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RESUMO 
 

O dipiridamol, 2,6-bis(dietanolamina)-4,8-dipiperidinadinapirimida-[5,4-

d]pirimidina (DIP), é utilizado como fármaco clinicamente aprovado para 

utilização na cardiologia,  pertencendo a classe de heterocíclicos que 

apresentam atividades interessantes tais como antioxidante. Neste trabalho, 

estudou-se estabilidade relativa entre seis estruturas conformacionais do DIP e 

buscou-se entender como afetam algumas de suas propriedades, como por 

exemplo, potencial de ionização. Neste estudo utilizamos os métodos 

semiempíricos AM1, PM3, PM6 e RM1 disponíveis no programa MOPAC2009, 

procurou-se, também, verificar o efeito do solvente sobre a estabilidade relativa 

e as propriedades do DIP, para isso usou-se a aproximação do meio contínuo e 

um procedimento seqüencial de Monte Carlo e mecânica quântica (MC/QM) 

que gerou as configurações do líquido e propriedades médias em solução foram 

calculadas e ainda foi verificada a possibilidade de ligações de hidrogênio 

intermoleculares nos nitrogênios do DIP. Todos os cálculos, sejam no vácuo ou 

em solvente, sugerem que há uma mistura de conformações, uma vez que a 

diferença de energia entre elas é pequena. A protonação é preferencial nos 

nitrogênios do anel aromático, a preferência muda com a conformação, porém a 

estabilização é, em geral, maior quando o próton liga-se aos N2 e N7. O cálculo 

com o solvente, também, sugerem que normalmente os N2 e N7 são os 

nitrogênios mais disponíveis para ligação de hidrogênio. A análise 

espectroscópica, em água, mostrou que as três bandas do DIP apresentam um 

pequeno solvatocromismo e que apenas a primeira camada do solvente 

contribui para os deslocamentos solvatocrômicos. A distribuição de cargas e o 

calculo do potencial de ionização do DIP, sob efeito do solvente água, foram 

feitos para as 125 estruturas derivadas do MC usando o PM3 e o AM1, sendo 

que a distribuição de cargas de Mulliken no PM3 aponta para uma saída mais 

efetiva do elétron nos nitrogênios quer seja aromático ou não, enquanto que a 

distribuição AM1 sugerem que o elétron sai preferencialmente dos N2 e N7, 

conforme o orbital molecular do HOMO. 



| viii 
 

Abstract 

 

Dipyridamole, 2,6 - bis(diethanolamine) - 4,8- dipiperidinedinapyrimide - [5,4-d] 

pyrimidine (DIP) is a clinically approved drug for use in cardiology, belonging to 

the class of heterocyclics with interesting antioxidant properties. In this work we  

studied the relative stability and properties of six conformational structures of 

DIP and also aimed to understand the effect of the different conformations on 

some molecular properties such as the ionization potential. In this study, we 

used semiempirical methods such as AM1, PM3, PM6 and RM1, all available in 

the MOPAC2009 program. The solvent effect on the relative stabilities of 

conformations as well as on the properties of the drug was evaluated using the 

continuum medium approximation and a sequential Monte Carlo procedure and 

quantum mechanics (MC/QM). The MC procedure has been used in order to 

yield liquid configurations, allowing the calculation of average values of solution 

properties which indicated the possibility of hydrogen bonding involving DIP 

nitrogen atoms. All calculations performed both in vacuum and in implicit solvent 

suggest the occurrence of a mixture of possible conformations since the energy 

difference between them is low. The preferential protonation occurs in nitrogens 

atoms of the heteroaromatic ring but this preference changes with conformation. 

In general the greater stabilizations occur when the protons bind to N2 and N7 

atoms, in agreement with the calculation considering the solvent. The 

spectroscopic analysis in water has shown that all three DIP bands exhibit a 

slight solvatochromism and that only the first solvent layer contributes to those 

shifts. The charge distribution and the ionization potential under the water effect 

as solvent were carried out for the 125 structures derived from the MC 

procedure using PM3 and AM1 methods. It has been found that the distribution 

of Mulliken charges in PM3 points out that the electron leaves the nitrogen atom 

more effectively, independently of in aromatic or aliphatic position, while the 

distribution according to AM1 suggests that the electron preferentially leaves the 

N2 and N7 atoms, according to the HOMO molecular orbital. 
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1. Introdução 

 

O dipiridamol (DIP), 2,6-bis(dietanolamina)-4,8-dipiperidinapirimida-[5,4-

d]pirimidina, cuja estrutura está representada na figura 1, é da família dos 

compostos heterocíclicos pirimido[4,5-d]pirimidina, os quais apresentam 

atividades farmacológicas interessantes tais como antioxidante. É um fármaco 

clinicamente aprovado para utilização na cardiologia e no tratamento e profilaxia 

da angina do peito, e do reinfarto do miocárdio[1,2].  

 

Figura 1: Estrutura do dipiridamol 

 

Atualmente o dipiridamol é uma das drogas mais utilizadas em 

cardiologia nuclear, nas diferentes técnicas aplicadas na aquisição e 

processamento de imagens. Além das importantes aplicações já estabelecidas 

em medicina, apresenta uma ação antioxidante em sistemas biológicos 

bastante acentuada, conforme mostrada em  estudos publicados por Iuliano et 

al. [3] e Pedulli et al. [4], referentes à neutralização de radicais peroxilas, 

responsáveis pela peroxidação lipídica. No entanto, estes trabalhos são 

discordantes no que se refere ao mecanismo de ação antioxidante.  

Enquanto Iuliano et al. [3] propõem um mecanismo que envolve a 

transferência de um átomo de hidrogênio para o radical peroxila, e que 

aparentemente ocorre em compostos fenólicos, Pedulli et al. [4] conclui que a 



Introdução| 3 
 

ação antioxidante resulta da transferência direta de um elétron do dipiridamol 

para o radical peroxila. 

A oxidação é parte fundamental da vida aeróbica e do nosso 

metabolismo e, assim, os radicais livres são produzidos naturalmente ou por 

alguma disfunção biológica. No organismo, encontram-se envolvidos na 

produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização 

intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes. 

No entanto, seu excesso apresenta efeitos prejudiciais, tais como a 

peroxidação dos lipídios de membrana e agressão às proteínas dos tecidos e 

das membranas, às enzimas, carboidratos e DNA [15]. Dessa forma, 

encontram-se relacionados com várias patologias, tais como: aterosclerose, 

artrite, choque hemorrágico, doenças do coração, catarata, disfunções 

cognitivas, câncer, AIDS, etc [16]. 

O excesso de radicais livres no organismo é combatido por antioxidantes 

produzidos pelo corpo ou absorvidos da dieta. De acordo com Halliwell 

“Antioxidante é qualquer substância que, quando presente em baixa 

concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou 

previne significativamente a oxidação do mesmo” [16]. 

Do ponto de vista biológico, podem-se definir antioxidantes como 

compostos que protegem sistemas biológicos contra os efeitos potencialmente 

danosos de processos ou reações que promovem a oxidação de 

macromoléculas ou estruturas celulares. Nesse conceito mais amplo, entende-

se que o sistema de defesa antioxidante do organismo compreende uma gama 

variada de substâncias que atuam em diferentes níveis [14]. 

O desequilíbrio entre a formação e a remoção dos radicais livres no 

organismo, decorrente da diminuição dos antioxidantes endógenos, devido à 

menor formação ou ao maior consumo, ou aumento da geração de oxidantes, 

gera um estado pró-oxidante que favorece a ocorrência de lesões oxidativas em 

macromoléculas e estruturas celulares, podendo resultar inclusive na morte 

celular[14]. 
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Nesse sentido, o interesse em drogas sintéticas ou naturais que 

apresentam efeito antioxidante em nível biológico vem crescendo muito nos 

últimos anos, estando diretamente relacionado com a melhoria de qualidade de 

vida, principalmente na terceira idade, relacionada à proteção em relação ao 

envelhecimento, bem como, na prevenção de uma gama de doenças [16]. 

A atividade antioxidante provavelmente deve estar relacionada à 

capacidade do Dipiridamol de participar em reações redox no organismo e os 

seus efeitos a nível clínico podem estar também associados à facilidade de 

participar nessas reações. 

Devido à importância do emprego do Dipiridamol em medicina, métodos 

cromatográficos têm sido utilizados para a sua determinação no sangue e na 

urina com detecção eletroquímica, mas sem a preocupação com um 

detalhamento maior dos processos eletroquímicos envolvidos [17]. 

Na literatura, alguns trabalhos mostram que a polarografia pode ser 

também utilizada como método analítico com sucesso, sendo que os autores 

novamente não mostraram uma maior preocupação com as etapas do 

mecanismo de redução do composto [18,19]. 

Neste sentido, o Dipiridamol vem sendo estudado com abordagens tanto 

eletroquímicas e espectroscópicas, que incluem o estudo da eletrooxidação nos 

meios aquoso, acetonitrila, DMSO e vácuo com suporte nos cálculos 

computacionais semiempíricos. Existem trabalhos que tentam elucidar o 

processo de oxidação do dipiridamol e derivados através de técnicas 

eletroquímicas em alguns solventes e pH diferenciados, incluindo técnicas 

espectroscópicas numa tentativa de indicar os sítios reativos das moléculas.          

Estudos de oxidação eletroquímica do dipiridamol em solventes 

orgânicos, acetonitrila e etanol, por voltametria cíclica, absorção eletrônica, 

fluorescência e espectroscopia ESR foram efetuados e os voltamogramas 

mostraram um comportamento indicativo de duas sucessivas e reversíveis 

ondas voltamétricas. A análise dos experimentos eletroquímicos em solução 

aquosa ácida, na qual o dipiridamol foi solubilizado devido a sua protonação, 
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mostra que neste caso a oxidação conduz a liberação de dois elétrons em um 

único processo [7].  

Estudos sobre interação do DIP com modelos de membranas foram 

desenvolvidos, mostrando a importância da interação do composto com a 

membrana celular. Neste sentido, trabalhos na literatura [21,22] demonstraram 

através de medidas de fluorescência o equilíbrio de protonação do DIP, sendo 

determinada a constante de ionização ácida em água e na presença de 

diferentes tipos de micelas. Em outro trabalho foram obtidas as constantes de 

associação do DIP em vesículas de fosfolipídeos, utilizando a técnica de 

fluorescência [23]. 

Estudos sobre a fragmentação do DIP e alguns de seus derivados, com o 

objetivo de obter mais informações sobre suas propriedades químicas, também 

foram realizados utilizando a técnica de espectrometria de massas, resultando 

em trabalho publicado recentemente [24]. Este trabalho demonstra que a 

fragmentação do DIP por ionização electrospray, no modo positivo e no modo 

negativo, ocorre nas etanolaminas. 

A possibilidade de o DIP ser usado na proteção de células vermelhas do 

sangue no tratamento fotodinâmico contra vírus foi investigado [25]. O DIP pode 

proteger vários substratos (histidina, triptofano, metionina, tirosina e guanosina), 

os quais podem ser oxidados por O2. 

Um outro estudo das características cinéticas de fotodecomposição do 

DIP em função da solução e na presença de sistemas modelos tais como L-PC 

(liso fosfotidilcolina) e BSA (albumina de soro bovino) foi realizado [26], 

demonstrando ser uma ferramenta importante para entender melhor a ligação 

desta droga com proteínas e membranas. 

