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Resumo 

 

Foram determinadas por meio de difração de raios X as estruturas de 

cinco compostos azaçúcares. Foram estudadas as interações envolvidas na 

formação das redes cristalinas em cada um dos compostos analisados.  

Foi encontrado que nos compostos azaçúcares estudados, as 

interações principais são as ligações de hidrogênio do tipo C–H···O e C–H···π. Este 

comportamento foi verificado usando ferramentas como as superfícies de Hirshfeld e 

os gráficos de impressão digital.  

Realizou-se o estudo de docking molecular dos compostos azaçúcares 

com respeito à enzima purina nucleosídeo fosforilase (PNP). Foi determinado que 

estes compostos têm a capacidade de entrar no sítio ativo da PNP. O estudo das 

interações dos cinco azaçúcares com a PNP mostrou que estes compostos 

apresentam as mesmas interações presentes em inibidores da PNP já reportados. 

  

  



 
 

Abstract 

 

Structures of five azasugars were determined by X-ray diffraction. 

Crystal network interactions were analyzed for each compound.  

The main interaction found for these azasugar compounds is hydrogen 

bond as C–H···O e C–H···π. This behavior was verified by tools as Hirshfeld surface 

and 2D finger print plots.  

Molecular docking was performed for azasugar compounds in Purine 

Nucleoside phosphorylase (PNP). This study confirmed that these compounds are 

available to enter to the PNP active site. Interactions exploration showed the same 

interactions for the azasugars studied and for already known PNP inhibitors. 
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1        Introdução  

1.1 Azaçúcares e Purina Nucleosídeo Fosforilase 

Os azaçúcares são açúcares nos quais o átomo de oxigênio do anel é 

substituído por um átomo de nitrogênio, também são descritos como pirrolidinas e 

piperidinas poliidroxiladas. Estes compostos têm atraído grande interesse por sua 

capacidade de inibir enzimas, especialmente de glicosidases (CHAPMAN et al., 

2003). As glicosidases estão envolvidas em processos tais como a digestão, a 

biossíntese de glicoproteínas e o catabolismo de polissacarídeos e glicoconjugados 

(ASANO et al., 1997 e BERGES et al., 1999). Os inibidores de glicosidases têm 

mostrado extraordinárias potencialidades terapêuticas no tratamento de 

enfermidades metabólicas, na inibição de metástases tumorais e como substâncias 

antibacterianas e antivirais, incluindo a importante atividade contra o vírus de 

imunodeficiência humana (HIV) (DAVIS et al., 1999 e HUWE; BLECHERT, 1997 e 

POITOUT et al., 1996 e RUIZ et al., 1999). 

Além de serem potenciais inibidores das glicosidases, a presença do 

anel de cinco membros, semelhante à ribosa, faz dos azaçúcares potenciais 

inibidores da enzima purina nucleosídeo fosforilase (PNP, E.C. 2.4.2.1). Esta enzima 

catalisa a fosforolise de purina nucleosídeos de guanina, hipoxantina e compostos 

nucleosídeos como ilustrado no Esquema 1. Ela é inativa em substratos adenosinas 

ou pirimidina nucleosídeos (KIM et al., 1968). 

Esquema 1. Reações químicas catalisadas pela enzima PNP. 
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A estrutura da enzima PNP humana consiste em um homotrímero. 

Cada monômero apresenta um domínio alfa-/beta- que consiste em uma associação 

de folhas beta rodeadas por alfa hélices (Figura 1). O modelo contém uma folha beta 

de oito fitas mistas e uma folha beta de cinco fitas mistas que formam um barril beta 

distorcido.  Sete hélices alfa cercam a estrutura de folhas beta. Os resíduos que 

compõem as oito fitas de folhas beta são 26–31, 46–48, 67–73, 76–82, 110–120, 

128–138, 188–195 e 234–242. Os resíduos que compõem as cinco fitas de folhas 

beta são 116–120, 128–133, 188–193, 215–218 e 238–242. As hélices alfa estão 

compostas pelos resíduos 8–19, 99–103, 139–142, 168–180, 203–212, 222–231 e 

263–281.  O monômero da PNP humana (HsPNP) contém 288 aminoácidos e uma 

massa molecular de 32016,7 Da (CACERES et al., 2010 e TIMMERS et al., 2008).  

Figura 1. Diagrama esquemático da estrutura trimérica da enzima HsPNP, 

representada como fita sólida. 

 

Fonte: CANDURI et al., 2005 

A partir das estruturas cristalográficas da enzima PNP com diferentes 

ligantes, foi determinado o sítio ativo encontrando pequenas diferenças entre eles. 
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Na Tabela 1 encontra-se a lista de resíduos de aminoácidos do sítio ativo. 

Tabela 1. Sítio ativo da enzima PNP com substratos e análogos (BZOWSKA et al., 

2000). 

Resíduo de aminoácido no 

sítio ativo 
Tipo de interação 

SER33 
Ligação de hidrogênio OG do aminoácido e O1 do fosfato e 

N da cadeia principal e O3 do fosfato. 

ARG84 
Ligação de hidrogênio do NH1 do aminoácido e O2 do 

fosfato. 

HIS86 
Liga-se à ribose por interações hidrófobas. Ligação de 

hidrogênio NE1 do aminoácido e O2 do fosfato. 

TYR88 Ligação de hidrogênio OH da tirosina e O3 da ribose. 

ALA116 
Ligação de hidrogênio N da cadeia principal e O3 do fosfato; 

liga-se também à base por interações hidrófobas. 

ALA117 Liga-se à base por interações hidrófobas. 

GLY118 Liga-se à base por interações hidrófobas. 

GLY119 Liga-se à base por interações hidrófobas. 

PHE159 da cadeia vizinha Liga-se à base e à ribose por interações hidrófobas. 

TYR192 
Ligação de hidrogênio OH da tirosina e O2 do fosfato a 

traves de uma molécula de agua. 

PHE200 Liga-se à base e à ribose por interações hidrófobas. 

GLU201 
Ligação de hidrogênio OE2 do aminoácido e N(1)±H da 

base; em análogos de Gua, OQ1 e C(2)±NH2. 

VAL217 Liga-se à base e à ribose por interações hidrófobas. 

GLY218 Liga-se à base e à ribose por interações hidrófobas. 

MET219 
Ligação de hidrogênio N da cadeia principal e O(2) da 

ribose; e liga-se à base por interações hidrófobas. 

SER220 Ligação de hidrogênio OG e O4 do fosfato. 

TRH242 
Ligação de hidrogênio OH e C(8)±NH2 da base em 

análogos de 8-aminoGua. 

ASP243 
Ligação de hidrogênio Nd e O6 e Od e N(7) e Nd2 e O6, ou 

Nd e N(7) da base. 

LYS244 Ligação de hidrogênio N e O6 da base 

HIS257 Ligação de hidrogênio Nd1 e O(5) da ribose. 
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A inibição desta enzima induz a apoptose de células T, podendo-se 

considerar os inibidores como potenciais fármacos no tratamento de doenças 

relacionadas às células T, tais como leucemia, artrite reumatoide e a rejeição de 

tecidos transplantados (FURMAN; HOELZER, 2007).  

A apoptose é o processo de morte controlada das células, sua 

morfologia sugere que este processo é um fenômeno programado e pode ser 

iniciado ou inibido por diferentes estímulos, fisiológicos e patológicos. 

As mudanças estruturais acontecem em duas fases. Na primeira é 

observada a condensação do núcleo e o citoplasma e o rompimento da célula em 

pequenos fragmentos bem conservados. Na segunda fase, estes corpos são 

despejados de superfícies revestidas epitelialmente ou fagocitadas por outras 

células, onde são rapidamente degradadas por enzimas lisosomais do fagócito 

(Figura 2) (KERR et al., 1972).  

Figura 2. Diagrama ilustrativo do processo de apoptose. 

 

Fonte: KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972. 
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Sob condições normais, os níveis de 2-deoxiguanosina (dGuo) no 

plasma são quase indetectáveis (~0,004M). dGuo não se acumula porque é 

metabolizado pela PNP e convertido em guanina (Gua) e deoxiribose-1-fosfato. Nos 

casos de deficiência em PNP ou na presença de um inibidor de PNP, os níveis de 

dGuo no plasma incrementam a níveis entre 2 e 15 M. dGuo então é convertido em 

deoxiguanosina monofosfato (dGMP) e posteriormente em deoxiguanosina-5-

trifosfato (dGTP) pela enzima deoxicitidina quinase (dCK). A acumulação de dGTP 

produz um desequilíbrio das reservas de deoxinucleosídeo trifosfato (dNTP) devido 

à inibição de ribonucleotídeo redutase, que leva a erros no DNA e ativa a apoptose 

dividindo as células T (BZOWSKA et al., 2000 e CACERES et al., 2010 e FURMAN; 

HOELZER, 2007), este processo é ilustrado na Figura 3. 

Figura 3. Principais efeitos metabólicos da deficiência ou inibição da enzima PNP  

 

Fonte: BZOWSKA; KULIKOWSKA; SHUGAR, 2000. 

Muitos dos inibidores encontrados para a PNP são análogos à purina 

(Figura 4). O inibidor mais conhecido é a forodesina, também conhecido como 

immucillin-H. Immucillin-H e immucilin-G são inibidores aza-C nucleosídeos análogos 

ao estado de transição do substrato da PNP. Tem sido sintetizados diversos 

análogos immucillin modificando as posições 2`-, 3`-, ou 5`- da fração  azaçúcar ou 

as posições 6-, 7-, ou 8- da deazapurina (BALAKRISHNAN et al., 2006). 
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Figura 4. Inibidores da enzima PNP análogos da purina  

 

Fonte: FURMAN; HOELZER, 2007; MOMPARLER, 2013. 
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1.2 Docking Molecular 

O reconhecimento molecular é um problema fundamental da biologia 

estrutural.  A interação das moléculas, sejam macromoléculas ou pequenas 

moléculas, é uma condição para todos os eventos biológicos. A modelagem destas 

interações tem sido om objetivo da química computacional por mais de um século. 

Para conseguir rapidamente o desenvolvimento de um novo agente terapêutico, é 

necessário entender e ter a capacidade de predizer os detalhes estruturais do 

reconhecimento molecular implícito em um determinado evento biológico 

(GSCHWEND et al., 1996). 

O desenvolvimento de novos fármacos é uma área de pesquisa em 

constante crescimento (“Web of Science [v.5.23] - Result Analysis”, 2017). Métodos 

computacionais têm se convertido em uma ferramenta vital no desenvolvimento de 

novos fármacos, como mostra a tendência na Figura 5. Suas aplicações vão desde a 

identificação de acontecimentos até a optimização e abordagens como as técnicas 

de triagem virtual baseada na estrutura usadas na descoberta de novos fármacos, 

podendo até diminuir custos, mesmo não criando novos medicamentos mas 

melhorando sua eficiência (KUMAR et al., 2006 e MATERI; WISHART, 2007). Uma 

metodologia chave é a modelagem de moléculas pequenas no sítio ativo de 

enzimas. 

Figura 5. Quantidade de publicações nos últimos 20 anos nas áreas de descoberta 

de fármacos, docking molecular e a união de ambas as áreas.  

 

Fonte: (“Web of Science [v.5.23] - Result Analysis”, 2017) 
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O processo de docking molecular consiste na predição da conformação 

e orientação (ou pose) de um ligante na proteína alvo. O processo inicia com a 

aplicação de algoritmos que posicionam a molécula pequena no sitio ativo. Isto por 

si só é um desafio, já que uma molécula orgânica simples pode apresentar vários 

graus de liberdade conformacional.  O procedimento deve ser preciso o suficiente 

para identificar a conformação que melhor se corresponde ao receptor da estrutura, 

e rápido para permitir a avaliação de milhares de compostos em uma corrida de 

docking. 

Os algoritmos são complementados por funções de pontuação 

(scoring), desenhadas para predizer a atividade biológica através da avaliação das 

interações entre os compostos e os potenciais alvos.  As primeiras funções de 

scoring avaliavam o ajuste dos compostos baseado em cálculos de forma 

aproximada e complementariedades eletrostáticas (KITCHEN et al., 2004). 

Os métodos de docking são classificados como rígido, semirrígido e 

flexível. O docking rígido considera só complementariedades geométricas/físico-

químicas estáticas entre o ligante e o alvo ignorando a flexibilidade e modelos de 

ligação de ajuste induzido. Algoritmos mais avançados consideram diferentes 

conformações do ligante ou receptor ou ambos ao mesmo tempo. As simulações de 

docking rígido são usadas quando o tempo é crítico, por exemplo se houver um 

grande número de compostos para serem modelados. No entanto, dependendo da 

flexibilidade conformacional do composto, é necessário realizar posteriormente o 

docking flexível para refinar os resultados obtidos no docking rígido.  Atualmente, 

como a evolução dos recursos computacionais, o docking semirrígido e flexível têm 

se convertido nos método mais comuns.  
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1.3 Difração de Raios X 

Qualquer que seja a potencial aplicação de uma substância, o 

conhecimento da composição e do arranjo espacial das moléculas é de suma 

importância para o entendimento das propriedades e do comportamento dos 

compostos. A difração de raios X é uma das principais técnicas de caracterização de 

materiais, permitindo descrever tanto a fórmula estrutural quanto as interações intra 

e intermoleculares do sistema. 

