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INTRODUÇÃO: 

 Na área da química farmacêutica, ligada às pesquisas de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, 

há hoje uma forte tendência de incorporação de métodos computacionais nas rotinas de trabalhos ao passo que 

evolui a tecnologia e o acesso a recursos computacionais pelos centros de pesquisas é mais difundido, tais métodos 

trazem grandes vantagens às pesquisas farmacêuticas devido ao seu potencial de reduzir tempo e recursos 

empregados nessas pesquisas, por exemplo, prevendo propriedades, como toxicidade e degradação, de um possível 

fármaco, ou até mesmo um grande número de candidatos, antes mesmo dele ter sido sintetizado, diminuindo o 

número de baterias de experimentos que serão realizados nas etapas in vivo e in vitro[1]. 

 Os metalofármacos de Au(I) são de alta relevância para a bioinorgânica medicinal e destacam-se como 

exemplos a aurotioglucose, o aurotiomalato e o aurotiosulfato; compreendendo esse conjunto de moléculas como 

medicamentos aprovados para o tratamento da artrite reumatoide, que além disso, já foram amplamente estudadas 

para outras aplicações medicinais, tais como tratamento de infecções bacterianas[2], parasitárias[3-6], virais[6-7] e 

antitumorais[8]. 

 Dada a afinidade de Au(I) frente aos ligantes enxofre doadores, 

abundantes nos sistemas biológicos, é normal que tais complexos sofram 

substituições de ligantes inespecíficas com biomoléculas contendo grupos 

tióis, de maneira a modificar sua atividade biológica original, uma 

alternativa de grande destaque são os complexos de Au(I) baseados nos 

ligantes carbenos-N-heterocíclicos (NHC), os Au(I)-NHC[9]
. Um exemplo 

de NHC consiste na estrutura de 1,3-Dimesitil-Imidazolin-2-Ilideno (IMes) 

como representado na Figura 1, o qual será foco do presente trabalho. 

 Ainda, no tocante às reações de troca de ligantes de complexos Au(I)-NHC, existem estudos utilizando 

métodos computacionais, como nos trabalhos de Dos Santos[10], que mostrou ligantes que NHC com substituintes 

alquila menores apresentam trocas de ligantes mais rápidas que os com substituintes mais volumosos. Ao passo que 

Goetzfried[11] mostrou que saída de um ligante halogenado pode levar à formação [Au(NHC)Br] em [Au(NHC)2]+ 

via intermediários com geometria em forma de T, seguida pela eliminação de ânion brometo (Br-). 

Figura 1: Estrutura do ligante NHC IMes 
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 Assim, o presente trabalho visa compreender a troca do ligante lábil Cl- em [Au(IMes)Cl], complexo 

metálico estudado experimentalmente pelo grupo de pesquisa, para espécies cujos ligantes sejam H2O, 

dimetilsulfóxido (DMSO) e cisteína (Cys), de forma a compreender a cinética e termodinâmica do equilíbrio de 

troca dos ligantes, tratando-se essa compreensão de fator importante na modelagem destes sistemas que possuem 

potencial aplicação farmacológica.  

 Nossos estudos, empregando modelagem computacional, sugerem que a troca de Cl- pelo ligante DMSO 

seria favorável sob a perspectiva termodinâmica e cinética. Ainda, também notamos que a troca por H2O pode 

demandar um etapa energeticamente onerosa que desfavoreceria a hidrólise do ligante Cl- em meio aquoso.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 

O método de escaneamento relaxado da 

superfície de energia potencial (do inglês, relaxed 

potential energy surface scan, aqui simplificado para 

PES) foi empregado no estudo das reações de troca do 

ligante do complexo [Au(IMes)Cl] por ligantes (L) de 

interesse biológico como: H2O, DMSO e Cys; como 

ilustrado na Figura 2. 

 Otimizou-se as estruturas do complexo precursor [Au(IMes)Cl], e dos substituídos, assim como dos ligantes 

em sua forma livre, utilizando o funcional PBE0[12] e função de base def2-TZVP/BJ[13], com aproximação 

RIJCOSX[14] e correção relativística ZORA[15] para os cátions de Au(I), bem como a descrição CPCM[16] para 

solvatação implícita de DMSO e água. Os cálculos de frequências vibracionais de todas as estruturas foram 

realizados com o mesmo nível de teoria para verificação de mínimo via ausência de modos normais vibracionais 

negativos. Ainda, partindo-se das estruturas otimizadas do complexo [Au(IMes)Cl] e dos ligantes L, calculou-se 

funções Fukui f - e f + que indicam porções nucleofílicas e eletrofílicas das estruturas químicas, respectivamente. 