 

 

1.1 O DIPIRIDAMOL 

A comercialização do fármaco dipiridamol é feita com os nomes de 

Persantin®, Pradiol®, Dipyridan®, sob apresentação de um pó cristalino 

amarelo, de sabor amargo, muito solúvel em etanol, metanol e clorofórmio, 
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porém de baixa solubilidade em água. Em solução aquosa neutra a solubilidade 

é de 15,0 µmolL-1 [20]. Já em meio ácido a solubilidade aumenta sensivelmente, 

sendo de 170,0 µmolL-1  em pH=5,0, passando para 700,0 µmolL-1  em pH=3,0, 

e em pH=1,0 a solubilidade é significativamente maior, 16 x 104 µmolL-1  [20].  

Na literatura são reportados os valores de pka de 5,8 e 12,5 para o 

Dipiridamol. O pka de 5,8 deve estar associado à protonação dos nitrogênios 

dos substituintes do anel (bis-etanolamina e piperidino), uma vez que o pka dos 

nitrogênios do anel pirimido[4,5-d]pirimidina deve ser extremamente baixo 

(menor que 2) e a formação de ligações de hidrogênio intramolecular com 

substituinte bis-etanolamina deve diminuir ainda mais este valor tornando-o não 

observável por técnicas convencionais. O pka de 12,5 não está muito bem 

definido, pois como a determinação destas constantes foi realizada 

espectroscopicamente via fluorescência do Dipiridamol, este valor pode estar 

associado à supressão pelos íons hidroxilas da solução. 

A estrutura do dipiridamol apresenta um núcleo pirimido-pirimidino 

responsável pela transição das moléculas da forma neutra para a forma 

protonada dentro do pH fisiológico. Devido ao envolvimento de todos os 

nitrogênios na conjugação π da molécula, o sítio de protonação não está bem 

definido.  

O dipiridamol caracteriza-se espectroscopicamente por bandas de 

absorção na região de 400 e 280nm, devido as transições π →π∗ no ciclo 

heteroaromático [5]. Os anéis aromáticos do dipiridamol são responsáveis pelas 

propriedades de fluorescência, as quais variam com o estado de protonação da 

droga e com o meio no qual se encontra, apresentando uma fluorescência 

intensa em aproximadamente 500nm[6]. 
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1.2. Os Métodos Químico-Quânticos 

 

           Os principais métodos empregados para os cálculos em química teórica 

podem ser resumidos em duas classes: os que utilizam dados empíricos, tais 

como mecânica molecular e os semiempíricos, e a dos que não utilizam esses 

dados, como os ab initio e aqueles baseados na teoria do funcional densidade 

(DFT). 

           A mecânica molecular tem seus fundamentos constituídos com base em 

conceitos clássicos e são extremamente rápidos. Mesmo possuindo exatidão 

próxima aos dos métodos ab initio, para alguns grupos de moléculas, estes 

métodos não são capazes de representar: ligações incomuns, estado de 

transição, quebra e formação de ligações, pois são parametrizados, 

principalmente, para sistemas no estado fundamental e não conseguem 

descrever propriedades quânticas . 

 Os métodos ab initio procuram encontrar a solução da equação de 

Schrödinger realizando aproximações na função de onda. O nível de 

aproximação é definido pelo tipo de função de onda. A função mais simples 

descreve aproximadamente 95% da energia total, no entanto, os 5% restantes 

são de extrema importância para obtenção de uma superfície de energia 

potencial com qualidade suficiente para a análise de mecanismos de reações 

químicas. Enquanto isto, funções mais complexas chegam a representar 99,5% 

da energia total do sistema. Porém, o seu custo computacional é muito elevado 

deixando-os praticamente impraticáveis para sistema de interesse químico, 

mesmo os métodos ab initio mais simples ainda têm um custo computacional 

elevado para alguns desses sistemas. 

 O método mais popular é o Hartree-Fock que se baseia no princípio de 

que a função de onda eletrônica para um sistema de N elétrons pode ser escrita 

como um produto de N funções de um elétron (ou orbitais) anti-simetrizada com 

respeito à troca de duas quaisquer coordenadas (elétrons possuem spin semi-

inteiros, assim obedecem a estatística de Fermi). Na prática, assume-se que os 

elétrons movem-se independentemente um dos outros, e que a interação entre 
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eles se dá através da repulsão entre o elétron e o potencial médio gerado pelos 

elétrons restantes.  Os orbitais são escolhidos de tal forma que a energia do 

sistema seja mínima, de acordo com o princípio variacional. A obtenção destes 

orbitais é feita de maneira iterativa, até que a densidade eletrônica e o campo 

médio gerado pelos elétrons tenham atingido a autoconsistência (SCF). 

 Para sistemas de interesse em que o método Hartree-Fock e DFT 

possuem um custo computacional elevado, os métodos semiempíricos podem 

ser vistos como uma alternativa para descrever propriedades quânticas. Estes 

métodos foram desenvolvidos baseados em simplificações e aproximações que 

reduzem drasticamente o tempo computacional. Os métodos semiempíricos, 

em geral, consistem em desprezar integrais de pequena magnitude que surgem 

na solução das equações de Hartree-Fock-Rootham. Essas são, em geral, as 

integrais de recobrimento (“overlap”) centradas em átomos diferentes e entre 

orbitais centrados no mesmo átomo, sendo que as magnitudes das últimas são, 

geralmente, maiores que a das primeiras.  

As metodologias semiempíricas têm custo computacional menor, pois 

permite obter soluções para os sistemas com uma quantidade menor de 

cálculos a serem resolvidos. A questão resume-se ao fato que este tipo de 

cálculo permite resolver com razoável exatidão os comprimentos, ângulos e 

momentos dipolares, etc [27,28,29,30]. 

Os cálculos semiempíricos têm construção baseada na aproximação 

ZDO (Zero Differential Overlap) que considera nulas as integrais de overlap que 

tenham produtos de funções de base entre sítios atômicos distintos e 

dependentes do mesmo elétron. Os demais métodos semiempíricos 

apresentam outras simplificações e a perda de informação causada pela 

desconsideração tenta ser compensada pela utilização dos parâmetros. A 

quantidade de aproximações e a forma de parametrização classificam os 

métodos semiempíricos. 

Um grande número de aproximações semiempíricas vem sendo 

desenvolvidas ao longo das últimas décadas. O CNDO (“Completed Neglect of 

Differential Overlap”) é o que despreza o maior número de integrais. O INDO 
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(Intermediate Neglect of Differential Overlap) é o seguinte em número de 

integrais reduzidas e finalmente a aproximação NDDO (Neglect of Diatomic 

Differential Overlap) é a que despreza o menor número de integrais.  

           Na construção dos métodos semiempíricos, geralmente, aplica-se uma 

das aproximações acima e algumas das integrais que não foram desprezadas 

são interpretadas fisicamente, sendo então substituídas por parâmetros, como 

antes mencionado, que são escolhidos para reproduzirem dados experimentais 

ou ab initios. 

           O surgimento destes métodos teve grande impacto devido à perspectiva 

de se poder, em princípio, tratar qualquer sistema. Foram alvo de muitos 

trabalhos que buscavam testar sua confiabilidade [31]. Muitos métodos 

surgiram a partir dos trabalhos de Pople [32][33], buscando inovar, aperfeiçoar 

e expandir a gama de aplicações das metodologias propostas. Alguns 

buscavam calcular a energia de correlação eletrônica de maneiras diferentes 

[34][35], outros buscavam conjuntos de parâmetros específicos para 

determinadas propriedades, como hiperpolarizabilidades [36], ou como o 

método INDO/S parametrizado para estados excitados [35]. Outros, ainda, 

foram desenvolvidos especificamente para uma determinada classe de 

compostos, como os que foram parametrizados para moléculas que possuem 

ligações de hidrogênio [37][38]. Por tudo isso, pode-se dizer que o conjunto de 

aproximações e o formalismo que estão neles inseridos constituem uma base 

para o desenvolvimento de novos métodos semiempíricos. 

 

 

1.3. A simulação em líquidos e o Método Monte Carlo  

 

Os métodos teóricos para o estudo da estrutura, propriedades e 

espectroscopia de moléculas isoladas correspondem a situações físicas que 

não são encontradas em laboratório.  Como varias reações não ocorrem em 

fase gasosa e os processos biológicos são conhecidos pela importância do 
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meio aquoso, a influência do solvente é de interesse para estudos teóricos e 

experimentais. As mudanças das propriedades moleculares devido à interação 

de um cromóforo com o ambiente líquido é de máxima importância. Um 

importante aspecto que caracteriza um líquido é que não existe somente uma, 

mas várias estruturas a serem consideradas numa dada temperatura. 

Claramente, um tratamento realístico de moléculas em solução precisa 

considerar a natureza estatística do solvente [13]. Seguindo esta afirmação, 

técnicas de simulação molecular são usadas para descrever a estrutura do 

líquido e propriedades mecânico-quânticas.  

É possível obter qualquer propriedade termodinâmica via mecânica 

estatística. Isto é feito através de uma média sobre todas as configurações 

acessíveis do sistema. 

Sistemas físicos tais como os líquidos possuem um número infinito de 

configurações, pois as coordenadas, posição e velocidade de cada partícula 

podem variar continuamente. Nestes casos, a soma torna-se uma integral, a 

qual deve ser efetuada sobre a região do espaço das configurações acessível 

ao sistema. Cada ponto deste espaço representa uma diferente configuração de 

posição e velocidade de cada partícula. Isto implica que este espaço contém 6 

coordenadas por partícula (x, y, z, vx, vy, vz) e qualquer função relacionada a 

este espaço possui 6N variáveis (onde N é o número de partículas). Como a 

integração analítica é normalmente inviável devido aos vínculos das variáveis, 

poder-se-ia realizá-la por métodos numéricos. O método mais simples consiste 

em dividir o intervalo de integração x em n porções de tamanho dx, e somar a 

função n vezes. Desta forma a integração numérica de uma função com 6N 

variáveis necessita a princípio da ordem de n6N operações para ser realizada. 

Considerando-se que um processador moderno realiza em torno de 108 

operações por segundo, a integração numérica de um sistema com algumas 

dezenas de partículas mostra-se impraticável. 

Um dos mais inteligentes caminhos a fim de contornar a impraticabilidade 

de se integrar numericamente, consiste em avaliar apenas uma pequena e 

representativa parte do ensemble, ou seja, através de uma amostragem. 
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Pressupondo-se que se conheça a distribuição das configurações, poder-se-ia 

sorteá-las em quantidade suficiente para se obter a convergência das 

propriedades físicas. Isso é feito via simulação computacional, técnica da qual 

representa-se uma realidade através de um programa de computador. É 

utilizada a simulação para gerar as configurações segundo as condições de 

contorno e os vínculos, que por sua vez determinam completamente o 

ensemble. Esta tarefa pode ser realizada por dois métodos: o determinista que 

consiste em gerar uma configuração a partir de outra de maneira dinâmica, ou 

seja, utilizando-se das forças de interação para atualizar as coordenadas do 

sistema, através de incrementos da variável temporal. Já o segundo método, o 

estocástico, consiste em produzir configurações por meios aleatórios, 

sorteando-as segundo a distribuição característica do ensemble. Este último de 

amostragem estocástica é conhecido como Monte Carlo, na qual, as 

configurações moleculares são geradas aleatoriamente sendo aceitas ou 

rejeitadas segundo a distribuição de probabilidades apropriada ao ensemble 

escolhido. 