O requisito para usar difração de raios X na determinação da estrutura 

é ter um sistema organizado, como é o caso dos cristais. Os cristais são sistemas 

nos quais a unidade que o compõe (moléculas, átomos ou íons) está arranjado de 

forma regular que se repete em todas as direções do espaço tridimensional (JENNY 

PICKWORTH GLUSKER; KENNETH N. TRUEBLOOD, 2010). Cristais são objetos 

reais no espaço físico que podem ser idealizados por uma estrutura tridimensional 

periódica infinita no espaço pontual (espaço recíproco). Periodicidade tridimensional 

significa que existem translações ao longo das operações de simetria do objeto com 

os vectores de translação abrangendo um espaço tridimensional. O cristal também é 

definido como um sólido que apresenta um padrão de difração discreto (ARNOLD et 

al., 2002 e BEN-ABRAHAM, 2008). 

Para a caracterização estrutural por raios X, a seleção do monocristal é 

um passo muito importante. A luz polarizada é uma ferramenta de grande ajuda na 

escolha do monocristal, já que serve para detectar a presença de cristais geminados 

(múltiplos cristais), fissuras e defeitos. Por possuírem uma estrutura regular, os 

cristais interagem com a luz, estas interações acontecem em determinado planos 

vibratórios que podem ser notados se entre o observador e a amostra se coloca um 

polarizador, permitindo passar a luz em um único plano, com isso é possível 

distinguir zonas brilhantes ou linhas, o que permite determinar se o cristal é 

geminado ou defeituoso. O tamanho do cristal também é importante para obter uma 

medida com boa qualidade. O tamanho deve ser preferencialmente de 0,1 mm até 

0,2 mm em cada uma de suas dimensões. 

O estudo preliminar de um cristal implica numa exploração parcial do 

espaço recíproco. Se são obtidos dados que correspondem a cada possível reflexão 
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em um volume suficiente do espaço recíproco, poderia ser calculado o espaçamento 

entre planos da rede cristalina para cada reflexão no espaço real e assim construir 

uma rede tridimensional de pontos reticulares. Esta rede deveria conter um motivo 

repetido, o qual poderia ser identificado por observação e representaria a cela  

unitária da amostra (BLAKE et al., 2009). A forma como estão relacionadas as 

reflexões obtidas do espaço recíproco com a rede cristalina é explicada pela lei de 

Bragg. Esta lei determina as condições geométricas nas quais um feixe difratado 

pode ser observado. Na Figura 6 observam-se raios difratados dos planos 

reticulares dos quais se obtém interferência construtiva, a diferença no percurso 

deles é um número inteiro de comprimentos de onda. A lei de Bragg é expressa 

como: 

2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆      Equação (1)  

Onde θ é o ângulo de Bragg, n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda dos 

raios X e d é o espaçamento entre os planos. 

Figura 6. Difração de raios X de um plano cristalino ilustrando a Lei de Bragg.  

 

Fonte: BLAKE et al., 2009 

Na determinação da estrutura cristalina, deve-se coletar a maior 

quantidade de reflexões (hkl) únicas possíveis em um tempo razoável. Na lei de 

Bragg, a variação de d, representa a posição do cristal respeito ao feixe incidente, o 

ideal é coletar dados de difração para todas as orientações possíveis do cristal. No 
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experimento de coleta de dados d é variado, incrementando gradualmente desde θ, 

que representa o ângulo entre o detector e os raios X incidente, sendo 2θ = 0 o feixe 

direto.  

Para extrair as intensidades das reflexões coletadas, deve ser 

realizado o procedimento de integração (KABSCH, 1988).Este procedimento implica 

no cálculo sequencial de cada exposição coletada para construir uma imagem 3D de 

cada reflexão. Para cada reflexão é construída uma caixa minimizando o aporte do 

background como mostrado na Figura 7. Para cada reflexão a somatória de cada 

pixel da caixa equivale à intensidade. 

Figura 7. Construção de um reflexão 3D a partir dos dados 2D. 

 

Fonte: BLAKE et al., 2009 

A partir das intensidades de difração obtidas para cada hkl pode-se 

obter diretamente o quadrado do módulo do fator de estrutura F, que dá a 

informação necessária para resolver a estrutura. Para obter dados precisos do fator 

de estrutura devem ser realizadas algumas correções de acordo à equação 2. 

𝐼ℎ𝑘𝑙 = |𝐹(ℎ𝑘𝑙)|2𝑐𝐿(𝜃)𝑃(𝜃)𝐴(𝜃)𝐸(𝜃)𝑑(𝑡)𝑚       Equação (2) 

Onde L(θ) e P(θ) são os fatores de geometria de Lorentz e polarização, que 

dependem do ângulo θ. A(θ) é o fator de correção de absorção e E(θ) e o fator de 

extinção, que dependem da geometria cristalina e da qualidade do cristal. d(t) é a 

decomposição da amostra em função do tempo. 
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Quando aplicadas todas as correções às medidas de intensidade, o 

fator de estrutura Fhklpode ser avaliado para cada conjunto de dados, obtendo 

assim a lista que relaciona cada h, k, l com o seu respectivo valor de F. 

Cada reflexão está identificada pelos índices de Miller (hkl) e sua 

respectiva intensidade de difração, proporcionada pelo quadrado da amplitude 

(Fhkl2). 

O fator de estrutura para uma reflexão hkl é um número complexo que 

se expressa segundo a equação 3 

𝐹(𝐻𝐾𝐿) = ∑ 𝑓𝑗𝑒𝑥𝑝[2𝜋] ∙ 𝑖(ℎ𝑥𝑗 + 𝑘𝑦𝑗 + 𝑙𝑧𝑗)
𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
𝑗=1   Equação (3) 

Esta somatória é estendida em todos os átomos j, com x, y, z como suas posições 

expressas por coordenadas fracionárias (GIACOVAZZO et al., 1992); fj é o fator de 

dispersão do átomo j e depende do átomo e do ângulo de difração da reflexão 

correspondente (hkl). 

A relação entre a estrutura de uma molécula e os fatores de estrutura 

possibilita encontrar de forma sistemática a estrutura de uma substância a partir das 

reflexões da amostra. Os fatores de estrutura e consequentemente as intensidades 

das reflexões estão relacionados com a densidade eletrônica de cada átomo da 

molécula pela transformada de Fourier na equação 4 

𝜌
(𝑥,𝑦,𝑧)=

1

𝑉
∑ ∑ ∑ 𝑓(ℎ𝑘𝑙)𝑒𝑥𝑝[−2𝜋∙𝑖(ℎ𝑥+𝑘𝑦+𝑙𝑧)]𝑙𝑘ℎ

 Equação (4) 

Desta forma o padrão de difração, uma imagem do espaço recí            

proco, é transformada para o espaço real, obtendo-se como resultado a densidade 

eletrônica para cada átomo, podendo-se finalmente com esta informação encontrar a 

estrutura da molécula. No entanto, no experimento acontece interferência construtiva 

e destrutiva e os resultados não oferecem informação da fase Φ, esta 

indeterminação é conhecida como o problema da fase. Os métodos utilizados na 

resolução da estrutura utilizam aproximações matemáticas para resolver este 

problema: método de Patterson e Métodos Diretos. Sistemas computacionais como 

SHELXS e SIR (SHELDRICK, 2015) permitem resolver o problema mediante a 



28 
 

aplicação destes métodos que recuperam um valor aproximado da fase dos fatores 

de estrutura. 

A exatidão da determinação estrutural é definida por dois aspectos 

principais: a obtenção de uma estrutura quimicamente lógica e a concordância entre 

os fatores de estrutura observados e calculados. Esta concordância pode ser 

quantificada através do fator de discordância (R), expresso na equação 5 

𝑅 =
∑||𝐹0|−|𝐹𝑐||

∑|𝐹0|
                                  Equação (5) 

onde F0 e Fc são os fatores de estrutura observados e calculados 

respectivamente. Uma boa resolução é caracterizada por um valor de R baixo, o que 

indica alta concordância entre o modelo encontrado e os dados experimentais. 

Para a obtenção de valores mais confiáveis as equações devem ser 

ponderadas de forma a "igualar" as contribuições de reflexões fracas e fortes gerar 

um coeficiente de discordância ponderado, ilustrado na equação 6 

𝑅𝑤 = (
∑𝑤[||𝐹0|−|𝐹𝑐||]

2

∑𝐹0
)
1 2⁄

   Equação (6) 

onde w é a função peso. O programa de refinamento da estrutura SHELXL define a 

função w como na equação 7 

𝑤 =
1

𝜎2(𝐹0)+𝑞|𝐹0|
2    Equação (7) 

onde σ é o desvio padrão de F0 e q é um valor ajustável. 

A qualidade do ajuste (goodness on fit), representada como S é 

definida na equação 8 

S =
∑w∆F2

n−m
     Equação (8) 

Onde n e m são o número de reflexões e de parâmetros respectivamente.  
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O valor da densidade eletrônica residual Δρ, é utilizado para determinar 

se o processo de resolução da estrutura está terminado, uma vez encontradas as 

posições de todos os átomos do modelo, a densidade eletrônica residual e portanto 

o valor de Δρ é pequeno e menor que a unidade.  
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1.4 Interações Intermoleculares 

O trabalho do cristalógrafo consiste não só em determinar a estrutura 

tridimensional de uma molécula, senão também estudar suas propriedades físicas e 

químicas e interações tanto intra quanto intermoleculares. As interações 

intermoleculares são importantes para entender estruturas orgânicas, 

organometálicas e biomoleculares, usadas na química supramolecular, 

empacotamento cristalino, assim como seletividade e especificidade de uma reação, 

reconhecimento molecular e interações fármaco–receptor (GRABOWSKI, 2009). As 

interações intermoleculares são classificadas como ligações de hidrogênio, 

interações π, e interações de van der Waals, sendo estas últimas as mais fracas.  

1.4.1 Ligação de Hidrogênio 

A ligação de hidrogênio é um fenômeno de vital importância em 

química estrutural e biológica. A ligação de hidrogênio é formada quando um átomo 

de hidrogênio está ligado covalentemente a um átomo rico em elétrons como N, O e 

halogênios. Isto leva à polarização da ligação, fazendo com que o hidrogênio fique 

deficiente em elétrons atraindo os átomos ou regiões nucleófilas próximas, fazendo 

do primeiro grupo um doador de prótons (D) e o segundo um aceitador (A). De forma 

geral é representada como D–H∙∙∙A. No estado atual do entendimento de ligações de 

H considera-se que C–H pode estar envolvido em ligações de hidrogênio e que 

elétrons π podem agir como aceitadores de prótons em ligações de hidrogênio 

fracas que estabilizam diversos sistemas (GRABOWSKI, 2009).  

A ligação de hidrogênio não é uma interação simples, é a soma de no 

mínimo quatro tipos de interações diferentes: eletrostáticas (ácido/base), polarização 

(duro/mole), van der Waals (dispersão/repulsão), e covalência (transferência de 

carga) (DESIRAJU, 2002). A ligação de hidrogênio é fraca, se comparada com a 

ligação covalente, porém é suficiente para estabilizar interações intermoleculares 

(CRAGG, 2010). Uma ligação de hidrogênio forte tem uma energia entre 15 e 40 

kcal mol-1. No caso de uma moderada ou convencional a faixa de energia está entre 

4 a 15 kcal mol-1. A ligação de hidrogênio fraca é de 1 a 4 kcal mol-1 (GRABOWSKI, 

2009). As características gerais destes três tipos de ligações de hidrogênio 

encontram-se listadas na Tabela 2.  
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Tabela 2. Características gerais das ligações de hidrogênio segundo sua força 

(GRABOWSKI, 2009). 

Parâmetros Forte Moderada Fraca 

Tipo de interação 
Fortemente 
covalente 

Principalmente 
eletrostática 

Eletrostática/ 

Dispersão 

Distância de ligação 
H∙∙∙Y (Å) 

1,2–1,5 1,5–2,2 >2,2 

Alongamento de X–H 
(Å) 

0,08–0,25 0,02–0,08 <0,02 

X–H Vs. H∙∙∙Y X–H ≈ H∙∙∙Y X–H < H∙∙∙Y X–H << H∙∙∙Y 

Direcionalidade Forte Moderada Fraca 

Ângulo (°) 170–180 >130 >90 

Energia (kcal mol-1) 15–40 4–15 <4 

 

A ligação de hidrogênio tem a capacidade de controlar e direcionar o 

crescimento de redes devido ao fato de ser suficientemente forte, direcional e 

reprodutível (DESIRAJU; STEINER, 2001). Isto é muito importante na engenharia de 

cristais, já que as interações não covalentes são responsáveis pela existência, e 

funcionamento das supermoléculas.  Isto é, a combinação da periodicidade do cristal 

com as interações intermoleculares é que determinam a topologia, energia e 

propriedades da supermolécula sólida. Baseando-se nisso, interações que 

combinam força e orientação permitem melhor controle do processo de agregação. 

