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INTRODUÇÃO

(a)

Xiloses simples substituídas com agliconas
hidrofóbicas podem funcionar como iniciadores
para a síntese de compostos que recobrem
externamente as celulas tumorais (GAGs).1 A
porção hidrofóbica interfere seletivamente na via
biossintética dos GAGs.
METODOLOGIA
Foi realizado um estudo conformacional da naftilxilose (figura 1) utilizando a Teoria do
Funcional Densidade (B3LYP) com conjuntos de
funções
de
base
6-31G+(d,p)2
e
62
311++G(2d,2p) . Para os cálculos em solução
metanólica, utilizamos também o modelo
PCM(modelo
do
contínuo
polarizável).
Investigou-se conformações provenientes da
rotação de cada ligação C-O, variando-se o ângulo
diedro que define a posição de cada grupo
hidroxila, e também variando-se o diedro que
define a posição do anel naftil. Sobre o diedro C1O1-Cβ-Cα(diedro φnaftil) foi realizada uma
varredura para construção da superfície de energia
potencial.

(b)

Figura 2-varreduras nos confôrmeros 3636 e
6636(a). E “mapa” com os confôrmeros estáveis
encontrados(b).
CONCLUSÕES

Figura 1- Molécula de β-naftilxilose.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a otimização geométrica de todas as 81
possibilidades conformacionais para esta molécula
em fase gasosa, foram obtidas 20 conformações.
As 12 conformações mais estáveis foram
utilizadas na investigação das 6 posições relativas
encontradas para o grupo naftil, a partir do estudo
realizado
(figura2a).
Combinando
essas
informações, 72 estruturas tiveram a geometria
otimizada (figura2b) e aquelas mais estáveis
foram solvatadas.

Após o cálculo de frequência e de rotação
específica, os resultados obtidos para os 19
confôrmeros mais estáveis fornecem um valor
da rotação específica para a β-naftilxilose de
-70,12°/dm(g/cm3).

O valor da rotação específica obtido nesse
estudo para a molécula de β-naftilxilose
(-70,12°/dm(g/cm3))
não
apresentou
boa
correspondência com o valor da propriedade
obtido experimentalmente (-32°/dm(g/cm3)) 3. São
introduzidas moléculas de solvente (MeOH)
explicícitas, para investigar se a consideração de
interações específicas soluto-solvente influenciam
significativamente no valor da propriedade
considerada.
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