A partir dessa configuração, novas configurações são geradas 

aleatoriamente por meios de translações e rotações em cada molécula alvo [33, 

37, 38, 39]. A energia de cada configuração gerada é então calculada através 

da função de energia potencial. Caso a energia da nova configuração seja 

menor do que a sua antecessora essa nova configuração é aceita. Se isso não 

ocorrer, o fator de Boltzmann é utilizado na diferença de energia [33, 37, 38] 

como na equação 1: 

 �^������	�
^�  � �����	�
^�  � ⁄ ��                                                           (1) 

Logo depois é produzido um número aleatório entre 0 e 1 o qual  é diretamente 

comparado com o fator de Boltzmann [33, 37, 38, 39]. De fato, se esse número 

aleatório for menor do que o fator de Boltzmann a configuração é então aceita 

[33, 37, 38, 39]. Caso contrário, a configuração não é aceita e todo processo 

descrito é retomado até que uma nova configuração seja produzida [33, 37, 38, 

39]. Como pode ser observado, cada configuração produzida só depende da 

sua antecessora para ser aceita ou não, dependendo do histórico de 
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configurações produzidas. Esta propriedade é uma característica das cadeias 

de Markov [33, 38]. Todo desenvolvimento teórico feito sobre simulações 

computacionais é baseado na hipótese de que tanto o processo determinístico 

quanto o estocástico para gerar configurações são ergódicos[39]. Isto quer dizer 

que em simulações infinitamente longas todo o espaço de configurações é 

visitado, ou seja, existe equivalência entre os dois processos ou métodos de 

simulação, dinâmica molecular e o Monte Carlo. Mas em simulações finitas não 

existe garantia da equivalência entre eles.   

 A modelagem computacional de sistemas em fase liquida deve levar em 

conta a interação intermolecular via o potencial escolhido, a criação criteriosa 

de configurações estatisticamente relevantes para uma determinada 

temperatura (para as simulações realizadas por meio de métodos estocásticos), 

além da escolha do ensemble que será utilizado na simulação. 

O potencial de interação deve ser capaz de descrever o fato que esta 

fase, ao contrário da sólida, não tem as posições moleculares, 

aproximadamente, fixas, ou seja, que oscilam em torno de uma posição de 

equilíbrio e também diferentemente da fase gasosa onde o ordenamento 

molecular é caótico. Na fase líquida, o potencial deve descrever esta 

característica intermediária entre a ausência de interação (fase gasosa) e uma 

interação que estabelece um arranjo espacial, aproximadamente, rígido. 

A geração criteriosa de configurações deve ser implementada através de 

uma função de distribuição que atesta a veracidade da configuração gerada, ou 

seja, aceita ou rejeita os arranjos moleculares simulados estatisticamente. 

A escolha do ensemble é importante, pois, define o tipo de função de 

distribuição aplicada, em métodos estocásticos, na simulação do sistema, além 

de caracterizar quais são as variáveis de interesse termodinâmico para o 

trabalho em questão. Nesta pesquisa, com o dipiridamol, foi utilizado o 

ensemble NPT, ou seja, número de partículas, pressão e temperatura foram 

mantidos constantes, respectivamente.  

Neste trabalho é estudada a estabilidade das possíveis conformações do 

dipiridamol em virtude da possibilidade de formação de ligações de hidrogênio 
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intramolecular, assim como o efeito de tais conformações possivelmente afetam 

as propriedades espectroscópicas e o potencial de ionização. Além disso, a 

protonação nos nitrogênios do anel dipiriradamol foi estudada.  A análise 

conformacional tem o objetivo de indicar qual a conformação que prevalece das 

possíveis estruturas do dipiridamol, a mais estável, ou ainda indicar se no 

mesmo meio, mais de uma conformação pode coexistir. O estudo 

espectroscópico pode auxiliar na confirmação da coexistência de confôrmeros 

através do surgimento, desdobramento ou desaparecimento de bandas em 

regiões consideradas como características da molécula em estudo. 

A análise espectroscópica do dipiridamol é feita sem levar em 

consideração o efeito do solvente e posteriormente a influência da água 

explicitamente, através das camadas de solvatação e formação de ligações de 

hidrogênio das conformações. Dados experimentais são analisados juntamente 

aos obtidos das simulações em fase líquida para explicar as bandas e as 

transições eletrônicas no dipiridamol.  
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 
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2.1. Objetivos 

 

• Calcular as energias para as várias conformações do dipiridamol em 

função do  aumento do número das ligações de hidrogênio intramolecular. 

 

• Analisar as diferenças das energias de ionização considerando a 

relaxação e não-relaxação. 

 
• Identificar o sítio mais favorável para a protonação do dipiridamol. 

 

• Conhecer a distribuição de moléculas segundo Boltzmann entre os 

estados conformacionais em alguns solventes, num meio contínuo 

dielétrico. 

 

• Identificar, através da distribuição de carga, o possível sítio de saída de 

elétrons dipiridamol.  

 

• Estudar o efeito do solvente (solvatocromismo) explicitamente e os 

deslocamentos nas bandas de absorção das conformações do dipiridamol, 

através das camadas de solvatação. 

 
• Comparar as energias do dipiridamol em fase gasosa num continuo 

dielétrico e após a presença explícita do solvente água, assim como a 

influência das ligações de hidrogênio intermoleculares nos espectros. 
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2.2. Metodologia 

 

2.2.1. Estudo das conformações 

 

A estrutura do dipiridamol foi retirada do banco de dados Cambridge 

Structural Database (CSD) [8, 9] e otimizada pelos métodos AM1, PM3, PM6 e 

RM1 implementados no MOPAC2009 [10]. As modificações e montagem das 

ligações de hidrogênio intramolecular foram efetuadas através do programa 

CAChe Work System versão 6.01[11]. A modificação das estruturas obedeceu a 

sequência: (a) estrutura de raios-x: formação da ligação de hidrogênio com a 

aproximação do grupo hidroxila alcoólico a uma distância de 1,8 Å do nitrogênio 

aromático N2 retirada do banco de dados (veja figura 2); (b) estrutura do bi-HB: 

formação de duas ligações de hidrogênio, em lados opostos do plano do núcleo 

pirimido-pirimidino da molécula, uma no N2 e outra no N7;(c) estrutura do bi-

HBcis: formação de duas ligações de hidrogênio, no mesmo lado do plano, uma 

no N2 e outra no N7;(d) estrutura do tridipy: formação de três ligações de 

hidrogênio, duas no mesmo lado do plano nos nitrogênios N2 e N10 e a terceira 

no lado contrario no N7; (e) estrutura do tetradipy: formação de quatro ligações 

de hidrogênio, duas no mesmo plano nos nitrogênios N2 e N10 e a duas no 

lado contrario no N5 e N7. As demais estruturas estão colocadas no anexo A. 

A entalpia de formação para cada estrutura foi calculada nos métodos 

semiempíricos AM1, PM3, PM6 e RM1 no vácuo utilizando o MOPAC2009 [10].  
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Figura 2: Estrutura do dipiridamol numerada para conformação dos raios-x. 

Nesta figura uma ligação de hidrogênio é formada a uma distância de 1,847 Å 

do nitrogênio aromático N2 ao grupo hidroxila alcoólico. 

 

2.2.2 Cálculos das energias de ionização do dipirid amol: 

 

Os cálculos das energias de ionização foram feitos utilizando os métodos 

semiempíricos AM1, PM3, PM6 e RM1 no vácuo com o MOPAC2009 [10] para 

as estruturas neutras e carregadas, +1 e +2. 

Dois caminhos foram utilizados no cálculo da energia de ionização para 

cada estrutura considerando: (i) a relaxação conformacional e eletrônica (ii) o 

teorema de Koopmans ou transição vertical sem relaxação geométrica e 

eletrônica.  

No caso (i) foi utilizada a equação (2), para a o calculo da 1ª energia de 

ionização 

1ªEI = ∆Hf (carga=1,0) - ∆Hf (neutra)                                                                   (2)  

 

isto é, a diferença da energia calculada da estrutura com a saída de um elétron 

e a energia da espécie neutra. 
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A segunda energia de ionização, também considerando a relaxação, foi 

calculada pela equação (3) seguinte:  

 

2ªEI = ∆Hf (carga=2,0) - ∆Hf (carga=1,0),                                                            (3) 

 

seguindo a mesma metodologia, isto é, a diferença da energia calculada da 

estrutura com a saída de dois elétrons e a energia de carga 1,0. 

No segundo caminho, a transição vertical (ii), utilizando o teorema de 

Koopmans, a energia de ionização foi calculada de acordo com a equação (4): 

 

EI = - EHOMO (para molécula neutra) ou EI = - ESOMO (para o íon radical),          (4) 

 

ou seja, a energia do HOMO das conformações neutras e com carga +2 e o 

SOMO com carga +1 calculadas nos métodos semiempíricos  AM1, PM3, PM6 

e RM1 no vácuo através do MOPAC2009 [10]. 

 

2.2.3. Estudo da protonação dos nitrogênios do dipi ridamol: 

 

As estruturas conformacionais, s-HB, raios-x, bi-HB, bi-HBcis, tridipy e 

tetradipy, do dipiridamol receberam um próton cada, porém, com diferença na 

localização deste. Todos os nitrogênios foram protonados, exceto os que fazem 

ligações de hidrogênio com as hidroxilas alcoólicas. A colocação de hidrogênio 

foi feita utilizando o programa CAChe Work System versão 6.01[11].  

Todas as estruturas protonadas foram calculadas utilizando os métodos 

semiempíricos AM1, PM3, PM6 e RM1 no vácuo utilizando o MOPAC2009 [10]. 

As estruturas foram otimizadas a fim de obter o calor de formação de cada 

conformação ∆Hf. 
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2.2.4. Distribuição de Boltzmann dos estados: 

 

 

Nesta parte do trabalho, foram feitos cálculos de energia para o 

dipiridamol, como espécie isolada, usando os semiempíricos AM1, PM3, PM6, 

RM1 e associados a eles a metodologia do COSMO implementada no 

MOPAC2009 [10], para simular o efeito de alguns solventes segundo suas 

constantes dielétricas. Neste caso, os solventes utilizados foram a água, 

acetonitrila (ACN) e o dimetilsulfóxido (DMSO).  A partir dos valores de energia 

obtidos para cada conformação Ei, os cálculos de população dos estados 

segundo a distribuição de Boltzmann foram efetuados. A equação (5) 

representa a distribuição de Boltzmann para valores fixos de energia total e do 

número total de partículas. Onde β=1/Nkt, sendo k a constante de 

Boltzmann(k=1,3806503 x10-23 J/K), N é a constante de Avogadro  e a 

temperatura t = 298K.  

 

                                                                                                                                            (5) 

 

 

2.2.5. Cálculos teóricos dos espectros Uv-vis para o dipiridamol: 

 

 

As estruturas conformacionais do dipiridamol obtidas com os métodos 

semiempíricos AM1, PM3, PM6 e RM1 foram usadas para a obtenção da 

energia dos estados excitados utilizando a metodologia INDO/S-CIS[48]  

implementada no programa ZINDO[12]. Todas as conformações foram 

utilizadas na forma de moléculas neutras e no vácuo. Os resultados obtidos 

para cada conformação foram somados e resumidos em um só espectro teórico. 

Os resultados teóricos foram comparados aos experimentais. 
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2.2.6 Estudo das camadas de solvatação do Dipiridam ol em água. 

