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RESUMO 

No campo de biologia molecular e biotecnologia, proteínas possuindo duas ou mais atividades 

combinadas, aliada a uma estabilidade estrutural apropriada, vem apresentando uma ampla 

aplicação. Foram produzidas, há alguns anos, três enzimas híbridas/quimeras por uma estratégia 

semi-racional de fusão de proteínas, resultando na inserção de uma proteína ligadora de xilose 

(Xylose Binding Protein - XBP) a uma xilanase GH11, cuja função é degradar a xilana, 

principal componente da parede celular de vegetais. As enzimas produzidas apresentaram como 

característica uma eficiência catalítica na degradação da xilana de duas a três vezes maior do 

que a xilanase isolada além de aumentarem ainda mais sua atividade em presença de xilose, 

substância que naturalmente inibiria a xilanase isolada. A ativação por xilose ocorre via 

mecanismo alostérico. Atualmente, técnicas de simulação tais como a dinâmica molecular 

(DM) são as mais capazes de trazer informações detalhadas em nível atômico a respeito do 

comportamento estrutural de proteínas, porém estão limitadas em geral à escala de 

nanossegundos e estão sujeitas ao risco de as estruturas estarem presas em mínimos de energia 

locais. Nessa dissertação foram tratadas formas de contornar essas limitações com o uso de uma 

técnica computacionalmente menos exigente, o CONCOORD, para o caso de proteínas 

quiméricas com efeito alostérico. Técnicas estatísticas mais robustas (Análise do Componente 

Principal e Análise do Modo Funcional) foram usadas para os conjuntos conformacionais 

gerados, a fim de trazer maior esclarecimento sobre os movimentos funcionais em tais 

proteínas. Além disso, uma caracterização estrutural detalhada das interfaces proteicas 

formadas entre os domínios enzimáticos foi realizada visto que tal interface exerce papel 

fundamental no efeito alostérico. A análise FMA indicou que a estabilidade da interface está 

bem relacionada com um movimento específico, a rotação dos domínios xilanase e XBP em 

sentidos contrários, que mostrou correlação razoável com a energia interfacial para as quimeras 

209, 262 e 271. Foi identificada a presença de resíduos interfaciais intermitentes, em especial 

nas quimeras 209 e 262. Observou-se que a ocorrência de uma variação conformacional alta ao 

longo das simulações realizadas está associada a uma alteração da energia interfacial, 

principalmente para as quimeras 209 e 262, ou seja, quando a proteína sofre alguma transição 

conformacional considerável a energia interfacial responde, aumentando ou diminuindo, o que 

está de acordo com a existência de resíduos interfaciais intermitentes. A detecção de tais 

resíduos é de grande importância para entender o mecanismo estrutural de estabilização e 

alosterismo determinado pela posição de inserção da XBP na xilanase. Os resultados obtidos 

aqui podem guiar uma proposição racional de mutações pontuais nas quimeras com o intuito de 

melhorar a estabilidade da interface protéica e, consequentemente, o efeito alostérico, como a 



 

inserção de pontes dissulfeto na interface priorizando os resíduos identificados na interface 

protéica. As enzimas híbridas mutantes produzidas in silico podem ser testadas 

experimentalmente pelos grupos colaboradores.   

PALAVRAS-CHAVE: Enzimas híbridas/Quimeras; dinâmica molecular; caracterização estrutural; 

efeito alostérico; análise estatística de conformações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the field of molecular biology and biotechnology, proteins owning two or more combined 

activities, coupled with an appropriate structural stability, have been widely applied. A few 

years ago three hybrid enzymes / chimeras were produced by a semi-rational protein fusion 

strategy, resulting in the insertion of a Xylose Binding Protein (XBP) to a Xylanase GH11, 

whose function is to degrade xylan, the main component of the plant cell wall. The enzymes 

produced showed a catalytic efficiency in the degradation of xylan two to three times higher 

than the isolated xylanase, besides increasing its activity in the presence of xylose, a substance 

that would naturally inhibit xylanase alone. Xylose activation occurs via allosteric mechanism. 

Currently, simulation techniques such as molecular dynamics (DM) are the best ones to bring 

forward detailed information at the atomic level regarding structural protein behavior, but they 

present limited timescale to investigate the problem fully, because the structures generated can 

be trapped in a local energy minimum. In this work, we explore alternative ways of 

circumventing these limitations, with a computationally less demanding technique for 

generation of new ensemble of structures, the CONCOORD, for the case of chimeric proteins 

with allostery. More robust statistical techniques (PCA and FMA) were used to analyze the 

results in order to provide a more complete analysis of the functional motions in these proteins. 

In addition, a detailed structural characterization of the protein interfaces between the 

enzymatic domains was performed since these interfaces play a fundamental role in the 

allosteric effect. The FMA analysis indicated that the stability of the interface is well related to 

a specific movement, the rotation of the xylanase and XBP domains in opposite directions, 

which showed good correlation with the interfacial energy for chimeras 209, 262 and 271. In 

the case of chimera 271 the correlation was slightly worse due to a more intense and extensive 

movement of the thumb region (xylanase) compared to chimeras 209 and 262. The presence of 

intermittent interfacial residues, especially in chimeras 209 and 262, was identified. Chimera 

271 has the most stable interface, with the least amount of intermittent interfacial residues. It 

was observed that the occurrence of a high conformational variation during the simulations is 

associated to a change in the interfacial energy, mainly for chimeras 209 and 262, that is, when 

the protein undergoes some considerable conformational transition, the interfacial energy 

responds, increasing or decreasing, which is in agreement with the existence of intermittent 

interfacial residues. Detection of such residues is fundamental to understand the structural 

allosterism and stabilization mechanism determined by the XBP insertion position in xylanase.  



 

The results obtained here may guide a rational proposition of point mutations in the chimeras 

in order to improve the stability of the protein interface and, consequently, the allosteric effect, 

such as the insertion of disulfide bridges in the interface prioritizing the residues identified in 

the protein interface. Mutant hybrid enzymes produced in silico can be tested experimentally 

by the collaborating groups. 

KEYWORDS: Hybird enzymes-Chimeras; molecular dynamics; structural characteriation; allosteric 

effect; conformational statistical analysis 
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1 INTRODUÇAO 

As proteínas exercem diversas funções importantes nas células, desde funções 

estruturais até funções catalíticas nas reações bioquímicas, caso em que são chamadas de 

enzimas. Os blocos básicos de composição das proteínas, os aminoácidos, encadeiam-se numa 

sequência específica para resultar numa estrutura final perfeitamente funcional. Cada sequência 

de aminoácidos produz uma estrutura final diferente. Segundo Anfisen et al. (ANFINSEN et 

al., 1961) toda a informação necessária para o enovelamento proteico está contida nessa 

sequência. A relação entre a estrutura primária, isto é, a sequência de aminoácidos, e a estrutura 

tridimensional das proteínas ainda permanece como uma incógnita não totalmente esclarecida 

pela ciência, conhecida como o problema do enovelamento (FETROW et al., 2005). É 

interessante citar aqui o paradoxo de Levinthal (KARPLUS, 1997), segundo o qual se uma 

proteína passasse aleatoriamente por todas as conformações possíveis até atingir sua 

conformação nativa e funcional (estimada como sendo da ordem de 10143 possibilidades), ela 

levaria um tempo maior que a idade do universo para alcançar a tal estrutura. Zwanzig et al. 

(ZWANZIG; SZABO; BAGCHI, 1992) resolveu o paradoxo ao mostrar que mesmo um 

pequeno viés que guiasse a amostragem de conformações levaria a um rápido enovelamento, 

como é de fato a observação experimental de que proteínas se enovelam na sua estrutura 

terciária na escala de tempo entre microssegundos e minutos. 

O conjunto de 20 aminoácidos naturais se organizam numa sequência quase aleatória 

quando constituem as proteínas, com poucas evidências de ordenação periódica, e ainda assim 

produzem estruturas refinadas perfeitamente adequada aos seus papéis biológicos. Rackovsky 

(RACKOVSKY, 1998) relacionou grupos de sequências de aminoácidos com suas 

propriedades físico-químicas e demonstrou que há sequências periódicas que produzem sinais 

específicos, isto é, caracterizam a estrutura proteica, formando uma analogia interessante com 

o alfabeto humano: sequências aleatórias de letras dificilmente formam significado, mas se são 

arranjadas num padrão de palavras específico produzem informação. Colafranceschi et al. 

(COLAFRANCESCHI et al., 2005) mostraram que a palavra média do alfabeto proteico possui 

6 “letras” de aminoácidos, ou seja, cada conjunto de 6 aminoácidos numa sequência proteica 

podem determinar características estruturais. O fato de que os aminoácidos possuem várias 

ligações com liberdade rotacional explica porque o número de conformações possíveis de 

alcançar é basicamente ilimitado. Porém, como já dito, as proteínas assumem formas 

específicas, e que para exercer suas funções, podem mudar de conformação, sempre dentro de 

certos limites, nunca perdendo totalmente sua estrutura terciária (estrutura tridimensional). A 
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água desempenha um papel importante na estrutura nativa alcançada. As chamadas interações 

fracas (principalmente as ligações de hidrogênio), que são as interações não covalentes, são 

responsáveis por definir qual estrutura tridimensional será a mais estável (NELSON; COX, 

2013). O que acontece é que aminoácidos hidrofóbicos tendem a se aproximar entre si, 

fechando-se para interações externas, e os aminoácidos polares tendem a formar ligações de 

hidrogênio com a água. Trata-se de uma compensação positiva entre as interações 

intramoleculares da proteína e as interações intermoleculares entre a proteína e a água.  

Para exercer sua função, proteínas sofrem mudanças conformacionais que vão desde as 

flutuações de cadeia lateral dos resíduos de aminoácidos, que ocorrem na escala do 

picossegundo (10-12 s), até movimentos de domínios inteiros, que ocorrem na escala do 

microssegundo em diante (10-6 s) (BAHAR et al., 2010). Mesmo com tais movimentos a 

estrutura secundária não é perdida, e a proteína é capaz de restaurar sua conformação nativa, 

como se comportasse semelhante a um material elástico, que após sofrer uma deformação 

retorna ao estado inicial (EYAL; DUTTA; BAHAR, 2011). Do ponto de vista da mecânica 

estatística, as conformações acessíveis para uma estrutura que se encontra em um mínimo de 

energia livre resultam de oscilações ao redor de uma posição de equilíbrio, onde cada 

deformação vem de um pequeno aumento de energia. De fato, a probabilidade (P) de uma 

proteína em adquirir certa configuração depende inversa e exponencialmente da diferença de 

energia livre entre os confórmeros (Chandler, 1987), de acordo com a equação: 

𝑃 ∝ 𝑒−∆𝐺 𝑅𝑇⁄  

Atualmente, técnicas de simulação tais como a dinâmica molecular (DM) são as mais 

capazes de trazer informações detalhadas em nível atômico a respeito do comportamento 

estrutural de proteínas, mesmo com a constante evolução e sofisticação das técnicas 

experimentais, superando métodos como cristalografia de raio-X, espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear e microscopia de crio-elétron, que conseguem trazer apenas uma 

“foto” estática da estrutura 3d das moléculas (RIGDEN, 2017). Como já se sabe, proteínas não 

são estruturas estáticas (HENZLER-WILDMAN; KERN, 2007) e entender o funcionamento 

delas passa por entender suas dinâmicas levando em conta a relação estrutura-função. A 

acessibilidade e custo dos softwares e computadores tornam as simulações atraentes para 

esclarecer questões não respondidas por tais experimentos, como por exemplo quais transições 

conformacionais existem na estrutura da proteína e como podem explicar o papel dela. Além 

disso, a evolução do poder computacional aliada ao avanço das técnicas de simulação permite 
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que cada vez mais sistemas maiores sejam tratados. A título de exemplo, a primeira simulação 

de dinâmica molecular realizada em uma proteína (MCCAMMON; GELIN; KARPLUS, 1977), 

realizada em vácuo, estendeu-se até apenas 9,2 ps, em um sistema com 500 átomos. Hoje, 

simulações envolvendo milhares de átomos que se estendem por dezenas de nanossegundos são 

comuns (ADCOCK; MCCAMMON, 2006). 

As simulações de DM costumam ser iniciadas com uma estrutura obtida pelas tais 

técnicas experimentais que geralmente captam o estado enovelado nativo da proteína. Se esse 

estado representa um mínimo de energia livre, as escalas de tempo acessível pela DM 

convencionais (a ser explicada na seção 4.1) não são capazes de detectar transições 

conformacionais que envolvam altas barreiras de energia, ou seja, movimentos 

conformacionais importantes para a função da proteína que apresentem alto custo energético 

não são capturadas, pois são necessários tempos de simulação altos para capturar esses eventos 

raros. Isso é conhecido como o problema da amostragem (RIGDEN, 2017). À temperatura 

ambiente, as simulações DM, considerando que estão limitadas à escala de tempo de 

nanossegundos, captam apenas as transições conformacionais cujas barreiras de energia 

potencial são da ordem de KbT (Kb – constante de Boltzmann e T – temperatura), já que na 

ausência de qualquer outro fator, a energia térmica extraída do meio externo é quem impulsiona 

a busca por conformações da proteína. Essa ineficiência de amostragem está relacionada com a 

‘rugosidade’ da “free energy landscape” (FEL), conceito proposto por Frauenfelder 

(FRAUENFELDER; SLIGAR; WOLYNES, 1991), segundo o qual as proteínas podem assumir 

um grande número de conformações isoenergéticas, separadas por barreiras de energia 

potencial. Essa visão interpreta as transições conformacionais como os cruzamentos de tais 

barreiras (Figura 1.1). O sistema irá permanecer pela maior parte da simulação preso em regiões 

localmente estáveis, já que as transições que possuem alta barreira requerem maior energia ou 

um tempo maior para serem observadas, pois as deformações mais prováveis são aquelas que 

possuem menor “subida” na FEL multidimensional (BAHAR; RADER, 2005).  

A rugosidade da FEL está relacionada a uma troca não complementar entre entalpia e 

entropia, de forma que se pode dizer que a FEL não tem uma aparência estática, mas está sujeita 

à perturbações físicas (pH, força iônica, pressão e temperatura) e funcionais (presença de ligante 

ou outras biomoléculas) (YANG et al., 2014). A FEL pode ser vista como uma função de 

energia livre com a forma (DILL, 1999): 

𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 
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Onde os xi são variáveis que especificam o estado microscópico do sistema. Segundo essa visão, 

o enovelamento proteico pode ser descrito como um processo de descida numa região da FEL 

com formato afunilado onde o estado nativo é alcançado na base desse “funil” (DILL, 1985) 

(LEOPOLD; MONTAL; ONUCHIC, 1992).  

A Figura 1.1a descreve uma representação bidimensional simples do que seria a FEL. 

Basicamente, uma proteína “presa” na base do poço de energia livre sofre apenas as flutuações 

que envolvem a barreiras pequenas de energia. Na Figura 1.1b está um esquema indicando as 

escalas de tempo em que ocorrem as mudanças conformacionais típicas em uma proteína e as 

técnicas utilizadas para estuda-las. É notável que, apesar de a simulação MD ser a técnica mais 

rica em detalhes, ela consegue alcançar no máximo a escala de tempo dos microssegundos, 

geralmente estando restrita ao nanossegundo. 

 

Figura 1.1 – (a) Ilustração da FEL em um gráfico bidimensional. (b) Escalas de tempo 

envolvidas nos movimentos característicos de proteínas. 

 

Fonte: Henzler-wildman (2007). 

 

 Em uma pesquisa desenvolvida recentemente (RIBEIRO et al., 2015, 2016), proteínas 

bifuncionais produzidas pela junção de duas outras proteínas com funções completamente 

diferentes, uma envolvida com a degradação de biomassa (xilanase) e outra com a captura do 

açúcar xilose (Proteína que liga à xilose, XBP), resultou em três novas enzimas chamadas de 

quimeras, que diferiam entre si na posição da XBP em que a xilanase foi inserida. As posições 

de inserção da xilanase na XBP foram os seguintes resíduos da XBP: Ala209, Gln262 e Asn271. 

Daqui em diante tais quimeras serão referidas pelos respectivos números 209, 262 e 271. 
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Observou-se que as proteínas quiméricas eram capazes de degradar a biomassa (função herdada 

da xilanase) com uma eficiência de duas a três vezes maior em relação a xilanase isolada, além 

de apresentar um aumento ainda maior da atividade catalítica em presença de xilose, substância 

que naturalmente inibe a xilanase. A propriedade pela qual enzimas alteram sua atividade 

catalítica devido a presença de um ligante recebem o nome de alosterismo. As já citadas 

dificuldades em lidar com movimentos proteicos que envolvem altas barreiras de energia têm 

sido um empecilho no estudo dinâmico/estrutural de proteínas. Com relação às quimeras os 

principais avanços com relação à dinâmica, estabilidade e efeito alostéricos presentes nessas 

enzimas são devidos aos trabalhos de Ribeiro et al (2015,2016) e Silva (2018). Ribeiro et al 

(2015,2016) abordaram, por simulações DM, a estabilidade estrutural das quimeras 209, 262 e 

271 identificando movimentações funcionais parcialmente correlacionadas com a atividade 

xilanolítica e a presença de uma interface protéica (xilanase|XBP) que apresenta diferentes 

configurações baseada nas posições de inserção da xilanase. Silva (2018) também identificou, 

na quimera 271, uma ponte salina entre os domínios xilanase e XBP contribuindo para um 

melhor entendimento estrutural da interface protéica e da atividade xilanolítica melhorada dessa 

quimera. Especula-se que a interface formada entre domínios protéicos seja fundamental como 

mediadora do efeito alostérico, portanto, uma investigação mais detalhada das características 

estruturais e dinâmicas dessa interface é de grande importância para o entendimento do 

mecanismo que conduz a uma melhor atividade xilanolítica das quimeras em relação à xilanase 

isolada. 
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2 OBJETIVOS 

 Este trabalho buscou investigar a estabilidade da interface formada entre dois domínios 

proteicos de três proteínas quiméricas usadas para degradação de biomassa e analisar seu papel 

no efeito alostérico constatado experimentalmente. Especificamente, deseja-se: 

• Explorar técnicas alternativas de simulação a fim de contornar o problema da 

amostragem, tendo em vista os problemas citados das simulações convencionais.  

• Verificar a correlação entre os movimentos coletivos e a energia interfacial entre os 

domínios proteicos das quimeras.  

• Definir os resíduos que contribuem para a formação da interface proteica de forma 

estatisticamente mais confiável.  

• Investigar os aspectos estruturais que determinam o alosterismo no caso das quimeras 

209, 262 e 271.  

• Comparar detalhadamente as interfaces formadas em cada uma das três quimeras. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Xilanase 

 O bioetanol surgiu como uma alternativa economicamente interessante e de fonte 

renovável à gasolina. Sua produção passa por um processo de degradação de biomassa que tem 

sido alvo de intensa pesquisa nas últimas décadas motivadas por diversificar a matriz energética 

mundial, ainda muito dependente dos derivados do petróleo. Materiais lignocelulósicos 

(constituídos por celulose, hemicelulose e lignina) correspondem a cerca de 50% da biomassa 

existente no mundo (GARG, 2015).  

 

Figura 3.1– Estrutura da xilana e respectivas enzimas que a degradam, com a indicação das 

ligações que são quebradas por cada uma delas. 

