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Estudo teórico da interação de ligantes derivados do catecol com 

clusters [Fe4S4]2+ da enzima APSr de bactérias redutoras de sulfato  
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Introdução 

A enzima APSr (adenosina 5’-fosfosulfato redutase) 

participa da via metabólica de bactérias redutoras 

de sulfato (BRS), catalisando a reação que leva o 

ânion sulfato à forma de sulfito. Esta via leva à 

formação de H2S como produto final1, o que é um 

grande problema enfrentado no campo da produção 

de petróleo na atualidade2. A APSr possui dois 

clusters [Fe4S4]2+ coordenados por resíduos de 

cisteínas em sua estrutura3. Sabendo-se que o 

Catecol é um bom quelante de ferro, o presente 

trabalho visou analisar teoricamente a possibilidade 

do Catecol coordenar um dos átomos de Fe 

presentes em um dos clusters e o efeito que 

diferentes substituintes adicionados à estrutura do 

ligante teriam na coordenação. 

Resultados e Discussão 

Cálculos de Docking foram utilizados para identificar 

os possíveis sítios de ligação do Catecol com os 

clusters da APSr. Posteriormente, adicionou-se os 

grupamentos -CH3, -NH2, -NO2 e -Cl na posição C4 

do ligante e observou-se o efeito destes 

substituintes nos resultados. Utilizou-se então a 

DFT, Teoria do Funcional de Densidade, para 

calcular a energia e distribuição eletrônica do 

conjunto proteína-ligante com a conformação obtida 

mais adequada para cada ligante. Encontrou-se 

uma distância Fe-O de 6,888 Å, indicando a 

formação de uma interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sítio de interação do Catecol com os 

clusters da APSr calculado por Docking. 

 

Já nos ligantes substituídos, a distância Fe-O variou 

crescentemente na sequência -NO2, -Cl, -CH3 e -

NH2. Este fato pode ser explicado pela 

eletronegatividade do ligante substituído, a qual 

aumenta no sentido contrário da sequência obtida, 

ou seja, quanto mais eletronegativo, menor a 

distância Fe-O observada. Observou-se também 

que os percentuais de participação dos oxigênios 

dos ligantes no orbital HOMO aumentam com o 

aumento da eletronegatividade dos ligantes, 

enquanto a diferença de energia entre os orbitais 

LUMO e LUMO+1, sendo o LUMO+1 centralizado 

no cluster de ferro, aumentou no sentido contrário. 

Conclusões 

Conclui-se que o Catecol poderia ser um bom 

ligante para os átomos de Fe da enzima e que, 

quanto mais eletronegativo o ligante derivado do 

Catecol, menor a sua distância do cluster e mais 

estável o conjunto fica, o que pode indicar uma 

maior inibição da ação da enzima. 
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