 

A simulação Monte Carlo foi feita empregando a técnica de amostragem 

Metropolis e os efeitos de superfície provocados pela interação das moléculas 

com as paredes da caixa, são evitados através do uso do método das réplicas 

ou das imagens, acoplados ao uso de condições de contorno periódicas. As 

simulações foram executadas no ensemble NPT.  

O sistema consistiu de 1 molécula do dipiridamol e 1000 moléculas do 

solvente água. Cada conformação do dipiridamol foi calculada nas mesmas 

condições acima mencionadas. O volume da caixa cúbica foi determinada pela 

densidade experimental da água que em 298,15 K é de 0,9966 g.cm-3. As 

interações intermoleculares, por exemplo a e b, foram descritas pelos potenciais 

de Lennard-Jones e de Coulomb com três parâmetros para cada átomo (εi, σi  e 

qi), como mostra a equação (6) 

��� �  ∑ ∑ 4��� �� !"
#!"$%& �  � !"

#!"$'( ) %
*+,-  .�.�/0

#!"           (6) 

Onde εij =(εiεj)
1/2 e σ=(σiσj)

1/2. 

 

Para o dipiridamol os parâmetros (εi, σi) do potencial foram obtidos do 

campo de força OPLS[43] e as cargas foram obtidas de um ajuste eletrostático 

CHELPG[44] usando o pacote do GAMESS [45] na metodologia RHF/6-

31+G(d,p). Para as moléculas de água foram utilizados os parâmetros do 

TIP4P[46]. A simulação MC foi executada com o programa DICE [47] e 

consistiu de um fase de termalização de 1,5 x 103
 passos MC, seguidos por um 

estágio de equilíbrio de 1,0 x 105 passos MC. Após o calculo da função de auto-

correlação da energia, um total de 125 estruturas descorrelacionadas foram 

selecionadas. As camadas de solvatação foram definidas da análise da função 

da distribuição radial g(r). Os espectros eletrônicos foram calculados usando o 

programa ZINDO[12], com a aproximação INDO/S-CIS[48].    
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O objetivo da metodologia Monte Carlo é a geração de estruturas 

estatisticamente relevantes para a descrição das propriedades 

espectroscópicas dos líquidos moleculares pesquisados, feito por intermédio de 

cálculos quânticos, isto no nível de semiempíricos.  

 

 

2.2.7. Efeito do solvente no espectro Uv-vis e na e stabilização do DIP. 

 

Para analisar o efeito do solvente no espectro do dipiridamol foi 

empregado o procedimento MC/QM, em que os cálculos mecânicos-quânticos 

são executados em grupos grandes de moléculas gerados pela simulação MC, 

compostos de uma molécula do dipiridamol e todas as moléculas do solvente 

em um particular nível de solvatação. Os níveis ou camadas de solvatação 

foram definidos da análise da função de distribuição radial, neste caso, 1 

camada, 1,5 camada e 2 camadas. Os espectros eletrônicos foram calculados 

usando o programa ZINDO[12], com a aproximação INDO/S-CIS[48].  Cada 

camada de solvatação analisada mostra um conjunto de espectros em que 

variam as conformações do dipiridamol. Ainda foi feita a análise dos espectros 

em camadas diferentes para uma mesma conformação do dipiridamol para 

evidenciar o efeito do número de moléculas do solvente.  

A energia de estabilização do dipiridamol em água foi analisada 

considerando uma supermolécula constituída de 56 moléculas do solvente na 

vizinhança do DIP usando a metodologia PM3/COSMO implementada no 

MOPAC2009 [10]. Foram utilizadas 125 estruturas descorrelacionadas geradas 

a partir do procedimento. A média de energia obtida para cada conformação foi 

retirada dos cálculos semiempíricos e formatada numa tabela para efeito de 

comparação com as energias obtidas em fase gasosa no método PM3. Ainda, 

histogramas das conformações foram construídos para representar 

graficamente a distribuição de frequências das energias obtidas a partir do 

semiempírico PM3.  
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As conformações do dipiridamol foram protonadas nos nitrogênios do 

anel pirimido-pirimidínico e em seguida passaram pelos métodos de simulação 

já apresentados, ou seja, tratamento Monte Carlo e também semiempírico, a fim 

de verificar os deslocamentos nas bandas dos espectros e a estabilização 

molecular ocasionados pelo solvente.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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3. Resultados e discussões: 

 

3.1. Estudo das conformações do Dipiridamol  

 

As conformações do dipiridamol podem ser geradas levando em conta a 

possibilidade de formação de ligações de hidrogênio intramolecular. O número 

destas ligações varia de 0 a 4, originando as estruturas nomeadas 

respectivamente, s-HB, raios-x, bi-HB ou bi-HBcis, tridipy e tetradipy. 

A tabela 1 apresenta a energia de formação do dipiridamol em seis 

conformações diferentes calculadas no vácuo, podendo ser visto que as 

estruturas que assumem menores valores de energia nos cálculos 

semiempíricos são a bi-HB e a tetradipy. Estas conformações são aquelas que 

fazem duas e quatro ligações de hidrogênio intramolecular, respectivamente, 

entre os nitrogênios do anel do dipiridamol e os hidrogênios do grupo alcoólico.  

 

Tabela 1: Entalpia de formação das conformações do dipiridamol no vácuo (∆Hf 

kcal.mol-1). 

 AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB -89,016 -141,588 -133,053 -130,964 
raios -x -95,159 -141,865 -131,887 -132,989 
bi -HB -98,476 -147,355 -134,144 -137,341 
bi -HBcis  -98,340 -147,994 -133,055 -136,818 
tridipy  -98,324 -148,457 -136,056 -136,398 
tetradipy  -98,809 -150,593 -136,615 -134,689 

   

Para o método PM3 o aumento do número de ligações de hidrogênio 

contribui para uma diminuição da energia das conformações. De acordo com os 

métodos AM1 e PM6, apresentam aproximadamente o mesmo comportamento 

sendo que a conformação bi-HB é mais estável que a conformação tridipy para 

o AM1, enquanto que a conformação s-HB é mais estável que a conformação 

raio-X para o PM6. O RM1 por sua vez, indica a conformação bi-HB como a 

mais estável sugerindo que duas ligações de hidrogênio é o ponto de mínimo. 
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De fato ao caminhar para mais ou para menos ligações de hidrogênio o sistema 

sempre aumenta a sua energia (ver figura3).   
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Figura 3: Entalpia de formação das conformações do dipiridamol no vácuo 
determinadas com os métodos semiempíricos, AM1, PM3, PM6 e RM1(∆Hf 
kcal.mol-1). 
 

O PM3 estabiliza fortemente a conformação tetradipy em relações as 

demais conformações, isto reflete no cálculo da população dos estados como 

pode ser visto na tabela 2, indicando que praticamente apenas este estado é 

populado. O PM6 mostra que a população da conformação tridipy não pode ser 

desprezada, e o AM1 e RM1 apresentam uma população mais distribuída entre 

as conformações de duas a quatro ligações de hidrogênio, sendo a tetradipy a 

mais populada no AM1 e a bi-HB a mais populada no RM1.   

A tabela 2 ainda propicia uma concordância entre os valores de energia 

apresentados na tabela 1, tendo em vista uma maior ocupação para a 

conformação tetradipy. Isto significa que no vácuo, os métodos semiempiricos, 

em geral, sugerem que a conformação das quatro ligações de hidrogênio 

intramoleculares prevalece nos resultados do AM1, PM3 e PM6 

 



Resultados e Discussões| 26 
 

Tabela 2: Distribuição de Boltzmann dos estados para as moléculas do 
dipiridamol no vácuo. 
 

Esrtutura  AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB 0,00 0,00 0,03 0,00 
raios -x 0,09 0,00 0,00 0,03 
bi -HB 23,11 0,09 0,17 53,57 
bi -HBcis  18,38 0,27 0,03 22,17 
tridipy  17,89 0,58 4,24 10,91 
tetradipy  40,54 99,06 95,54 13,32 

 

As mudanças em virtude do efeito de um solvente polar podem afetar a 

distribuição dos estados, uma vez que podem surgir ligações de hidrogênio 

intermoleculares com o solvente e resultar em menores valores de energia, ou 

seja, uma estabilização maior. Consequentemente, essa maior estabilidade 

pode ser induzida na molécula em conformações que apresentam maiores 

energias segundo os cálculos teóricos no vácuo.  

   

 

3.2. Cálculos das energias de ionização do dipirida mol. 

 

 

As energias de ionização, nesse primeiro momento, foram calculadas 

considerando o processo de relaxação, ou seja, o elétron é removido e a 

estrutura pode sofrer uma reorganização dos elétrons que permanecem. Tal 

relaxação tem importância acentuada, por exemplo, para se estudar os 

caminhos de fosforescência.     

Os resultados dos cálculos de energia de formação para o dipiridamol na 

configuração bi-HB nos métodos AM1, PM6 e RM1 mostrados na tabela 3, são 

menores em relação as outras configurações após a perda de um elétron.  

Porém, na metodologia do PM3, a conformação de raios-x tem o menor valor de 

energia. Em nenhum dos cálculos a configuração sem ligações de hidrogênio 

(s-HB) apresentou menor energia.  
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Tabela 3: Entalpia de formação do dipiridamol após a perda de um elétron, ∆Hf 
(carga=1,0) / kcal.mol-1 
 

Carga=1,0 AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB 63,779 12,150 14,730 14,558 
raios -x 59,280 7,095 14,057 12,567 
bi -HB 58,615 7,701 13,656 11,432 
bi -HBcis  60,294 8,192 15,139 13,708 
Tridipy  59,537 6,532 15,252 13,678 
Tetradipy  61,962 7,537 15,725 14,595 

 
A saída do segundo elétron faz a energia das configurações subir 

bastante em relação à molécula neutra e à saída de um elétron, como mostra a 

tabela 4. Neste caso, as menores energias estão distribuídas em configurações 

resultantes de cálculos semiempíricos diferentes. 

 
Tabela 4: Entalpia de formação do dipiridamol após a perda de dois elétrons, 
∆Hf (carga=2,0)/ kcal.mol-1  
 

Carga=2,0 AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB 286,662 243,730 241,772 242,897 
raios -x 284,193 239,055 238,279 236,823 
bi -HB 284,239 237,668 238,696 234,777 
bi -HBcis  284,848 237,224 240,640 237,253 
tridipy  284,973 239,708 242,612 236,465 
tetradipy  287,566 235,744 246,162 238,896 

 

A conformação que não apresenta ligação de hidrogênio(s-HB) continua 

com a energia elevada em relação às outras calculadas. A estrutura de raios-x 

apresenta menor energia nos cálculos do AM1 e PM6, porém, com valores 

muito próximos com a bi-HB, bi-HBcis e tridipy. 

As diferenças de energias que resultam nos potenciais de ionização 

estão calculadas e dispostas nas tabelas 5 e 6 a seguir.   
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Tabela 5: 1ªEnergia de Ionização calculada a partir da diferença entre a 
molécula neutra e carregada ∆Hf (kcal.mol-1)  
 

estrutura  AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB 152,795 153,737 147,808 145,521 
raios -x 154,438 148,961 145,944 145,556 
bi -HB 157,091 155,055 147,800 148,773 
bi -HBcis  158,634 156,186 148,217 150,525 
tridipy  157,861 154,989 151,308 150,076 
tetradipy  160,771 158,130 152,340 149,284 

 
Na tabela 5, a energia de ionização foi calculada através da equação1. 