Dessa forma, foi possível definir uma coordenada de reação de maneira que a região mais nucleofílica se orientasse 

à região mais eletrofílica. Todos estes cálculos foram realizados empregando o pacote de programas ORCA, versão 

5.0. 

 A partir das estruturas obtidas, realizou-se cálculos de PES com o terceiro nível do método mecânico-

quântico semiempírico GFN-xTB[17]. Os cálculos da varredura foram feitos com acurácia de 0,0001 hartree (Eh) em 

120 passos, sendo destacado o rompimento da ligação AuI-Cl de maneira concertada, considerando três situações 

de solvatação implícita diferentes pelo modelo ALPB[18] implementado no GFN-xTB: água, DMSO e vácuo (sem 

solvatação alguma). O programa Origin versão 8.1 foi utilizado para graficar as coordenadas reacionais, permitindo 

comparações entre os modelos de solvatação. Após isso, todas as 120 estruturas obtidas para cada modelo de 

solvatação tiveram suas frequências calculadas utilizando novamente o terceiro nível de teoria GFN-xTB com o 

mesmo nível de acurácia das varreduras. 

 Feitos os tratamentos, todas as 360 estruturas (120 para cada modelo de solvatação utilizado) foram 

submetidas a uma triagem manual a fim de se escolher de 5 a 10 estruturas candidatas a TS, as quais foram 

submetidas a cálculos de otimização de TS (OPTTS) no ORCA empregando o mesmo nível de teoria das 

otimizações de geometria supracitadas. Os parâmetros da triagem foram escolhidos com base no que se sabe sobre 

TS, isto é, suas energias devem compreender um máximo na coordenada de reação e apresentar um, e somente um, 

modo normal vibracional negativo que remeta à coordenada de reação do processo estudado. 

 

Figura 2: Reação de substituição do Cl- do complexo [Au(IMes)Cl] 

por L = H2O, DMSO e Cys. 
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 Escolhidas as estruturas candidatas e fornecidas aos cálculos de OPTTS, buscou-se obter ao menos um TS 

otimizado para cada reação, a partir dos quais se construiu gráficos ilustrando a variação da energia livre de Gibbs 

(∆G), parâmetro termodinâmico – pela diferença de energia entre os produtos e reagentes – e a energia de ativação 

(Ea), cinético – pela diferença entre a energia dos reagentes e do TS otimizado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 As estruturas otimizadas de todos os compostos estudados são apresentadas na Tabela 1, bem como a soma 

entre as energias do complexo [Au(IMes)Cl] com os respectivos ligantes, otimizados separadamente, para o caso 

dos reagentes. De maneira análoga, a energia dos complexos [Au(IMes)L] foram somadas à energia do ânion Cl- 

livre, para o caso dos produtos. 

Tabela 1. Energia eletrônica total em hartree das estruturas otimizadas dos reagentes das reações estudadas, isto é, 

dos complexos [Au(IMes)Cl] + L (sendo L = H2O, DMSO e Cys), e dos produtos [Au(IMes)L] + Cl- 

Reagentes 

L = H2O L = DMSO L = Cys 

   

Energias - 21.138,39 - 21.616,72 - 21.785,08 

Produtos 

L = H2O L = DMSO L = Cys 

   

Energia - 21.138,35 - 21.616,70 - 21.785,03 

 Os resultados dos cálculos de Fukui demonstraram que a região mais eletrofílica do complexo [Au(IMes)Cl] 

é justamente o centro metálico de Au(I), enquanto os resultados dos ligantes apontavam os átomos de enxofre da 

cadeia lateral de Cys e DMSO, assim como o átomo de oxigênio de H2O, como os mais nucleofílicos dos ligantes. 

Assim, obteve-se três estruturas candidatas a TS, uma para cada reação (vide Tabela 2), com modos normais 

vibracionais negativos que remetem às coordenadas de reação esperadas. 