  
Fonte: Motta et al. (2013) 

A hemicelulose, termo utilizado para designar as frações isoladas ou extraídas de plantas 

usando uma base diluída, tem como um dos componentes principais um heteropolímero, a 

xilana, segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, vindo logo atrás da celulose, e é 

feita por uma cadeia linear de -D-xilanopiranose, a que se ligam monossacarídeos e pequenos 

oligossacarídeos que podem estar substituídos por outros açúcares, principalmente a D-xilose, 

conectados por ligações -(1,4) (Figura 3.1). Ela está localizada na interface entre a lignina e a 

celulose e acredita-se que desempenha papel importante na coesão da parede celular. Na 

natureza a biomassa é degradada por fungos e bactérias de forma bem eficiente através de 

enzimas, entre as quais se encontram as que degradam a hemicelulose, as hemicelulolíticas, 

também chamadas de enzimas acessórias, pois auxiliam a celulase na degradação da parede 

celular das plantas. Isso levou ao interesse em substituir a rota inorgânica, que envolve a 
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utilização de ácidos e bases concentrados para degradação de biomassa, pela rota enzimática, 

que causa menos subprodutos indesejáveis e é menos agressiva ao meio ambiente (MOTTA; 

ANDRADE; SANTANA, 2013; PAËS; BERRIN; BEAUGRAND, 2012).  

As endo--1,4-xilanases são enzimas que catalisam a quebra das ligações -(1,4) entre 

os monômeros da xilana possibilitando a desintegração do material lignocelulósico. A xilana é 

uma macromolécula cuja complexidade levou os microrganismos a produzirem uma variedade 

de xilanases, capazes de funcionar em condições diversas de temperatura e pH e que possuem 

diferentes estruturas e propriedades físico-químicas (MOTTA; ANDRADE; SANTANA, 

2013). Isso levou a uma tentativa de classificação das diversas xilanases existentes, sendo que 

o sistema adotado atualmente foi aquele desenvolvido para as glicosil hidrolases (GH’s) 

baseado na similaridade entre a sequência do domínio catalítico (HENRISSAT, 1991; 

HENRISSAT; BAIROCH, 1993). Atualmente há 165 famílias diferentes de Glicosil Hidrolases 

(BERRIN; JUGE, 2008) (http://www.cazy.org/Glycoside-Hydrolases.html). O primeiro relato 

científico sobre a hidrólise enzimática do xilano por xilanases remonta à 1955 em um trabalho 

realizado por Whistler e Masak (MOREIRA; FILHO, 2016) e em 1961 elas foram reconhecidas 

pela União de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB) com o código EC 3.2.1.8. 

(COLLINS; GERDAY; FELLER, 2005). 

 Atualmente são conhecidas 25 estruturas de xilanases GH11 obtidas de diferentes 

microorganismos, que se caracterizam por uma baixa variabilidade estrutural, conforme 

observa Pas et al. (2012) ao comparar as xilanases de diferentes microrganismos através do 

RMSD, onde nenhuma difere por mais de 1,5 A de RMSD da xilanase GH11 obtida da 

Thermobacillus xylanilyticus.  Na Figura 3.2 está a estrutura típica de uma xilanase GH11, que 

tem sido comparada com o formato de uma mão direita parcialmente fechada (TÖRRÖNEN; 

ROUVINEN, 1995). Ela possui, como elementos de estrutura secundária, uma única -hélice 

e 14 folhas- separadas em dois grupos denominados de A e B, onde as folhas- A representam 

os dedos e formam uma região quase planar e as folhas- B representam a palma, possuindo 

uma pequena torção sobre si própria. As muitas ligações de hidrogênio entre as folhas- dão 

grande estabilidade à estrutura.  

A função catalítica é desempenhada por dois resíduos de glutamato espacialmente 

opostos um ao outro, localizados na região da palma. No caso da xilanase obtida a partir da B. 

circulas tais resíduos são Glu78 e Glu172, como exemplificado na Figura 3.3. Essa 

configuração é essencial para que a reação catalítica aconteça. Soliman et al. (2009) comparou 

http://www.cazy.org/Glycoside-Hydrolases.html
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três mecanismos de reação propostos para a formação do complexo enzima-substrato 

covalentemente ligados (Figura 3.4); o primeiro mecanismo propunha uma reação de única 

etapa com substituição nucleofílica e transferência de próton acontecendo simultaneamente, e 

os outros dois com a reação acontecendo em duas etapas, a substituição nucleofílica e a 

transferência de próton, um diferindo do outro pela ordem em que ocorriam. O estudo concluiu 

que o mecanismo ocorre em duas etapas: a primeira etapa, que também é a etapa limitante da 

reação, sendo a substituição nucleofílica pelo Glu78 para formar um intermediário enzima-

substrato sem a protonação do grupo de saída pelo Glu172, que acontece posteriormente, 

definindo a segunda etapa. O trabalho identificou a importância do resíduo Tyr69 para a função 

da xilanase; os estudos experimentais nas quais esse resíduo era trocado resultaram em uma 

enzima completamente inativa (DAVOODI et al., 2007). Segundo os cálculos realizados, o 

Tyr69 desempenha um papel de estabilização e de promover a correta orientação do Glu 172. 

O fato de que as enzimas mutadas em que esse resíduo é substituído resultar em enzimas 

inativas revela o tamanho da importância da correta orientação geométrica para a proteína 

desempenhar sua função. 

 

Figura 3.2– (a) Estrutura tridimentsional de uma xilanase GH11 em analogia à mão direita 

(b) Descrição simplificada para facilitar a compreensão da estrutura secundária da xilanase 

 
Fonte: Paes et al. 2012 

 

Além dos sítios catalíticos há o que se denomina de subsítios, como os chamados 

módulos de ligação ao carboidrato (CBM), não se limitando somente a esse último tipo, que 

não estão envolvidos diretamente na reação, mas estão relacionados com o reconhecimento do 

substrato através de ligações não covalentes e são os responsáveis pelo aumento da 
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concentração da xilanase sobre a superfície do substrato (no caso da CBM) e rupturas não 

hidrolíticas na estrutura da xilana através de interações de não-ligadas, como as ligações de 

hidrogênio, interações de Van der Waals e forças hidrofóbicas. Nem todas as xilanases tem 

comprovadas a presença CBM e em alguns casos ela é apenas sugerida, mas sua presença tem 

sido associada à capacidade de se ligar tanto à xilana quanto à celulose (PAËS; BERRIN; 

BEAUGRAND, 2012). 

Figura 3.3 – Arranjo espacial dos resíduos catalíticos da xilanase. Está destacado o resíduo 

Tyr69 pela sua importância já identificada na eficácia da reação catalisada pela xilanase. 

  
Fonte: Mahmoud et al. (2009) 

Muili et al. (MUILU et al., 1998) identificaram, com estudos teóricos e informações 

experimentais, três estados conformacionais básicos existentes durante o ciclo catalítico da 

xilanase GH11: uma conformação propícia a ligação do substrato (bound conformation, B); 

uma conformação fechada, onde a catálise de fato acontece (closed conformation, C); e por fim 

uma conformação solta (loose conformation, L), onde os produtos da reação são liberados. 

Seguindo o ciclo de conformações B-C-L a proteína realiza sua função. O movimento abre-

fecha do polegar parece desempenhar um papel fundamental, conforme observa Paes et al. 

(2007), que produziram um xilanase a partir da xilanase GH11 obtida do Thermobacillus 

xylanilyticus, que não possuía polegar, e constaram que a enzima mutada era praticamente 

inativa.  

A xilanase encontra outras aplicações na indústria para além do bioetanol, como por 

exemplo no branqueamento de papel, chamado de biobranqueamento nos casos em que se 

utiliza enzimas, que envolve a remoção da lignina do material em processamento, responsável 

por uma coloração marrom, o que possibilita a minimização do uso de produtos químicos 

agressivos como o cloro, por facilitar a liberação da lignina (SUBRAMANIYAN; PREMA, 

2002); em aditivos alimentares para aves, onde foi mostrado que a xilanase desempenha um 

papel na redução da viscosidade intestinal em frangos de corte, o que melhora o ganho de peso 

e a eficiência na degradação do alimento (BEDFORD; CLASSEN, 1992); na farinha de trigo 
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para melhorar a qualidade de massas, na extração de café, óleo de plantas e amido, e em 

combinação com a pectinase e celulase para a clarificação de sucos de fruta (KUMAR; 

MARÍN-NAVARRO; SHUKLA, 2016). Todas essas funções requerem que a xilanase seja 

termoestável e que de preferência não seja inibida pelo produto da reação que ela catalisa, 

justificando o crescente interesse de pesquisa na área nas últimas décadas. 

 

Figura 3.4– Os três mecanismos estudados por Mahmoud et al. (2009) para a formação do 

complexo enzima-substrato covalentemente ligados. Os autores identificaram um mecanismo 

em duas etapas, com a substituição nucleofílica acontecendo primeiro.  

  
Fonte: Mahmoud et al. (2009) 

  

 Um fato sobre a produção de biocombustíveis é que, para a redução do consumo de água 

e dos gastos com o processo de destilação envolvidos, deve-se conduzir o processo de 

biodegradação com baixa quantidade de água, ou seja, em alta concentração de sólidos, o que 

implica na obtenção de produtos em alta concentração. A Xilanase sob essas condições diminui 

sua atividade catalítica por inibição pelo produto (TEUGJAS; VÄLJAMÄE, 2013). A 

motivação do trabalho de Ribeiro et al. (2015 e 2016) foi solucionar esse problema através da 

construção de enzimas quiméricas, como será exposto na seção 3.3. 

 

3.2 Proteína que liga Xilose – XBP 

A proteína que liga a xilose (XBP) é uma proteína periplasmática, produzida pela 

Escherichia coli, e faz parte do sistema ABC (ATP Binding Cassette), que é o sistema 

envolvido no transporte ativo (o que envolve gasto de energia) de substâncias (tais como 
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açúcares e aminoácidos) através da membrana plasmática em células vivas, tanto as 

procarióticas (bactérias) como as eucarióticas. Tais proteínas atuam como verdadeiros sensores 

de reconhecimento das substâncias. Ao desempenhar a função de transporte, elas acoplam a 

energia obtida pela hidrólise de ATP com a transferência do soluto para o interior da célula 

através da membrana biológica (LICHT; SCHNEIDER, 2011). Devido a sua função, elas 

apresentam como característica a alta seletividade para as substâncias que transportam. A XBP 

(código PDB 3M9W) pertence ao grupo de proteínas ligadoras que são seletivas para os 

açúcares hexose e pentose e possui, como característica típica do grupo a que pertence, dois 

domínios globulares conectados por uma região dobradiça (Figura 3.5), com o sítio de ligação 

localizada na cavidade formada pelos domínios. Tal configuração permite um movimento abre-

fecha importante para a sua função (QUIOCHO, 1990). Isso permite que as proteínas ligadoras 

em geral apresentem uma conformação aberta (sem ligante ou com ligante) e uma conformação 

fechada (sem ligante ou com ligante), totalizando quatro configurações possíveis, sendo que a 

presença do ligante induz a formação da conformação fechada. Sooriyaarachchi et al. 

(SOORIYAARACHCHI et al., 2010) cristalizaram a XBP em três das quatro configurações 

possíveis e analisaram as transições conformacionais mediadas pela presença do ligante a partir 

das estruturas definidas por difração de raios-X (DRX). Eles também determinaram o 

mecanismo de ligação da xilose e os aminoácidos participantes disso (Figura 3.6) baseados nas 

três conformações determinadas.  

O estudo mostrou que a D-xilose se liga primeiro ao domínio em que está o C-terminal 

(é uma das extremidades da cadeia polipeptídica; é um convenção se escrever as cadeias 

proteicas da esquerda para a direita partindo do N-terminal em direção ao C-terminal) na 

conformação aberta, com poucas alterações conformacionais subsequentes. Quando a proteína 

se fecha, forma-se uma ligação de hidrogênio a mais entre o resíduo Arg91 e o oxigênio no anel 

da xilose, quando esta está na conformação cadeira, em comparação com a xilose na 

conformação bote torcida, indicando que a xilose ligada prefere a conformação cadeira. Além 

disso, na forma fechada, ligações de hidrogênio com a xilose que antes eram estabelecidas por 

moléculas de água, são substituídas por ligações de hidrogênio com os resíduos Arg16, Asp90 

e Arg91 (resíduos em azul na figura 3.6b, em comparação com a figura 3.6a), além de as demais 

ligações de hidrogênio já existente tornarem-se mais fortes (SOORIYAARACHCHI et al., 

2010). Nenhum estudo computacional sobre a dinâmica da XBP foi encontrado na literatura e 

a discussão precedente é baseada nos estudos experimentais. 
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Figura 3.5 – Estrutura da XBP. (a) Forma aberta sem ligante; (b) Forma fechada com ligante. 

As cores começam em azul na terminação N, passando pelo verde e amarelo até o vermelho, 

na terminação C. 

 
Fonte: Sooriyaarachchi et al., 2010. 

 

Figura 3.6 – A cavidade de ligação da XBP. São mostradas as ligações de hidrogênio entre a 

xilose e a XBP na conformação aberta (esquerda) e fechada (direita). Resíduos em azul 

representam do domínio N-terminal, enquanto os em vermelho representam o domínio C-

terminal. As distâncias estão em Angstrons. 

  
Fonte: Sooriyaarachchi et al., 2010. 

 

 Tais transições conformacionais podem ser importantes para o efeito alostérico presente 

nas quimeras xilanase-XBP produzidas por Ribeiro et al. (2015 e 2016), pois combinadas com 
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as informações sobre a dinâmica da xilanase mais o detalhamento estrutural e energético da 

interface traria uma possível explicação para a modulação positiva da xilose. 

 

3.3 Enzimas Híbridas: Quimeras Xilanase-XBP 

No campo de biologia molecular e biotecnologia, proteínas possuindo duas ou mais 

atividades combinadas, aliada a uma estabilidade estrutural apropriada, vem apresentando uma 

ampla aplicação (EDWARDS et al., 2008). Embora a diversidade natural das enzimas preveja 

algumas proteínas que evoluíram para possuir uma atividade bifuncional, hoje é possível criar 

enzimas híbridas, ou quimeras, recrutando funções de proteínas já existentes e as incorporando 

nas enzimas criadas, baseando-se em características estruturais e evolutivas bem definidas 

(TULLMAN et al., 2016). Desta forma, proteínas ou fragmentos de proteínas podem servir 

potencialmente como blocos de construção para a criação de enzimas com combinações de 

atividades não observadas na natureza (CHOI et al., 2015). Entretanto, quando não se tem 

informações estruturais suficientes para construir de forma racional proteínas híbridas que além 

da bifuncionalidade também possuam uma comunicação na região de interface entre os 

domínios, ou seja, comunicação alostérica, uma outra abordagem pode ser muito eficiente, 

como a evolução molecular “in vitro”. Como exemplo pode-se citar a inserção aleatória de 

domínios (a inserção de uma proteína em outra de forma randômica), que é uma estratégia 

potencial geral para a criação de interfaces proteína/proteína entre domínios fundidos (AROUL-

SELVAM; HUBBARD; SASIDHARAN, 2004; GUNTAS; OSTERMEIER, 2004). Nesta 

estratégia, duas proteínas existentes, uma com a função de reconhecimento do sinal (proteína 

A) e outra com a função a ser modulada (proteínas B), são fundidas de forma que o 

reconhecimento do sinal pelo domínio A é transmitido para o domínio B (por exemplo, por 

mudanças conformacionais da proteína A) tal que a atividade do domínio B seja afetada. Um 

“linker”, peptídeo de 2 a 4 resíduos formados por Gly e/ou Ala, pode ser usado para unir os 

dois domínios. Recentemente, Ribeiro et al. (2015 e 2016) produziram enzimas 

híbridas/quimeras por uma estratégia semi-racional de fusão de proteínas, resultando na 

inserção de uma proteína ligadora de xilose (Xylose Binding Protein - XBP) a uma xilanase 

GH11 da bactéria Bacillus subtilis. A ideia era fundir uma xilanase a uma proteína que 

capturasse as moléculas responsáveis pela sua inibição, a xilose. Após um screening verificou-

se que as quimeras que apresentaram melhores resultados eram formadas pela inserção da 

xilanase nas posições 209 262 e 271 da XBP (RIBEIRO et al., 2015, 2016). Ambas as quimeras 

apresentaram uma atividade xilanolítica dobrada na presença de xilose em relação à xilanase 
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nativa isolada. A presença de xilose também estimulou a eficiência catalítica dessas xilanases 

de maneira significativa, cerca de 3 a 3,5 vezes comparado à xilanase nativa isolada.  

A XBP se apresenta, basicamente, em duas possíveis conformações, aberta e fechada. 

A conformação aberta ocorre na ausência de xilose e uma conformação fechada é observada 

após a ligação da xilose. Dessa forma, a ligação da xilose na XBP induz, por efeito alostérico, 

uma mudança conformacional na xilanase, que passa a exibir propriedades catalíticas 

melhoradas mesmo na presença da molécula que naturalmente a inibe, a xilose.  Trata-se, então, 

de uma proteína quimérica regulada por efeito alostérico, que apresenta propriedades catalíticas 

melhoradas em condições que normalmente proporcionariam uma queda constante nas 

propriedades catalíticas.  

As inserções nas posições 209, 262 e 271 da XBP produziram quimeras com diferentes 

propriedades catalíticas, a xilanase-XBP (271) apresentou um maior poder catalítico do que as 

xilanase-XBP (262 e 209) e também uma maior ativação por xilose (melhor eficiência catalítica 

na presença de xilose) (Ribeiro et al., 2016). Essas diferenças nas propriedades catalíticas ainda 

não estão completamente compreendidas, pois seria necessária uma abordagem mais apropriada 

para tratar o sítio catalítico e também o alosterismo, pois o sítio catalítico sente a influência da 

ligação da xilose na XBP por efeito alostérico.  

 

Figura 3.7 – Representação das estruturas finais das quimeras 209(a) e 262(b).  As figuras (a) 

e (b) mostram claramente as diferentes configurações obtidas para essas quimeras. As 

energias de interação que caracterizam a interface protéica dessas duas quimeras, 209 (cinza) 

e 262 (preto) são apresentadas em (c). 

  
Fonte: Ribeiro et al. (2015). 
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As simulações de DM mostraram, em 100 ns, que as três quimeras formam interfaces 

proteína-proteína entre a xilanase e a XBP (Figuras 3.7 e 3.8). Essas interfaces apresentam 

diferentes configurações, energias e hotspots (aminoácidos importantes para estabilização da 

interface) porque são formadas por diferentes regiões das duas proteínas. As posições 209, 262 

e 271 conferem diferentes interfaces protéicas para as quimeras (Figuras 2 e 3). 

A interface protéica formada nessas quimeras são consideradas como fundamentais para 

o alosterismo, pois intermedeia o processo pelo qual a informação é recebida na XBP (a 

presença ou ausência de xilose altera a movimentação da XBP) e transmitida para a xilanase 

(apresenta melhorias nas propriedades catalíticas). Portanto, a caracterização da interface 

protéica formada por essas quimeras é de fundamental importância tanto para a elucidação do 

mecanismo alostérico destas enzimas quanto para a proposição de mutações que possam gerar 

estabilidade ou dinâmica para essas interfaces.   

 

Figura 3.8 – Representação da estrutura final da quimera 271(a).  A seta indica a região do 

sítio catalítico. A energia de interação que caracteriza a interface protéica está apresentada em 

(b). 

 
Fonte: Ribeiro et al. (2016).  