Força é sinônimo de coesão e estabilidade, orientação implica controle da topologia 

e seletividade (MINGOS, 2004).  
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1.4.2 Interações π 

As interações π são de grande importância na natureza. São 

responsáveis pela estabilização da dupla hélice do DNA, intercalação de fármacos 

no DNA, estrutura terciária das proteínas e contribuem nas propriedades das 

proteínas termofílicas, acredita-se que têm um papel importante na agregação de 

amiloide β na doença de Alzheimer, são vitais no reconhecimento molecular e no 

empacotamento cristalino (HUNTER; SANDERS, 1990 e WATERS, 2002). 

O termo π stacking, foi definido por Hunter e Sanders basicamente 

como a atração entre anéis aromáticos onde existe contribuição de interações 

eletrostáticas, de van der Waals e indução, porém as duas primeiras são as mais 

importantes (HUNTER; SANDERS, 1990). 

Existem três geometrias de interação π: C–H∙∙∙π ou forma de T, 

paralela deslocada e face-a-face ou sanduiche (Figura 8). 

Figura 8. Geometrias de interação π e representação da atração eletrostática: a) C–

H∙∙∙π ou forma de T, b) paralela deslocada e c) face-a-face ou sanduiche. 

 

Fonte: WATERS, 2002 

As interações de van der Waals dão uma contribuição importante às 

interações π, mas por serem proporcionais à área de superposição π, elas não 

podem ser a força que controla a geometria da interação. Se elas fossem as mais 
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importantes, a superposição π face-a-face seria maximizada e não se observaria 

deslocamento no empilhamento π (Figura 8. b). 

Se a interação π é apresentada como duas nuvens de elétrons em 

cima e embaixo de uma região positiva σ, no empilhamento de anéis aromáticos, 

seria dominante a repulsão, no estudo de Hunter e Sanders encontrou-se que a 

atração σ–π em vez da π–π é a que leva a interações favoráveis. Então, os efeitos 

eletrostáticos determinam a geometria da interação, em quanto as interações de van 

der Waals contribuem principalmente à magnitude (HUNTER; SANDERS, 1990). 

A natureza das interações π não é muito diferente de outras interações 

como as ligações de hidrogênio, só são complicadas devido ao grande número de 

grupos funcionais envolvidos. A principal diferença é que a superfície de contato 

intermolecular é ampla, então as interações de van der Waals e a indução ganham 

importância. Os princípios eletrostáticos que governam as ligações de hidrogênio 

aplicam também para as interações π. Há muitos mais pontos de contato onde deve 

ser considerada a interação eletrostática, isso dificulta a racionalização do 

comportamento destas interações com regras estritas como no caso das ligações de 

hidrogênio (HUNTER et al., 2001). 

1.4.3 Superfícies de Hirshfeld 

Atualmente existem ferramentas que identificam as interações assim 

como sua classificação e ajudam a quantificar as contribuições de cada interação na 

formação da rede cristalina. Uma delas é mostrada pelas superfícies de Hirshfeld.   

Estas superfícies mostram as áreas susceptíveis a interações fortes e 

fracas que podem ser identificadas por cores, curvatura côncava vermelha para 

região aceitadora de prótons ou com pares de elétrons livres, curvatura convexa azul 

para grupos dadores de prótons (HIRSHFELD, 1977 e SPACKMAN; MCKINNON, 

2002). 

As superfícies de Hirshfeld são construídas a partir da partição do 

espaço no cristal, em regiões onde a somatória das densidades eletrônicas esféricas 

de cada átomo é equivalente a uma molécula (a promolécula), a mesma somatória 
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corresponde ao cristal é definida como procristal. A função de ponderação w(r) de 

uma molécula pode ser definida como na equação 9 e na equação 10.  

w(r) =
∑ ρa(r)a∈molecula

∑ ρa(r)a∈cristal
         Equação (9) 

w(r) =
ρpromolecula

ρprocristal
≃

ρmolecula

ρcristal
   Equação (10) 

onde ρa(r) é a função de densidade eletrônica media esférica Hartree-Fock centrada 

no núcleo a (HIRSHFELD, 1977 e MCKINNON et al., 2004).  

A superfície de Hirshfeld é definida em w=0,5. Desta forma as 

superfícies de Hirshfeld em particular não só envolvem a molécula, também definem 

o espaço onde a densidade eletrônica da promolécula supera a de todas as 

moléculas vizinhas. Assim, garante a máxima proximidade das superfícies vizinhas, 

porém nunca se superpõem pela natureza mesma da função de ponderação 

(SPACKMAN; JAYATILAKA, 2009). As superfícies de Hirshfeld e os volumes 

moleculares são muito maiores que outras superfícies e volumes convencionais, 

geralmente conseguem plotar no mínimo o 95% do volume do cristal. Esta 

metodologia representa o cristal de forma muito compacta. Diferente de outras 

partições ou esquemas de empacotamento, deixam poucos espaços 

intermoleculares. Consequentemente, as superfícies de Hirshfeld incorporam todo o 

espaço possível no cristal (SPACKMAN, 2013). 

Embora esta superfície defina um volume molecular de forma 

semelhante a uma superfície de van der Waals ou uma superfície de densidade 

eletrônica, ela é diferente dessas outras superfícies. Essas superfícies são definidas 

unicamente pela própria molécula, em quanto a superfície de Hirshfeld é definida 

pela molécula e a vizinhança, assim contém informação acerca das interações 

intermoleculares. As superfícies de Hirshfeld são ideais para ilustrar propriedades 

como distâncias, densidade eletrônica e potenciais eletrostáticos (SPACKMAN, 

2013).  

A partir da superfície de Hirshfeld, é construído um gráfico chamado 

impressão digital 2D, onde é representado di vs de, sendo di a distância da superfície 
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até o átomo mais próximo no interior da mesma, e de a distância entre a superfície e 

o átomo mais próximo no exterior dela (SPACKMAN; MCKINNON, 2002). Nos 

gráficos de impressão digital é possível diferenciar a quantidade de pontos em uma 

determinada região por meio de um código de cor, azul<verde<vermelho. Existem 

também padrões que facilitam a identificação do tipo de interação no gráfico de 

impressão digital, por exemplo, as interações C–H···π parecem asas, interações 

H···H aparecem em regiões onde de ≈ di próximos do raio de van der Waals do 

átomo de hidrogênio. As ligações de hidrogênio por serem interações fortes, são 

observadas como pontas longas e afiadas (MCKINNON et al., 2004). Nesta 

impressão digital 2D identificam-se os aceitadores de hidrogênio por possuírem di>de 

e os doadores de hidrogênio por possuírem de>di. É possível fazer estes gráficos 

para a molécula completa ou para só um ou dois tipos de átomos, podendo-se assim 

quantificar a contribuição percentual de cada interação na formação da rede 

(SPACKMAN; MCKINNON, 2002). 
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2 Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho são: 

 Determinar e descrever as estruturas dos compostos: 

 4-nitrobenzil-2,3-diidro-1H-pirrol-1-carboxilato (A46), 

 1-(etoxicarbonil)-2-(4-metoxifenil)pirrolidin-3,4-diildiacetato (A48),  

 2-(4-metoxifenil)-1-(((4-nitrobenzil)oxi)carbonil)pirrolidin-3,4-diildiacetato 

(A53), 

 1-etil- 2-metil- 3,4-diacetoxipirrolidin-1,2-dicarboxilato (A59)  

  5-metil-2-(2-(4-nitrofenil)propan-2-il)cicloexil-2-(4-metoxifenil)-2,5-diidro-

1H-pirrolidin-1-carboxilato (NO2) 

 Descrever as interações intermoleculares que conformam a rede cristalina 

usando diferentes ferramentas como Platon, Mercury e as superfícies de 

Hirshfeld. 

 Realizar a modelagem das interações dos compostos com a enzima PNP usando 

a técnica de docking molecular. 

 Definir as interações dos compostos com a enzima PNP. 

 Comparar os resultados com inibidores conhecidos para determinar seu 

potencial inibidor da PNP. 
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3 Metodologia 

A estrutura dos compostos do tipo azaçúcar 4-nitrobenzil-2,3-diidro-1H-

pirrol-1-carboxilato (A46), 1-(etoxicarbonil)-2-(4-metoxifenil) pirrolidin-3,4-diildiacetato 

(A48), 2-(4-metoxifenil)-1-(((4-nitrobenzil)oxi)carbonil) pirrolidin-3,4-diildiacetato 

(A53), 1-etil-2-metil-3,4-diacetoxipirrolidin-1,2-dicarboxilato (A59) e 5-metil-2-(2-(4-

nitrofenil)propan-2-il)cicloexil-2-(4-metoxifenil)-2,5-diidro-1H-pirrolidin-1-carboxilato 

(NO2), cujas fórmulas estruturais são ilustradas na Figura 9,  foram determinadas 

por difração de raios X de monocristal e modelados no sítio ativo da enzima purina 

nucleosídeo fosforilase (PNP) para determinar seu potencial inibitório. 

Figura 9. Representação das estruturas de Lewis dos precursores de azaçúcares 

A46, A48, A53, A59 e NO2. 
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3.1 Coleta e Tratamento dos Dados Cristalográficos 

A síntese dos cinco compostos estudados foi realizada no grupo de 

pesquisa do professor Carlos Roque da UNICAMP (GARCIA, 2008). Os dados dos 

compostos A46, A48, A59 e NO2 foram coletados a temperatura ambiente (293 K) 

em um difratômetro Enraf-Nonius Kappa-CCD usando radiação MoKα (0,71073 Å) 

monocromado por grafite. A determinação dos parâmetros de cela foi realizada 

usando todas as reflexões com os softwares Collect (NONIUS, 1998) e Scalepack 

(OTWINOWSKI; MINOR, 1997). A redução e integração dos dados foram realizadas 

usando os softwares Denzo e Scalepack (OTWINOWSKI; MINOR, 1997).  

Os dados do composto A53 foram coletados a temperatura ambiente 

(296 K) em um difratômetro Bruker APEX-II CCD usando radiação MoKα (0,71073 

Å) monocromado por grafite. A determinação dos parâmetros de cela foi realizada 

usando todas as reflexões com o software Bruker SAINT (BRUKER, 2012a) incluído 

no sistema APEX2 (BRUKER, 2012b). A redução e integração dos dados foram 

realizadas usando o software Bruker SAINT (BRUKER, 2012a). 

As estruturas foram resolvidas por métodos diretos e refinadas utilizado 

o software SHELXS-2013 (SHELDRICK, 2015), usando os sistemas WinGX 

(FARRUGIA, 2012) e Olex-2 (DOLOMANOV et al., 2009). Os átomos não 

hidrogênios foram refinados anisotropicamente, excetuando-se aqueles que 

apresentaram desordem.  

As representações gráficas das moléculas foram feitas com ORTEP-3 

para Windows (FARRUGIA, 2012) e Diamond (BRANDERBURG, 2014). Análises de 

geometria e interações foram realizadas usando o programa Platon (SPEK, 2003). 

Para a exploração das interações intermoleculares, foi usado Mercury (MACRAE et 

al., 2008).   
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3.2 Superfícies de Hirshfeld 

As superfícies de Hirshfeld e os gráficos de impressão digital 2D foram 

realizados usando CrystalExplorer (HIRSHFELD, 1977). As superfícies foram 

geradas escolhendo a opção surface generation e selecionando em alta resolução 

Hirshfeld como a superfície a ser criada e sem selecionar nenhuma propriedade. 

Depois de obtida a superfície, foi eleita a opção “shape index” como a propriedade 

da superfície. 

Na obtenção dos gráficos de impressão digital 2D, foi selecionada a 

opção de graficar por elemento incluindo os contatos recíprocos 

3.3 Docking Molecular 

O primeiro passo para a realização do docking é a escolha da proteína 

a ser utilizada na modelagem. Foi realizada a busca na bases de dados de proteínas 

PDB (Protein Data Bank) (BERMAN et al., 2000). Os critérios para a escolha da 

estrutura da proteína foram: a estrutura devia ser a PNP humana, não mutante, que 

a estrutura fosse determinada por difração de raios X e que o tamanho do ligante 

estivesse o mais próximo do tamanho das moléculas a serem trabalhadas neste 

estudo. Assim a estrutura escolhida foi a 1RSZ (SHI et al., 2005). 

Devido ao fato de no sítio ativo da enzima existem interações com 

resíduos de aminoácidos do monômero vizinho, o docking foi realizado usando o 

dímero. Para a realização do docking, foram removidas as moléculas de água e a 

molécula que seria modelada foi posicionada no lugar ocupado pelo ligante 

cristalográfico para uma cavidade de 6 Å em volta da cavidade deixada pelo ligante 

extraído e considerando o ligante como flexível.   