Tabela 2. Energia eletrônica total em hartree das estruturas dos TS otimizados das reações estudadas. 

Estruturas 

L = H2O L = DMSO L = Cys 

   

Energia - 21.138,27 - 21.616,69 - 21.785,02 
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Quando comparadas, é possível notar que as energias eletrônicas totais 

dos reagentes seguem a ordem E(H2O) > E(DMSO) > E(Cys), no entanto, 

checando a diferença de energia entre os reagentes, TS e produtos (Figura 3), 

pode-se calcular os valores de ∆G e Ea para cada reação (Tabela 3). De maneira 

geral, os resultados apontam que as três reações não são favoráveis 

termodinamicamente, com ∆G > 0, isto é, são endergônicas, sendo que segue 

a ordem ∆G (Cys) > ∆G (H2O) > ∆G (DMSO). Ao passo que para as energias 

de ativação, obteve-se o maior valor de Ea  para H2O, indicando que tal reação 

teria a maior barreira cinética, seguida por Ea (Cys) e Ea (DMSO) com o menor 

valor, basicamente 1/3 de Ea (H2O). 

Assim, numa análise comparativa, nota-se que a reação com DMSO é 

a mais favorável tanto cinética quanto termodinamicamente, enquanto a 

reação com H2O é mais favorável termodinamicamente que àquela com Cys, 

mas tem um impedimento cinético muito maior. Tais observações podem ser 

explicadas por uma combinação de diversos fenômenos, tais como os 

conhecimentos da teoria ácido-base de Pearson (do inglês, hard and soft acid-

base theory, HSAB), uma vez que os TS em que Au(I), macio, se liga ao 

enxofre, também macio (DMSO e Cys) são mais estáveis do que o TS em que 

Au(I) se liga ao oxigênio mais duro de H2O. Por outro lado, a cisteína 

apresenta um impedimento estérico maior que DMSO, o que leva a valores de 

∆G e Ea maiores. 

Tabela 3. Variação de energia livre de Gibbs (∆G) e energia de ativação (Ea) para cada uma das três reações 

Ligantes H2O DMSO Cys 

Ea (kJ/mol) 313,84 101,42 169,75 

∆Greact (kJ/mol) 97,08 77,59 144,77 

CONCLUSÕES: 

 Dado o exposto, pode-se concluir que o método de triagem de estado de transição para definição de 

candidatos a otimização de TS resultou em informações que podem ser exploradas nos estudos de trocas de ligantes 

de complexos [Au(IMes)Cl] em meios biológicos. Ainda, nos estudos de troca de ligantes observou-se que a entrada 

de H2O é cineticamente menos favorecida que a entrada de DMSO, sugerindo, portanto, que sistemas no qual a 

hidrólise do cloreto no sistema [Au(IMes)Cl] pode comprometer a atividade desta molécula para funções 

farmacológicas que exigem uma substituição deste grupo por água. Por outro lado, a troca por cisteína é mais 

favorecida e esta é uma molécula mais biodisponível e, portanto, interessante de ser explorada futuramente. Ainda, 

o fato da troca por DMSO ser a mais favorecida é relevante por um ponto de vista prático porque muitas vezes tal 

solvente é o utilizado na preparação de soluções de complexos Au(I)-NHC, como o [Au(IMes)Cl], para testes in 

vivo e in vitro, assim, em tais testes, quando há a pretensão de testar a atividade do complexo precursor, ou de 

alguma outra forma substituída, pode-se estar medindo a atividade do complexo substituído [Au(IMes)DMSO] cuja 

formação é a de menor barreira cinética.  

 Como próximos passos, há a pretensão de expandir o número de reações estudadas, como por exemplo 

outros complexos que apresentam comportamento similar, tais como complexos de Au(I) com ligantes fosfinas e 

até mesmo os complexos de Cu(I)-NHC, dos quais há dados experimentais que podem ser comparados com os 

Figura 3: Gráfico de comparação das 

energias das estruturas de reagentes, 

TS e produtos das três reações estuda-

das. 
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resultados teóricos, assim como aprofundar o método apresentado neste trabalho inserindo parâmetros como 

solvatação explícita a fim de aprimorar a simulação de um ambiente biológico. 
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