 

3.4 Efeito Alostérico  

A primeira discussão sobre o fenômeno que viria a ser conhecido como alosterismo (ou 

efeito alostérico) remonta a 1904, quando Christian Bohr observou que o dióxido de carbono, 

quando ligado à hemoglobina, altera a afinidade desta proteína para o oxigênio, fenômeno que 

na época fora chamado de Efeito Bohr (LIU; NUSSINOV, 2016). O efeito alostérico é uma 

mudança na atividade catalítica da proteína que pode ser provocada por uma mudança 

conformacional, podendo ter origem na interação da proteína com um ligante em um sítio de 
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ligação distinto do sítio catalítico. Uma visão predominante é a de que a interação com o ligante 

induz uma mudança na conformação média da proteína, isto é, muda a sua distribuição 

conformacional (MING; WALL, 2005). A interpretação da transição conformacional como 

sendo um fator chave na explicação do alosterismo é bem estabelecida, porém, uma explicação 

mais genérica entende que ele é causado pela transmissão de um sinal energético através da 

estrutura proteica sem necessariamente envolver uma grande transição conformacional. Nesse 

caso, a rede de contatos entre os aminoácidos, definida por um critério geométrico ou por um 

critério energético, seria essencial para esclarecer o alosterismo (DI PAOLA; GIULIANI, 

2015). 

Na visão clássica, inevitavelmente, o alosterismo foi analisado com base unicamente na 

estrutura estática das proteínas, já que as técnicas de dinâmica molecular ainda não estavam 

bem estabelecidas e se dispunha apenas dos métodos experimentais. O que se fazia era analisar 

a conformação da proteína que tenha sido resolvida em dois estados diferentes e, então, com 

base nessa diferença conformacional, uma explicação era proposta para o alosterismo. Já se 

sabe, porém, que a dinâmica exerce papel importante (KERN; ZUIDERWEG, 2003). 

Basicamente, eram usados dois modelos para explicação do alosterismo, propostos há mais de 

50 anos atrás, que se aplicam a proteínas em que são possíveis identificar subunidades 

agregadas numa estrutura quaternária, as quais se encontram em um estado relaxado (R), mais 

receptivo ao ligante, ou um estado tensionado (T), menos propícios a interagir com o ligante, 

ou seja, os modelos explicavam o alosterismo com base na existência de dois estados 

conformacionais. Esses dois modelos eram capazes de explicar o alosterismo na hemoglobina, 

uma das primeiras proteínas a serem resolvidas experimentalmente. Na verdade, os modelos 

foram desenvolvidos baseados na observação de que as formas ligadas (holo) e não ligadas 

(apo) da proteína se encaixavam bem na descrição a partir dos dois estados T e R (HILSER; 

WRABL; MOTLAGH, 2012).  

O primeiro modelo deve-se a Monod (MONOD; CHANGEUX; JACOB, 1963), 

conhecido como MWC ou modelo concertado, segundo o qual em uma proteína com dois sítios 

de ligação distintos, onde cada um se conecta a um ligante diferente, que devem estar ambos 

no estado T ou no estado R, uma alteração conformacional sofrida por uma das subunidades 

produz uma alteração correspondente no outro sítio. A coexistência dos estados T e R é 

determinada por um equilíbrio térmico que pode ser alterado quando há a interação com o 

ligante. O outro modelo é devido a Koshland (KOSHLAND; NEMETHY; FILMER, 1966), 

conhecido como KNF ou modelo sequencial, e não requer que as subunidades estejam na 



31 
 

mesma conformação. Aqui a interação com o ligante acontece por ajuste induzido, ou seja, a 

presença do ligante provoca a mudança do estado T para o R. Conforme é possível ver na Figura 

3.9, o modelo MWC permite a existência unicamente de conformações nas quais as duas 

subunidades estão no estado T ou R simultaneamente. Por outro lado, o modelo KNF por 

exemplo só permite a existência do estado R quando o ligante está presente, porque é ele quem 

induz a transição 𝑇 → 𝑅. O estado T só existe na ausência de ligante. Os modelos concertado e 

sequencial são conhecidos como modelos baseados na estrutura, pois postulam a existência de 

um único caminho na estrutura proteica para a transmissão do sinal alostérico e a existência de 

apenas duas conformações, T e R. 

 

Figura 3.9 – Três modelos para a explicação do efeito alostérico em uma proteína com dois 

domínios. Os quadrados indicam a conformação T, e os círculos a conformação R. A cor azul 

indica que o ligante está conectado à proteína e a cor branca indica a ausência de ligante. Os 

círculos maiores em destaque indicam quais estados são possíveis dentro do respectivo 

modelo. 

  
Fonte: Ribeiro e Ortiz (2016) 

 

A Figura 3.10 apresenta alguns dos mecanismos de atuação alostérica já observados. 

Basicamente pode-se distinguir dois casos: a modulação positiva, em que a presença do 

regulador alostérico aumenta a atividade catalítica, e a modulação negativa, onde acontece o 

efeito oposto. O alosterismo pode acontecer pela abertura ou fechamento do sítio ativo, pela 

sua formação ou distorção, ou pela formação de um complexo, que acontecem pela interação 

da proteína com o regulador alostérico. 
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Desde a proposição dos modelos MWC e KNF, várias proteínas foram identificadas 

como possuindo alosterimo com o mecanismo de atuação alostérica sendo disparado de outras 

formas que não a interação com um ligante. No caso da proteína CheY, por exemplo, a 

fosforilação de um resíduo distante do sítio ativo, provocada por outra proteína, a histidina 

quinase, faz com que ela se ligue ao flagelo bacteriano, transmitindo um estímulo, fazendo com 

se mova no sentido horário. Quando não está fosforilada, a proteína não interage com o flagelo, 

que retorna para o estado anterior, movendo-se no sentido anti-horário (FONNANECK; MA; 

CUI, 2006). Outro modo de regulação alostérica dá-se pela formação e quebras de ligações 

dissulfeto. A proteína Gelosolina, por exemplo, que atua na montagem e desmontagem da 

actina, ligando-se a ela para separar e nivelar os filamentos, é ativada pela presença do íon Ca2+, 

porém, há uma ponte dissulfeto em um de seus domínios que quando está ausente acarreta num 

potencial de ativação proporcionado pelo Ca2+ bem reduzido (LASKOWSKI; GERICK; 

THORNTON, 2009; WEN et al., 1996). Como já dito, há casos em que a regulação alostérica 

parece não estar acompanhada de grandes mudanças conformacionais entre os estados ativo e 

inativo, como é o caso da sintetase diidrodipicolinato, em que a forma apo (sem o ligante) e 

holo (com o ligante) apresentam grande semelhança conformacional. Nestes casos, o papel da 

dinâmica é ainda mais ressaltado, sendo usado para explicar a diferença entre a atividade 

catalítica das duas formas através do conceito de flexibilidade da estrutura proteica 

(LASKOWSKI; GERICK; THORNTON, 2009). Esse último caso é apenas um dos vários que 

representaram um desafio para a capacidade explicativa dos modelos MWC e KNF.  

Diferentemente dos modelos clássicos, em 1984 foi proposto um modelo no qual se 

explicava o efeito alostérico sem recorrer à presença de uma transição conformacional 

(COOPER; DRYDEN, 1984). Este modelo foi descrito como alosterismo dinâmico e foi 

explicado em termos de mudanças entrópicas que ampliam a distribuição conformacional 

proteica sem alterar a conformação média observada, ou seja, aumentam os estados possíveis 

de serem ocupados ampliando, dessa forma, o grau de liberdade do sistema. 

A visão mais moderna de alosterimo, conhecida como modelo do ensemble alostérico 

(EAM, ver figura 3.9c) se apoia na ideia de ensemble conformacional e tem grande apelo para 

a natureza estatística das interações intra e inter proteicas responsáveis pela transmissão de 

informação na cadeia proteica. Segundo essa visão, ao invés de haver um único caminho na 

estrutura proteica que permite a transmissão do sinal alostérico, existe na verdade uma série de 

fatores, como a alteração da dinâmica de uma região da estrutura por exemplo, que provocam 

uma alteração da FEL e consequentemente da distribuição conformacional da proteína 
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(HILSER; WRABL; MOTLAGH, 2012). O entendimento de vários processos biológicos passa 

através do entendimento quantitativo do alosterismo. Apesar de tal importância, ainda 

permanece como um desafio o total esclarecimento de seus mecanismos de ação (MOTLAGH 

et al., 2014). O fato de as simulações DM não captarem largos movimentos coletivos da 

proteína, que ocorrem a partir do microssegundo representa uma limitação da técnica que deve 

ser contornada. 

 

Figura 3.10 – Mecanismos de ativação e inibição alostércia. A proteína está em cor creme, o 

substrato em cor azul e o regulador alostérico em verde (ativação) ou vermelho (inibição). 

 
Fonte: Laskowiski et al. (2009). 
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4 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 

4.1 Simulação de Dinâmica Molecular 

 A descrição do mundo atômico-molecular é regida pela mecânica quântica através da 

resolução da equação de Schrodinger dependente do tempo. Para simplificar sua solução, 

algumas aproximações são feitas, como a aproximação de Born-Openheimer, onde os 

movimentos do núcleo e dos elétrons são desacoplados de forma a serem tratados 

independentemente na solução matemática. As outras aproximações visam a lidar com a 

interação entre elétrons nos sistemas multieletrônicos. Na abordagem semi-clássica da dinâmica 

molecular, a posição e momento dos núcleos atômicos, que são tratados classicamente, são 

obtidas através da solução numérica da segunda lei de Newton sob a forma da seguinte equação: 

𝑚𝑖

𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2
= −∇𝑖𝑉(𝑟1, … , 𝑟𝑁) 

Onde V é o potencial obtido através da solução da equação de Schrondinger eletrônica, ∇𝑖 é o 

operador gradiente, mi e ri são as massas e coordenadas atômicas do i-ésimo átomo, 

respectivamente. Em outras palavras, os elétrons são tratados quanticamente através da 

resolução da equação de Schrodinger para obter o potencial eletrônico V, que então será 

utilizado na solução da equação 1. Como ficou percebido ao longo do século XX, mesmo a 

resolução aproximada da equação de Schrondinger é computacionalmente muito intensiva e, 

portanto, proibitiva para sistemas com mais de algumas dezenas de átomos. Felizmente, 

percebeu-se que ainda era possível manter a acuracidade do método se fosse usado para 

descrever o potencial V algumas formas matematicamente simples para descrever ligações, 

ângulos e interações de não ligação conforme a seguinte equação: 

𝑉(𝑟) = 𝑉𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 + 𝑉â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑉𝑑𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙 + 𝑉𝑖𝑚𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 + 𝑉𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 + 𝑉𝐿𝐽 

𝑉(𝑟) = ∑
𝑘𝑏𝑖

2
(𝑙𝑖 − 𝑙𝑖,0)

2
+ ∑

𝑘𝜃𝑖

2
(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖,0)

2
â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 + ∑

𝑉𝑛

2
[1 +𝑑𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎𝑖𝑠

𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜔 − 𝛾)] + ∑
1

2
𝑘𝜉(𝜉𝑖𝑗𝑘𝑙 − 𝜉0)

2
𝑖𝑚𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜𝑠 + ∑

𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝜀𝑝𝑟𝑖𝑗
𝑖,𝑗,𝑖≠𝑗 +

∑ 4𝜀𝑖𝑗 [(
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

]𝑖,𝑗,𝑖≠𝑗  

Nesta equação, li e li0 são comprimento de ligação e comprimento de ligação de equilíbrio; i e 

i0 são ângulo de ligação e ângulo de ligação de equilíbrio;  é o ângulo diedral, n é a 

periodicidade e  é a fase de do ângulo diedral;   se refere ao ângulo diedral imprórpio; e os 

(1) 

(2) 
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k’s referem-se às constantes de força de cada termo. Os parâmetros são calibrados através dos 

cálculos quânticos ou pela comparação com propriedades físico-químicas experimentais. As 

constantes 𝑘𝑏𝑖, 𝑘𝜃𝑖, 𝑉𝑛 e 𝑘𝜉  são as constantes de força do comprimento de ligação, do ângulo 

de ligação, do ângulo diedral e do ângulo diedral impróprio, respectivamente. De fato, a 

abordagem da dinâmica molecular simplifica razoavelmente o tratamento de átomos e suas 

interações. Na Equação 2, as ligações são tratadas como molas que seguem a lei de Hooke, e 

os ângulos, que são flexíveis, também seguem um potencial harmônico. Porém, para representar 

as rotações que as ligações podem sofrer, um potencial harmônico não é adequado, pois, em 

uma ligação que rotaciona, todos os ângulos de rotação são, em geral, acessíveis à mesma 

energia. Uma função periódica é, então, a escolha mais coerente, já que nessa forma funcional 

picos e vales de energia se alternarão periodicamente, conforme o ângulo varia. Um tipo de 

movimento mais complicado é descrito pelos ângulos diedros impróprios. Eles se referem ao 

movimento para fora do plano descrito por um átomo pertencente a um grupo planar, como é o 

caso por exemplo dos átomos ligados ao carbono de um grupo carbonila. Na equação 2 ele está 

descrito pelo quarto termo do lado direito da igualdade. Estes, em geral, são todos os termos 

que descrevem o potencial de ligação na maioria dos modelos. As interações de não-ligadas 

têm origem nas interações eletrostáticas de elétrons e núcleos de átomos vizinhos que não estão 

ligados covalentemente. Costumam ser divididas em interações de curto alcance, sendo do tipo 

repulsivas, pois envolvem a proximidade entre densidades eletrônicas de átomos diferentes, e 

interações de longo alcance, que de forma simples se divide em três casos: no primeiro, as 

interações são devidas à distribuição de carga ao longo da estrutura; no segundo caso tem-se as 

interações de dispersão, provocadas por flutuações aleatórias na densidade eletrônica levando 

a um desbalanço de cargas que propicia o surgimento de uma interação; e por fim tem-se as 

interações induzidas, onde um grupo de átomos vizinhos que esteja carregado induz um 

desbalanço de cargas na nuvem eletrônica de um átomo incialmente neutro. O potencial de 

interação entre átomos não ligados é descrito comumente pelos dois últimos termos da equação 

2 (FIELD, 2007). 

A abordagem descrita é conhecida como campo de força, expressão que designa tanto 

as equações usadas para calcular V como o valor numérico dos parâmetros, e é uma abordagem 

de mecânica clássica. Conforme observa Frenkel e Smit (FRENKEL; SMIT, 1996) utilizar a 

abordagem clássica para descrever sistemas atômicos apenas pode ser inadequada quando se 

está em análise a rotação ou translação de átomos ou moléculas muito leves (He, H2, D2). 

Vários campos de força são usados hoje para as mais diversas simulações. Para biomoléculas, 
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alguns dos mais conhecidos são OPLS, Amber, Glycam, Gromos, Charmm, Compass etc, que 

diferem entre si na forma de parametrização e no tipo de sistemas a que podem ser aplicados. 

A simulação de dinâmica molecular clássica é usada para descrever o comportamento dos 

átomos em alto nível de detalhe e obter propriedades de equilíbrio e de transporte de sistemas 

moleculares, sendo uma excelente aproximação para uma ampla gama de materiais 

(FRENKEL; SMIT, 1996). 

 Há alguns algoritmos para a resolução numérica da equação 1, porém nem todos 

resultam na mesma acuracidade e alguns são computacionalmente mais eficientes que outros. 

Aqui serão discutidos dois métodos. A ideia básica é que, dado a posição e velocidade de cada 

partícula no tempo ti, seja possível obter posição e velocidade em um tempo ti+t. O mais 

simples algoritmo, e considerado o melhor para muitas situações, é o Verlet (VERLET, 1967). 

Para começar, as posições dos átomos são expandidas em série de Taylor: 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) +
𝑓′(𝑎)

2!
(𝑥 − 𝑎)2 +

𝑓′′(𝑎)

3!
(𝑥 − 𝑎)3 + ⋯ 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + 𝑣(𝑡)∆𝑡 +
𝐹(𝑡)

2𝑚
∆𝑡2 + 𝑟

∆𝑡3

3!
+ ⋯ 

Onde se estabelecem as identidades: 𝑓 = 𝑟, 𝑓′ = 𝑣, 𝑓′′ = 𝐹 𝑚⁄  (onde F é a força F=ma), 𝑓′′′ =

𝑟, 𝑥 = 𝑡 + ∆𝑡, 𝑎 = 𝑡; em que r denota a posição, v a velocidade de cada átomo. De forma 

similar: 

𝑟(𝑡 − ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑣(𝑡)∆𝑡 +
𝐹(𝑡)

2𝑚
∆𝑡2 − 𝑟

∆𝑡3

3!
+ ⋯ 

Somando as duas equações, obtém-se: 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) + 𝑟(𝑡 − ∆𝑡) = 2𝑟(𝑡) +
𝑓(𝑡)

𝑚
∆𝑡2 + 𝑂(∆𝑡4) 

Onde 𝑂(∆𝑡4) é o erro originado do truncamento da série (termo de erro de ordem 4) para a 

estimativa da nova posição e t é o passo da simulação. De forma aproximada tem-se: 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) + 𝑟(𝑡 − ∆𝑡) ≈ 2𝑟(𝑡) +
𝑓(𝑡)

𝑚
∆𝑡2 

Nota-se que a velocidade foi suprimida na última equação. Apesar de não ser necessária para o 

cálculo das trajetórias, seu conhecimento é necessário para calcular a energia cinética. Para isso, 

as equações 3 e 4 são truncadas nos termos de segunda ordem e em seguida são subtraídas e 

rearranjadas, resultando na seguinte relação: 

𝑣(𝑡) =
𝑟(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑟(𝑡 − ∆𝑡)

2∆𝑡
 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Uma característica importante que os algoritmos de integração devem ter é a chamada 

reversibilidade no tempo, ou seja, se em dado momento todas as velocidades forem invertidas, 

os átomos devem caminhar no sentido oposto até restaurarem o estado original de que se partiu. 

Conforme observa Allen e Tildesley (ALLEN; TILDESLEY, 2017), o algoritmo Verlet é 

exatamente reversível no tempo e consegue reproduzir a conservação de momento, o que 

garante a conservação de energia durante a simulação. Nem todos os algoritmos de integração 

cumprem esse requisito, por exemplo, o método de Euler, o mais simples dos métodos de 

resolução numérica de EDO’s, não é reversível no tempo. 

 Uma modificação do algoritmo Verlet é o chamado algoritmo “Leap-frog”, com menor 

custo computacional. Neste método, expande-se em série de Taylor a posição, até a segunda 

ordem, e a velocidade, até a primeira ordem, de cada átomo, conforme abaixo: 

𝑣 (𝑡 +
∆𝑡

2
) = 𝑣(𝑡) + 𝑎(𝑡)

Δ𝑡

2
+ ⋯ 

𝑣 (𝑡 −
∆𝑡

2
) = 𝑣(𝑡) − 𝑎(𝑡)

Δ𝑡

2
+ ⋯ 

Subtraindo a equação 8 da equação 7: 

𝑣 (𝑡 +
∆𝑡

2
) − 𝑣 (𝑡 −

∆𝑡

2
) = 𝑎(𝑡)Δ𝑡 

𝑣 (𝑡 +
∆𝑡

2
) = 𝑣 (𝑡 −

∆𝑡

2
) + 𝑎(𝑡)Δ𝑡 

Para a posição: 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + 𝑣(𝑡)∆𝑡 +
𝑎

2
∆𝑡2 + ⋯ 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + ∆𝑡 [𝑣(𝑡) +
𝑎

2
Δ𝑡] 

Onde se identifica o termo entre colchetes com 𝑣 (𝑡 +
∆𝑡

2
): 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + 𝑣 (𝑡 +
∆𝑡

2
) ∆𝑡 

A dinâmica molecular provê informações detalhada em nível atômico, porém, para ser 

de fato útil, deve ser possível calcular as propriedades macroscópicas do sistema a partir dos 

dados obtidos em tais simulações. Isso é feito no escopo da mecânica estatística. Realizar uma 

simulação DM sem nenhuma restrição sobre temperatura e pressão resultará numa simulação 

(7) 

(8) 

(9) 
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no ensemble NVE. Entretanto, as condições reais de um experimento físico dificilmente são as 

de energia constante. Ao contrário, do ponto de vista prático é muito mais fácil manter a 

temperatura, pressão ou ambos constantes. Além disso, é um resultado bem estabelecido da 

mecânica estatística que no limite termodinâmico, isto é, quando 𝑁 → ∞ (com número de 

partículas grande o suficiente), os resultados obtidos para as propriedades termodinâmicas em 

qualquer dos três ensembles (NVE, NVT, NPT) são iguais. 