A modelagem molecular foi realizada com o software GOLD 5.4.0 

(Genetic Optimisation for Ligand Docking) (JONES et al., 1997), usando a função de 

scoring GoldScore, que é uma função de mecânica molecular com quatro termos 

(equação 11): 

𝐺𝑂𝐿𝐷𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑆ℎ𝑏_𝑒𝑥𝑡 + 𝑆𝑣𝑑𝑤_𝑒𝑥𝑡 + 𝑆ℎ𝑏_𝑖𝑛𝑡 + 𝑆𝑣𝑑𝑤_𝑖𝑛𝑡 Equação (11) 

Onde Shb_ext é o score das ligações de hidrogênio proteína–ligante, Svdw_ext é o score 

de van der Waals proteína–ligante. Shb_int e Svdw_int são as contribuições de ligação 



40 
 

de hidrogênio e interações de van der Waals intramoleculares do ligante 

respectivamente (VERDONK et al., 2003).  

A avaliação das interações dos compostos e ligantes com os resíduos 

de aminoácidos da PNP foi feita usando o programa Discovery Studio 3.5 Visualizer 

(Discovery Studio, 2005). Este programa permite encontrar ligações de hidrogênio, 

interações ᴨ∙∙∙ᴨ e C–H∙∙∙ᴨ. 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Determinação das Estruturas 

Os dados de coleta de dados e da determinação e refinamento das 5 

estruturas estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Dados cristalográficos e de refinamento para os azaçúcares. 

Código A46 A48 A53 A59 NO2 

Formula C12H12N2O4 C18H20NO7 C23H24N2O9 C13H19NO8 C28H32N2O5 

Temperatura 
(K) 

293(2) 293(2) 296(2) 293(2) 293(2) 

Comprimento 
de onda (Å) 

0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 0,71073 

Sistema 
cristalino 

Monoclínico Monoclínico Monoclínico Triclínico Monoclínico 

Grupo espacial P21/n P21/c C2/c P1̅ P21 

a(Å) 

b(Å) 

c(Å) 

9,0298(5) 

2,2340(10) 

10,5298(9) 

9,9394(9) 

9,3799(6) 

20,7631(10) 

23,6396(5) 

8,2906(2) 

24,7683(5) 

6,8316(9) 

7,8728(9) 

15,848(2) 

10,3033(10) 

6,1055(9) 

20,820(2) 

α(°) 

β(°) 

γ(°) 

96,17(0) 91,502(6) 110,0130(10) 

101,5640(10) 

98,3970(10) 

105,0670(10) 

92,759(10) 

Volume (Å3) 1156,49(15) 1935,1(2) 4561,13(18) 788,46(17) 1308,2(3) 

Z 4 4 8 2 4 

D calculada 

(mgm-3) 
1,426 1,244 1,376 1,336 2,420 

 (mm-1) 0,109 0,096 0,107 0,112 0,166 

F(000) 520 764 1984 336 1016 

Reflexões 
coletadas 

3493 6565 22357 4880 4246 

Reflexões 
independentes 

3332 [R(int) = 
0,0352] 

5599 [R(int) = 
0,0111] 

4174 [R(int) = 
0,0196] 

4573 [R(int) = 
0,0201] 

4145 [R(int) = 
0,0607] 

S 0,949 1,015 1,009 0,957 1,091 

Índice R final 

[I>2sigma(I)] 

R1 = 0,0536 

wR2 = 0,1264 

R1 = 0,0784 

wR2 = 0,2303 

R1 = 0,0437 

wR2 = 0,1068 

R1 = 0,0419 

wR2 = 0,0995 

R1 = 0,0602 

wR2 = 0,1437 

Índice R (todos 

os dados) 

R1 = 0,2223 

wR2 = 0,1968 

R1 = 0,1927 

wR2 = 0,2913 

R1 = 0,0495 

wR2 = 0,111 

R1 = 0,1099 

wR2 = 0,1236 

R1 = 0,1436 

wR2 = 0,1752 
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4.1.1 4-nitrobenzil-2,3-diidro-1H-pirrol-1-carboxilato (A46) 

A molécula A46 cristaliza-se no sistema monoclínico, grupo espacial 

P21. Possui dois anéis, sendo um deles aromático que se liga ao grupo -NO2, e um 

anel de cinco membros com uma dupla ligação entre os átomos C11 e C12. O 

angulo de torção entre os átomos C6–C1–N1–O1 é de 5,96(51)⁰. O ângulo de torção 

entre o anel aromático e o restante da molécula é de -5,53(47)⁰, medido entre os 

átomos C3–C4–C7–O3. O segundo anel, de cinco membros, apresenta um ângulo 

de torção de -174,56(30)⁰, medido entre os átomos O3–C8–N2–C9 (Figura 10). 

Figura 10.  Representação ORTEP do composto A46 com os elipsoides a 50% de 

probabilidade. 

 

Na construção da rede cristalina, formam-se dímeros por meio da 

ligação de hidrogênio entre C5–H5···O4 com uma distância de 3,314(43) Å. Esta 

interação se apresenta na direção cristalográfica [301], e posiciona os dímeros sobre 

o plano (001). Estes dímeros ligam-se entre si por meio da interação entre C7–

H7···O2 com 3,649(53) Å de distância C···O (Figura 11). Esta interação faz a rede 

crescer na direção [001], formando cadeias em zig-zag apresentadas na Figura 12. 

Estas interações estão detalhadas na Tabela 4. 

Tabela 4. Distâncias (Å) e anglos (°) de ligação de hidrogênio para o composto A46. 

D–H···A  d(D–H) D(H···A) d(D···A) <(DHA) 

C5–H5···O4 0,93 2,46 3,144(3) 152 

C7–H7A···O1 0,97 2,71 3,6495(4) 162 
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Figura 11. Ligação de hidrogênio (Å) entre a) C5–H5···O4 (i) e b) C7–H7A···O1 (ii). 

Códigos de simetria: (i) 2-x,-y,1-z (ii) -1/2+x,-1/2-y,-1/2+z 

 

Figura 12. Cadeias em zig-zag formadas pelas interações intermoleculares ao longo 

da direção [001]. Os átomos de hidrogênio foram omitidos para melhor visualização. 
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Figura 13. Representação do empacotamento cristalino do composto A46. Vista ao 

longo do eixo [100]. 

 

 

Na superfície de Hirshfeld (Figura 14) é claramente observada a 

presença das interações intermoleculares descritas, em vermelho e com uma 

curvatura côncava são observados os grupos aceitadores de hidrogênio, e em azul e 

com uma curvatura convexa os grupos doadores de hidrogênio. Neste caso os 

aceitadores de hidrogênio são os átomos de oxigênio e nitrogênio, os doadores de 

hidrogênio são o grupos C–H. Na superfície de Hirshfeld são observadas também 

outras interações com o anel aromático como a C9–H9A∙∙∙π, com a distância entre o 

carbono e o centroide de 3,669 Å, ângulo C–H∙∙∙π de 124,47° e a interação C12–

H12B∙∙∙π com a distância entre o carbono e o centroide de 4,057 Å e ângulo de 

151,68° respectivamente, que posiciona uma molécula encima de outra ao longo do 

eixo c. 

Nos gráficos de impressão digital 2D (Figura 15) observa-se que a 

interação que mais contribui à construção da superfície de Hirshfeld é do tipo H∙∙∙H 

com 39,0% que corresponde a interações de van der Waals, seguida das interações 
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O∙∙∙H correspondentes às ligações de hidrogênio com 33,8%, as interações C∙∙∙H 

que incluem as C–H∙∙∙π contribuem com 15,2%, é observada a presença de 

interações do tipo C∙∙∙O, O∙∙∙O, C∙∙∙C, C∙∙∙N, N∙∙∙N e N∙∙∙O com contribuições 

menores a 4%. Existem também interações H∙∙∙N, porém elas não correspondem à 

ligação de hidrogênio, pois o perfil do gráfico de impressão digital 2D não apresenta 

os dois picos compridos finos descentes característicos das ligações de hidrogênio, 

observados no gráfico das interações O∙∙∙H (SPACKMAN; MCKINNON, 2002), 

podendo ser atribuída a interações de van der Waals. 

Figura 14. Superfície de Hirshfeld do composto A46, mostrando as ligações de 

hidrogênio e as interações C–H∙∙∙π. 
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Figura 15. Gráficos de impressão digital 2D para o composto A46, mostrando a 

contribuição percentual de cada tipo de interação à superfície de Hirshfeld. 
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4.1.2  1-(etoxicarbonil)-2-(4-metoxifenil)pirrolidin-3,4-diildiacetato (A48) 

O composto 1-(etoxicarbonil)-2-(4-metoxifenil)pirrolidine-3,4-

diildiacetato (A48) cristaliza-se no sistema cristalino monoclínico, grupo espacial      

P21/c. A estrutura apresenta desordem estrutural localizada nos átomos C17, C18 e 

O3, que foram refinados isotropicamente como parte 1 e parte 2 (Figura 16). O anel 

central de cinco membros encontra-se na configuração de meia cadeira (CREMER; 

POPLE, 1975), substituído no N1 pelo grupo etoxicarbonil em posição equatorial, no 

C1 por um grupo 4-metoxfenil em posição bi-seccional, e nos C2 e C3 pelo acetato 

em posição equatorial e axial respectivamente (CREMER, 1980).  

No empacotamento cristalino não são observadas interações fortes de 

ligação de hidrogênio. Observam-se interações fracas de C–H···O e CH3 ··· π que 

contribuem ao crescimento do cristal. 

Figura 16. Representação ORTEP do composto A48 sendo a) parte 1 e b) parte 2 

com os elipsoides a 50% de probabilidade. 

 

 

A interação C4–H4A···O6 conecta as moléculas nas direções [341̅] e 

[3̅41]. A distância correspondente a esta interação é de 3,293(4) Å. Esta interação 

faz a rede crescer na direção do eixo b (Figura 17). 
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Figura 17. a) Ligação de hidrogênio entre C4–H4A···O6 e b) Formação da cadeia ao 

longo da direção [010]. Código de simetria: -x,1/2+y,1/2-z 

 

A interação C11–H11C···O3A liga cada unidade assimétrica a mais 

duas moléculas nas direções [140] e [14̅0], formando uma cadeia em zig-zag. A 

distância desta interação é de 3,070(8) Å. Esta interação faz a rede crescer na 

direção do eixo c ( Os parâmetros das ligações de hidrogênio observadas, estão 

resumidas na Tabela 5 e a Figura 20 mostra o empacotamento na cela unitária visto 

ao longo do eixo b. 

 

Tabela 5. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação de hidrogênio para o composto A8. 

D–H···A  d(D–H) D(H···A) d(D···A) <(DHA) 

C4–HA···O6 0,97 2,56 3,2930(3) 133 
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C11–H11C···O3A 0,96 2,40 3,0689(3) 126 

C118A–H18B···Cg1 0,96 2,83 3,6458(3) 143 

 

Figura 18). 

Finalmente, existe a interação fraca entre C18–H18B e o anel 

aromático, esta interação apresenta uma distância de 3,6458(3) Å entre C18 e o 

centroide do anel, e está orientada na direção [441] fazendo a rede cristalina crescer 

na direção do eixo a, completando a estrutura tridimensional (Figura 19). Os 

parâmetros das ligações de hidrogênio observadas, estão resumidas na Tabela 5 e 

a Figura 20 mostra o empacotamento na cela unitária visto ao longo do eixo b. 

 

Tabela 5. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação de hidrogênio para o composto A8. 

D–H···A  d(D–H) D(H···A) d(D···A) <(DHA) 

C4–HA···O6 0,97 2,56 3,2930(3) 133 

C11–H11C···O3A 0,96 2,40 3,0689(3) 126 

C118A–H18B···Cg1 0,96 2,83 3,6458(3) 143 

 

Figura 18. a) Ligação de hidrogênio entre C11–H11C···O3A e b) 

Formação da cadeia ao longo da direção [001]. Código de simetria: x,3/2-y,-1/2+z 
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Figura 19. a) Interação fraca entre C18–H18B ··· π e b) Formação da cadeia ao 

longo da direção [100]. Código de simetria: 1-X,-1/2+Y,1/2-Z. 

 

Figura 20. Representação do empacotamento cristalino do composto A48. Vista ao 

longo do eixo b. 
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Na superfície de Hirshfeld (Figura 21) são observadas as regiões onde 

se apresentam as interações intermoleculares descritas, em vermelho e com uma 

curvatura côncava são observados os grupos aceitadores de hidrogênio, neste caso 

os átomos de oxigênio e nitrogênio.  Em azul e com uma curvatura convexa são 

observados os grupos doadores de hidrogênio, que correspondem aos grupos C–H.  

Figura 21. Superfície de Hirshfeld para o composto A48. 