Os valores mostram uma facilidade maior de saída do elétron, ou seja, uma 

oxidação quando a estrutura apresenta somente uma ligação de hidrogênio 

intramolecular ou nenhuma, isto é, raios-x ou s-HB, respectivamente. As 

energias da conformação de raios-x concordam nos métodos PM3 e PM6, 

enquanto para os métodos AM1 e RM1 as menores energias resultaram para o 

s-HB. Tal fenômeno sugere que a formação de duas ou mais ligações de 

hidrogênio intramolecular dificulta o processo de ionização no vácuo. Por outro 

lado, será que o efeito do solvente poderá mudar a ionização?  

 A tabela 6 mostra os resultados dos cálculos da 2ª energia de ionização 

para a molécula do dipiridamol considerando a relaxação, ou seja, de forma 

adiabática. 

 
Tabela 6: 2ªEnergia de Ionização calculada a partir da diferença entre as 
moléculas carregadas ∆Hf (kcal.mol-1)  
 

estrutura  AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB 222,882 231,581 227,042 228,339 
raios -x 224,914 231,960 224,222 224,256 
bi -HB 225,624 229,967 225,040 223,345 
bi -HBcis  224,555 229,032 225,501 223,545 
tridipy  225,436 233,176 222,787 227,360 
tetradipy  225,604 228,207 224,301 230,437 

 
A retirada do segundo elétron aumenta consideravelmente a energia das 

moléculas para todas as conformações em concordância com a tabela 4. A 2ªEI 

é menor na conformação s-HB no método AM1, ou seja, concorda com a 
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situação da 1ªEI. Porém, de forma contrária à 1ªEI, os menores valores de 

energia, nos métodos PM3, PM6 e RM1, encontram-se distribuídos para as 

outras conformações. Para o s-HB, apenas o AM1 comprova a maior facilidade 

de saída do segundo elétron em função da falta de ligação de hidrogênio 

intramolecular.  

Ambos os resultados das energias de ionização acima citados podem ser 

considerados adiabáticos, ou seja, nestes casos a energia do sistema foi 

medida depois deste ter tido tempo de se relaxar na sua nova condição de 

ionizado.    

No segundo momento, que se refere ao processo de ionização 

considerando o teorema de Koopmans, os valores de energia de ionização são 

oriundos de uma transição vertical em que o elétron é arrancado do sistema e a 

energia deste é medida imediatamente, sugerindo que este não tenha tempo de 

se ajustar a nova situação. Neste caso, não há relaxação geométrica nem 

eletrônica. A tabela 7 mostra os valores obtidos para as energias de ionização. 

 

Tabela 7: Energias de Ionização do dipiridamol segundo o teorema de 
Koopmans (-EHOMO ou -ESOMO : kcal.mol-1) 

1ª ionização de Koopmans     AM1 PM3 PM6 RM1 
s-HB 184,151 183,762 182,228 179,594 
raios -x 186,508 185,442 178,925 182,693 
bi -HB 188,569 187,106 180,970 183,147 
bi -HBcis  188,269 186,566 182,228 182,897 
Tridipy  188,954 184,780 183,904 181,598 
Tetradipy  188,778 188,118 186,728 182,737 
2ª ionização de Koopmans         

s-HB 255,865 257,633 251,616 259,663 

raios -x 254,781 256,203 254,361 258,679 

bi -HB 252,358 256,000 256,060 255,177 

bi -HBcis  258,972 258,635 256,409 262,280 

Tridipy  254,376 258,306 257,740 260,465 
Tetradipy  258,108 261,383 262,645 260,742 
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A energia de ionização, segundo o teorema de Koopmans, mostra 

valores de energia próximos para as conformações do dipiridamol. A 

conformação s-HB apresenta os menores valores para os métodos AM1, PM3 e 

RM1 na primeira ionização. Por outro lado, na segunda ionização a 

configuração bi-HB assume os menores valores de energia nos mesmos 

métodos. A conformação tetradipy apresenta as maiores energias nos métodos 

PM3, PM6 e RM1 em virtude de serem estabilizadas pelo número de ligações 

de hidrogênio internas que dificultam a remoção dos elétrons.  

Os resultados apresentados para a primeira energia de ionização, 

adiabática e vertical, concordam entre os métodos AM1, PM6 e RM1 em 

relação as conformações s-HB e raios-x. Isto é, a facilidade maior da saída do 

elétron se dá quando o número de ligações de hidrogênio intramolecular é zero 

ou um. As diferenças energéticas entre as duas formas de ionização são 

bastante evidentes e chegam a cerca de 37 kcal.mol-1 entre as conformações 

no mesmo método, como no caso do RM1 para a configuração de raios-x. Tal 

diferença energética favorável a ionização adiabática ocorre devido à relaxação 

estrutural e eletrônica, na qual os elétrons e os núcleos são rearranjados em um 

novo mínimo de energia.  

Para a segunda energia de ionização, os valores encontrados nas duas 

formas de ionização concordam apenas no método RM1 para a conformação 

bi-HB. Neste caso, a diferença entre as energias após a relaxação e a ionização 

segundo Koopmans é de aproximadamente 32 kcal.mol-1 a favor da primeira, 

isto é, uma menor energia é necessária para retirada do elétron após a 

relaxação. A média da diferença de energia para a primeira ionização em todos 

os métodos nos dois tipos considerados (vertical e adiabática) é 32,37kcal.mol-1 

que é bem próxima do valor médio obtido para diferença de energia da segunda 

ionização que vale 30,81 kcal.mol-1.  
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3.3. Estudo da protonação dos nitrogênios do dipiri damol 

 

Nas tabelas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mostradas a seguir, os resultados dos 

cálculos semiempíricos AM1, PM3, PM6 e RM1 estão dispostos. Todos os 

cálculos foram feitos através da protonação dos diversos nitrogênios que 

compõem as configurações do dipiridamol, exceto aquele(s) que faz(em) 

ligações de hidrogênio intramolecular e que, por isso, não foram protonados.     

 
Tabela 8: Entalpia de formação da conformação s-HB do dipiridamol na forma 
protonada (kcal.mol-1) 
 

  s-HB   
 AM1 PM3 PM6 RM1 
N2  31,01 -11,21 -14,63 -15,77 
N5  35,06 -1,22 -3,24 -7,99 
N7  27,99 -8,90 -11,52 -14,22 
N10  32,38 -1,47 -6,18 -4,69 
N11  47,86 9,94 1,43 5,68 
N18  46,30 4,13 2,51 2,07 
N24  58,86 8,98 9,59 7,97 
N31  45,34 4,45 2,88 2,88 

 

A protonação de nitrogênios do dipiridamol nesta configuração mostra 

através da tabela acima que a preferência da entrada do próton é no anel 

pirimidínico, nos nitrogênios N2 e N7 que são semelhantes, isto é, tem o 

mesmo ambiente químico. Os resultados dos cálculos semiempíricos mostram 

as menores energias de formação quando a protonação ocorre nesses 

nitrogênios. A figura 4 mostra a superfície correspondente à densidade 

eletrônica do HOMO. 
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Figura 4: Superfície HOMO do dipiridamol na conformação s-HB (PM3). 
 

Nota-se que a densidade eletrônica está principalmente alocada nos 

nitrogênios N2, N7 e nos carbonos C3 e C8 do anel pirimido-pirimidínico.  Assim, 

pode-se ver que a reatividade sugerida por esta densidade eletrônica está de 

acordo com os resultados energéticos.  

 
Tabela 9: Entalpia de formação da conformação raios-x do dipiridamol na forma 
protonada(kcal.mol-1) 

  raios -x   
 AM1 PM3 PM6 RM1 
N5  40,00 -3,58 -2,97 -1,18 
N7  24,53 -11,86 -13,47 -20,78 
N10  37,58 0,57 -2,92 -7,00 
N11  52,03 10,66 2,86 5,75 
N18  45,58 3,88 3,08 -0,11 
N24  49,80 6,95 8,24 4,57 
N31  42,91 4,93 2,28 -1,25 

 

A análise da protonação dos nitrogênios da configuração raios-x, que 

apresenta uma ligação de hidrogênio, mostra que a preferência da entrada do 

próton é no nitrogênio N7, ou seja, dentro do anel aromático da pirimidina, 

conforme a tabela 9 e em acordo com o resultado da configuração sem ligação 

de hidrogênio.  
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Tabela 10: Entalpia de formação da conformação bi-HBcis do dipiridamol na 
forma protonada(kcal.mol-1) 

  bi -HBcis    
 AM1 PM3 PM6 RM1 
N2  25,55 -13,54 -14,41 -18,39 
N10  39,39 -0,76 -8,87 -8,03 
N11  48,95 4,01 0,84 4,39 
N18  42,01 2,34 2,19 -0,46 
N24  53,80 9,87 11,25 6,95 
N31  48,04 0,74 4,95 1,36 

 

Nesta tabela 10, as energias de formação são favoráveis a entrada de 

hidrogênio no anel pirimidínico, sendo que todos os cálculos semiempíricos 

estão de acordo com a entrada em N2 assim como as duas últimas 

configurações.   

Nas próximas configurações estudadas o N2 e N7 participam das 

ligações de hidrogênio intramoleculares, portanto, a protonação não foi 

estudada sobre estes nitrogênios. Na tabela 11 apresentam-se as energias de 

formação do bi-HB que são favoráveis a entrada de hidrogênio no anel 

pirimidínico, nos nitrogênios N5 e N10, que são semelhantes. O resultado das 

energias quando a protonação é feita em N5 e N10 são menores, pois estes 

fazem parte do anel aromático e são estabilizados pelos elétrons π.     

 

Tabela 11: Entalpia de formação da conformação bi-HB do dipiridamol na forma 
protonada(kcal.mol-1) 

  bi -HB   
 AM1 PM3 PM6 RM1 
N5  37,01 -0,17 -2,22 -7,64 
N10  38,60 -2,70 -2,18 -2,91 
N11  55,28 9,96 2,35 10,64 
N18  47,66 5,63 3,08 1,48 
N24  53,04 7,23 8,96 4,91 
N31  45,89 0,45 2,87 1,08 

 

Os resultados das energias para a conformação tridipy, na tabela 12, 

mostram as menores energias para protonação no nitrogênio interno N5 nos 

métodos AM1 e PM3, porém para o N31 os métodos PM6 e RM1 revelam uma 
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estabilidade maior. As três ligações intramoleculares de hidrogênio, que 

ocupam os nitrogênios preferenciais a protonação geram uma distribuição 

eletrônica maior para nitrogênios de fora dos anéis aromáticos, criando uma 

possibilidade a mais de entrada do próton. A figura 5 mostra que há formação 

da superfície do HOMO nos nitrogênios fora dos anéis aromáticos, porém a 

superfície para o N5 não aparece. 

 

 
Figura 5: Superfície HOMO do dipiridamol na conformação tridipy. 
 
 
Tabela 12: Entalpia de formação da conformação tridipy do dipiridamol na forma 
protonada(kcal.mol-1) 
 

 tridipy     
 AM1 PM3 PM6 RM1 
N5  39,75 -3,00 1,22 -4,10 
N11  54,25 9,17 11,11 9,20 
N18  44,96 4,84 6,64 5,53 
N24  48,33 0,83 5,08 2,68 
N31  40,85 -1,34 -1,45 -4,65 

 
Seguindo o mesmo caminho que a conformação tridipy, o processo de 

protonação para a conformação tetradipy revelou através da tabela 13 as 

menores energias para protonação em N18 e N31 em todos os métodos 

utilizados, pois todos os nitrogênios do anel capazes de protonar estão 
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“ocupados” com as ligações de hidrogênio intramolecular. Desse modo, sugere-

se que os anéis não aromáticos do dipiridamol, que apresentam tais nitrogênios, 

estabilizam tal conformação, enquanto que os grupos alcoxilas aumentam a 

energia, como pode ser visto pela energia durante as protonações em N11 e 

N24.     