 Para manter a temperatura constante utiliza-se um termostato. Na verdade, a 

temperatura constante é uma observação unicamente macroscópica. Quando se observa porções 

muito pequenas de um sistema grande, é possível verificar flutuações de temperatura se o 

observador analisar diferentes partes do sistema ao mesmo tempo. Apenas no limite 

termodinâmico a média realizada sobre todo o sistema resulta numa temperatura constante. 

Neste trabalho utilizou-se o termostato V-rescale (Velocity Rescale) (BUSSI; DONADIO; 

PARRINELLO, 2007). Para entendê-lo, lembra-se de que temperatura está relacionada com as 

velocidades individuais dos átomos na seguinte forma: 

1

𝑁𝑓
∑

1

2
𝑚𝑖𝑣𝑖,𝛼

2

𝑖,𝛼

= 〈
1

2
𝑚𝑖𝑣𝑖,𝛼

2 〉 =
1

2
𝐾𝑏𝑇 

E a energia cinética média do sistema inteiro é: 

〈𝐾〉𝑁𝑉𝑇 =
𝑁𝑓

2
𝐾𝑏𝑇 

Onde os colchetes indicam a média sobre o ensemble e Nf=3N-3 é o número de graus de 

liberdade do sistema. Este resultado é possível graças ao teorema da equipartição de energia, 

segundo o qual cada grau de liberdade do sistema contribui com 1 2⁄ 𝑘𝑏𝑇 para a energia total 

do sistema. Assim, a temperatura é calculada a partir da energia cinética total do sistema. 

Rearranjando a equação 10: 

𝑇(𝑡) =
1

𝑁𝑓𝑘𝑏
∑ 𝑚𝑖𝑣𝑖

2(𝑡)

𝑖,𝛼

 

Que é a temperatura instantânea em cada passo da simulação. No termostato V-rescale uma 

restrição é adicionada sobre a fórmula acima através de uma constante, : 

𝑇𝑛𝑜𝑣𝑎(𝑡) =
1

𝑁𝑓𝑘𝑏
∑ 𝑚𝑖 (𝜆𝑣𝑖,𝛼(𝑡))

2

𝑖,𝛼

= 𝜆2𝑇(𝑡) 

(10) 

(11) 

(12) 
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Subtraindo T(t) em ambos os lados: 

𝑇𝑛𝑜𝑣𝑎(𝑡) − 𝑇(𝑡) = 𝜆2𝑇(𝑡) − 𝑇(𝑡) = (𝜆2 − 1)𝑇(𝑡) 

E isolando  obtêm-se: 

𝜆 = √
𝑇𝑛𝑜𝑣𝑎(𝑡)

𝑇(𝑡)
 

Onde Tnova é a temperatura constante que se deseja manter. Computacionalmente, em cada 

passo da simulação as velocidades são atualizadas através da multiplicação pelo fator . 

 

4.1.1 Protocolo de simulação 

A estrutura inicial das simulações de dinâmica molecular de proteínas geralmente é 

obtida no banco de dados PDB (Protein Data Bank), que acumula todas as estruturas 

tridimensionais para proteínas já resolvidas até hoje. As quimeras de que trata este trabalho, 

porém, não foram cristalizadas e por tanto não tiveram sua estrutura 3D definida 

experimentalmente. Para contornar isso, a abordagem utilizada foi a modelagem comparativa, 

também chamada de modelagem por homologia. Nesta técnica, utiliza-se da relação entre 

sequência de aminoácidos e estrutura tridimensional de proteínas já resolvidas anteriormente 

para determinar a estrutura das outras proteínas cuja estrutura não se conhece, mas se há o 

conhecimento sobre a estrutura primária. Isso é possível porque se sabe que pequenas alterações 

na sequência de aminoácidos produzem apenas pequenas variações estruturais (CHOTHIA; 

LESK, 1987; NELSON; COX, 2013). Portanto, como a estrutura proteica se conserva mais do 

que a sequência de aminoácidos, quando há uma similaridade em duas sequências distintas há 

uma provável base para semelhança estrutural (LESK; CHOTHIA, 1980). De fato, a partir de 

30% de similaridade na sequência proteica já é possível estabelecer uma base para semelhança 

estrutural (FETROW et al., 2005). 

De forma bem simples, um programa de MD realiza um loop que começa com a 

inicialização do sistema, onde posição e velocidades iniciais são definidas, feita apenas uma 

vez, no início do ciclo, após o que se realiza o cálculo das forças sobre cada átomo, seguido do 

passo de integração das equações de movimento, atualização do passo (t=t+t) e finalizando 

com o cálculo das propriedades médias (T, P, E etc.) Frenkel e Smit (FRENKEL; SMIT, 1996), 

em seu livro texto sobre simulação molecular, disponibilizam os algoritmos para a construção 

(13) 
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de um programa de simulação MD. A Figura 4.1 sumariza bem o algoritmo utilizado em 

basicamente todos os programas de simulação de dinâmica molecular. 

 

Figura 4.1 – Algoritmo para simulação de dinâmica molecular 

 

Fonte: Manual do GROMACS 5.1.5 (Abraham et al., 2015). 

 

Alguns programas foram desenvolvidos nas últimas décadas para realizar simulações de 

dinâmica molecular. O GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations) 

(ABRAHAM et al., 2015), programa de código aberto lançado sob a licença GNU, tem sido 
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muito utilizado pela comunidade de pesquisadores que trabalham com biomoléculas, pois 

apresenta muitas facilidades para a construção dos sistemas e para gerar a topologia, por já 

possuir os campos de força mais utilizados prontos para usar, dispensando a trabalhosa tarefa 

de consultar os artigos originais que validaram os parâmetros do campo de força para digitá-los 

um por um no formato de texto adequado ao que o programa entende. Ele permite a conversão 

dos arquivos no formato PDB das proteínas direto para o formato interno do programa. Além 

disso, possui inúmeras ferramentas de análise que podem ser prontamente aplicadas para os 

resultados das simulações. Ele é operado por linha de comando e as simulações são 

configuradas através de arquivos de entrada que especificam todas as informações sobre como 

deverá ser a simulação. O GROMACS é um dos programas de simulação de DM mais rápidos 

disponíveis, podendo ser executado em paralelo usando MPI, threads ou um híbrido de ambos. 

Neste trabalho foi utilizado a versão 5.1.5 do GROMACS (nov/2017). 

As simulações realizadas neste trabalho foram feitas sob pH neutro. O estado de 

protonação dos aminoácidos, ou seja, quais regiões da cadeia lateral estarão protonadas ou não, 

foi determinada pela ferramenta pdb2gmx do GROMACS. Isso é feito considerando o pKa dos 

aminoácidos levando em conta um ambiente com pH neutro. As velocidades iniciais são 

sorteadas a partir da distribuição de Maxwell para determinada temperatura. Isso, porém é feito 

apenas para iniciar a equilibração. A produção da simulação propriamente se utiliza das 

velocidades finais obtidas na etapa de equilibração. O GROMACS suporta quatro tipos de caixa 

de simulação: cúbica, octaédrica, triclínica e dodecaédrica. Quando o sistema envolve 

moléculas ou proteínas globulares, torna-se mais útil usar uma caixa dodecaédrica, que se 

aproxima mais de um formato esférico, pois faz com que sejam necessárias menos moléculas 

de água para solvatar o sistema. Conforme informa o manual do GROMACS, isso pode salvar 

até 29% do tempo de CPU sem comprometer a qualidade da simulação realizada. Condições 

periódicas de contorno (PBC) são utilizadas para eliminar os efeitos de superfície, devidos ao 

desequilíbrio de forças experimentado pelos átomos que estão na superfície da caixa de 

simulação. Para evitar isso, os átomos que durante a simulação “pulam” para fora da caixa em 

determinada direção, reaparecem no lado oposto da caixa, mantendo a mesma direção e sentido, 

como se houvesse réplicas do sistema em todas as três direções do espaço (Figura 4.2). 

Como já discutido na introdução, a água desempenha papel fundamental na estrutura 

alcançada pela proteína. Vários modelos para as moléculas de água já foram desenvolvidos 

(SPC, SPC/E, TIP3P, ...) diferindo entre si na acuracidade de reprodução de propriedades da 

água como a polarizabilidade, pontos de fusão e ebulição e etc. Neste trabalho, optou-se pelo 
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modelo SPC (Simple Point Charge), que representa a molécula de água simplesmente com os 

três pontos que indicam cada um dos três átomos presentes, pois foi o modelo utilizado em 

Ribeiro et al. (2015 e 2016).  

 

Figura 4.2 – As condições periódicas de contorno garantem que os efeitos de superfície serão 

corrigidos. 

 
Fonte: Allen e Tildesley (2017) 

 

Nem sempre o sistema formado após a solvatação possui eletroneutralidade, o que exige 

a adição de íons, geralmente os íons cloreto e sódio, para atingir a neutralidade do sistema. O 

sistema formado pela solvatação e adição de íons deve então passar por uma minimização de 

energia, a fim de encontrar a configuração mais estável para o início da simulação. Por 

definição, as interações de não ligação se estendem infinitamente. Como não é possível tratar 

essa situação computacionalmente, é necessário definir raio de corte para as interações de não 

ligação, onde se é desprezado as interações ínfimas entre átomos a partir de certa distância. O 

passo de simulação deve ser escolhido de forma que ele seja aproximadamente menor do que 

10 vezes o inverso da maior frequência de vibração de ligação dentre as presentes no sistema, 

que geralmente envolve as ligações de que os átomos de hidrogênio participam. Algoritmos de 

restrição para as ligações covalentes envolvendo o hidrogênio são utilizadas para estas ligações. 

Sem essa restrição, o passo das simulações estaria restrito a no máximo 0,0005 ps, caso 

contrário a dinâmica de oscilação dessas ligações não seria reproduzida corretamente. Os 

algoritmos de restrição resolvem essa limitação ao tornar a ligação envolvendo os átomos de 

hidrogênio mais rígidas, o que permite elevar o passo da simulação para 0,002 ps. Essa pequena 
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elevação do passo permite que tempos de simulação muito maiores sejam alcançados, sendo de 

grande utilidade para simulação de grandes sistemas. Por fim, antes de produzir a simulação 

propriamente, uma etapa de equilibração é realizada. Ela serve para acomodar o sistema na 

situação mais favorável, de forma que toda a tensão que incialmente possa estar presente seja 

eliminada, para que na fase de simulação todos os valores calculados sejam fisicamente 

razoáveis. 

 

4.1.2 Estratégias para melhorar a amostragem 

 Apesar de as simulações de dinâmica molecular serem capazes de lançar luz em várias 

questões da ciência de proteínas, há limitações que precisam ser descritas. A primeira delas é a 

limitação metodológica, já que na descrição clássica dos átomos e da interação entre eles, a 

estrutura proteica se move ao longo da FEL segundo a descrição do campo de força, que requer 

um extensivo trabalho de validação para que tenha sua eficácia garantida dentro dos limites 

indicados. Em sistemas muito grandes, com vários graus de liberdade, a complexidade da FEL 

aumenta progressivamente, aumentando simultaneamente a probabilidade de o sistema ficar 

preso em mínimos de energia local. Na DM as interações de átomos não ligados são 

responsáveis pela maior carga de cálculo, já que o número de tais interações escala num fator 

de N2, onde N é o número de átomos (algumas técnicas para melhorar a eficiência 

computacional mudam esse valor de N2 para N). Sistemas de proteínas devem ser simulados 

em água e, portanto, apresentam a grande maioria das partículas do sistema como moléculas de 

água, já que a solvatação é realizada de forma que a densidade do sistema se aproxime da 

densidade da água à temperatura ambiente de 300K. Isso implica que o computador passa a 

maior parte do tempo simulando o solvente. Não é possível simplesmente desconsiderar a água, 

já que, como dito antes, a água é fundamental na determinação da estrutura nativa da proteína 

em solução. A limitação computacional é o outro agravante. Mesmo com a evolução do poder 

computacional (segundo a “lei de Moore” o número de transistores em chips de processadores 

teria um aumento de 100% a cada 18 meses, predição que tem se verificado desde que foi 

anunciada), não se espera que os computadores sejam capazes de simular sistemas grandes por 

escalas de tempo na ordem de minutos tão cedo. Atualmente, os computadores comuns estão 

limitados a sistemas com cerca de 100000 átomos, com passo de 0,002 fs e tempo simulado de 

100ns. Shaw et al. (SHAW et al., 2010) reportaram uma simulação de 1 s de uma proteína 
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num hardware dedicado para a função de simular, representando um marco no campo de 

simulação de proteínas. 

 Algumas técnicas visam a contornar esses problemas de amostragem, entre os quais 

cita-se aqui a Replica Exchange, a Metadinâmica e a Umbrella Sampling. Na Replica Exchange 

Molecular Dynamics (REMD) são criadas cópias (réplicas) do sistema que deverão ser 

simuladas simultaneamente em diferentes temperaturas, {T1, T2, ... TM}, com Ti<Ti+1 (uma 

sequência crescente de temperaturas), formando um conjunto de réplicas S = {s1, s2, ... sM}. 

Conforme a simulação prossegue, tentativas de permuta entre duas réplicas são realizadas, isto 

é, duas réplicas em janelas de temperatura vizinhas são selecionadas aleatoriamente e suas 

estruturas são trocadas. Tal procedimento de troca é então submetido a um critério de aceitação, 

que é dado em termos de uma probabilidade de aceitação, similar ao algoritmo de Metropolis 

nas simulações de Monte Carlo, dada por: 

𝑃(𝑆′ → 𝑆) = min {1, 𝑒𝑥𝑝((𝛽𝑚 − 𝛽𝑛)[𝑉𝑚 − 𝑉𝑛])} 

Onde Vi é a energia potencial do sistema e m é 1/(KB.T). Em outras palavras, calcula-se a 

exponencial entre chaves indicada na equação acima e se o valor for maior do que 1, a tentativa 

de permuta é aceita, se for menor do que 1, por exemplo, 0,67, é gerado um número aleatório, 

n, entre 0 e 1. Se n> 0,67 (no exemplo em questão), a tentativa de permuta é rejeitada, se n< 

0,67, a tentativa é aceita. Repetindo essa permuta várias vezes ao longo da simulação permite-

se que o sistema caminhe aleatoriamente no espaço de temperaturas. Para que o procedimento 

seja eficiente, a menor e maior temperaturas (T1 e TM respectivamente) selecionadas devem ser 

tais que o intervalo T=TM-T1 englobe regiões de baixa e alta energia. Além disso, a 

probabilidade de aceitação 𝑃(𝑆′ → 𝑆) deve ser alta o suficiente para que a simulação avance 

em realizar as permutas. Em sistemas muito grandes, essas condições exigem que os intervalos 

T de temperatura sejam muito pequenos, o que limita a quantidade de réplicas que podem ser 

simuladas, levando a uma janela de temperatura muito curta, basicamente eliminando o 

propósito do método. Esse foi o principal impedimento para a utilização deste método no 

presente trabalho. 

 Na metadinâmica, o problema da amostragem é tratado através de um potencial bias 

(potencial enviesado), definido em termos de um subconjunto de variáveis coletivas, de forma 

que durante a simulação, a energia potencial total percebida pelo sistema é dado por V(x) (x – 

coordenadas atômicas), que é o potencial original calculado pelo campo de força, mais Vb(s,t) 

(s – coordenadas coletivas, t – tempo), que é o potencial bias o qual, devido a sua dependência 
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temporal, é capaz de manter uma “memória” sobre o estado da simulação, ou seja, o sistema é 

desencorajado a visitar regiões da superfície de energia livre que ele já tenha visitado 

anteriormente, ao mesmo tempo em que o incentiva a explorar novas regiões. Numa linguagem 

menos rigorosa, é como se o potencial bias estivesse preenchendo os poços de potencial de 

forma que, após tempo suficiente, a superfície de energia livre estará aplanada. Ao final da 

simulação, a superfície de energia livre original é reconstruída graças à dependência temporal 

do bias. Tentativas de utilizar a metadinâmica para os sistemas tratados nesse trabalho 

demostraram que esse método não é computacionalmente eficiente para sistemas muito grandes 

e, portanto, a estratégia foi abandonada (BARDUCCI; BONOMI; PARRINELLO, 2011).  

A Umbrella Sampling possui um raciocínio similar ao do caso anterior ao introduzir um 

potencial bias. Porém, aqui é definido uma coordenada de transição (genericamente chamada 

de coordenada de reação) entre dois estados termodinâmicos, que pode ser uma distância entre 

dois átomos ou grupos de átomos. O caminho de transição é dividido em seções ou “janelas”, 

cada uma centrada em um ponto. Feito isso, simulações independentes são realizadas onde a 

estrutura ou configuração que se está estudando fica centrada em cada uma das janelas. O 

potencial bias, nesse caso, serve para que a configuração não se desloque muito do centro da 

janela, para que a simulações amostrem apenas as redondezas do centro, além de guiar a 

estrutura ao longo da transição definida através das janelas. Ao final, ter-se-á uma sequência de 

simulações que amostraram eficientemente todo o caminho de transição definido ao início do 

procedimento. O método Umbrella Sampling sofre da mesma limitação que a REMD, pois para 

sistemas com muitos átomos, a quantidade de janelas deve ser bem maior, gerando a 

necessidade de muitas simulações, que acaba por ficar computacionalmente inviável 

(KÄSTNER, 2011). 

 Por fim, cita-se a utilização dos modelos coarse-grained, que não se encaixam 

exatamente na categoria de técnicas de amostragem melhorada, mas acabam atingido esse fim 

porque proporcionam a simplificação da superfície de energia livre. A ênfase de tal abordagem 

é reduzir o número de partículas a serem simuladas sem perder o poder de previsibilidade da 

simulação. No modelo coarse-grained Martini (MARRINK; DE VRIES; MARK, 2004), por 

exemplo, cada quatro moléculas de água são agrupadas em uma única partícula (chamadas de 

“beads”). Há uma receita para a construção da correspondência partículas-beads no caso dos 

aminoácidos (um mapeamento), mas em geral, cada quatro átomos são agrupados em um bead. 

Esse procedimento de agrupar átomos não só reduz o número de partículas como permite 

aumentar o passo da simulação, já que a frequência de oscilação das ligações aumenta. 
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Atualmente o modelo Martini não é capaz de reproduzir grandes transições conformacionais 

em proteínas, sendo um modelo mais usado para estudar interações entre grandes agregados 

proteicos em que se restringe a estrutura secundária para contornar a limitação do modelo. 

Tentativas de usar o modelo Martini nas quimeras deste trabalho levaram a completa perda da 

estrutura secundária inicial das proteínas, impossibilitando o estudo da interface proteica 

observada nas simulações atomísticas. 

 A estratégia adotada nesse trabalho para contornar as limitações das simulações DM 

convencionais foi utilizar a ferramenta CONCOORD que não se baseia na FEL e, portanto, não 

sofre do risco de se estar preso em mínimos de energia local. A descrição detalhada dessa 

ferramenta é feita na próxima seção. 