 

Nos gráficos de impressão digital 2D ( 
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Figura 22) observa-se que a interação que mais contribui à formação 

da superfície de Hirshfeld é do tipo H∙∙∙H com 51,5% atribuída a interações de van 

der Waals, seguida das ligações de hidrogênio O∙∙∙H com uma contribuição de 

32,5%. As interações C∙∙∙H contribuem com 12,5%, e é observada a forma de “asas” 

no gráfico, indicando que existem interações C–H∙∙∙π. Também é observada a 

presença de interações do tipo C∙∙∙O, C∙∙∙C e O∙∙∙O com contribuições menores que 

2%. Verifica-se a presença de interação H∙∙∙N (0,3%), entretanto o perfil do gráfico 

de impressão digital 2D não corresponde ao de ligação de hidrogênio, já que não 

apresenta os dois picos alongados finos descendentes característicos das ligações 

de hidrogênio (SPACKMAN; MCKINNON, 2002), sendo então atribuída a interações 

de van der Waals. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico de impressão digital 2D para o composto A48. 
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4.1.3  2-(4-metoxifenil)-1-(((4-nitrobenzil)oxi)carbonil)pirrolidin-3,4-

diildiacetato (A53) 

O composto A53, mostrado na Figura 23 com os átomos identificados, 

cristaliza-se no grupo espacial monoclínico C2/c. A estrutura apresenta desordem no 

carbono C19, que foi refinado isotropicamente como parte 1 e parte 2, com fator de 

ocupação fixado em 45 % e 5% respectivamente mostrados na Figura 23 como 

C19A e C19B. O anel de cinco membros possui conformação de meia cadeira. Os 

carbonos C2 e C3 do anel de cinco membros estão ligados com um acetato cada, 

em posição equatorial e axial respectivamente. O carbono C1 está ligado ao grupo 

anisol em orientação biseccional, O máximo ângulo de torção entre os dois anéis é 

134,42º, medido entre os átomos N1–C1–C13–C14. O p-nitrobenzilformato é ligado 

ao N1 com orientação equatorial. O ângulo de torção entre este anel aromático e o 

grupo nitro é de -163,45º, medido entre os átomos O3–N2–C10–C11.  

Figura 23. Representação ORTEP do composto A53 com os elipsoides a 50% de 

probabilidade. 
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Na formação da rede cristalina não existem ligações fortes de hidrogênio, porém 

existem ligações de hidrogênio não clássicas. A interação C4–H4B···O7 tem 

distância de 3,129(3) Å e gera uma cadeia infinita ao longo da direção [010] ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24). A interação C6–H6A···O1 com distância de 3,249(3) Å forma dímeros no 

plano (001) (Figura 25). A interação fraca C21–H21C···π aparece nas direções [011̅] 

e [1̅07] com distância de 3,577Å entre o átomo de carbono e o centroide Cg1, 

formando um dímero no plano (010) (Figura 26). Os parâmetros destas interações 

são apresentados na Tabela 6. 

A Figura 27 é uma representação do empacotamento cristalino na cela unitária. 

Tabela 6. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação de hidrogênio para o composto 

A53. 

D–H···A  d(D–H) D(H···A) d(D···A) <(DHA) 

C4–HB···O7 0,97 2,60 3,129(3) 115 

C6–H6A···O1 0,97 2,54 3,249(3) 130 

C21–H21C···Cg1 0,96 3,29 3,577(3) 99 
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Figura 24. a) Ligação de hidrogênio entre C4–H4B···O7 e b) Formação da cadeia ao 

longo da direção [010]. Código de simetria: 1/2-x,-1/2+y,1/2-z 
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Figura 25. Ligação de hidrogênio não clássica entre C6–H6A···O1. Código de 

simetria: -x,1-y,-z 

 

Figura 26. Interação fraca entre C21–H21C···π. 

 

Figura 27. Representação do empacotamento cristalino do composto A53. Vista ao 

longo do eixo [010]. 
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 Na superfície de Hirshfeld (Figura 28) são observadas as regiões 

onde apresentam-se as interações intermoleculares descritas, em vermelho e com 

uma curvatura côncava são observados os grupos aceitadores de hidrogênio, neste 

caso os átomos de oxigênio e nitrogênio assim como o anel aromático.  Em azul e 

com uma curvatura convexa são observados os grupos doadores de hidrogênio, que 

correspondem aos grupos C–H.  

Figura 28. Superfície de Hirshfeld para o composto A53. 
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Dos gráficos de impressão digital 2D (Figura 29) encontra-se que a 

interação que mais contribui à formação da superfície de Hirshfeld é do tipo H∙∙∙H 

com 43,2%, relacionada com as interações de van der Waals, seguida das 

interações O∙∙∙H atribuídas às ligações de hidrogênio com 36,6 %. As interações 

C∙∙∙H contribuem com 14,8%, é observado o formato de “asas” no gráfico, indicando 

que existem interações C–H∙∙∙π. É observada a presença de interações do tipo 

C∙∙∙O, O∙∙∙O, C∙∙∙C, C∙∙∙N, e N∙∙∙O com contribuições menores que 3%. Também é 

observada a presença da interação H∙∙∙N, mas o perfil do gráfico de impressão 

digital 2D mostra que elas não são ligações de hidrogênio, já que não apresenta os 

dois picos compridos finos descendentes característicos das ligações de hidrogênio 

(SPACKMAN; MCKINNON, 2002), sendo então atribuída a interações de van der 

Waals. 

 

Figura 29. Gráfico de impressão digital 2D para o composto A53. 
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4.1.4  1-etil- 2-metil- 3,4-diacetoxipirrolidin-1,2-dicarboxilato (A59) 

O composto A59 cristalizou no grupo espacial triclínico P1̅. A estrutura 

consiste em um anel heterocíclico de cinco membros em forma de meia cadeira, o 

nitrogênio N1 liga-se a um grupo etilformato em posição equatorial, o carbono C1 ao 

metilformato, e os carbonos 2 e 3 a acetatos em posições axiais (Figura 30). 

Figura 30. Representação ORTEP do composto A59 com os elipsoides a 50% de 

probabilidade. 

 

 

Não existem interações fortes na formação da rede cristalina. Foi 

identificada uma ligação de hidrogênio não clássica entre C9–H9B ···O6 na direção 

[021] com uma distância C···O de 3,405 Å que leva à formação de um dímero ( 

Figura 31). Também apresenta-se a ligação de hidrogênio não clássica 

C11–H11A···O8 com uma distância de 3,3310(4) Å gerando uma cadeia infinita que 

cresce ao longo da direção [010] (Figura 32). E finalmente para completar a rede 

tridimensional, a ligação de hidrogênio bifurcada não clássica C3–H3···O1 e C3–

H3···O3 com distâncias C···O de 3,4539(5) Å e 3,4202(5) Å respectivamente, 

formam cadeias infinitas ao longo da direção [100] (Figura 33). Estes parâmetros 

estão detalhados na Tabela 7. A Figura 34 mostra o empacotamento das moléculas 

na cela unitária. 
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Tabela 7. Distâncias (Å) e ângulos(°) de ligação de hidrogênio para o composto A59. 

D–H···A  d(D–H) D(H···A) d(D···A) <(DHA) 

C3–H3···O1 0,97 2,61 3,4539(5) 144 

C3–H3···O3 0,97 2,62 3,2402(5) 139 

C9–H9B···O6 0,96 2,53 3,4053(4) 151 

C11–H11A···O8 0,96 2,67 3,3310(4) 127 

 

Figura 31. Ligação de hidrogênio entre C9–H9B···O6. Código de simetria: 2-x,2-y,1-

z 

 

Figura 32. a) Ligação de hidrogênio entre C11–H11A···O8 e b) Formação da cadeia 

ao longo da direção [010]. Código de simetria: x,-1+y,z. 
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Figura 33. a) Ligação de hidrogênio bifurcada entre C3–H3···O1 (i) e C3–H3···O3 (i) 

e b) Formação da cadeia ao longo da direção [100]. Código de simetria: (i) -1+x,y,z. 

 

Figura 34. Representação do empacotamento cristalino do composto A59. Vista ao 

longo do eixo [010]. 

 

Na superfície de Hirshfeld (Figura 35) são observadas as regiões onde 

aparecem as interações intermoleculares C–H···O descritas, em vermelho e com 

uma curvatura côncava são observados os grupos aceitadores de hidrogênio, neste 
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caso os átomos de oxigênio e nitrogênio.  Em azul e com uma curvatura convexa 

são observados os grupos doadores de hidrogênio, que correspondem aos grupos 

C–H.  

Figura 35. Superfície de Hirshfeld para o composto A59. 

 

Os gráficos de impressão digital 2D (Figura 36) permitem quantificar a 

contribuição de cada contato para a superfície de Hirshfeld. Encontrou-se que a 

interação que mais contribui é a interação H∙∙∙H com 55,7% atribuída a interações de 
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van der Waals, seguida das interações O∙∙∙H correspondentes às ligações de 

hidrogênio com 37,0 %. As interações C∙∙∙H contribuem com 2,7%, sendo esta 

contribuição de valor baixo quando comparada à apresentada nos demais 

compostos e falta de contatos C∙∙∙C pode ser devida a ausência de anéis aromáticos 

e em consequência as interações tipo π. É observada a presença de interações do 

tipo C∙∙∙O e O∙∙∙O com contribuições menores a 3%. É observada também a 

presença da interação H∙∙∙N com uma contribuição de 0,5%, porém o perfil do 

gráfico de impressão digital 2D não corresponde à ligação de hidrogênio, já que não 

apresenta os dois picos finos descendentes característicos das ligações de 

hidrogênio (SPACKMAN; MCKINNON, 2002), sendo então atribuída a interações de 

van der Waals. 

Figura 36. Gráfico de impressão digital 2D para o composto A59. 
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4.1.5 5-metil-2-(2-(4-nitrofenil)propan-2-il)cicloexil-2-(4-metoxifenil)-2,5-

diidro-1H-pirrolidin-1-carboxilato (NO2) 

A molécula NO2 cristalizou no sistema monoclínico, no grupo espacial 

P21. O anel de cinco membros possui geometria próxima da planar devido à ligação 

dupla entre os carbonos C19 e C20, sendo o maior angulo de torção igual a -6.23⁰, 

medido entre os átomos C19–C18–N2–C21.  

O anel ciclohexil apresenta conformação de cadeira. O grupo metila 

ligado ao C13 e o (4-nitrofenil)propan-2-il ligado ao C10 encontram-se em orientação 

equatorial. 

O grupo NO2 apresenta um ângulo de torção de -4,47⁰ com respeito ao 

anel aromático, que foi medido entre os átomos C6–C1–N1–O1. O grupo O–CH3 

apresenta um ângulo de torção de 3,21⁰ em relação ao anel aromático, medido entre 

os átomos C26–C25–O5–C28 (Figura 37). 

Figura 37. Representação ORTEP do composto NO2 com os elipsoides a 50% de 

probabilidade. 

 

As interações que levam à formação da rede cristalina são de ligação 

de hidrogênio C–H···O. O O4 interage com dois átomos de hidrogênio do ciclohexil; 

uma interação é a C12–H12A···O4 na direção [081] com distância C···O de 3,467(6) 

Å, e a outra é a interação C10–H10···O4 na direção [12̅0] com comprimento C···O 

de 3,581(5) Å. Estas interações formam cadeias ao longo do eixo b ( 
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Figura 38). Estas cadeias estão ligadas entre si pela interação C8–

H8A···O2 na direção do eixo c (Figura 39).  

Finalmente, para completar a rede tridimensional, a interação C14–

H14B···O5 com distância de 3,592(6) Å, forma cadeias ao longo da direção [100] 

(Figura 40). As distâncias e ângulos das interações são apresentadas na Tabela 8. 

O empacotamento cristalino encontra-se na Figura 41. 

Tabela 8. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação de hidrogênio para o composto 

NO2. 

D–H···A  d(D–H) D(H···A) d(D···A) <(DHA) 

C8–H8A···O2 0,96 2,77 3,7115(6) 166 

C10–H10···O4 0,98 2,69 3,5808(5) 151 

C12–H12A···O4 0,97 2,59 3,4674(5) 150 

C14–H14B···O5 0,97 2,63 3,5915(5) 172 

 

Figura 38. a) Ligação de hidrogênio entre C12–H12A···O4 (i) e C10–H10···O4 (i) e 

b) Formação da cadeia ao longo da direção [010]. Código de simetria: x,-1+y,z. 
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Figura 39. Ligação de hidrogênio entre C8–H8A···O2 (i). Código de simetria: -

x,1/2+y,-z. 

 

Figura 40. a) Ligação de hidrogênio entre C14–H14B···O5 (i) e b) Formação da 

cadeia ao longo da direção [100]. Código de simetria: 1+x,-1+y,z. 
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Figura 41. Representação do empacotamento cristalino do composto NO2, vista ao 

longo do eixo [010]. 