 
Tabela 13: Entalpia de formação da conformação tetradipy do dipiridamol na 
forma protonada(kcal.mol-1) 
 

 tetradipy     
 AM1 PM3 PM6 RM1 
N11  55,65 10,25 9,51 11,08 
N18  43,45 -2,52 0,90 -2,53 
N24  55,73 10,59 10,93 12,65 
N31  45,78 -0,76 2,78 -2,08 

 

Como nenhum nitrogênio aromático foi protonado, é possível que estes 

nitrogênios se comportem de forma parecida, pois ocupam regiões semelhantes 

na estrutura do DIP.     

 
 
3.4. Distribuição de Boltzmann dos estados em meio contínuo. 
 

O efeito do solvente sobre a distribuição na população dos estados, no 

método AM1, mostra que as conformações raios-x e bi-HBcis aumentam sua 

população quando ocorre aumento da constante dielétrica ε do meio (vácuo ε = 

1,00, ACN ε = 36,64, DMSO ε = 47,24 e água ε = 78,40). Porém, a mudança do 

solvente ACN para o DMSO não é sentida bruscamente pelas conformações 

como no caso da água. A mudança do efeito solvente não provoca alteração 

significativa na distribuição das moléculas do dipiridamol na forma de raios-x 

para o método PM3. Já nos métodos PM6 e RM1, ocorre um aumento das 

populações quando o meio muda do vácuo para a ACN, com posterior queda 

durante a mudança para o DMSO e a água.  

Os resultados obtidos para a distribuição de Boltzmann dos estados são 

apresentados nos gráficos da figura 6 a seguir.  
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Figura 6: Gráficos das conformações do dipiridamol nos métodos semiempíricos  
para a distribuição populacional segundo Boltzmann utilizando o efeito dos 
solventes no meio contínuo.  
 

A análise do gráfico para a configuração bi-HB revela que, no método 

AM1, a troca dos solventes faz aumentar a distribuição de população até o 

solvente DMSO e depois apresenta uma grande queda na quantidade de 

moléculas para o meio contínuo aquoso. Durante a análise com o PM3, há um 
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leve aumento na distribuição do vácuo para ACN, mas sem mudanças 

posteriores entre os outros solventes. Já a curva relativa ao método RM1 

apresenta uma leve diminuição na distribuição para ACN e DMSO em relação 

ao vácuo e a água. Ainda neste gráfico, analisando a curva relativa ao PM6, a 

mudança do solvente faz aumentar a distribuição do vácuo para ACN com uma 

seqüente diminuição da população á medida que a constante dielétrica 

aumenta.   

A conformação bi-HBcis sofre pouca variação na população de 

moléculas durante a mudança no efeito do solvente, como mostra o gráfico nas 

curvas PM3, PM6 e RM1. Porém, para o RM1 a mudança do vácuo para ACN é 

acompanhada de um aumento da distribuição populacional.    

As moléculas na conformação tridipy ocupam mais intensamente o vácuo, 

como pode ser visto nas curvas AM1, PM6 e RM1. A ocupação, segundo o 

método AM1, é diminuída até o efeito do DMSO, mas aumenta 

significativamente após a mudança para a água. O comportamento do método 

PM3 na distribuição de população do tridipy mostra uma mudança grande da 

passagem do vácuo para ACN, mas que não segue um aumento contínuo até o 

efeito dielétrico da água, isto é, apresenta um declínio no solvente DMSO. Já a 

distribuição segundo o PM6 e RM1, à medida que a constante dielétrica 

aumenta, a população de moléculas diminui, tendo efeito mais pronunciado 

quando a metodologia é a do PM6. 

O aumento do número de ligações intramolecular faz aumentar a 

estabilidade da molécula do dipiridamol na forma tetradipy no vácuo, para os 

métodos AM1, PM3 e PM6, consequentemente os maiores valores da 

distribuição aparecem neste meio. Mas quando é considerado o efeito do 

solvente ocorre uma diminuição significativa na população. Porém, tal efeito não 

provoca grandes mudanças na distribuição em ACN, DMSO e água com os 

métodos AM1, PM3 e RM1. Por outro lado, de acordo com o PM6, a variação 

na distribuição populacional é grande e acompanha o aumento da constante 

dielétrica a partir do ACN até a água. 
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De forma geral, o método PM3 na distribuição populacional não 

apresenta mudanças significativas sobre o efeito do meio contínuo, isto é, as 

mudanças na população são mínimas como podem se vistas para o dipiridamol 

nas conformações estudadas acima. É importante salientar que a conformação 

s-HB não foi disposta na figura por apresentar uma ocupação zero para os 

métodos AM1, PM3 e PM6, ficando restrita a valores muito pequenos no RM1 

que possivelmente não apareceriam no gráfico. Ainda relativo ao efeito do 

solvente fica a indagação sobre a influência do solvente explicitamente, isto é, 

pode haver mudanças na distribuição quando as moléculas do solvente 

possibilitam ligações de hidrogênio com o soluto?  

 
 
 3.5. Cálculos teóricos dos espectros Uv-vis para o dipiridamol:  

 
Na figura 7 são apresentados os espectros teóricos de absorção do DIP 

e do DIPH+ no vácuo e também os espectros experimentais do DIP em água e 

em meio ácido. Os experimentais caracterizam-se por três regiões com os picos 

de máxima absorção centrada na região de 400, 300 e 230 nm. Os teóricos 

apresentam as mesmas três regiões, mas, na espécie neutra, a de 400 nm 

encontra-se deslocada para o comprimento de ondas menores (azul).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Espectro de 
absorção experimental 
e teórico (vácuo) Uv-vis 
do dipiridamol em água 
em pH neutro e ácido. 
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Os experimentais caracterizam as duas transições de maiores 

comprimento de onda como sendo transições π →π∗ no ciclo heteroaromático [6]. 

Os resultados dos cálculos demonstram que uma das transições esta em 

acordo com a atribuição experimental, enquanto que a outra em 300 nm, a 

atribuição é n-π∗ em oposição a informação experimental. 

Os resultados dos cálculos ab initio, apenas com os anéis pirimido-

pirimidina do DIP, mostraram que durante a protonação ocorre um 

deslocamento para comprimento de ondas maiores, assim como nos cálculos 

semiempíricos(ver figura 8). Tais resultados mostram que, neste caso, a 

metodologia semiempírica tem uma resposta semelhante ao ab initio. A 

resposta a protonação dos anéis pirimido-pirmidina mostra além do 

deslocamento das bandas, o surgimento de uma banda em torno de 250 nm. 

 

 

Figura 8: Espectro resultante do cálculo ab initio (B3LYP/6-31G(d,p) TD–DFT), 
apenas com os anéis pirimido-pirimidina do DIP neutro e protonado H+. 

 

Na figura 9 (a) apresentamos o orbital molecular ocupado π (local da 

onde sai o elétron), e (b) o orbital molecular desocupado da configuração bi-HB 

π∗ (local que recebe o elétron), referente a transição da banda nas proximidades 
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de 350 nm. Observando a figura 9 fica claro que a transição é π−π∗ no interior 

do anel aromático de acordo com a atribuição experimental.  Já na figura 10 são 

apresentados os orbitais referentes a transição na banda em 295 nm. É 

evidente que o orbital ocupado está relacionado aos pares isolados dos 

nitrogênios do anel aromático, ou seja, orbital n, enquanto o orbital desocupado 

é um orbital  π∗. Desta forma a atribuição teórica é n-π∗, o que vai em direção 

oposta à atribuição experimental que é π−π∗.  

 
Figura 9: (a) Orbitais HOMO 100 nas cores azul/verde; (b) orbitais LUMO 101 
nas cores vermelho/amarelo para o bi-HBcis na região de 350 nm no espectro 
do dipiridamol no vácuo.  

  
Figura 10: (a) Orbitais HOMO 96 nas cores azul/verde; (b) orbitais LUMO 104 
nas cores vermelho/amarelo para o bi-HBcis na região de 295nm no espectro 
do dipiridamol no vácuo.  
 

Observando a figura 7, é interessante notar que o cálculo teórico sugere 

que a protonação desloca todas as bandas de absorção para comprimentos de 
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onda maiores (deslocamento para o vermelho) sendo que a banda de 400nm é 

a que apresenta o deslocamento mais pronunciado. Por outro lado, os dados 

experimentais mostram um pequeno deslocamento para o azul para as duas 

bandas de maior comprimento de onda.  

Tais diferenças podem ser explicadas pela possibilidade de existir mais 

de uma conformação em solução? A partir de tal questionamento foram 

efetuados cálculos dos estados excitados para as seis conformações estudadas.   

Na figura 11 são apresentados os espectros teóricos obtidos, para as 

seis configurações, usando a metodologia INDO/S-CIS.  O perfil do espectro foi 

calculado utilizando a energias das transições singleto e as intensidades foram 

obtidas a partir da força dos osciladores ajustadas por funções Lorenzianas 

com largura de banda de 20-80 nm. 

 

 
Figura 11: Espectro teórico de absorção Uv-vis de seis conformações do 
dipiridamol no vácuo.  
 

É notório que as bandas sofrem deslocamentos devido à mudança de 

conformação – a conformação tridipy é a que mais se desloca para o vermelho 

enquanto a conformação bi-HB é a que mais se desloca para o azul. Contudo, 

os deslocamentos são muito pequenos para explicar a diferença entre os 
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espectros teóricos e experimentais.  No entanto, tal comparação sugere que em 

solução pode haver mais de uma configuração, o que esta em acordo com os 

dados de energia e a população de Boltzman obtida.  Colabora com esta idéia a 

comparação entre o espectro resultante da soma dos espectros teóricos das 

estruturas s-HB e bi-HB e o espectro experimental feito em DMSO (ver figura 

12). Nota-se, claramente que o perfil do espectro teórico se aproximou ao do 

experimental. Porém, uma das bandas de absorção do espectro teórico 

apresenta um deslocamento para o vermelho em relação aos dados 

experimentais, enquanto que a outra banda apresenta um deslocamento para o 

azul. Tais deslocamentos podem ser explicados devido ao solvente? 

 

 
Figura 12: Espectro resultante da soma dos espectros das conformações s-HB 
e bi-HB do dipiridamol no vácuo e o espectro experimental em DMSO. 
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3.6. Estudo do dipiridamol sobre efeito do solvente  água. 
 
 
3.6.1. Análise das camadas de solvatação do Dipirid amol. 

 

Durante a simulação do dipiridamol em presença do solvente água, a 

fase de termalização das conformações consistiu em levar uma configuração 

aleatória de alta energia das moléculas do líquido a uma situação, na qual, a 

energia oscile entre uma energia de equilíbrio, como mostrado no gráfico 

abaixo para a conformação s-HB. 

  

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

-10,2

-10,0

-9,8

-9,6

-9,4

-9,2

-9,0

-8,8

E
ne

rg
ia

 K
ca

l/m
ol

Passos MC

 s-HB
Termalizaçao da conformaçao s-HB

 

Figura 13: Estágio de termalização da conformação s-HB em água.  
 