 

4.2 CONCOORD 

O CONCOORD (CONstrained COORDinates) é uma ferramenta utilizada para gerar 

um conjunto de estruturas a partir de uma estrutura de referência. De acordo com Groot et al. 

(DE GROOT et al., 1997) o CONCOORD gera estruturas aleatórias, que obedecem a certas 

restrições geométricas, a partir de uma estrutura inicial, que pode ser a estrutura 

experimentalmente determinada da proteína (ou qualquer outra molécula que se esteja 

estudando) ou uma estrutura teórica, obtida por métodos de dinâmica molecular (como é o caso 

deste trabalho) ou por modelagem por homologia. As restrições geométricas garantem que não 

serão obtidas estruturas completamente desconexas com a estrutura tridimensional conhecida 

da proteína, que foi informada ao programa. 

 Para que o algoritmo do CONCOORD convirja num tempo razoável, todos os átomos 

de hidrogênio da estrutura são removidos (há a opção de não se remover tais átomos, porém, se 

isso resulta numa molécula muito grande, o algoritmo não consegue convergir). Além disso, a 

forma geral das proteínas é determinada por seu “esqueleto” (backbone) e pelos átomos da 

cadeia lateral que não o hidrogênio.  Tendo definido as distâncias limites para todos os pares 

de átomos e demais parâmetros geométricos (Tabela 1), o próximo passo é encontrar estruturas 

diferentes da estrutura de referência que satisfaçam as restrições. Começando a partir de 

coordenadas escolhidas aleatoriamente (em um cubo de 2 nm de lado para cada átomo), 

correções são aplicadas iterativamente às posições dos átomos que estão envolvidos nas 

restrições geométricas e que violam os limites superior ou inferior de distância. Essas correções 

são tais que para cada par que viola as restrições, a distância entre eles é colocada aleatoriamente 
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entre os limites superior e inferior. Esse caráter aleatório elimina qualquer viés na amostragem 

do espaço conformacional da proteína e não há qualquer correlação entre duas estruturas 

geradas. As restrições geométricas se referem às conectividades dos átomos como ligações 

covalentes, ou a ângulos, pontes salinas (fortes interações entre cadeias laterais carregadas de 

aminoácidos), ligações de hidrogênio entre outros. Há ao todo 15 parâmetros geométricos 

definidos para serem tomados como restrição. A Tabela 4.1 apresenta a definição de tais 

parâmetros e a Tabela 2 apresenta os valores numéricos validados por Groot et al. (1997) e que 

vem sido utilizados na literatura desde então. 

 Os limites nas distâncias interatômicas, que são definidas pelas conectividades na 

estrutura (ligações covalentes) e pelo modo como a proteína é enovelada (ligações de 

hidrogênio, pontes salinas, contatos hidrofóbicos), restringem a liberdade conformacional 

destes sistemas de forma que apenas alguns graus de liberdade coletivos flutuam 

significativamente. 

Se todas as distâncias são conhecidas, e seus limites inferior e superior estão ajustados 

a valores fisicamente realísticos, então a estrutura resultante estará próxima das configurações 

realísticas que deveriam, em princípio, ser alcançadas durante uma simulação de dinâmica 

molecular que se prolongasse por tempo suficiente. Uma análise de componente principal no 

tal conjunto de estruturas resultará, se o ensemble de estruturas geradas for grande o suficiente, 

em direções descrevendo flutuações que são possíveis dentro das distâncias limite selecionadas. 

 

Tabela 4.1 – Definição dos parâmetros geométricos utilizado pelo CONCOORD. 

Parâmetros 

geométricos 

Descrição 

1-2 Pares covalentemente ligados 

1-3 Se os átomos 1 e 2 e os átomos 2 e 3 estão covalentemente ligados. 

Aneis Todos os pares de átomos que são parte de anéis 

Ligações duplas em 

cadeias laterais 

ASN, GLN, e ARG têm uma ou mais ligações duplas na cadeia 

lateral. Ângulos de torsão ao redor dessas ligações são mais restritas. 

Omega Distâncias entre átomos Ca de resíduos vizinhos dependem do 

ângulo diedro , o qual é mais rígido que os ângulos de torsão  e  

devido a ligação carbonílica conjugada ao longo da ligação 

peptídica. 

Tight / 1-4 Pares de resíduos vizinhos dos quais um é uma prolina e pares que 

são parte do mesmo elemento de estrutura secundária (hélice  ou 

folha ) 

Loose / 1-4 Pares de resíduos vizinhos dos quais um é uma glicina e pares de 

resíduos em regiões de loop. 
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Other / 1-4 Outros pares / restritos. 

Other 1-4 Outros pares 1-4 restritos por ângulo diedral, envolvendo átomos da 

cadeia lateral 

Estrutura secundária Pares de átomos do backbone da proteína que são partes da mesma 

estrutura secundária e que não estão mais que 4 resíduos separados. 

Pontes salinas Grupos cargas opostas em proximidade (<4 A) 

Ligações de 

hidrogênio 

Distância entre doadores e aceptores não devem exceder 3,5 A e o 

ângulo doador – hidrogênio – aceptor não deve ser menor que 90º. 

Tight hydrophobic Pares de átomos para os quais a distância interatômica mais 0,5 Aé 

menor que a soma dos raios de van der Waals dos átomos 

envolvidos  A e não caem em nenhuma das categorias acima. 

Loose hydrophobic Idêntico à categoria acima mas dessa vez são os pares de átomos 

cuja distância interatômica mais 1,0 A é menor que a soma dos raios 

de van de Waals dos átomos envolvidos. 

Fonte: (DE GROOT et al., 1997) 

Tabela 4.2 – Valores numéricos para os parâmetros geométricos utilizados pelo 

CONCOORD. 

N° Tipo D (nm) 

1 1-2 0,002 

2 1-3 0,005 

3 Anel 0,01 

4 Ligação dupla 1-4 0,01 

5  1-4 0,01 

6 Tight / 1-4 0,02 

7 Loose / 1-4 0,04 

8 Outro / 1-4 0,03 

9 Outro 1-4 0,04 

10 Estrutura secundária 0,05 

11 Pontes salinas 0,075 

12 Ligações de hidrogênio 0,05 

13 Tight hydrophobic 0,05 

14 Loose Hydrophobic 0,1 

Fonte: (DE GROOT et al., 1997) 

 

 Entre as limitações do CONCOORD pode-se citar a falta de informação sobre a 

dependência temporal das estruturas, isto é, não é possível explorar mecanismos de transição 

conformacional, mesmo que seja possível explorar os movimentos coletivos da proteína através 

da análise do componente principal (PCA). Além disso, não se utiliza campo de força para 

calcular as energias nessa metodologia, o que significa que não é possível definir, apenas com 

o CONCOORD, quais estruturas são mais estáveis ou menos estáveis. Porém, o algoritmo usa 

o campo de força para determinar forças de interação entre os pares de átomos, o que ajuda a 

definir os critérios geométricos. O CONCOORD pode gerar uma estrutura que obedeça a todas 
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as restrições geométricas, mas acontecer de que, quando calculada sua energia, descobrir-se 

que a estrutura é instável. Esse é um problema que será tratado neste trabalho. 

 

4.3 Análise do Componente Principal (PCA) 

A análise do componente principal (PCA) é uma técnica estatística de análise 

multivariada. Sempre que se está diante de uma grande quantidade de dados é interessante saber 

se há uma correlação entre eles, porque, se há, é possível reduzir os graus de liberdade presentes 

no problema de forma a torná-lo mais simples. No campo da ciência de proteínas, a PCA tornou-

se uma importante ferramenta para o tratamento dos largos conjuntos de dados obtidos de 

mudanças conformacionais num ensemble de estruturas proteicas gerado seja por técnicas 

experimentais (uma proteína cuja a estrutura tenha sido resolvida em várias conformações 

diferentes) ou teóricas (conjuntos de estruturas da trajetória de uma simulação MD, ou 

simulação Monte Carlo, ou ainda geradas pelo CONCOORD). A análise do componente 

principal neste caso é baseada no fato de que as mudanças conformacionais da proteína estão 

restritas a um pequeno conjunto de graus de liberdade coletivos (RIGDEN, 2017).  

A PCA permite observar direções no espaço 3N-dimensional que indicam movimentos 

coletivos de um sistema que possua N sítios de interação. É dito que se trata de uma 

transformação linear ortogonal que transforma os dados representados no sistema cartesiano 

em um novo sistema de coordenadas coletivas onde a maior variância no conjunto de dados 

está associada ao primeiro componente principal (PC1), a segunda maior variância ao segundo 

componente principal (PC2) e assim sucessivamente (BAHAR et al., 2010). Uma forma de 

visualizar esse procedimento é considerar o caso bidimensional (Figura 4.3), onde um conjunto 

de dados num gráfico bidimensional tem seu sistema de eixos rotacionados para 

corresponderem às direções de maior variabilidade dos dados. O caso multidimensional é 

completamente análogo. Os eixos coordenados são alterados para obter a representação mais 

conveniente dos dados. Pretende-se com isso reduzir a dimensionalidade do problema, no 

sentido de que os primeiros poucos PC’s respondem pela maior parte (>90%) das variações 

presente no conjunto de dados (coordenadas atômicas) (JOLLIFFE, 2002). Um exemplo da 

eficiência da PCA em esclarecer a movimentação funcional de proteínas através da dinâmica é 

encontrado num estudo de Lange et al.(LANGE et al., 2008), onde os autores atribuíram a 

habilidade de reconhecimento da proteína ubiquitina, que está envolvida em processos de 
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marção de outras proteínas para degradação, a um único modo de movimento encontrado 

através da técnica. 

 

Figura 4.3 – Representação geométrica da análise de componentes principais aplicada em um 

caso bidimensional.

 

Fonte: Kubitzki et al., 2017. 

 

 Considere-se um conjunto de M conformações da proteína de interesse, que possui N 

sítios de interação (átomos). A cada conformação k, está associado um vetor de coordenadas da 

forma: 

𝑞(𝑘) = (𝑥1
(𝑘)

, 𝑥2
(𝑘)

, … , 𝑥3𝑁
(𝑘)

) 

Pois cada átomo possui três coordenadas. De maneira análoga, define-se o vetor de 

deslocamento (flutuação) ∆𝑞(𝑘) = 𝑞(𝑘) − 𝑞0 para designar o desvio da conformação k em 

relação a uma estrutura de referência (q0), que pode ser tomada como sendo a estrutura média, 

ou seja, o valor médio para cada componente do vetor 𝑞(𝑘). Deseja-se saber a correlação que 

há entre os N componentes de ∆𝑞(𝑘), isto é, entre os ∆𝑥𝑖
(𝑘)

, ou seja: 

𝑐𝑜𝑣(∆𝑥𝑖∆𝑦𝑖) = 〈∆𝑥𝑖∆𝑦𝑖〉   

Tal correlação é descrita pela matriz de covariância: 

𝐶 = [
〈∆𝑥1∆𝑥1〉 ⋯ 〈∆𝑥1∆𝑥3𝑁〉

⋮ ⋱ ⋮
〈∆𝑥3𝑁∆𝑥1〉 ⋯ 〈∆𝑥3𝑁∆𝑥3𝑁〉

] 
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A diagonalização da matriz de covariância produz um conjunto com 3N autovetores cujos 

autovalores (i) correspondem a variância associada ao conjunto de coordenadas na direção 

determinada pelo autovetor (componente principal, PC), de forma que a contribuição fracional 

de um determinado PC para a variabilidade da estrutura é dado por 𝜎𝑘 ∑ 𝜎𝑖⁄ . Para visualizar os 

movimentos indicados pelos PC’s, seleciona-se um conjunto de estruturas que possuam uma 

projeção crescente sobre o PC específico que se deseja observar. As estruturas são então 

dispostas em sequência e o movimento observado é dito representar o PC em questão. 

 

4.4 Análise do Modo Funcional (FMA) 

Nem sempre a função desempenhada por uma proteína é desenvolvida por um único 

modo de movimento. Na verdade, os componentes principais podem combinar-se para resultar 

em um movimento coletivo que esteja associado a alguma função. Como observa Hub et 

al.(HUB; DE GROOT, 2009), o resultado da análise do componente principal traz 3N 

autovetores 3N-dimensionais, os componentes principais (PC). É possível notar que os poucos 

primeiros componentes principais concentram a maior parte da variabilidade da estrutura em 

análise, o que levou os pesquisadores a chamarem esse pequeno conjunto de PC’s de subespaço 

essencial. Tendo isso em vista, a proposta da análise do modo funcional (FMA) é obter uma 

combinação linear dos d primeiros PC’s (os que acumulam as maiores variações da estrutura) 

que resulta num vetor representando a direção na qual o movimento coletivo mais se 

correlaciona (Maximum Correlated Motion, MCM) com uma quantidade arbitrária 𝑓(𝑖), que 

pode ser uma função das coordenadas da estrutura i (uma distância entre dois resíduos, por 

exemplo) ou qualquer quantidade que se relacione com a estrutura (como a energia de interação 

entre domínios, a área acessível ao solvente, volume de uma cavidade catalítica, etc.). Trata-se 

na verdade de uma técnica já conhecida na análise multivariada chamada de regressão dos 

componentes principais (PCR, na sigla em inglês). O vetor coletivo 𝑎 a ser obtido pelo FMA 

tem a forma: 

𝑎 =  ∑ 𝛼𝑖𝑒𝑖

𝑑

𝑖=1

 

Onde 𝑒𝑖 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥3𝑁) são os d primeiros componentes principais. O “movimento” na 

direção 𝑎 para cada estrutura i é dado pela seguinte projeção (produto interno): 

𝑝𝑎(𝑖) = [𝑥(𝑖)−< 𝑥 >]. 𝑎   com 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚 

(14) 

(15) 
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Onde 𝑥(𝑖) = (𝑥1(𝑖), 𝑥2(𝑖), . . . , 𝑥3𝑁(𝑖)) é o vetor de coordenadas da estrutura e < 𝑥 >=

(< 𝑥1 >, < 𝑥2 >, . . . , < 𝑥3𝑁 >) denota a média sobre todas as estruturas (a estrutura média), e 

𝑚 é a quantidade de estruturas usadas para a análise. Quando se tem um vetor com a forma �⃗� =

𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧�⃗⃗� , o produto interno 𝑖. �⃗� = 𝑥 define o valor da coordenada de �⃗� na direção 𝑖. 

Analogamente pode-se ver 𝑝𝑎(𝑖) como o valor da coordenada no eixo (direção) a da estrutura 

i, de modo que quando este valor aumenta é possível dizer que a estrutura se moveu na direção 

a. Propõe-se que a quantidade 𝑝𝑎varia linearmente com 𝑓(𝑖), de forma que o 

coeficiente de correlação R, dado por: 

𝑅 = 𝑐𝑜𝑣(𝑓, 𝑝𝑎)/(𝜎𝑓𝜎𝑎) 

seja uma medida eficiente dessa linearidade. Na equação 16 𝜎𝑓 e 𝜎𝑎 denotam os desvios padrão 

de 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2, . . . , 𝑓𝑚) e 𝑝𝑎 = (𝑝𝑎1, 𝑝𝑎2, . . . , 𝑝𝑎𝑚), respectivamente, e: 

𝑐𝑜𝑣(𝑓, 𝑝𝑎) =
1

𝑚
[∑ 𝑓𝑖𝑝𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

−
1

𝑚
(∑ 𝑓

𝑚

𝑖=1

) (∑ 𝑝𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

)] 

é a covariância entre 𝑓 e 𝑝𝑎. O coeficiente de correlação serve como um parâmetro para ajustar 

os coeficientes 𝛼𝑖 da combinação linear, de que forma o 𝑝𝑎esteja variando linearmente com 𝑓. 

Este é o procedimento básico da FMA, otimizar os coeficientes 𝛼𝑖 para que se obtenha o vetor 

coletivo cuja direção indica a maior correlação entre 𝑝𝑎e 𝑓. Em outras palavras, encontrar o 

vetor 𝑎 significa encontrar um movimento coletivo na proteína que melhor explica a variação 

na quantidade 𝑓(𝑖), ajudando a responder como a proteína realiza sua função.  O máximo 

absoluto de R pode ser encontrado resolvendo o sistema de equações lineares acopladas: 

∑ 𝛼𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑝𝑖, 𝑝𝑙)
𝑑
𝑖=1 = 𝑐𝑜𝑣(𝑓, 𝑝𝑙), com 𝑙 = 1,2, . . . , 𝑑 

onde 𝑝𝑖 = [𝑥(𝑖)−< 𝑥 >]. 𝑒𝑖, de forma que 𝑝𝑎𝑗 = ∑ 𝛼𝑖𝑝𝑖
𝑑
𝑖=1 , com 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑚. Todo esse 

procedimento permite criar um modelo linear para a quantidade 𝑓(𝑖) em função dos PC’s, de 

maneira que dado a estrutura (as coordenadas 𝑥 de 𝑖), possa-se calcular o valor de 𝑓 (quando f 

se trata de uma quantidade geométrica, obviamente seu valor pode ser calculado diretamente 

através das coordenadas da estrutura, mas a questão aqui é saber se os movimentos coletivos 

produzem variação relevante na quantidade f) . Tal modelo é dado por: 

𝑚𝑓(𝑖) =< 𝑓 > + ∑ 𝛽𝑖[𝑝𝑖−< 𝑝 >]

𝑑

𝑖=1

 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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Onde os coeficientes 𝛽𝑖 podem ser encontrados através da resolução dos sistemas de equações 

lineares acopladas: 

∑ 𝛽𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑝𝑖, 𝑝𝑙)
𝑑
𝑖=1 = 𝑐𝑜𝑣(𝑓, 𝑝𝑙), com 𝑙 = 1,2, . . . , 𝑑 

De onde se nota que 𝛽𝑖 = 𝛼𝑖, com a diferença que 𝛼𝑖 pode ser multiplicado por uma quantidade 

arbitrária 𝑣 sem que isso altere o valor de R, ou seja, 𝛽𝑖 = 𝑣𝛼𝑖; tem-se assim: 

𝑚𝑓(𝑖) =< 𝑓 > + ∑ 𝑣𝛼𝑖𝑝𝑖

𝑑

𝑖=1

− ∑ 𝑣𝛼𝑖 < 𝑝 >

𝑑

𝑖=1

 

𝑚𝑓(𝑖) =< 𝑓 > +𝑣(𝑝𝑎(𝑖)−< 𝑝𝑎 >) 

O movimento correlacionado máximo ponderado pelo ensemble (ensemble weighted 

Maximum Correlated Motion, ewMCM) é um vetor 𝑣∗ = ∑ 𝑝𝑖
∗𝑒𝑖

𝑑
𝑖=1  tal que 𝑣∗. 𝑎 = 𝑝𝑎

∗ , onde 

𝑝𝑎
∗  é um valor arbitrário porém fixo do conjunto [𝑝𝑎

𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎
𝑚𝑎𝑥], ou seja, 𝑝𝑎

∗ = ∑ 𝑝𝑖
∗𝛼𝑖

𝑑
𝑖=1 , em que: 

𝑝𝑖
∗ =

𝛼𝑖𝜎𝑖
2

∑ (𝛼𝑗𝜎𝑗)
2𝑑

𝑗=1

𝑝𝑎
∗  

Onde 𝜎𝑖é a variância do respectivo 𝑝𝑖 A visualização do ewMCM é alcançada selecionando 

valores crescentes de 𝑝𝑎𝑖
∗  no intervalo [𝑝𝑎

𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑎
𝑚𝑎𝑥], e obtendo as estruturas segundo: 

𝑥 =< 𝑥 > + ∑ 𝑝𝑖
∗𝑒𝑖

𝑑

𝑖=1

=< 𝑥 > +𝑣∗ 

É dito na literatura que os PC’s indicam os modos funcionais da proteína. A análise FMA é 

capaz de encontrar especificamente esses modos através da quantidade 𝑓(𝑖), já que eles podem 

estar distribuídos entre os diferentes PC’s. Uma forma de quantificar essa distribuição é calcular 

a contribuição de cada PC para a variação da quantidade 𝑓(𝑖). Isto é feito através do cálculo da 

variância de 𝑚𝑓(𝑖), que pode ser considerada aproximadamente igual a variância de 𝑓(𝑖), isto 

é: 

𝑣𝑎𝑟(𝑓) ≈ 𝑣𝑎𝑟(𝑚𝑓) = ∑ [𝛽𝑖
2𝑣𝑎𝑟(𝑝𝑖) + 𝛽𝑖 ∑ 𝛽𝑗𝑐𝑜𝑣(𝑝𝑖, 𝑝𝑗)

𝑑

𝑗≠𝑖

]

𝑑

𝑖=1

 

O termo entre colchetes é identificado como a contribuição do i-ésimo PC para a variância de 

𝑓. 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
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5 RESULTADOS 

 Na seção 5.1 estão contidos os resultados referentes às análises PCA e FMA aplicadas 

ao conjunto de estruturas gerados pelo CONCOORD a partir das estruturas das quimeras 

resultantes das simulações feitas por Ribeiro et al. (2015 e 2016) e, no caso das proteínas 

Xilanase e XBP isoladas, das estruturas obtidas no banco de dados PDB (código 1XXN e 

3M9W, respectivamente). A seção 5.2 apresenta os resultados referentes às análises dos 

resíduos interfaciais calculados com base nas simulações DM feitas para algumas das estruturas 

do CONCOORD. 