 

Na superfície de Hirshfeld (Figura 42) são observadas as regiões onde 

se apresentam as interações intermoleculares descritas, em vermelho e com uma 

curvatura côncava estão os grupos aceitadores de hidrogênio, neste caso os átomos 

de oxigênio e nitrogênio.  Em azul e com uma curvatura convexa são observados os 

grupos doadores de hidrogênio, que correspondem aos grupos C–H.  

Figura 42. Superfície de Hirshfeld para o composto NO2. 
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Nos gráficos de impressão digital 2D (Figura 43) observa-se que a 

interação que mais contribui à construção da superfície de Hirshfeld é do tipo H∙∙∙H 

com 61,8% atribuída a interações de van der Waals, seguida das interações O∙∙∙H 

correspondentes às ligações de hidrogênio com 23,8 %. Observando o perfil do 

gráfico de impressão digital 2D para os contatos O∙∙∙H, pode-se inferir que as 

interações não são fortes, pois apresenta a forma de picos são largos, contrário aos 

picos finos descendentes característicos das ligações de hidrogênio fortes.  As 

interações C∙∙∙H contribuem com 12,3%. É observada a presença de interações do 

tipo C···C, C∙∙∙O e O∙∙∙O com contribuições menores a 2%. É observada também a 

presença da interação H∙∙∙N com uma contribuição de 1,1%, porém o perfil do 

gráfico de impressão digital 2D não corresponde à ligação de hidrogênio, já que não 

apresenta os dois picos longos descendentes característicos das ligações de 

hidrogênio (SPACKMAN; MCKINNON, 2002), sendo então atribuída a interações de 

van der Waals. 

Figura 43. Gráficos de impressão digital 2D para o composto NO2. 
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Comparação das Estruturas 

 

Os cinco compostos azaçúcares foram refinados com sucesso. 

Observa-se que todos eles formaram redes cristalinas principalmente a partir de 

ligações de hidrogênio C–H···O. Nos compostos A46 e A59 foi observada a 

formação de dímero. Os compostos com anéis aromáticos em sua estrutura 

apresentaram interações C–H···π, com exceção do NO2. 

No caso dos compostos A46, A48, A53 e NO2, observam-se na 

superfície de Hirshfeld áreas vermelhas e azuis sobre os anéis aromáticos, 

indicando a presença de interações π, porém as curvaturas das superfícies nessas 

regiões não são bem definidas, devido a que estas interações são muito fracas, uma 

vez que as interações π···π apresentam uma distância maior que 3,8 Å, e as 

interações C–H··· π são da ordem dos 3,5 aos 3,6 Å. 

Observando os gráficos de impressão digital dos contatos, verifica-se 

que as interações não são fortes, uma vez que os picos característicos de ligações 

de hidrogênio observados não são compridos como nos casos de ligações de 

hidrogênio fortes (SPACKMAN; MCKINNON, 2002). A formação da rede 

tridimensional é dominada por ligações de hidrogênio não C–H···O, já que 

contribuem à superfície de Hirshfeld com 33,8%, 32,4%, 36,6%, 37,1% e 23,8% para 

os compostos A46, A48, A53, A59 e NO2 respectivamente. Sendo as interações que 

mais contribuem depois das interações H···H, classificadas como van der Waals, 

que correspondem a 39,0%, 51,5%, 43,2%, 55,7% e 61,8% para os compostos A46, 

A48, A53, A59 e NO2 respectivamente. O restante de interações possíveis 

corresponde a menos de 16% da superfície (Figura 44). Observa-se que a 

contribuição de contatos C···H é muito menor no caso do composto A59 comparado 

com os demais compostos, onde esta contribuição é maior que 10%. Este fato é 

devido a que o composto A59 não tem um anel aromático para fazer interações C–

H··· π. 

Os compostos que apresentam uma maior quantidade de contatos 

O···H são A59 e A53, isto devido a que além de possuírem maior número de átomos 

de oxigênio, pela sua geometria molecular os átomos de oxigênio encontram-se 

mais expostos, e com isso mais susceptível a interagir com as moléculas vizinhas.   
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Figura 44. Distribuição porcentual das contribuições das diferentes interações à 

superfície de Hirshfeld dos compostos A46, A48, A53, A59 e NO2. 
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4.2 Modelagem Molecular Frente a Enzima PNP 

 

Para realizar a modelagem molecular, foi utilizada a estrutura da 

proteína PNP reportada no PDB como 1RSZ (SHI et al., 2005) (Figura 45), 

cristalizada com o ligante 3-hidroxi-4-hidroximetil-1-(4-oxo-4,4A,5,7A-tetraidro-3H-

pirrolo[3,2]pirimidin-7-ilmetil)-pirrolidina (DIH), conhecido também como  DADMe-

Immucillin-H (Figura 46), no sítio ativo,  e íons sulfatos usados na precipitação da 

proteína. O composto DIH apresenta uma constante de inibição Ki de 1,10±0,12 nM 

(MURKIN et al., 2008). 

Figura 45. Estrutura da enzima PNP 1RSZ com os ligantes DIH e sulfato. As 

moléculas de água foram retiradas para melhor visualização. 

 

Inicialmente foi realizado o redocking rígido da PNP 1RSZ com o 

ligante DIH para verificar que a função GOLDScore funciona neste sistema. Foram 

obtidos três resultados com um score médio de 61,49 como apresentado na Tabela 

9. Este procedimento confirmou que a função GOLDScore funciona para este 
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sistema, uma vez que os três resultados são semelhantes, o desvio padrão é de 

0,082. 

Tabela 9. Resultados do redocking rígido da PNP com DIH. 

Molécula No. Score S(hb_ext) S(vdw_ext) 

1 61,60 12,58 35,65 

2 61,48 12,60 35,55 

3 61,40 12,54 35,53 

Média 61,49 12,57 35,57 

 

Posteriormente foi realizado o docking flexível tanto com o ligante DIH 

como com mais quatro compostos cuja constante de inibição é conhecida com a 

finalidade de examinar as interações que cada um deles apresenta com a PNP para 

posterior comparação com os compostos estudados neste trabalho. Os quatro 

compostos são 7-(3,4-Diidroxi-5-metilsulfanilmetil-pirrolidin-2-il)3,5-dihidro-pirrolo[3,2-

d]pirimidin-4-ona (MeS-ImmH) com constante de inibição Ki = 101±4 nM, 7-(3,4-

diidroxi-5-fenilsulfanilmetil-pirrolidin-2-il)-3,5-dihidro-pirrolo[3,2-d]pirimidin-4-ona 

(PhS-ImmH) com constante de inibição Ki = 160±15 nM, 7-(3-hidroxi-4-

metilsulfanilmetil-pirrolidin-1-ilmetil)-3,5-diidro-pirrolo[3,2-d]pirimidin-4-ona (MeS-

DADMe-ImmH) com constante de inibição Ki = 0,1±0,02 nM e 7-(3-hidroxi-4-

propilsulfanilmetil-pirrolidin-1-ilmetil)-3,5-diidro-pirrolo[3,2-d]pirimidin-4-ona (PrS-

DADMe-ImmH) com constante de inibição   Ki = 0,117±0,015 nM (MURKIN et al., 

2008) ilustrados na Figura 46. 

Dos resultados obtidos, foi escolhido para avaliar as possíveis 

interações aquele resultado que tem a orientação que se apresenta com maior 

frequência, e que no grupo de resultados mais frequentes apresenta o melhor valor 

de score. 

Para o ligante DIH foram obtidos três resultados com score médio de 

63,42. Para avaliar as interações foi usada a estrutura obtida do PDB. Para o inibidor 

MeS-ImmH foram obtidos dez resultados com score médio de 65,59 e na avaliação 

das interações foi utilizado o resultado número 6. No caso do inibidor PhS-ImmH 

foram obtidos oito resultados com score médio de 70,02 e na exploração das 
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interações foi usado o resultado número oito. No docking do inibidor MeS-DADMe-

ImmH foram achados quatro resultados com score médio de 67,94 e para 

determinar as interações foi empregado o resultado número três. Para o inibidor 

PrS-DADMe-ImmH foram encontrados seis resultados com score médio de 67,98 e 

para estudar suas interações com a PNP foi selecionado o resultado número cinco. 

Estes resultados são resumidos na Tabela 10, a superposição dos resultados 

obtidos encontra-se na Figura 47. 

Figura 46. Fórmula estrutural do ligante DIH e os inibidores Mes-ImmH, PhS-ImmH, 

MeS-DADMe-ImmH e PrS-DAD-ImmH. 

 

Fonte: MURKIN et al., 2008 
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Tabela 10. Resultados do docking flexível do ligante DIH e os inibidores MeS-ImmH, 

PhS-ImmH, MeS-DADMe-ImmH e PrS-DADMe-ImmH. 

Composto 
No. De 

Resultados 
Score Médio 

Desvio 

Padrão 

Resultado 

Escolhido 

DIH 3 64,32 0,88 - 

MeS-ImmH 10 65,59 1,41 6 

PhS-ImmH 8 70,02 2,75 8 

MeS-DADMe-ImmH 4 67,94 2,92 3 

PrS-DADMe-ImmH 6 67,98 3,04 5 

 

Figura 47. Superposição dos resultados do docking molecular dos inibidores. 

 

O ligante DIH interage com os resíduos de aminoácidos da PNP por 

meio de ligações de hidrogênio C–H∙∙∙O, N–H∙∙∙O, O–H∙∙∙O e C–H∙∙∙π. Estas 

interações encontram-se detalhadas na Tabela 11 e ilustradas na  

Figura 48.  
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Observa-se um contato entre o ligante e o resíduo PHE159 da cadeia 

vizinha por meio de uma interação C–H∙∙∙π onde os elétrons π são da nuvem 

eletrônica do anel aromático do resíduo PHE159, este comportamento foi observado 

também em outras estruturas da PNP. Por este motivo que na modelagem 

molecular, foram utilizadas duas unidades do trímero da PNP.  

Tabela 11. Interações do ligante cristalográfico DIH300 com a proteína PNP 1RSZ.  

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HE2···DIH:O3´  1,090 2,910 3,547 117,41 

PHE200:HE1···DIH300:cent2  1,090 2,792 3,739  154,17 

PHE200:HZ···DIH300:O5´  1,090 2,739 3,797  163,64 

ASN243:HD22···DIH300:O6  1,015 1,934 2,938  154,98 

VAL245:HG13···DIH300:O6  1,090 2,359 3,374  154,26 

HIS257:HD1···DIH300:O5´  1,015 1,716 2,756  162,69 

DIH300:H8···TYR88:OH  0,993 2,369 2,896  109,66 

B:PHE159:cent···DIH300:H3  1,090 2,718 3,785  166,03 

  

 

Figura 48. Interações do ligante DIH com a enzima PNP. Os resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 

 
  

No caso do inibidor MeS-ImmH, como dito anteriormente, a avaliação 

das interações foi realizada usando o resultado número seis. Isto devido a que esta 
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orientação é a mais frequente entre os dez resultados obtidos (três resultados 

iguais), e que dentro do grupo com a mesma orientação apresenta o melhor score. 

Para esta molécula são observadas interações C–H∙∙∙π, C–H∙∙∙O, N–H∙∙∙O e C–

H∙∙∙N, neste caso não há interações com o resíduo PHE159 do monômero vizinho. 

As interações podem ser visualizadas na  

Figura 49, os detalhes das interações encontram-se na Tabela 12. 

Tabela 12. Interações do inibidor MeS-ImmH com a enzima PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HE2···MeS-ImmH:O3´ 1,090 3,054 3,850 130,40 

PHE200:HE1···MeS-ImmH:cent1 1,090 3,039 4,032 151,82 

ASN243:HD21···MeS-ImmH:O6 1,015 1,955 2,950 166,09 

VAL245:HG13···MeS-ImmH:O6 1,090 2,615 3,596 149,56 

 

Figura 49. Interações do inibidor MeS-ImmH com a PNP. Alguns resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 

 

O inibidor PhS-ImmH apresenta interações tipo C–H∙∙∙π, C–H∙∙∙O, N–

H∙∙∙O, N–H∙∙∙π, e N–H∙∙∙S. Neste caso não há interação com o monômero vizinho. 

Para encontrar estas interações foi usado o resultado número 8. Este resultado 

apresenta a orientação mais comum encontrada no docking, sendo que três 

resultados aparecem nesta orientação, de um total de oito. Além disso, esta 
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orientação apresenta o melhor score do grupo, sendo este de 74,24. As interações 

estão detalhadas na Tabela 13 e podem ser observadas na  

Figura 50. 