Para a conformação s-HB a energia descrita após o período de 

termalização foi de -9,952 kcal/mol. As demais conformações apresentaram 

energias muito próximas a encontradas para o s-HB na fase de termalização.  

Após este estágio e agora com a configuração do líquido em equilíbrio, foi 

realizada a simulação com a interação do soluto e o solvente com a obtenção 

de informações estatísticas para as propriedades termodinâmicas do sistema. 
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Uma das informações obtidas da simulação é o calculo da função de 

distribuição radial g(r) que mostra a densidade molecular do solvente ao redor 

do soluto. O resultado deste cálculo para o intervalo de integração dos picos 

fornece as camadas de solvatação e as interações do tipo ligação de 

hidrogênio. Neste trabalho, foram selecionadas a camada 1, camada 1,5 e 

camada 2 para cada conformação do dipiridamol. Na figura 14 a seguir, estão 

os gráficos para as camadas de solvatação das conformações do dipiridamol.  

A análise da figura 14 revela a camada 1 de solvatação que começa em 

torno de 2,5 Å e chega a 5,9 Å entre os centros de massa do dipiridamol e do 

solvente água para todas as conformações. A esta distância o número de 

moléculas de água variou de 8 a 12 de acordo com a integração dos picos na 

função g(r). A camada 1,5 foi tomada como a intermediária entre as demais e 

apresentou uma variação de 5,9 Å a 8,4 Å de distância, contendo um número 

mínimo de moléculas do solvente de 56 e máximo de 63 após a integração dos 

picos. A camada 2 , para as mesmas conformações, começa aproximadamente 

em 5,9 Å e termina em 9,8 Å com um máximo de 106 moléculas de solvatação 

apresentada na forma tetradipy. 
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Figura 14: Número de moléculas de água nas camadas de solvatação para as 
conformações do dipiridamol.  
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As ligações de hidrogênio também foram obtidas usando os critérios de 

geometria e energia. Uma ligação de hidrogênio foi considerada formada 

quando a distância aceptor-doador RA-D ≤ 3,50 Å, o ângulo θ ≤ 45° e a energia 

de ligação menor que -1,0 kcal/mol. A análise, segundo os critérios 

estabelecidos, revelou que o número de ligações de hidrogênio em relação aos 

nitrogênios dos anéis aromáticos e o solvente variou entre as conformações do 

dipiridamol, conforme mostra a tabela 14 a seguir: 

 
Tabela14: Número de ligações de hidrogênio localizadas nos nitrogênios das 
conformações do dipiridamol . 
Conformação  N2 N5 N7 N10 Total  

s-HB 93 107 52 107 359 
raios -x 11 30 100 57 198 
bi-HB 103 40 5 76 224 

bi-HBcis  76 80 10 24 190 
tridipy  73 15 71 11 165 

tetradipy  86 2 70 13 171 
 

De acordo com a tabela 14, a conformação que realiza o maior número 

de ligações de hidrogênio em função do solvente corresponde a s-HB. Tal 

efeito deve estar associado à ausência das ligações de hidrogênio 

intramolecular entre os nitrogênios e as hidroxilas alcoólicas, fato que facilita as 

aproximações do solvente. Por outro lado, nas formas de tridipy e tetradipy, o 

acesso aos nitrogênios é diminuído tornando menor o número de interações 

intermoleculares com o solvente.   

 

3.6.2 . Efeito do solvente no espectro Uv-vis e na estabilização do 

dipiridamol. 

 

Os resultados dos cálculos realizados para obtenção dos espectros das 

conformações em função do número de camadas de solvatação, usando a 

metodologia INDO/S-CIS, mostraram um deslocamento muito pequeno à 

medida que o número de moléculas de água foi aumentado. Em todas as 

conformações estudadas, os picos de maiores intensidades estão localizados 
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em comprimentos de onda semelhantes, tal como mostra os gráficos no anexo 

B.  

A figura 15 mostra que ao introduzir a primeira camada de solvatação 

todas as bandas do espectro deslocaram para o azul, isto sugere que o estado 

fundamental é mais estabilizado do que os estados excitados. Porém, não é 

observado mais nenhum deslocamento quando mais camadas de solvatação 

são inseridas.  

 

Figura15: Variação das camadas de solvatação para a conformação bi-HB no 
solvente água e no vácuo. 
 

Os espectros em questão, na figura 15, mostram que o solvatocromismo 

é maior na região de 360 nm, onde o valor de deslocamento da banda para a 

molécula isolada em relação à solvatada chega a 12,5 nm.  

Como descrito anteriormente, a magnitude dos deslocamentos nas 

principais regiões do espectro do dipiridamol sugere uma coexistência das 

conformações, que pode ser confirmada pela análise dos histogramas de 

energia do soluto, assim como as médias de energia obtidas para cada 

conformação.   
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A análise dos resultados efetuada, considerando as camadas de 

solvatação separadamente, ou seja, fazendo variar as conformações dentro da 

mesma camada, mostra através do gráfico da figura 16 que ocorrem pequenos 

deslocamentos entre as bandas de cada conformação. As curvas teóricas 

calculadas de cada conformação foram colocadas com os dados experimentais 

obtidos para o dipiridamol em água.  

 

 

Figura 16: Gráfico de representação dos espectros das conformações do 
dipiridamol, para 2ª camada de solvatação. 
 

 

O gráfico relativo, por camada de solvatação, mostra que os 

deslocamentos das bandas na região de 285 nm do espectro experimental 

aparecem no comprimento de onda 298 nm da forma raios-x, chegando a 304 

nm na conformação tetradipy para a camada 2 de solvatação. Neste caso, as 

conformações que mais contribuíram para o deslocamento para a região do 

vermelho foram as de raios-x e tetradipy. Mas, o deslocamento para o azul 

atribuído ao efeito do solvente aconteceu em relação ao experimental na região 

de 405 nm com comprimentos de onda de 360 nm nas conformações raios-x, 

bi-HB, bi-HBcis e tridipy e 366 nm para a tetradipy. A tabela 15 abaixo mostra 
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os comprimentos de onda das bandas de maiores intensidades para as formas 

do dipiridamol na camada de maior número de moléculas do solvente. Tais 

deslocamentos na região de 405 nm estão associados às transições do tipo π-

π∗ e que estão em conformidade com análise dos orbitais envolvidos dos 

átomos que compõem os anéis aromáticos do dipiridamol. Já para a região de 

285 nm do espectro experimental, a atribuição dada às transições eletrônicas é 

do tipo n-π∗ após a análise dos orbitais envolvidos.   

 

Tabela15: Principais bandas (em nm) do espectro do dipiridamol obtidas 
experimentalmente na água e os valores calculados teoricamente considerando 
a segunda camada de solvatação.  
 

2ª camada de solvatação do dipiridamol  

Conformação  Região 285nm 
Experimental 

Região 405nm 
Experimental 

s-HB 298,4 360,6 
raios -x 298,0 360,0 
bi-HB 298,4 360,0 

bi-HBcis  297,6 360,0 
tridipy  300,0 360,0 

tetradipy  304,0 364,7 
 

A presença de solvente polar, como a água, pode deslocar a banda de 

transição para comprimentos de onda mais curtos, desde que não ocorra 

formação de ligações de hidrogênio entre os estados excitados da molécula do 

soluto com o estado fundamental do solvente [50]. Isto faz com que a energia 

da transição eletrônica aumente e consequentemente, a transição n-π∗ desloca-

se para comprimentos de onda mais curtos. Por outro lado, em alguns casos, 

os estados excitados podem formar ligações de hidrogênio mais fortes do que 

os estados fundamentais correspondentes. Em tal caso, um solvente polar 

desloca uma absorção π-π∗ para comprimento de ondas mais distantes, assim a 

energia da transição eletrônica diminui, assim como ocorrido no sistema em 

estudo. 
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A figura 16 mostra que a curva relativa ao espectro experimental em 

água apresenta uma largura de banda superior aos espectros teóricos, ou seja, 

a presença de ligações de hidrogênio forma um complexo soluto-solvente que 

pode fazer a estrutura mais fina do espectro desaparecer. Como mencionado 

no parágrafo anterior, observa-se na figura que o deslocamento das curvas 

teóricas em relação experimental é para comprimentos de onda maiores na 

região de 285 nm e para valores menores na faixa de 405nm. Apesar de 

deslocada, a curva experimental pode representar o somatório das 

conformações do dipiridamol, pois a análise dos orbitais para cada 

conformação revela as transições eletrônicas semelhantes.  

As energias médias encontradas através dos histogramas também 

direcionam para a idéia de que existe uma mistura de conformações em 

solução aquosa, pois os valores obtidos apresentam-se próximos. 

Os histogramas, criados a partir dos resultados de energia dos cálculos 

semiempíricos PM3 para as estruturas descorrelacionadas resultantes da 

metodologia Monte Carlo, mostram a ocupação das moléculas num dado nível 

energético. As médias de energia geradas do soluto foram obtidas sob 

influência de 56 moléculas de água, ou seja, praticamente a média de 

moléculas de água na camada de solvatação intermediária. As médias 

energéticas obtidas, após análise estatística, estão organizadas na tabela 

seguinte. 

 

Tabela 16: Médias das energias obtidas para as 125 estruturas 
descorrelacionadas derivadas do MC para cada conformação e calculadas 
utilizando o Hamiltoniano PM3. 

Conformação  Média energética (kcal.mol -1) 
s-HB -3478,65 ± 11,71 

raios -x -3484,81 ± 11,61 
bi-HB -3492,75 ± 9,70 

bi-HBcis  -3489,34 ± 10,31 
tridipy  -3491,58 ± 12,68 

tetradipy  -3496,02 ± 10,48 
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É observável, na tabela16, uma pequena variação nos valores das 

médias energéticas obtidos para as formas do dipiridamol. A proximidade entre 

as energias das conformações apóia o fato de que, em solução aquosa, existe 

mais de uma forma da molécula DIP dissolvida. A conformação s-HB 

apresenta-se como a de maior energia média, apesar de estar associada à 

facilidade de ligações de hidrogênio intermoleculares e também conter o maior 

número de interações com a água nos nitrogênios aromáticos. Tais 

quantidades de ligações foram mostradas na tabela 14.  Abaixo na figura 17 

estão os histogramas de energia gerados com as estruturas solvatadas para 

cada conformação.  

As energias médias encontradas para as conformações sob efeito do 

solvente são muito menores em relação às energias calculadas para a 

condição de vácuo, ambos sob a metodologia semiempírica PM3. No caso, a 

conformação que se encontra mais estabilizada no solvente água, também 

apresenta-se como a de menor valor energético no vácuo. Continuando a 

análise, verificou-se que entre as formas estudadas do dipiridamol, a tetradipy 

mantém a posição de mais estável em conformidade com os resultados do 

cálculo sem efeito do solvente explícito. Pode-se assumir que a formação de 

ligações de hidrogênios, entre a água e os nitrogênios dos anéis aromáticos, 

contribui para a estabilização da molécula do soluto, porém, o efeito do 

solvente não muda significativamente a ordem de estabilidade das 

conformações. Por outro lado, o esperado na análise das conformações era 

que a s-HB, por não formar ligações de hidrogênio intramoleculares, 

apresentasse a menor energia possível em comparação com as outras. Tal 

efeito deveria está associado ao fato de as moléculas de água se aproximar 

com mais facilidade nos nitrogênios desta conformação, tendo em vista que 

não há impedimento espacial dos grupos alcoólicos do DIP.   
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Figura17: Histogramas de energia para as 125 estruturas descorrelacionadas 
por conformação do dipiridamol em 56 moléculas de água.  
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Durante a protonação das conformações do dipiridamol, os espectros 

relacionados mostram diferenças significativas nas formas raios-x e tetradipy, 

em relação às outras, como é mostrado na figura 18. As duas formas do DIP 

têm suas bandas deslocadas para comprimentos de onda menores em relação 

ao espectro experimental, enquanto as demais conformações deslocam-se 

para valores maiores. A entrada do hidrogênio pode estar associada a uma 

deslocalização das ligações π dos anéis e consequente efeito de conjugação, o 

qual desloca as bandas para menores valores de energia.  