 

5.1 Análises do CONCOORD, PCA e FMA. 

 Nas seções seguintes foram aplicados, em sequência, o CONCOORD, para gerar 

estruturas, o PCA, para calcular os movimentos coletivos, e o FMA, para obter os movimentos 

funcionais relacionados com a energia interfacial, para as três quimeras. A qualidade das 

correlações será indicada pelos coeficientes de correlação, R (equação 16), que será calculado 

tanto para a construção do modelo quanto para a sua validação (equação 22). Isso permite 

definir quantitativamente quanto a energia interfacial é influenciada por um modo de 

movimento específico. Inicialmente, um PCA foi realizado na Xilanase e XBP isoladas antes 

de analisar diretamente as quimeras, a fim de entender os movimentos presentes nas proteínas 

isoladas e como eles influenciam o comportamento da quimera. A ferramenta natural para 

avaliar os componentes principais calculados é a variância respectiva, que indica a importância 

daquele modo de movimento para a variação da estrutura. Espera-se entender como a energia 

interfacial pode sofrer alterações baseado nos movimentos coletivos. Além disso, como o 

CONCOORD não está limitado por barreiras energéticas, movimentos que só seriam 

percebidos por simulações de DM muito longas são, nesse caso, capturados mais facilmente. 

 

5.1.1 Resultados do PCA 

Para a xilanase foram geradas cinco mil estruturas com o CONCOORD usando o 

conjunto padrão de parâmetros validado por Groot et al. (DE GROOT et al., 1997), ainda 

utilizado na literatura (YANG et al., 2014). A fim de visualizar os componentes principais, os 

dois valores extremos de projeção sobre o PC específico para um conjunto de estruturas são 

determinados e as estruturas intermediárias são encontradas por interpolação, como é feito na 
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ferramenta gmx anaeig do pacote GROMACS. PC1 e PC2 para a xilanase isolada podem ser 

visualizadas na Figura 5.1. O PC1 corresponde a uma torção em que as regiões dos dedos e do 

polegar se movem paralelamente, mas em direções opostas, enquanto o PC2 corresponde ao 

movimento abre-fecha já reportado na literatura (PAËS; BERRIN; BEAUGRAND, 2012; 

VIEIRA; DEGRÈVE, 2009). Nesse caso, as conformações começam com uma configuração na 

qual os domínios da palma e do polegar estão mais distantes (menor projeção sobre o PC2) e 

terminam em uma configuração fechada na qual polegar e palma estão próximos (maior 

projeção sobre o PC2). Essa informação será usada como referência nas seguintes análises.  

 

Figura 5.1 – Dois primeiros componentes principais calculados no ensemble do 

CONCOORD para a xilanase. 

 
Fonte: Autor 

 

A acessibilidade ao sítio catalítico tem sido relacionada ao grau de atividade da proteína. 

Essa é uma questão a ser explorada mais adiante. A variância associada aos PCs está indicada 

na Figura 5.2 para os primeiros 30 componentes principais. Como já esperado, os dez primeiros 

PC’s são responsáveis pela maior parte das variações conformacionais da estrutura. É 

interessante notar que a variância do primeiro PC (3,79 nm2) é mais que o dobro do segundo 

PC (1,06 nm2), ou seja, o PC1 responde pela maior parte das mudanças estruturais da xilanase. 

Nota-se que também é um movimento que altera a acessibilidade ao sítio catalítico estando, 

portanto, diretamente relacionado com a eficiência enzimática. 
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Figura 5.2– Autovalores da matriz de covariância para a xilanase. Apenas os 30 primeiros 

PC’s são mostrados. 

.  

Fonte: Autor 

 

 De forma análoga, para a XBP foram geradas cinco mil estruturas. O primeiro PC 

(Figura 5.3) indica um movimento com os dois domínios da XBP também movendo-se 

paralelamente em sentidos opostos. O PC2 indica o movimento abre e fecha descrito 

anteriormente (seção 3.2) e que está associado com a presença do ligante, no caso a xilose. O 

PC1 tem uma contribuição significativamente maior para a variações conformacionais da 

estrutura que em relação aos demais PC’s, conforme mostra a Figura 5.4. Esse movimento de 

torção é análogo ao da xilanase (PC1). Os dois PC’s estão ligados à captura de xilose necessária 

para que a XBP a transporte através a membrana plasmática da Escherichia coli (Quiocho, F. 

A.,1990). É interessante notar que as variações conformacionais da xilanase, indicada pelas 

variâncias mostradas na Figura 5.2, comparada às variações da XBP (Figura 5.4), é 

consideravelmente menor. Por exemplo, o movimento abre-fecha da XBP é muito mais amplo 

e está de acordo com as altas variâncias calculadas.  
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Figura 5.3 – Dois primeiros PC’s calculados no ensemble CONCOORD. O PC1 corresponde 

a um movimento de torção onde os domínios se movem paralelamente em sentidos opostos. O 

PC2 corresponde a um movimento de abertura. 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 5.4 – Autovalores da matriz de covariância para a XBP. 

 
Fonte: Autor 

 

Para cada quimera foram geradas 5000 estruturas com o CONCOORD. A Tabela 5.1 

mostra as variâncias dos PC1 e PC2 para xilanase isolada e para as xilanases quiméricas. As 

xilanases quiméricas serão referidas no texto como XynA_209, XynA_262 e XynA_271 e a 

xilanase isolada por XynA. As conformações médias da xilanase em cada caso é mostrada de 
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forma sobreposta na Figura 5.5. Observa-se claramente um aumento na distância polegar palma 

nesta ordem: XynA < XynA_209 < XynA_262 < XynA_271. Isso corrobora o trabalho 

experimental anterior (Ribeiro et al. 2015 e 2016) que indica a mesma ordem para a o aumento 

da atividade xilanolítica, isto é, a exposição dos resíduos catalíticos funciona bem como 

parâmetro estrutural descritor para a atividade.  

Tabela 5.1 – Variâncias dos primeiro e segundo componentes principais para xilanase isolada 

e xilanases quiméricas. 

Enzimas PC1(nm2) PC2(nm2) 

Xyl 3,79 1,06 

Xyl_209 3,56 3,23 

Xyl_262 4,59 1,97 

Xyl_271 6,15 2,78 

Fonte: Autor. 

A projeção dos quatro ensembles de estrutura (considerando apenas a xylanase no caso 

das quimeras) sobre os dois primeiros PC’s calculados para o conjunto de conformações 

gerados para a XynA, mostrados na Figura 5.6, mostram uma tendências para os valores de 

projeção sobre PC1 e PC2 serem mais negativos, sugerindo que as quimeras alcançam uma 

extensão de movimento maior que xilanase isolada. Nesse caso, valores mais negativos de PC1 

e PC2 significam conformações mais abertas e maior exposição do sítio catalítico. Analisando 

os histogramas de distribuição das projeções sobre PC1 e PC2 para a XynA, observa-se um 

claro deslocamento para valores negativos, principalmente na XynA_271 (Figura 5.7). Além 

disso, quando se analisa a distribuição de distância polegar-palma fica evidente que essa 

distância aumenta na sequência citada acima. 
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Figura 5.5 – Conformação média para a xilanase isolada (branco), XynA_209 (vermelho), 

XynA_262 (verde) e XynA_271 (azul). 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 5.6 – Projeção sobre os dois primeiros PC’s calculados para o conjunto de estruturas 

gerados para a xilanase. No caso das quimeras, apenas o domínio da xilanase foi considerado. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 5.7 – Histograma de distribuição para a projeção sobre os dois primeiros PC’s. 

 
Fonte: Autor. 

 

No caso da 209, o PC1 mostra um movimento de rotação da xilanase e da XBP (Figura 

5.8a), um em relação ao outro, com sentidos opostos. Como se observa na Figura 5.9, 

novamente a variância correspondente ao PC1 (167,082 nm2) é significativamente maior que 

em relação aos demais PC’s. O segundo PC (Figura 5.8b) mostra um movimento com as 

extremidades dos domínios se aproximando e a região central se afastando (observar as setas).  
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Figura 5.8 – PC1 (a) e PC2 (b) da quimera 209 calculado no conjunto de estruturas 

gerados pelo CONCOORD. A estruturas da direita são uma rotação de 90º no eixo 

vertical contido no plano do papel em relação às estruturas da esquerda. 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 5.9 – Autovalores calculados pela diagonalização da matriz de covariância para a 209. 

  

Fonte: Autor 



62 
 

 Para a quimera 262 o primeiro PC (Figura 5.10) indica, de forma análoga à quimera 

209, um movimento em que os domínios XBP e xilanase rotacionam em sentidos opostos. O 

PC2 (Figura 5.10b) também é semelhante ao PC2 da 209 (as extremidades se aproximam e a 

região central se move na direção contrária), porém com menor amplitude (como se observa 

pelas variâncias associadas). Na Figura 5.11 está o histograma com valores de variância para 

os respectivos PC’s. Nesse caso as variações conformacionais indicadas pela maior variância 

(PC1) é quase metade da do caso da 209.  

 

Figura 5.10 – PC1 (a) e PC2 (b) da quimera 262 calculado no conjunto de estruturas gerados 

pelo CONCOORD.  

 
Fonte: Autor 
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Figura 5.11 – Autovalores calculados pela diagonalização da matriz de covariância. 262  

 
Fonte: Autor 

 

Os dois primeiros componentes principais calculados para a quimera 271 estão 

mostrados na Figura 5.12. O PC1 corresponde novamente ao movimento de rotação relatado 

para a 209 e a 262. O PC2 também é análogo ao PC2 dos dois casos anteirores. Tendo em vista 

que a atividade catalítica está intimamente relacionada com a dinâmica e considerando que esse 

movimento de rotação (PC1) foi observado como o primeiro componente principal das três 

quimeras, já é possível afirmar que realmente esse é um movimento essencial no aumento ou 

diminuição da energia interfacial; porém, essa resposta pode ser dada de forma mais confiável 

pelo FMA, que será realizada mais à frente.  
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Figura 5.12 – Dois primeiros componentes principais calculados com o ensemble do 

CONCOORD. O movimento acontece da cor rosa para a cor verde. 

 
Fonte: Autor 

 

5.1.2. Resultados do FMA 

 Os movimentos funcionais das quimeras podem ser extraídos por um FMA realizado 

sobre o conjunto de conformações de cada quimera. Deseja-se saber a importância da interação 

interfacial para a atividade catalítica maior das quimeras e, portanto, a IPE interfacial servirá 

como parâmetro para correlação com os movimentos coletivos. Além disso, a distância polegar-

palma cujo valor médio foi maior nas quimeras também será considerado como parâmetro cuja 

variação com os movimentos coletivos é importante conhecer. A distância entre o resíduo da 

região do polegar (116) e o resíduo da região dos dedos (11) foi calculada com a ferramenta 

gmx mindist do GROMACS 5.1.5 (estes resíduos já foram usados na literatura para descrever 

a distância polegar-palma). Essa ferramenta calcula a distância mínima entre átomos ou grupos 

de átomos selecionados. 

Para construir o modelo (ver seção 4.4) usou-se os primeiros 2500 frames e para a 

validação foram usados os 2500 frames restantes e foram considerados os primeiros 30 

componentes principais para a regressão. A energia interfacial foi calculada usando o programa 

gmx energy do pacote de simulação do GROMACS 5.1.5, usando o campo de força 

AMBER99SB-ILDN, conforme implementado no GROMACS. Nota-se que, para realizar o 

cálculo de energia, apenas foram concatenadas as estruturas como se elas pertencessem a uma 

sequência temporal produzida por simulação de MD. Não foi necessário solvatar o sistema, já 
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que o interesse está nas estruturas estáticas produzidas pelo CONCOORD, e não na produção 

de uma simulação de DM convencional. 

O modelo obtido pela regressão e o respectivo coeficiente de correlação são mostrados 

na Figura 5.13, para o caso da IPE interfacial como parâmetro, e na Figura 5.14, para o caso da 

distância polegar palma como parâmetro. Em todos os casos, o movimento que causa um 

aumento da energia interfacial é a rotação dos domínios em sentidos opostos (Figuras 5.15, 5.16 

e 5.17). Conforme indica a Figura 5.13, o coeficiente de correlação (equação 16) encontrado 

tanto a construção dos modelos quanto para a validação (equação 22) esteve em torno de 0,60, 

sendo ligeiramente pior para a quimera 271 (0,5647 e 0,5711, respectivamente). É importante 

ressaltar que variações na energia interfacial dificilmente são explicadas por um único modo de 

movimento. Vários resíduos contribuem para a interface, de forma que a energia interfacial não 

é uma função linear perfeita das coordenadas atômicas. Porém ainda é possível detectar alguma 

correlação linear entre os movimentos coletivos e a energia interfacial, sendo que os desvios da 

linearidade aparecem como ruído, ou seja, contribuições aleatórias para o desvio da linearidade. 

Hub et al. (2009) alertam que, nesses casos, valores R acima de 0,60 podem ser considerados 

bons e apresentam até mesmo um exemplo de correlação obtida com R pouco maior que 0,6. A 

informação que se tira é a de que há uma correlação linear razoável entre os movimentos 

coletivos calculados via PCA e a energia interfacial que apenas parcialmente é captada pelo 

FMA. Um modelo melhor requer que um ajuste não linear entre os PC’s seja feito para capturar 

os desvios da linearidade. É possível perceber que o ewMCM corresponde, em cada caso, a um 

movimento de rotação dos domínios em sentidos opostos, algo análogo aos PC1’s já mostrados 

antes. Há, portanto, uma relação entre o movimento de rotação da xilanase com relação a XBP 

e a estabilidade da interface formada. 
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Figura 5.13 – Resultados para a construção do modelo para a energia interfacial através do 

FMA. Na Primeira coluna estão os dados referentes à construção do modelo e na segunda, os 

dados referentes à validação. 

 

Fonte: Autor. 

Para o caso da distância polegar-palma como parâmetro, as correlações obtidas foram 

notavelmente superiores, estando em torno de 0,96 para as três quimeras. Os movimentos 

Calculados (ewMCM) podem ser observados na Figura 5.18. 



67 
 

Figura 5.14 – Resultados para a construção do modelo para a distância polegar-palma através 

do FMA. Na Primeira coluna estão os dados referentes à construção do modelo e na segunda, 

os dados referentes à validação. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 5.15 – Movimento Correlacionado Máximo ponderado pelo ensemble (ewMCM), 

obtido com o FMA para a quimera 209 considerando a IPE interfacial como parâmetro. (a) e 

(b) mostram a mesma estrutura sendo que a de (b) está rotacionada 90º para a esquerda no 

eixo y vertical contido no plano do papel. 

 
Fonte: Autor 



68 
 

Figura 5.16 – ewMCM calculado pelo FMA para a quimera 262 considerando a IPE 

interfacial como parâmetro. 

 
Fonte: Autor 

Figura 5.17 – ewMCM calculado pelo FMA para a quimera 271 calculado pelo FMA 

considerando a energia interfacial como parâmetro. 

 
Fonte: Autor 
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Figura 5.18 – ewMCM calculado pelo FMA considerando a distância polegar-palma como 

parâmetro para a quimera 271. 

 
Fonte: Autor 

 

5.2. Identificação dos resíduos interfaciais para as quimeras 209, 262 e 271 

A interface proteica entre os domínios XBP e Xilanase é formada por resíduos 

específicos, que serão identificados aqui a partir da energia potencial de interação de cada um 

deles. Para realizar uma amostragem mais robusta, ao invés de utilizar diretamente o ensemble 

de estruturas do CONCOORD, decidiu-se selecionar 5 estruturas das 5000 geradas a fim de 

realizar curtas simulações de DM com duração de 10 ns. O CONCOORD, como já comentado, 

trabalha com proposições aleatórias de estrutura que apesar de estarem dentro das 

conformidades geométricas, não trazem informações energéticas sobre a proteína. Para que essa 

escolha de estruturas fosse ponderada por fatores estruturais, propôs-se uma função score 

(Fscore) a fim de classifica-las. Para construir a função, considerou-se os fatores característicos 

de estabilidade estrutural e variações conformacionais. Os parâmetros escolhidos foram: o 

RMSD (calculado pelo próprio CONCOORD enquanto gerava as estruturas), que é um 

indicador das mudanças conformacionais, a energia potencial total de átomos não ligados, ET 

(um valor alto significa que átomos não ligados estão muito próximos, o que leva a uma 

interação fortemente repulsiva, ou seja, uma estrutura instável), e a energia potencial de 
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interação entre os domínios xilanase e XBP, EP, devido a sua importância na quantificação da 

interface protéica. Então, tem-se a seguinte equação para a função score: 

𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 =
1

3
(

𝐸𝑃𝑖

𝐸𝑃𝑚𝑖𝑛
+

𝐸𝑇𝑖

𝐸𝑇𝑚𝑖𝑛
+

𝑅𝑀𝑆𝐷𝑖

𝑅𝑀𝑆𝐷𝑚𝑎𝑥
) 

Dessa forma os valores calculados estão compreendidos entre 0 e 1, de modo que as estruturas 

com valor mais próximo de 1 são consideradas “melhores”, ou seja, as estruturas com menor 

energia potencial total e interfacial e com maior RMSD (o que indica uma estrutura mais 

distante possível em termos geométricos daquela usada como referência pelo CONCOORD) 

são favorecidas pela função. O procedimento computacional foi controlado por um script 

Python que chamava repetidamente as rotinas do GROMACS para calcular as energias e que 

lidava com os arquivos de texto gerados para realizar o cálculo da função score. No que segue, 

é dito que um resíduo participa da interface se sua interação média com o domínio oposto for 

menor do que -1 kcal/mol. A qualidade das simulações em termos de amostragem do espaço 

conformacional foi avaliada por duas ferramentas: o RMSD em função do tempo simulado, 

comumente utilizado para identificar quando uma estrutura “estabilizou” em uma simulação e 

indica o desvio das estrutura obtidas em relação a estrutura inicial que se submeteu à simulação; 

e a projeção das trajetórias calculadas sobre os dois primeiros PC’s calculados no conjunto de 

estruturas do CONCOORD, já que os PC’s indicam os movimentos que mais contribuem para 

o RMSD. 