Tabela 13. Interações entre o inibidor PhS-ImmH e a PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

ALA117:HA···PhS-ImmH:cent1 1,090 2,391 3,250 134,73 

GLY118:H···PhS-ImmH:cent2 1,015 3,008 3,472 1108,86 

PHE200:HE1···PhS-ImmH:cent2 1,090 3,059 4,018 147,26 

ASN243:HD21···PhS-ImmH:O6 1,015 1,951 2,923 159,39 

VAL245:HG13···PhS-ImmH:O6 1,090 2,391 3,380 150,24 

 

Figura 50. Interações do inibidor PhS-ImmH com a enzima PNP. Os resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 

 

Para o inibidor MeS-DADMe-ImmH foram encontradas interações tipo 

C–H∙∙∙π, C–H∙∙∙O, N–H∙∙∙O, N–H∙∙∙π, e O–H∙∙∙S. Neste caso também não são 

observadas interações com o monômero vizinho. Para encontrar estas interações foi 

usado o resultado número três. Dos quatro resultados, três apresentam a mesma 
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orientação, e desses três, o melhor score é apresentado pelo resultado número três, 

de 69,99. As interações estão detalhadas na  

 

 

Tabela 14 e ilustradas na  

Figura 51. 

 

 

 

Tabela 14. Interações entre o inibidor MeS-DADMe-ImmH e a PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HH···MeS-DADMe-ImmH:S1 0,993 2,931 3,156 93,76 

ALA116:H···MeS-DADMe-ImmH:O3` 1,015 2,250 3,254 169,87 

GLY118:H···MeS-DADMe-ImmH:cent1 1,015 3,030 3,572 114,47 

PHE200:HE1···MeS-DADMe-
ImmH:cent1 

1,090 3,166 4,145 150,01 

ASN243:HD21···MeS-DADMe-ImmH:O6 1,015 2,028 3,029 168,30 

VAL245:HG13···MeS-DADMe-ImmH:O6 1,090 2,745 3,730 150,20 

 

Figura 51. Interações entre o inibidor MeS-DADMe-ImmH com a PNP. Os resíduos 

de aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 
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A avaliação das interações do inibidor PrS-DADMe-ImmH com a PNP 

foi feita com o resultado número cinco. Este resultado apresenta o melhor score 

(71,58) dos quatro resultados que apresentam a mesma orientação espacial. Foram 

encontradas interações tipo C–H∙∙∙π, N–H∙∙∙π, C–H∙∙∙O e N–H∙∙∙O. Neste caso existe 

a interação com o monômero vizinho por meio do resíduo de aminoácido PHE159. 

As interações estão detalhadas na  

 

 

Tabela 15 e ilustradas na  

Figura 52. 

 

 

 

Tabela 15. Interações do inibidor PrS-DADMe-ImmH.  

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HH···PrS-DADMe-ImmH:O3` 0,993 2,863 2,986 87,32 

ALA117:HA···PrS-DADMe-ImmH:cent1 1,090 2,532 3,322 128,57 

GLY118:H···PrS-DADMe-ImmH:cent2 1,015 3,170 3,574 105,27 

PHE200:HE1···PrS-DADMe-ImmH:cent2 1,090 3,061 4,076 155,38 
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ASN243:HD21···PrS-DADMe-ImmH:O6 1,015 1,974 2,937 164,58 

VAL245:HG13···PrS-DADMe-ImmH:O6 1,090 2,619 3,548 142,78 

B:PHE159:HE1···PrS-DADMe-ImmH:O3` 1,090 2,691 2,991 95,03 

 

Figura 52. Interações entre o inibidor PrS-DADMe-ImmH e a PNP. Os resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 
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4.2.1 4-nitrobenzil-2,3-diidro-1H-pirrol-1-carboxilato (A46) 

No estudo por docking do composto A46 foram obtidos dez resultados 

com score médio de 46,65 com desvio padrão entre eles de 0,64 (Tabela 16). 

Desses resultados, cinco apresentam a mesma orientação. Destas cinco 

orientações, foi escolhido o resultado número quatro para avaliar as interações do 

composto A46 com a PNP. Esta orientação tem um score de 46,81.  

Tabela 16. Resultados do docking do composto A46 com a enzima PNP. 

Molécula No. Score S(hb_ext) S(vdw_ext) 

1 47,53 0,15 34,80 

2 46,16 4,18 32,00 

3 46,59 1,06 34,24 

4 46,81 1,36 34,03 

5 46,32 0,32 34,37 

6 46,07 1,46 32,63 

7 46,47 1,42 33,55 

8 46,44 1,22 34,52 

9 48,11 0,00 36,25 

10 46,03 0,83 33,96 

Média 46,65 1,20 34,03 

 

Foram encontradas interações do tipo C–H∙∙∙π, entre o resíduo 

PHE200 e o anel aromático do composto A46; do tipo C–H∙∙∙O entre o resíduo 

VAL245 e o O2 do grupo nitro; e do tipo N–H∙∙∙O entre o resíduo ASN243 e o O2 do 

grupo nitro. Neste caso não foi encontrada a interação com o monômero vizinho. As 

interações podem ser observadas na Figura 53 os parâmetros das interações estão 

detalhados na Tabela 17. 
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Figura 53. Interações entre o composto A46 e a PNP. 

 

 

Tabela 17. Interações entre o composto A46 e a enzima PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

PHE200:HE1···A46:cent1 1,090 2,784 3,764 149,59 

ASN243:HD21···A46:O1 1,015 1,548 2,443 143,87 

VAL245:HG13···A46:O2 1,090 3,162 4,238 169,40 

 

 

  



85 
 

4.2.2 1-(etoxicarbonil)-2-(4-metoxifenil)pirrolidin-3,4-diildiacetato (A48) 

 

A partir do docking do composto A48 foram obtidos três resultados com 

score médio de 65,06, o desvio padrão entre eles é de 0,16 (Tabela 18). Estes três 

resultados apresentam orientações semelhantes, porém não iguais, sendo que o 

maior valor de RMSD é de 0,2. Destas três orientações, foi escolhido o resultado 

número três para avaliar as interações com a PNP, por apresentar o melhor score 

(65,25). No entanto por não existir uma tendência clara na orientação preferencial, o 

resultado da modelagem obtido para este composto não é conclusivo.  

Tabela 18. Resultados do docking do composto A48 com a enzima PNP. 

Molécula No. Score S(hb_ext) S(vdw_ext) 

1 65,08 0,00 49,08 

2 64,86 0,00 48,94 

3 65,25 0,00 49,08 

Média 65,06 0,00 48,98 

 

No estudo foram encontradas interações tipo C–H∙∙∙π, entre o resíduo 

PHE200 e o anel aromático do composto A48; do tipo N–H∙∙∙O entre a TYR88 e o 

O5, a ALA116 e o O6, a GLY118 e o O1, a ASN243 e o O1 e a HIS257 e o O2; e do 

tipo O–H∙∙∙O entre a TYR88 e o O5. Não foram encontradas interações com o 

monômero vizinho. Estas interações podem ser observadas na Figura 54, os 

parâmetros das interações estão detalhados na Tabela 19. 

Tabela 19. Interações do composto A48 com a enzima PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HH···A48:O5 0,993 1,861 2,163 93,59 

ALA116:H···A48:O6 1,015 2,716 3,476 131,78 

GLY118:H···A48:O1 1,015 2,434 2,781 99,13 

PHE200:HE1···A48:cent1 1,090 2,848 3,932 173,81 

ASN243:HD21···A48:O1 1,015 3,292 4,202 150,02 

HIS257:HD1···A48:O2 1,015 2,889 3,570 125,03 
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Figura 54. Interações do composto A48 com a enzima PNP. Os resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 
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4.2.3 2-(4-metoxifenil)-1-(((4-nitrobenzil)oxi)carbonil)pirrolidin-3,4-

diildiacetato (A53) 

Na modelagem do composto A53 foram obtidos dez resultados com 

score médio de 52,65, o desvio padrão entre eles é de 9,35. Este desvio é grande 

devido ao fato do resultado número oito apresentar um score baixo comparado ao s 

demais resultados (Tabela 20). Foi escolhido o resultado número 1 para avaliar as 

interações com a PNP, devido a que foi observada uma preferência por esta 

orientação, cinco de dez resultados tem orientação similar à do resultado número 1 

que apresenta o melhor score entre esses cinco (59,87).  

Tabela 20. Resultados do docking do composto A53 com a enzima PNP. 

Molécula No. Score S(hb_ext) S(vdw_ext) 

1 59,87 0,61 44,58 

2 56,00 0,00 45,53 

3 51,36 0,96 38,84 

4 59,87 0,00 49,32 

5 52,35 1,28 39,84 

6 51,54 1,26 4,18 

7 61,76 0,10 47,01 

8 27,35 0,07 23,60 

9 49,20 2,15 42,70 

10 57,19 0,00 46,28 

Média 52,65 0,64 42,19 

 

Foram encontradas interações tipo C–H∙∙∙π, entre o resíduo PHE200 e 

o anel aromático do composto A53; C–H∙∙∙O, entre o resíduo VAL217 e o O3; do tipo 

N–H∙∙∙O entre a TYR88 e o O5, a ALA116 e o O8, a GLY118 e o O3 do grupo nitro, 

e a HIS257 e o O1; e do tipo O–H∙∙∙N entre a TYR88 e o N1. Não foram encontradas 

interações com o monômero vizinho. Estas interações podem ser observadas na 

Figura 55, os parâmetros das interações estão detalhados na Tabela 21. 
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Tabela 21. Interações do composto A53 com a enzima PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HH···A53:N1 0,993 3,121 3,464 101,87 

PHE200:HE1···A53:cent1 1,090 2,019 3,027 152,57 

VAL217:HG23···A53:O3 1,090 2,753 3,653 139,80 

HIS257:HD1···A53:O1 1,015 3,064 3,529 109,17 

 

Figura 55. Interações do composto A53 com a enzima PNP. Os resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 
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4.2.4 1-etil- 2-metil- 3,4-diacetoxipirrolidin-1,2-dicarboxilato (A59) 

Na modelagem do composto A59 foram obtidos três resultados com 

score médio de 53,61, o desvio padrão entre eles é de 0,98 (Tabela 22), estes três 

resultados apresentam orientações semelhantes, porém só duas são iguais. A 

avaliação das interações foi realizada a partir do resultado número três, pois 

apresenta o melhor score (54,33) e apresenta a orientação preferencial.  

Tabela 22. Resultados do docking do composto A59 com a enzima PNP. 

Molécula No. Score S(hb_ext) S(vdw_ext) 

1 52,24 0,15 40,14 

2 52,26 0,14 39,73 

3 54,33 0,14 40,93 

Média 53,61 0,14 40,27 

 

Foram encontradas só três interações, uma do tipo C–H∙∙∙O, entre o 

resíduo PHE200 e o O7; e duas do tipo N–H∙∙∙O entre a ASN243 e o O8, e a HIS257 

e o O6. Não foram achadas interações com o monômero vizinho. Estas interações 

podem ser observadas na Figura 56, os parâmetros das interações estão detalhados 

na Tabela 23. 

Tabela 23. Interações do composto A59 com a enzima PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

PHE200:HE1···A59:O7 1,090 2,530 3,567 158,95 

ASN243:HD21···A59:O8 1,015 3,139 3,726 118,09 

HIS257:HD1···A59:O6 1,015 2,705 3,437 129,21 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Figura 56. Interações do composto A59 com a enzima PNP. Os resíduos de 

aminoácidos foram cortados para melhor visualização. 
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4.2.5 5-metil-2-(2-(4-nitrofenil)propan-2-il)cicloexil-2-(4-metoxifenil)-2,5-

diidro-1H-pirrolidin-1-carboxilato (NO2) 

Na modelagem do composto NO2 foram encontrados dez resultados 

com score médio de 66,43, observou-se uma grande diferença entre os scores dos 

resultados, sendo o desvio padrão entre eles é de 12,81 (Tabela 24). Esta diferença 

está relacionada à flexibilidade que a molécula possui, podendo assumir diversas 

orientações espaciais, e com isso a modelagem encontrou só três orientações 

iguais. As interações com a PNP foram avaliadas usando o resultado número cinco, 

devido a que dos três resultados iguais entre si, este apresenta o melhor score 

(72,34).  

Tabela 24. Resultados do docking do composto NO2 com a enzima PNP. 

Molécula No. Score S(hb_ext) S(vdw_ext) 

1 78,31 1,82 58,69 

2 45,07 0,05 33,53 

3 77,32 1,51 56,05 

4 48,17 0,06 37,94 

5 72,34 1,72 53,64 

6 76,87 1,98 56,45 

7 66,14 1,20 49,32 

8 80,40 1,68 58,71 

9 50,73 0,00 43,31 

10 68,97 1,90 51,81 

Média 66,43 1,19 49,95 

 

Foram encontradas interações do tipo C–H∙∙∙π, entre os resíduo 

ALA117 e PHE200 e o anel aromático nitrobenzeno do composto NO2; do tipo C–

H∙∙∙O, entre o resíduos GLY118, VAL217 e VAL245 e os oxigênios do grupo nitro e a 

HIS257 e o O3; do tipo N–H∙∙∙O entre o resíduo ASN243 e o O2 do grupo nitro; e do 

tipo O–H∙∙∙N entre a TYR88 e o N2. Foi observada a interação com o monômero 

vizinho a traves da interação C–H∙∙∙N entre o resíduo PHE159 e o N2. Estas 

interações podem ser observadas na Figura 57, e os parâmetros das interações 

estão detalhados na Tabela 25.  
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Tabela 25. Interações do composto NO2 com a enzima PNP. 