 

 

Figura 18: Gráfico de representação dos espectros teóricos e experimental das 
conformações do dipiridamol protonado, para 2ª camada de solvatação. 
 
 
 
3.6.3. Distribuição das cargas e o potencial de ion ização do dipiridamol. 
 
 

Os resultados obtidos para o potencial de ionização das conformações 

do DIP são apresentados na tabela 17. Nesta, as energias médias revelam que 

o solvente aumenta o potencial de ionização entre 5 a 10 kcal.mol-1. Nota-se 

que a diferença de energia entre as configurações ficaram ainda menores, por 
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exemplo, a conformação de menor potencial de ionização em água, a tridipy, é 

apenas 2,0 kcal.mol-1 abaixo do valor da bi-HB, enquanto a diferença entre os 

extremos no vácuo chega a cerca de 5,0 kcal.mol-1. Observando, o desvio nos 

potenciais de ionização no líquido, fica evidente que esta diferença é em torno, 

também de 2,0 kcal.mol-1, logo os cálculos sugerem que o potencial de 

ionização no solvente é praticamente o mesmo para todas as configurações. 

  

Tabela 17: Médias dos potenciais de ionização (kcal.mol-1) obtidas para as 125 
estruturas descorrelacionadas derivadas do MC para cada conformação e 
calculadas utilizando o Hamiltoniano PM3.  
 
Conformação  Potencial de 

ionização/vácuo  
Potencial de 

ionização/água 
Diferença  

s-HB 183,76 193,81 ± 1,96 10,05 
raios -x 185,44 194,20 ± 2,00 8,23 
bi-HB 187,11 195,16 ± 1,59 8,76 

bi-HBcis  186,57 194,12 ± 1,79 7,55 
tridipy  184,78 193,01 ± 1,83 8,05 

tetradipy  188,12 193,88 ± 1,82 5,76 
 
 

M.Tabak et al. [48] , usaram o método PM3 juntamente com a partição 

de carga derivada do potencial eletrostático para estudar a saída do elétron do 

DIP e derivados. Eles observaram que os elétrons saíam efetivamente dos 

nitrogênios não aromáticos e chegaram a essa conclusão fazendo a diferença 

entre as cargas do DIP e do DIP+. Neste trabalho, mostra-se a mesma 

comparação feita, entretanto com a partição de carga de Mulliken, no meio 

aquoso e na molécula isolada. Na tabela 18, são colocadas as cargas Mulliken 

para a conformação raios-x, obtidas com os métodos PM3 e AM1. 

A distribuição de cargas de Mulliken para o DIP mostram que as 

mudanças da densidade de carga são mais efetivas nos átomos de nitrogênio 

que não fazem parte do anel pirimido-pirimidínico, de acordo com o trabalho 

realizado por M.Tabak et al., ou seja, os nitrogênios equivalentes, N11, N18, 

N24 e N31.  O resultado em água segue a mesma tendência, sendo que, a 

quantidade de carga que sai dos nitrogênios é menos efetiva.  
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Tabela 18: Átomos e suas cargas de Mulliken da estrutura do dipiridamol na 
formas neutra e carregada, no vácuo e após adição do solvente H2O. Os 
valores são relativos aos métodos PM3 e AM1,respectivamente. 

Posição /PM3 DIP(vácuo)  DIP+(vácuo)  DIP(H2O) DIP+(H2O) 

C1  0,3508  0,0581  0,0591  0,0543 
N2 -0,1863 -0,1374 -0,2244 -0,1182 
C3 -0,0947 -0,0520 -0,0440 -0,0128 
C4  0,3355  0,0436  0,0430  0,0895 
N5 -0,4742 -0,2955 -0,1753 -0,1930 
C6  0,6932  0,0575  0,0291  0,0102 
N7 -0,4749 -0,1433 -0,1687 -0,1206 
C8  0,0447 -0,0495 -0,0830 -0,0603 
C9  0,3326  0,0386  0,0802  0,0469 
N10 -0,4663 -0,2949 -0,2777 -0,3265 
N11 -0,0990  0,1976  0,0650  0,2210 
N18 -0,1957  0,2771  0,0164  0,0569 
N24 -0,4943  0,2005  0,0605  0,2886 
N31 -0,1867  0,2838  0,1130  0,2856 
Posição/AM1  DIP(vácuo)  DIP+(vácuo)  DIP(H2O) DIP+(H2O) 

C1  0,1592      0,2308  0,2001    0,2171 
N2 -0,2151     -0,1847 -0,3000   -0,1960 
C3 -0,0555     -0,0629 -0,0203   -0,0114 
C4  0,1736      0,2443  0,1833    0,2106 
N5 -0,2541     -0,3139 -0,2606   -0,2607 
C6  0,1531      0,2288  0,1907    0,2219 
N7 -0,1911     -0,1800 -0,2563   -0,2026 
C8 -0,0553     -0,0618 -0,0605   -0,0170 
C9  0,1823      0,2472  0,2269    0,2147 
N10 -0,2530     -0,3176 -0,3328   -0,3305 
N11 -0,2215     -0,1834 -0,2743   -0,1847 
N18 -0,2138     -0,1762 -0,2394   -0,2053 
N24 -0,2218     -0,1751 -0,2552   -0,1631 
N31 -0,2120     -0,1784 -0,2542   -0,1635 

 

Como é conhecido, o PM3 tende a considerar o átomo de nitrogênio 

fracamente eletronegativo [51], sendo assim, tais resultados são efetivos ou 

artefatos? Na tentativa de responder tal questionamento, cálculos AM1 foram 

realizados, uma vez que o nitrogênio, neste método, não é acometido por este 

problema. Os dados do AM1 para a molécula isolada mostram que a carga do 

elétron sai mais efetivamente dos átomos C6, C1, C4, C9, dos nitrogênios não 

aromáticos e que todos fazem parte da densidade eletrônica do HOMO (ver Fig. 
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19a). Já para os dados em meio aquoso, a distribuição ocorre, em geral, sobre 

os mesmos átomos diferenciando na ordem. A contribuição que produz maior 

efeito é dada pelos nitrogênios aromáticos N2 e N7 e os não aromáticos, 

concordando mais significativamente com a distribuição do orbital HOMO (ver 

Fig 19b).Tal efeito confirma a saída de elétron dos nitrogênios. 

 

 

 
 
a) 

 

b) 

Figura19: a) Superfície HOMO do dipiridamol isolado na conformação raios-x. 
b)Superfície HOMO do dipiridamol + H2O na conformação raios-x. 
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4. Conclusões 
 

O estudo conformacional do dipiridamol, nos métodos semiempíricos 

AM1, PM3, PM6 e RM1 no vácuo, revelou que existe uma correlação entre o 

aumento do número de ligações de hidrogênio intramolecular e a estabilidade. 

Tal proporcionalidade foi seguida pelo PM3. A partir da analise da estabilização 

pela presença do solvente, a formação de ligações de hidrogênios entre a água 

e os nitrogênios dos anéis aromáticos contribui para a diminuição da energia da 

molécula do soluto, mas, o efeito do solvente não altera de forma significativa a 

ordem seguida pelas conformações em relação a estabilidade no vácuo. 

O efeito do solvente considerando os meios contínuos ACN, DMSO e 

água não foi muito significativo para algumas conformações nos métodos 

semiempíricos, principalmente o método PM3, isto é, ocorreu uma pequena 

variação na  distribuição de população para as conformações. Porém, a 

presença do solvente água explicitamente promoveu uma maior estabilização 

em virtude das ligações de hidrogênio intermoleculares. A análise das 

conformações do DIP revelou que s-HB apresenta um maior número de 

ligações de hidrogênio com a água, mas a estabilização não foi maior que a 

tetradipy. 

Os processos de ionização utilizados revelaram que a formação de duas 

ou mais ligações de hidrogênio intramolecular diminui a energia de ionização no 

vácuo quando é considerada a relaxação e também segundo o teorema de 

Koopmans para os métodos AM1, PM6 e RM1 em relação às conformações s-

HB e raios-x. A presença do solvente explícito faz aumentar o potencial de 

ionização sendo que a diferença de energia entre as conformações são 

pequenas, em torno de 2,0 kcal.mol-1, enquanto que a diferença entre os 

extremos no vácuo chega a cerca de 5,0 kcal.mol-1. Logo os resultados dos 

cálculos sugerem que o potencial de ionização no solvente é praticamente o 

mesmo para todas as configurações, que pode indicar a mistura de 

conformações. 
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A protonação dos nitrogênios das conformações do dipiridamol, no 

vácuo, mostra que os locais preferenciais para a entrada do próton são os 

nitrogênios N2, N7 do anel pirimido-pirimidínico quando não estão fazendo 

parte da ligação de hidrogênio intramolecular. Porém, quando estes 

apresentam-se ocupados com tais ligações, os nitrogênios dos anéis piridínicos 

são os mais propícios para a alocação do próton. A análise considerando o 

efeito do solvente explícito mostra também que a protonação é preferencial nos 

nitrogênios N2 e N7, mas a distribuição de carga ainda aparece nos carbonos 

do anel pirimido-pirimidínico e nitrogênios não aromáticos.  

O estudo espectroscópico do dipiridamol apresenta, devido às mudanças 

nas conformações, deslocamentos em relação às bandas experimentais de 400 

nm para 370 nm e de 280 para 310 nm. A relação entre o experimental e o 

teórico sugere a presença de mais de uma configuração em solução, 

concordando com os dados de energia e a população de Boltzmann obtida. Os 

resultados em meio aquoso mostram deslocamentos e alargamento das 

bandas de absorção do espectro experimental em relação aos espectros 

teóricos que aparecem em virtude da formação de ligações de hidrogênio 

intermoleculares com o solvente e mistura das conformações. A última 

informação é fundamentada nos valores próximos de energia e nos potenciais 

de ionização das possíveis formas do DIP. 

A análise do solvatocromismo mostrou pequeno deslocamento em 

relação à molécula no vácuo e as camadas de solvatação. Porém, o efeito 

solvatocrômico é praticamente desprezível de uma camada menor para outra 

maior, independente da conformação estudada. 

De acordo com a distribuição de carga do dipiridamol no vácuo e em 

solução aquosa, a contribuição mais efetiva para a saída de elétron é dada 

pelos nitrogênios do heterocíclo N2 e N7 e os não aromáticos.  
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ANEXO A 
Estruturas utilizadas  
 
bi - HB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bi- HBcis 
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s-HB 

 
 
 
raios-x 
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tridipy 

 
 
tetradipy 
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ANEXO B 
Gráficos de representação dos espectros para as conformações individuais do 
dipiridamol fazendo variar a camada de solvatação.  
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