 

5.2.1. Interface da quimera 209 

As estruturas que obtiveram os maiores scores foram: 4077, 4146, 1090, 2806 e 463 (os 

valores da função foram 0,953; 0,946; 0,940; 0,939; e 0,938 respectivamente). Em cada 

simulação a estrutura foi inicialmente submetida a uma minimização utilizando o algoritmo 

Steepest Descent (Arfken, 1985). A proteína foi então solvatada com moléculas de água SPC, 

numa caixa dodecaédrica, até que a concentração de aproximadamente 55 mol/L fosse atingida. 

Três íons sódio foram adicionados para atingir a neutralidade do sistema. A equilibração foi 

realizada a 300 K em duas etapas: a primeira totalizando 100 ps, com passo 0,001 ps, mantendo 

a proteína rígida e deixando apenas as águas se movimentarem; na segunda, tirou-se a restrição 

sobre a proteína e o sistema foi equilibrado por mais 200 ps, com passo 0,002 ps. A fase de 

cálculo da simulação foi realizada a 300 K e pH 7.0 no ensemble NVT, com a temperatura 

sendo controlada pelo termostato V-rescale. O LINCS foi utilizado para restringir as ligações 
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covalentes envolvendo os átomos de hidrogênio da proteína, enquanto o SETTLE restringiu as 

ligações covalentes das moléculas de água. O algoritmo para integração das equações de 

movimento utilizado foi o Leap-Frog com passo de 0,002 ps. Os procedimentos aqui descritos, 

bem como os parâmetros e algoritmos usados, foram utilizados nas simulações para as quimeras 

262 e 271.  

A Figura 5.19 mostra a evolução da energia de interação entre domínios para cada uma 

das 5 simulações. A análise da energia interfacial a partir das trajetórias apontou que a estrutura 

4077 apresenta a interface de menor energia. Para verificar se as trajetórias amostraram 

eficientemente o espaço conformacional da proteína, calculou-se a projeção de cada uma das 5 

trajetórias sobre os dois primeiros componentes principais calculados com o ensemble do 

CONCOORD. A Figuras 5.20 e 5.21 apresentam o RMSD em função do tempo e as projeções 

sobre os PC1 e PC2, respectivamente. Pode-se verificar que as conformações preditas pelo 

CONCOORD alcançam uma variação bem maior que em relação as conformações obtidas pela 

dinâmica, que costumam ficar restritas a uma pequena região. A exceção foi a trajetória 4146 

(cor verde), que se espalhou bem no espaço determinado pelos PC1 e PC2 e que apresentou a 

interface de mais alta energia. Observando as Figuras 5.20 e 5.21 é possível afirmar que esta 

estrutura sofreu amplas variações estruturais ao longo da simulação. De fato, as outras quatro 

trajetórias juntas não se espalham tanto quanto a trajetória 4146 na Figura 5.21. É sugerido, 

para trabalhos futuros, que ao invés de utilizar a função score para selecionar estruturas que 

serão submetidas a simulações DM, utilize-se o gráfico de projeção sobre os dois primeiros 

PC’s, pois eles indicarão estruturas que estão suficientemente afastadas em termos de 

conformação, no que se refere a suas projeções sobre os componentes principais selecionados 

para plotar o gráfico. 
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Figura 5.19 – Energia potencial de interação entre os domínios XBP-xilanase para cada uma 

das 5 simulações para a quimera 209. 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 5.20 – Raiz quadrada do desvio quadrático médio das posições dos átomos 

“backbone” em função do tempo. 

 
Fonte: Autor 
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Figura 5.21 – Projeção sobre os dois primeiros componentes principais (quimera 209). 

 
Fonte: Autor 

Para identificar resíduos que têm contribuição importante para a estabilização da 

interface, calculou-se para cada resíduo da XBP a sua energia de interação com o domínio da 

xilanase, e para os resíduos da xilanase sua energia de interação com o domínio da XBP, para 

as três quimeras. Os valores médios de energia calculados ao longo da trajetória de 10 ns foram 

plotados em um gráfico de barras para cada uma das simulações, mostrando apenas os resíduos 

da xilanase (Figura 5.22). O raio de corte considerado para as interações de átomos não ligados 

foi 8.0 Å, ou seja, foram calculadas as interações existentes dentro de uma esfera de 8.0 Å 

centrada no resíduo de interesse. Considerou-se como critério para definir os resíduos 

interfaciais uma energia de interação inferior a -1 kcal/mol do resíduo com o domínio oposto. 

A trajetória 4146, como já comentado anteriormente, foi a que formou a interface menos 

estável, logo os resíduos interfaciais são os que interagem mais fracamente (Figura 5.22b). O 

resíduo Asp312, da trajetória 4077 (Figura 5.22e) destaca-se pela interação altamente atrativa, 

aproximadamente -24 kcal/mol, não observada nas demais trajetórias, estando ausente na 4146. 

De acordo com o critério de -1 kcal/mol para interface, a Tabela 5.2 mostra os resíduos 

interfaciais presentes em cada uma das trajetórias. 
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Figura 5.22 – Resíduos interfaciais da quimera 209; (a) trajetória 4077; (b) trajetória 4146; 

(c) trajetória 1090; (d) trajetória 463; (e) trajetória 2806. 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 5.2 – Resíduos interfaciais para cada uma das cinco trajetórias produzidas por 

simulação de DM para a 209. 

 XBP Xilanase 

Trajetória 4077 179, 183, 186, 187, 188, 189, 

209, 403, 404, 405 

212, 213, 255, 256, 257, 258, 

259, 260, 261, 263, 312, 356, 

375, 396 

Trajetória 4146 179, 186, 187, 188, 403, 404, 

405 

212, 213, 256, 257, 259, 260 

Trajetória 1090 179, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 190, 207, 209, 

400, 401, 402, 403, 404, 405, 

406 

212, 213, 253, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 261, 312, 356, 

358, 373, 374, 375 
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Trajetória 463 176, 179, 182, 183, 184, 185, 

186, 187, 188, 189, 190, 209, 

400, 401, 402, 403, 404, 405, 

406 

212, 213, 215, 253, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261, 312, 

356, 358, 375 

Trajetória 2806 179, 182, 183, 186, 187, 188, 

189, 190, 207, 209, 402, 403, 

404, 405, 406 

212, 213, 215, 253, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261, 312, 

356, 358, 373, 375 

Fonte: Autor 

 

Para esclarecer melhor a interação do resíduo Asp312 com a XBP, a Figura 5.23 

apresenta a energia potencial de interação desse resíduo com a XBP em função do tempo. 

Observa-se que a interação do Asp312, nessa faixa de energia, é formada durante a simulação, 

entre 2 e 8ns. A Figura 5.24 apresenta a estrutura coletada no tempo 5ns. O resíduo de Lys405 

da XBP apresenta-se como o mais próximo do Asp312, a distância entre os dois oxigênios 

carbonílicos do Asp312 e o grupo metil da Lys405 é de aproximadamente 2,0 Å. Trata-se de 

uma interação de alta intensidade que não é estável nas condições da simulação, dado que foi 

detectada em apenas uma delas e não permaneceu por toda a simulação. 

Figura 5.23 – Energia de interação entre os resíduos Asp312 e Lys405 ao longo da simulação 

na quimera 209, trajetória 4077. 

 
Fonte: Autor 

Figura 5.24 – Estrutura da quimera 209, trajetória 4077, correspondente a t=5,0ns, ilustrando 

a interação dos resíduos Lys405 (XBP) e Aps312(Xilanase). 
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Fonte: Autor 

Na Figura 5.25 estão destacados na quimera 209 todos os resíduos que contribuíram 

para interface, de acordo com o observado na Tabela 5.1. Em vermelho estão os resíduos da 

XBP, em azul os da Xilanase, e em amarelo estão e apresentaram baixa ocorrência nas 

simulações. A presença esporádica de resíduos na interface mostra que há certa flexibilidade da 

proteína para alterar a interface formada entre os domínios. Faz-se notar que nem sempre 

resíduos contíguos participam de interações interdomínios com a mesma intensidade. Isso 

porque não apenas a posição na sequência de aminoácidos é importante, mas também se a 

posição da cadeia lateral está ou não direcionada para favorecer a interação. 

Figura 5.25 – Resíduos interfaciais da quimera 209. A estrutura utilizada é apenas para fins 

de visualização, não correspondendo a uma conformação obtida das simulações. Em vermelho 

estão os resíduos interfaciais da XBP; em azul estão os resíduos interfaciais da xilanase para a 

quimera 209 e em amarelo estão os resíduos intermitentes. 

  
Fonte: Autor 
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5.2.2. Interface da quimera 262 

Assim como foi feito para a quimera 209, utilizou-se a função score descrita antes para 

classificar as estruturas, das quais foram selecionadas, do maior para o menor score, a 2437, 

1556, 615, 109 e 148 (scores de 0,862; 0,858; 0,853; 0,848; 0,847 respectivamente). As 

simulações foram realizadas sob as mesmas condições da quimera 209 e a energia de interface 

proteica, em função do tempo, está apresentada na Figura 5.26. Para a quimera 262 as trajetórias 

das estruturas selecionadas apresentaram maior proximidade entre os valores de energia em 

relação à 209. É notável também que a interface proteica da quimera 262 é mais estável do que 

na 209, cerca de -50kcal/mol, aproximadamente. A trajetória 109 é a que apresentou melhor 

interação interfacial ao longo da simulação. 

 

Figura 5.26 – Energia potencial de interação entre os domínios XBP-xilanase para cada uma 

das 5 simulações para a quimera 262. 

 
Fonte: Autor 

 

Os cálculos de RMSD (Figura 5.27) indicam que a estrutura 615 foi a que sofreu menos 

variações de estrutura, estabilizando com um RMSD em torno de 0,15 A. Já a estrutura 109 foi 

que atingiu maior RMSD ao fim da simulação. A projeção das trajetórias sobre os PC’s do 

CONCOORD indica que as estruturas amostradas se espalharam menos no espaço determinado 

pelos PC1 e PC2 em comparação com a quimera 209. Isso revela que a função score preferiu 
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estruturas relativamente próximas umas das outras no que se refere ao gráfico da Figura 5.28. 

Nota-se, por exemplo, que a trajetória 109 sozinha praticamente se espalhou tanto quanto as 

outras quatro trajetórias juntas (Figura 5.32, cor amarela). É interessante observar que, no caso 

da quimera 209, a trajetória que melhor amostrou o espaço conformacional foi a 4146, que 

simultaneamente também apresentou um aumento da energia de interação interfacial. No caso 

da quimera 262, a trajetória que possui o melhor espalhamento no espaço definido pelos PC1 e 

PC2 foi a 109, que também apresentou a interface mais estável. Isso indica que as transições 

conformacionais das quimeras estão bem relacionadas com a alteração da energia interfacial, 

confirmando a suposição de que a interface participa diretamente da comunicação alostérica. 

 

Figura 5.27 – Raiz quadrada do desvio quadrático médio das posições dos átomos 

“backbone” em função do tempo. 

 
Fonte: Autor 

A energia intermodomínio para cada resíduo da quimera 262 foram calculados e estão 

apresentados na Figura 5.29. Da comparação dos gráficos na Figura 5.29, constata-se a presença 

do resíduo Asp349 da xilanase na trajetória 148 com uma energia interdomínio de 

aproximadamente -15 kcal/mol. Esta interação está ausente nas demais trajetórias. Analisando 

o primeiro frame da simulação para a trajetória 148, calcula-se que o grupo carboxila do resíduo 

Asp349 da xilanase está localizado a uma distância de 1,7 Å do grupo metil do resíduo Lys489 

da XBP (Figura 5.30). Na Figura 5.31 foi plotado a energia de interação entre esses dois 

resíduos para a trajetória 148. Tanto esse caso como o caso analisado para a quimera 209 

apresentaram interações de intensidade da ordem de pontes salinas e de existência temporária. 
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De acordo com o critério de -1 kcal/mol para interface, as trajetórias apresentaram os resíduos 

interfaciais indicados na Tabela 5.3. 

Figura 5.28 – Projeção sobre os dois primeiros componentes principais (quimera 209). 

 
Fonte: Autor 

Figura 5.29 – Resíduos interfaciais na quimera 262; (a) Trajetória 2437; (b) Trajetória 1556; 

(c) Trajetória 615; (d) Trajetória 109; (e) Trajetória 148. 

 
 

Fonte: Autor 
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Tabela 5.3 – Resíduos interfaciais da quimera 262. 

 XBP Xilanase 

Trajetória 2437 27, 30, 31, 245, 246, 249, 

250, 253, 454, 458, 471, 474, 

484, 485, 488, 489, 490, 491, 

492, 493, 495 

267, 268, 308, 314, 315, 316, 

318, 320, 365, 367, 368, 369, 

371, 398, 402, 403, 407, 409, 

410, 411, 413, 414, 415, 451 

Trajetória 1556 19, 26, 27, 30, 31, 245, 246, 

249, 250, 253, 454, 456, 458, 

485, 486, 488, 489, 490, 491, 

492, 493, 494, 495 

267, 268, 308, 314, 315, 316, 

318, 365, 366, 367, 368, 369, 

371, 398, 402, 403, 404, 405, 

406, 407, 409, 410, 411, 413, 

414, 415, 451 

Trajetória 615 19, 26, 27, 30, 31, 243, 245, 

246, 249, 250, 253, 257, 454, 

458, 471, 473, 474, 475, 485, 

486, 488, 489, 490, 491, 492, 

493, 494, 495 

267, 268, 308, 314, 315, 316, 

349, 365, 366, 367, 368, 369, 

398, 402, 403, 404, 406, 407, 

409, 410, 411, 413, 414, 415, 

451 

Trajetória 109 19, 27, 30, 31, 245, 246, 249, 

250, 253, 254, 454, 471, 474, 

485, 486, 488, 489, 490, 491, 

492, 493, 494, 495 

267, 314, 315, 316, 318, 320, 

365, 367, 368, 369, 370, 371, 

398, 400, 402, 403, 404, 407, 

409, 410, 411, 414, 451 

Trajetória 148 19, 26, 27, 30, 31, 245, 246, 

249, 250, 253, 454, 458, 474, 

485, 486, 487, 488, 489, 490, 

491, 492, 495 

267, 268, 308, 314, 315, 316, 

318, 349, 365, 367, 368, 369, 

398, 402, 403, 404, 405, 406, 

407, 409, 410, 411, 413, 414, 

415, 451 

Fonte: Autor 
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Figura 5.30 – Estrutura da quimera 262, trajetória 148, correspondente a t=0,0ns, ilustrando a 

interação dos resíduos Lys489 (XBP) e Aps349(Xilanase). 

 
Fonte: Autor 

Figura 5.31 – Energia de interação entre os resíduos Asp349 e Lys489 ao longo da simulação 

na quimera 262, trajetória 148 

 
Fonte: Autor 

A Figura 5.32 contém a estrutura da quimera 262 com os resíduos interfaciais destacados 

por cores, usando o mesmo método usado no caso anterior. Os resíduos que não estiveram 

presentes em todas as simulações foram marcados em amarelo. 
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Figura 5.32 – Dois diferentes ângulos de visualização da estrutura tridimensional da quimera 

262. Em vermelho estão os resíduos interfaciais da XBP; em azul estão os resíduos 

interfaciais da xilanase para a quimera 262 e em amarelo estão os resíduos intermitentes. 

 
Fonte: Autor 

5.2.3. Interface da quimera 271 

 A função score classificou as estruturas selecionadas do maior para o menor score: 2414, 

2018, 103, 2785, 3569 (scores de 0,893; 0,874; 0,872; 0,865; 0,854 respectivamente). As 

simulações foram realizadas sob as mesmas condições dos dois casos anteriores e a energia de 

interface proteica em função do tempo pode ser vista na Figura 5.33. A trajetória 3569 

apresentou a interface mais estável. O RMSD em função do tempo de simulação pode ser visto 

na Figura 5.34, onde se observa que a estrutura 103 estabilizou no RMSD mais baixo, cerca de 

0,2 nm2, enquanto a estrutura 2785 alcançou valores de RMSD mais elevados (0,3 nm2). As 

projeções das trajetórias sobre os dois primeiros PC’s do CONCOORD para a quimera 271 

estão na Figura 5.35. Nota-se que apesar de as trajetórias 103 e 2018 ficarem restritas à mesma 

região, as trajetórias 2414, 2785 e 3569 praticamente não se sobrepuseram, mostrando uma 

melhor eficiência de amostragem.  

Na Figura 5.36 estão os gráficos de barras indicando os resíduos interfaciais para a 

quimera 271 para cada uma das trajetórias. Em especial nota-se que a trajetória 2785 possui 

uma tríade de resíduos (372, 373 da xilanase e 466 da XBP), que não está presente em nenhuma 

das demais trajetórias, cuja interação total é da ordem de -5 kcal/mol.  
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Figura 5.33– IPE entre os domínios xilanase e XBP para as 5 trajetórias.271 

 
Fonte: Autor 

Figura 5.34 – Raiz quadrada do desvio quadrático médio das posições dos átomos 

“backbone” em função do tempo para a quimera 271 

 
Fonte: Autor 
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Figura 5.35 – Projeções sobre os dois primeiros componentes principais para a quimera 271. 

 
Fonte: Autor 

 

Nota-se também uma interação importante entre os resíduos Arg267 e Arg344, presente 

em todos os cinco gráficos da Figura 5.36, sendo da ordem de -30 kcal/mol. Essa interação já 

tinha sido observada em Silva (2018), onde foi explicado que tal interação funciona como um 

ponto onde a região do polegar pode “acorar-se”. Foi mostrado, além disso, que o resíduo 

Arg344 estabelece uma ponte salina com o resíduo Asp390, localizado na região do polegar. 

Essas duas interações são responsáveis por aumentar a distância do polegar da região da palma, 

aumentando a acessibilidade ao sítio catalítico. O fato de essa interação estar ausente na 

xilanase isolada faz com que o polegar esteja mais próximo da região da palma, obstruindo a 

cavidade catalítica. A Tabela 5.4 relaciona os resíduos interfaciais selecionados pelo critério de 

-1 kcal/mol por resíduo para serem considerados interfaciais na quimera 271. 
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Figura 5.36– Gráfico de energia potencial de interação entre e cada resíduo da xilanase e o 

domínio da XBP para a quimera 271; (a) trajetória 2414; (b) trajetória 2018; (c) trajetória 103; 

(d) trajetória 2785; (e) trajetória 3569. 

 

Fonte: Autor 

Tabela 5.4 – Resíduos interfaciais para a quimera 271. 

 XBP Xilanase 

Trajetória 103 27, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 107, 108, 111, 112, 115, 

243, 246, 247, 249, 250, 251, 

253, 254, 257, 262, 264, 265, 

266, 267, 268, 270, 271, 457, 

458, 459, 461, 462, 464, 466, 

467 

272, 273, 274, 293, 294, 295, 

296, 313, 315, 316, 317, 318, 

319, 320, 321, 322, 323, 344, 

412, 414, 416, 418, 419, 422, 

425, 433, 434, 435, 454, 455, 

456 

Trajetória 2018 27, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 107, 108, 111, 112, 115, 

243, 246, 247, 249, 250, 251, 

253, 254, 257, 262, 264, 265, 

266, 267, 268, 270, 271, 457, 

272, 273, 274, 292, 293, 294, 

295, 296, 313, 315, 316, 317, 

318, 319, 320, 321, 323, 344, 

354, 412, 414, 416, 418, 419, 
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458, 459, 462, 463, 464, 466, 

467 

422, 425, 433, 434, 435, 436, 

454, 455, 456  

Trajetória 2414 27, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 107, 108, 111, 112, 115, 

120, 241, 242, 243, 246, 247, 

249, 250, 251, 253, 254, 257, 

262, 263, 264, 265, 266, 267, 

268, 270, 271, 457, 458, 459, 

462, 464, 466, 467 

272, 273, 274, 293, 294, 295, 

296, 313, 315, 316, 317, 318, 

319, 320, 321, 322, 323, 344, 

345, 412, 414, 416, 418, 419, 

422, 425, 433, 434, 435, 454, 

455, 456 

Trajetória 2785 27, 101, 102, 103, 104, 105, 

107, 108, 111, 112, 115, 119, 

120, 243, 246, 247, 250, 253, 

254, 257, 262, 265, 266, 267, 

268, 270, 271, 457, 458, 459, 

462, 464, 466, 467, 470 

272, 273, 274, 275, 293, 294, 

295, 296, 313, 314, 315, 317, 

318, 319, 320, 321, 323, 325, 

344, 370, 372, 373, 412, 414, 

416, 419, 422, 425, 433, 434, 

436, 454, 455, 456 

Trajetória 3569 100, 101, 102, 103, 104, 105, 

107, 108, 109, 111, 112, 115, 

243, 246, 247, 250, 251, 253, 

254, 257, 262, 264, 265, 266, 

267, 268, 270, 271, 457, 459, 

461, 462, 464 

272, 273, 274, 293, 294, 295, 

296, 313, 315, 316, 317, 318, 

319, 320, 321, 322, 323, 344, 

412, 414, 416, 418, 419, 421, 

422, 425, 433, 434, 435, 454, 

455, 456 

Fonte: Autor 

A Figura 5.37 contém a estrutura da quimera 271 com os resíduos interfaciais destacados por 

cores, usando o mesmo método usado no caso anterior. Os resíduos que não estiveram presentes 

em todas as simulações foram marcados em amarelo. 
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Figura 5.37 – Em vermelho estão os resíduos interfaciais da XBP; em azul estão os resíduos 

interfaciais da xilanase para a quimera 271 e em amarelo estão os resíduos que foram 

detectados como interfaciais em todas as trajetórias. 

 
Fonte: Autor 

 

Observa-se que a quimera 271 possui a maior quantidade de resíduos interfaciais, 

seguida da 262 e por fim pela 209. É interessante notar que, em comparação com as duas 

primeiras quimeras, a 271 possui menos resíduos de ocorrência esporádica (em amarelo) na 

Figura 5.41 o que contribui para uma estabilidade de interface mais consistente.   

 

5.2.4. Comparando os resíduos interfaciais da xilanase entre as três quimeras 

 Na XynA_209, a interface compreendeu os resíduos de 44 a 52 da xilanase. A 

XynA_262 mostrou como resíduos com interação relevante com o domínio oposto os resíduos 

de 40-60, 99-103, 130-150, enquanto a XyNA_271 mostrou os seguintes resíduos importantes: 

17-25, 42-54, 132-170. Em todos os casos, as regiões inicias e finais da xilanase foram 

ignoradas já que elas naturalmente interagem com o domínio oposto pela proximidade na 

sequência de aminoácidos. Nota-se que há uma região interfacial comum para as três quimeras 

que compreende os resíduos 44 a 52 da xilanase (Figura 5.38). Na quimera 209 essa é a únca 

região interfacial energeticamente relevante, enquanto nas outras duas quimeras outras regiões 

foram identificadas. Considerando a relevância da interface proteica para entender a atividade 

xilanolítica melhorada nas quimeras, estudos futuros de mutagênese deverão focar na 

otimização das interações interfaciais, considerando tais regiões relevantes destacadas. 
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5.2.5. Proposta para guiar futuras investigações experimentais 

Considerando a discussão acima, o proposta direta para novas quimeras mutantes é a 

inserção de ligações dissulfeto envovlendo os resíduos localizados nas regiões citados para cada 

quimera. A busca pelas inserções corretas de ligações foi feita pelo web-server Disulfide by 

Design 2.0 (Craig et al., 2013). Esse programa leva em conta a flexibilidade local calculando 

os fatores B de pares de resíduos identificados com base na proximidade e restrições 

geométricas (pares de resíduos que podem ser mutados por um resíduo de Cisteína para formar 

uma ligação). Os pares candidatos com maiores fatores B são selecionados. Essa busca por 

pares de candidatos deve ser entre pares de resíduso entre domínios opostos. A última 

configuração gerada pelas simulações de DM foram usadas como entrada para o programa. 

Nesse contexto, três candidatos foram obtidos, um para cada quimera (Tabela, 5.5). É sugerido, 

portanto, que essa três mutantes quiméricas sejam testadas em laboratório. 

Figura 5.38 – A região interfacial comum entre as três quimeras está destaca em vermelho. 

(b) é uma rotação de 90º de (a). 

 
Fonte: Autor 
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6 CONCLUSÕES 

 Um dos desafios encontrados na aplicação de técnicas de simulação molecular ao estudo 

de proteínas tem sido a obtenção de simulações representativas do sistema investigado, ou seja, 

que capturem os movimentos conformacionais que envolvem altas barreiras de energia, dado 

as limitações computacionais e os grandes sistemas investigados. Nessa dissertação foram 

tratadas formas de contornar essas limitações com o uso de uma técnica computacionalmente 

menos exigente, o CONCOORD, para o caso de proteínas quiméricas com efeito alostérico. 

Além disso, técnicas estatísticas mais robustas (PCA e FMA) foram usadas para analisar os 

resultados, a fim de trazer maior esclarecimento sobre os movimentos funcionais em tais 

proteínas. 

Foram realizadas análises PCA seguidas de FMA em estruturas geradas pelo programa 

CONCOORD, que gera novas conformações de uma maneira consistente sob baixo custo 

computacional. A análise FMA indicou que a estabilidade da interface está bem relacionada 

com um movimento específico, a rotação dos domínios xilanase e XBP em sentidos contrários, 

que mostrou correlação razoável com a energia interfacial para as quimeras 209, 262 e 271. 

Também foi testada a variação da distância polegar-palma com os movimentos coletivos 

calculados e constatou-se quem em todas as quimeras há uma importante movimentação de 

abre-fecha da xilanase que é mais amplo do que na xilanase isolada. 

Foi identificada a presença de resíduos interfaciais esporádicos, em especial nas 

quimeras 209 e 262. A quimera 271, como já observado em trabalhos anteriores, tem a interface 

mais estável, com a menor quantidade de resíduos interfaciais intermitentes. Observou-se que 

a ocorrência de grandes variações conformacionais ao longo das simulações está associada a 

uma alteração da energia interfacial (para as quimeras 209 e 262), como se observa nas 

trajetórias 4146 da quimera 209 e 109 da quimera 262, ou seja, quando a proteína sofre alguma 

transição conformacional considerável a energia interfacial responde aumentando ou 

diminuindo, o que está de acordo com a existência de resíduos interfaciais esporádicos. Foi 

detectado, no caso das quimeras 209 e 262 a existência de resíduos com interações da ordem 

de -24 e -15 kcal/mol, respectivamente. Interações dessa magnitude não foram observadas em 

todas as simulações e, nas simulações em que foram detectadas, não se conservaram ao longo 

de todo o tempo simulado. A presença de interações intensas de existência temporária pode 

estar relacionada com o efeito alostérico, pois a comunicação entre os domínios XBP e xilanase 

é mediada por estes resíduos, e quanto maior é a intensidade da interação, espera-se que maior 

seja a importância do resíduo para a comunicação alostérica.  
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A detecção de tais resíduos esporádicos só foi possível graças a utilização de uma 

estratégia mais abrangente de realização das simulações DM, através da utilização do 

CONCOORD para amostrar outras conformações possíveis e depois de uma função score para 

selecionar estruturas para serem submetidas à simulação. Simulações longas de uma única 

estrutura estão mais sujeitas ao risco de se estar preso em mínimos locais na superfície de 

energia livre. Além disso, devido às limitações computacionais de técnicas de simulação com 

amostragem melhorada, como a REMD, metadinâmica e Umberlla Sampling, a estratégia 

utilizada nesse trabalho mostrou-se bem eficiente ao aliar baixo custo computacional com boa 

capacidade de amostragem do espaço conformacional das proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

REFERÊNCIAS 

ABRAHAM, M. J. et al. Gromacs: High performance molecular simulations through multi-

level parallelism from laptops to supercomputers. SoftwareX, 2015.  

ADCOCK, S. A.; MCCAMMON, J. A. Molecular dynamics: Survey of methods for 

simulating the activity of proteinsChemical Reviews, 2006.  

ALLEN, M. P.; TILDESLEY, D. J. Computer simulation of liquids: Second edition. [s.l: 

s.n.].  

ANFINSEN, C. B. et al. The kinetics of formation of native ribonuclease during oxidation of 

the reduced polypeptide chain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 1961.  

AROUL-SELVAM, R.; HUBBARD, T.; SASIDHARAN, R. Domain insertions in protein 

structures. Journal of Molecular Biology, 2004.  

BAHAR, I. et al. Normal mode analysis of biomolecular structures: Functional mechanisms 

of membrane proteins. Chemical Reviews, 2010.  

BAHAR, I.; RADER, A. J. Coarse-grained normal mode analysis in structural 

biologyCurrent Opinion in Structural Biology, 2005.  

BARDUCCI, A.; BONOMI, M.; PARRINELLO, M. Advanced Review Metadynamics. Ltd. 

WIREs Comput Mol Sci, 2011.  

BEDFORD, M. R.; CLASSEN, H. L. Reduction of intestinal viscosity through manipulation 

of dietary rye and pentosanase concentration is effected through changes in the carbohydrate 

composition of the intestinal aqueous phase and results in improved growth rate and food 

conversion efficiency of broiler chicks. Journal of Nutrition, 1992.  

BERRIN, J. G.; JUGE, N. Factors affecting xylanase functionality in the degradation of 

arabinoxylansBiotechnology Letters, 2008.  

BUSSI, G.; DONADIO, D.; PARRINELLO, M. Canonical sampling through velocity 

rescaling. Journal of Chemical Physics, 2007.  

CHOI, J. H. et al. Design of protein switches based on an ensemble model of allostery. 

Nature Communications, 2015.  

CHOTHIA, C.; LESK, A. M. Canonical structures for the hypervariable regions of 

immunoglobulins. Journal of Molecular Biology, 1987.  

COLAFRANCESCHI, M. et al. Structure-related statistical singularities along protein 

sequences: A correlation study. Journal of Chemical Information and Modeling, 2005.  

COLLINS, T.; GERDAY, C.; FELLER, G. Xylanases, xylanase families and extremophilic 

xylanasesFEMS Microbiology Reviews, 2005.  

COOPER, A.; DRYDEN, D. T. F. Allostery without conformational change - A plausible 

model. European Biophysics Journal, 1984.  

DAVOODI, J. et al. Mechanism of stabilization of Bacillus circulans xylanase upon the 

introduction of disulfide bonds. Biophysical Chemistry, 2007.  

DE GROOT, B. L. et al. Prediction of protein conformational freedom from distance 



92 
 

constraints. Proteins: Structure, Function and Genetics, 1997.  

DI PAOLA, L.; GIULIANI, A. Protein contact network topology: A natural language for 

allosteryCurrent Opinion in Structural Biology, 2015.  

DILL, K. A. Theory for the Folding and Stability of Globular Proteins. Biochemistry, 1985.  

DILL, K. A. Polymer principles and protein folding. Protein Science, 1999.  

EDWARDS, W. R. et al. Linking the functions of unrelated proteins using a novel directed 

evolution domain insertion method. Nucleic Acids Research, 2008.  

EYAL, E.; DUTTA, A.; BAHAR, I. Cooperative dynamics of proteins unraveled by network 

models. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science, 2011.  

FETROW, J. et al. The Protein Folding Problem: A Biophysical Enigma. Current 

Pharmaceutical Biotechnology, 2005.  

FIELD, M. J. A practical introduction to the simulation of molecular systems, second 

edition. [s.l: s.n.].  

FONNANECK, M. S.; MA, L.; CUI, Q. Reconciling the “old” and “new” views of protein 

allostery: A molecular simulation study of chemotaxis Y protein (CheY). Proteins: 

Structure, Function and Genetics, 2006.  

FRAUENFELDER, H.; SLIGAR, S. G.; WOLYNES, P. G. The energy landscapes and 

motions of proteins. Science, 1991.  

FRENKEL, D.; SMIT, B. Understanding molecular simulation: From algorithms to 

applications. [s.l: s.n.].  

GARG, S. Xylanase: Applications in Biofuel Production. Current Metabolomics, 2015.  

GUNTAS, G.; OSTERMEIER, M. Creation of an Allosteric Enzyme by Domain Insertion. 

Journal of Molecular Biology, 2004.  

HENRISSAT, B. A classification of glycosyl hydrolases based on amino acid sequence 

similarities. Biochemical Journal, 1991.  

HENRISSAT, B.; BAIROCH, A. New families in the classification of glycosyl hydrolases 

based on amino acid sequence similarities. Biochemical Journal, 1993.  

HENZLER-WILDMAN, K.; KERN, D. Dynamic personalities of proteinsNature, 2007.  

HILSER, V. J.; WRABL, J. O.; MOTLAGH, H. N. Structural and Energetic Basis of 

Allostery. Annual Review of Biophysics, 2012.  

HUB, J. S.; DE GROOT, B. L. Detection of functional modes in protein dynamics. PLoS 

Computational Biology, 2009.  

JOLLIFFE, I. T. Principal Component Analysis, Second Edition. Encyclopedia of Statistics 

in Behavioral Science, 2002.  

KARPLUS, M. The Levinthal paradox: Yesterday and today. Folding and Design, 1997.  

KÄSTNER, J. Umbrella sampling - Kästner - 2011 - Wiley Interdisciplinary Reviews: 

Computational Molecular Science - Wiley Online Library. Wiley Interdisciplinary Reviews: 

Computational …, 2011.  



93 
 

KERN, D.; ZUIDERWEG, E. R. P. The role of dynamics in allosteric regulationCurrent 

Opinion in Structural Biology, 2003.  

KOSHLAND, D. E.; NEMETHY, J. G.; FILMER, D. Comparison of Experimental Binding 

Data and Theoretical Models in Proteins Containing Subunits. Biochemistry, 1966.  

KUMAR, V.; MARÍN-NAVARRO, J.; SHUKLA, P. Thermostable microbial xylanases for 

pulp and paper industries: trends, applications and further perspectivesWorld Journal 

of Microbiology and Biotechnology, 2016.  

LANGE, O. F. et al. Recognition dynamics up to microseconds revealed from an RDC-

derived ubiquitin ensemble in solution. Science, 2008.  

LASKOWSKI, R. A.; GERICK, F.; THORNTON, J. M. The structural basis of allosteric 

regulation in proteinsFEBS Letters, 2009.  

LEOPOLD, P. E.; MONTAL, M.; ONUCHIC, J. N. Protein folding funnels: A kinetic 

approach to the sequence-structure relationship. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 1992.  

LESK, A. M.; CHOTHIA, C. How different amino acid sequences determine similar protein 

structures: The structure and evolutionary dynamics of the globins. Journal of Molecular 

Biology, 1980.  

LICHT, A.; SCHNEIDER, E. ATP binding cassette systems: Structures, mechanisms, and 

functionsCentral European Journal of Biology, 2011.  

LIU, J.; NUSSINOV, R. Allostery: An Overview of Its History, Concepts, Methods, and 

Applications. PLoS Computational Biology, 2016.  

MARRINK, S. J.; DE VRIES, A. H.; MARK, A. E. Coarse Grained Model for 

Semiquantitative Lipid Simulations. Journal of Physical Chemistry B, 2004.  

MCCAMMON, J. A.; GELIN, B. R.; KARPLUS, M. Dynamics of folded proteins. Nature, 

1977.  

MING, D.; WALL, M. E. Quantifying allosteric effects in proteins. Proteins: Structure, 

Function and Genetics, 2005.  

MONOD, J.; CHANGEUX, J. P.; JACOB, F. Allosteric proteins and cellular control systems. 

Journal of Molecular Biology, 1963.  

MOREIRA, L. R. S.; FILHO, E. X. F. Insights into the mechanism of enzymatic 

hydrolysis of xylanApplied Microbiology and Biotechnology, 2016.  

MOTLAGH, H. N. et al. The ensemble nature of allosteryNature, 2014.  

MOTTA, F. L.; ANDRADE, C. C. P.; SANTANA, M. H. A. A Review of Xylanase 

Production by the Fermentation of Xylan: Classification, Characterization and Applications. 

In: Sustainable Degradation of lignocellulosic Biomass Techniques Applications and 

Commercialization. [s.l: s.n.].  

MUILU, J. et al. Functional conformational changes of endo-1,4-xylanase II from 

Trichoderma reesei: A molecular dynamics study. Proteins: Structure, Function and 

Genetics, 1998.  

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Principles of Biochemistry, Seventh Edition. [s.l: 



94 
 

s.n.].  

PAËS, G.; BERRIN, J. G.; BEAUGRAND, J. GH11 xylanases: Structure/function/properties 

relationships and applications. Biotechnology Advances, v. 30, n. 3, p. 564–592, 2012.  

QUIOCHO, F. A. Atomic structures of periplasmic binding proteins and the high-affinity 

active transport systems in bacteria. Philosophical transactions of the Royal Society of 

London. Series B: Biological sciences, 1990.  

RACKOVSKY, S. “Hidden” sequence periodicities and protein architecture. Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the United States of America, 1998.  

RIBEIRO, L. F. et al. Insertion of a xylanase in xylose binding protein results in a xylose-

stimulated xylanase. Biotechnology for Biofuels, 2015.  

RIBEIRO, L. F. et al. A xylose-stimulated xylanase-xylose binding protein chimera created 

by random nonhomologous recombination. Biotechnology for Biofuels, 2016.  

RIGDEN, D. J. From protein structure to function with bioinformatics: Second Edition. 

[s.l: s.n.].  

SHAW, D. E. et al. Atomic-level characterization of the structural dynamics of proteins. 

Science, 2010.  

SOORIYAARACHCHI, S. et al. Conformational Changes and Ligand Recognition of 

Escherichia coli d-Xylose Binding Protein Revealed. Journal of Molecular Biology, 2010.  

SUBRAMANIYAN, S.; PREMA, P. Biotechnology of microbial xylanases: Enzymology, 

molecular biology, and applicationCritical Reviews in Biotechnology, 2002.  

TEUGJAS, H.; VÄLJAMÄE, P. Product inhibition of cellulases studied with 14C-labeled 

cellulose substrates. Biotechnology for Biofuels, 2013.  

TÖRRÖNEN, A.; ROUVINEN, J. Structural Comparison of Two Major endo-1,4-Xylanases 

from Trichoderma reesei. Biochemistry, 1995.  

TULLMAN, J. et al. Enzymatic protein switches built from paralogous input domains. 

Biotechnology and Bioengineering, 2016.  

VERLET, L. Computer “experiments” on classical fluids. I. Thermodynamical properties of 

Lennard-Jones molecules. Physical Review, 1967.  

VIEIRA, D. S.; DEGRÈVE, L. An insight into the thermostability of a pair of xylanases: The 

role of hydrogen bonds. Molecular Physics, 2009.  

WEN, D. et al. The plasma and cytoplasmic forms of human gelsolin differ in disulfide 

structure. Biochemistry, 1996.  

YANG, L. Q. et al. Protein dynamics and motions in relation to their functions: Several case 

studies and the underlying mechanisms. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 

2014.  

ZWANZIG, R.; SZABO, A.; BAGCHI, B. Levinthal’s paradox. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 1992.  

 

 