D–H···A  d D–H (Å)  d H···A (Å)  d D···A (Å)  < D–H···A (°)  

TYR88:HH···NO2:N2 0,993 2,572 3,000 105,91 

GLY118:HA1···NO2:O1 1,090 2,598 3,365 126,78 

PHE200:HE1···NO2:cent1 1,090 2,211 3,278 165,97 

VAL217:HG11···NO2:O1 1,090 2,015 2,834 129,40 

ASN243:HD21···NO2:O2 1,015 1,410 2,414 168,73 

VAL245:HG13···NO2:O2 1,090 2,645 3,645 152,40 

B:PHE159:HZ···NO2:N2 1,090 2,698 3,491 129,35 

 

 

Figura 57. Interações do composto NO2 com a enzima PNP.  
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4.2.6 Comparação dos Resultados do Docking 

A modelagem molecular fornece uma ideia de quais compostos podem 

ser potenciais inibidores da PNP, mostrando as diferentes interações que os 

compostos podem apresentar se colocados no sítio ativo da enzima. Para 

determinar se os compostos estudados podem ou não agir como inibidores, é 

necessária a comparação com inibidores já conhecidos. Como mencionado 

anteriormente, foram escolhidos dois inibidores com Ki baixo, o MeS-DADMe-ImmH 

e o PrS-DADMe-ImmH, e dois inibidores com Ki alto, o MeS-ImmH e o PhS-ImmH, 

além de conhecer a constante de inibição do ligante cristalográfico. 

Na Tabela 26 são comparados os dados de score obtidos a través do 

docking. No score tem-se como referência o ligante cristalográfico, neste caso o DIH, 

já que é possível observar experimentalmente a presença deste ligante no sítio ativo 

por meio dos dados cristalográficos da proteína. Observa-se que não existe uma 

relação direta entre o valor do score e a capacidade inibitória, pois o inibidor PhS-

ImmH que apresenta a menor inibição tem score na mesma ordem dos outros 

inibidores com Ki maior.  

Neste caso o score é um indicativo da possibilidade da molécula poder 

ser posicionada no sítio ativo, por seu tamanho e geometria. Encontrou-se que todas 

elas têm a capacidade de estar no sítio ativo. De todas, o menor score foi o da 

molécula A46, aquela que tem o menor volume. Das moléculas problema, a que 

apresentou o melhor score foi a NO2, aquela com maior volume. Isto sugere que o 

volume do composto NO2 é mais próximo do volume do sítio ativo. Esta diferença 

também pode ser devida ao fato do composto NO2 tem maior flexibilidade, e pode 

adotar um maior número de orientações diferentes quando comparado com o 

composto A46. 
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Tabela 26. Comparação dos resultados do score de todos os compostos estudados 

no docking flexível. 

Composto Score Médio 
Desvio 

Padrão 

Score do 

Melhor 

resultado 

Constante 

de Inibição 

(nM) 

DIH 64,32 0,88 65,03 1,10±0,12 

MeS-ImmH 65,59 1,41 64,78 101±4 

PhS-ImmH 70,02 2,75 74,24 160±15 

MeS-DADMe-ImmH 67,94 2,92 69,99 0,10±0,02 

PrS-DADMe-ImmH 67,98 3,04 71,58 0,117±0,015 

A46 46,65 0,64 46,81 - 

A48 65,06 0,16 65,25 - 

A53 52,65 9,35 59,87 - 

A59 53,61 0,98 54,33 - 

NO2 66,43 12,81 72,34 - 

 

Com a finalidade de determinar se os compostos estudados são 

potenciais inibidores da PNP, foi feita a comparação das interações da enzima PNP 

com os inibidores e com os compostos A46, A48, A53, A59 e NO2. Segundo 

descrito em trabalhos já publicados, a ligação de hidrogênio do inibidor com o 

resíduo HIS257 está relacionada à capacidade inibitória, já que possui um papel 

importante no estado de transição do complexo enzima-substrato formando a 

ligação de hidrogênio com a hidroxila 5´-OH. A ausência desta interação pode 

diminuir a afinidade de ligação em inibidores que não são análogos ao estado de 

transição do substrato (KLINE; SCHRAMM, 1993 e MURKIN et al., 2008). Também é 

conhecida a importância da ligação de hidrogênio com o resíduo ASN243 para a 

eficácia dos inibidores competitivos por estarem presentes tanto no complexo 

enzima-substrato como no estado de transição (EALICK et al., 1991 e ERION et al., 

1997). 

Observou-se que em todos os casos avaliados, mostrados na Tabela 

27, existe a ligação de hidrogênio com o resíduo de aminoácido ASN243, 

excetuando-se o composto A53. Este fato pode levar à diminuição da capacidade 

inibitória do composto. 
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A ligação de hidrogênio com o resíduo de HIS257 foi observada nos 

compostos A48, A53 e A59, assim como nos inibidores DIH e PhS-ImmH. Os 

inibidores MeS-DADMe-ImmH e PrS-DADMe-ImmH que apresentam a melhor 

inibição entre os inibidores, utilizados para comparação, não apresentam esta 

interação, porém eles são análogos ao estado de transição, e por isso há a pequena 

influência desta ligação de hidrogênio em sua capacidade inibitória. Nos compostos 

A46 e NO2 não foi observada a existência desta interação, indicando que eles 

podem não ser bons inibidores da enzima PNP. Baseando-se na influência da 

ligação de hidrogênio com a HIS257, estes compostos poderiam apresentar 

atividade inibidora, porém, menor o que no caso dos compostos A48, A53 e A59. 

A ligação de hidrogênio com o resíduo de TYR88, está presente nos 

inibidores DIH, MeS-DADMe-ImmH e PrS-DADMe-ImmH, que apresentam alta 

inibição da PNP, e não é encontrada nos inibidores MeS-ImmH e PhS-ImmH que 

apresentam inibição baixa. Isto indica que esta ligação de hidrogênio influencia 

positivamente a inibição. Esta interação é encontrada nos compostos A48, A53 e 

NO2. 

Em todos os casos estudados foi observada a interação C–H···π entre 

o resíduo PHE200 e um anel aromático ou uma dupla ligação. Diferentemente do 

caso do composto A59, onde se observa a interação a C–H···O, que existe também 

no inibidor DIH. 

Os compostos A46 e A59 apresentam só três interações com a PNP. 

No entanto, são observadas as duas ligações de hidrogênio que são conhecidas por 

sua importância na inibição como em ASN243 e HIS257, assim como a interação 

com o resíduo PHE200 que está presente em todos os inibidores. A ausência de 

interações pode ser devida à geometria da molécula, já que os grupos aceitadores 

de hidrogênio não estão expostos, mas sim os grupos metila, sendo que o tamanho 

dos substituintes impede uma maior interação com o nitrogênio da pirrolidina. 

O composto NO2 apresentou um maior número de interações com a 

PNP que os demais compostos estudados. Isto pode ser atribuído à presença de 

vários grupos aceitadores que estão afastados entre si, assim como a presença de 

anéis aromáticos. Este foi o único composto de trabalho que apresentou interação 
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com o resíduo PHE159 do monômero vizinho. Também apresentou a interação C–

H···O no resíduo GLY118, presente no inibidor DIH como ligação de hidrogênio e 

que interage no modo σ···π no caso dos dois inibidores fortes MeS-DADMe-ImmH e 

PrS-DADMe-ImmH. 

Com estes resultados, todos os compostos estudados são candidatos a 

futuros estudos onde seja determinada a constante de inibição, já que todos eles 

apresentam várias interações no sítio ativo comuns aos diferentes inibidores 

reportados. 

Tabela 27. Interações da enzima PNP encontradas a traves do docking molecular. 

 
Y88 A116 A117 G118 F200 V217 N243 V245 H257 F159 

DIH H,H - - - S,C - H C H S 

1 C - - - S - H C - - 

2 - - - S S - H C - - 

3 H H - S S - H C - - 

4 H - S S S - H C - C 

A46 - - - - S - H C - - 

A48 H H - H S - H - H - 

A53 H - - - S C - - H - 

A59 - - - - C - H - H - 

NO2 H - - C S C H C - C 

1=MeS-ImmH, 2=PhS-ImmH, 3= MeS-DADMe-ImmH, 4=PrS-DADMe-ImmH  H=ligação 

de hidrogênio  C=C-H---X P= pi-pi  S=sigma-pi  
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5 Conclusões 

 

Foram determinadas as estruturas de cinco compostos azaçúcares: 4-

nitrobenzilpirrolidin-1-carboxilato (A46), 1-(etoxicarbonil)-2-(4-metoxifenil)pirrolidin-

3,4-diildiacetato (A48), 2-(4-metoxifenil)-1-(((4-nitrobenzil)oxi)carbonil)pirrolidin-3,4-

diildiacetato (A53), 1-etil- 2-metil- 3,4-diacetoxipirrolidin-1,2-dicarboxilato (A59) e 5-

metil-2-(2-(4-nitrofenil)propan-2-il)cicloexil-2-(4-metoxifenil)-2,5-diidro-1H-pirrolidin-1-

carboxilato (NO2). Em todos os casos o índice de discordância R foi menor que 8% 

e o parâmetro S foi próximo de 1, indicando que realmente os modelos encontrados 

estão de acordo com os dados obtidos na difração.  

Nas superfícies de Hirshfeld observaram-se as regiões susceptíveis de 

interações intermoleculares de acordo com a forma da superfície. Isso significa que 

as regiões côncavas interagem com as regiões convexas. Observou-se que aquelas 

regiões que possuem pares de elétrons livres, como no caso dos átomos de 

oxigênio, são convexas e de cor azul. As áreas das ligações C-H são côncavas e de 

cor vermelha. Isso demonstra que as interações que levam à formação da rede 

cristalina nos compostos azaçúcares, estudados neste trabalho, são principalmente 

do tipo C–H···O.  No caso dos compostos A46, A48, A53 e NO2, foram observadas 

na superfície áreas vermelhas e azuis sobre os anéis aromáticos, indicando 

possíveis interações π. No entanto as curvaturas das superfícies nessas regiões não 

são bem resolvidas devido a que estas interações são fracas, uma vez que as 

interações π···π apresentam distância maior que 3,8 Å, e as interações C–H···π têm 

valores entre 3,5 e 3,6 Å. 

Por meio da análise das superfícies de Hirshfeld e dos gráficos de 

impressão digital, foi encontrado que estes cinco compostos apresentam um 

comportamento semelhante quanto à importância das interações na formação da 

rede cristalina, sendo que a ordem de contribuição delas é H···H > O···H > C···H> 

C···O > C···C > N···O. A ausência de interações fortes não permitiu que fosse 

determinada a topologia das redes cristalinas formadas por estes compostos. 

A formação da rede tridimensional é dominada por ligações de 

hidrogênio C–H···O, que contribuem à superfície de Hirshfeld com 33,8%, 32,4%, 
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36,6%, 37,1% e 23,8% para os compostos A46, A48, A53, A59 e NO2 

respectivamente. Estas são as interações que mais contribuem para a formação da 

superfície de Hirshfeld depois das interações H···H, atribuídas a interações de van 

der Waals e que correspondem a 39,0%, 51,5%, 43,2%, 55,7% e 61,8% para os 

compostos A46, A48, A53, A59 e NO2 respectivamente. As interações C–H···π, 

observadas nos gráficos de impressão digital 2D, nos contatos correspondentes a 

C···H, têm contribuição de 15,2%, 12,5%, 14,8%, 2,7% e 12,3% para os compostos 

A46, A48, A53, A59 e NO2 respectivamente. Isto mostra que a importância destas 

interações é semelhante em todos os casos onde existe anel aromático na molécula.  

O restante das interações possíveis correspondem a menos de 3% da superfície 

cada. 

O docking molecular dos azaçúcares mostrou que as principais 

interações que estes apresentam com a enzima PNP são de ligação de hidrogênio, 

ou seja O–H···O, N–H···O ou C–H···O. Foram também observadas interações do 

tipo σ···π como C–H···π. 

Ao comparar os resultados obtidos para os azaçúcares e inibidores 

conhecidos, foram encontrados valores de score da mesma ordem, indicando que o 

volume dos azaçúcares é apropriado para entrar no sítio ativo da enzima PNP. Só 

no caso do composto A46 observou-se uma diferença. Para este composto foi obtido 

o menor score, que pode ser devido a menor flexibilidade para adotar uma 

orientação ótima que lhe permita adequar-se melhor no sítio ativo. No caso do 

composto A48, os resultados obtidos não apresentam uma orientação preferencial o 

que diminui a confiabilidade do resultado e consequentemente a análise das 

interações realizada com ele. 

A avaliação das interações dos diferentes compostos com a enzima 

PNP mostrou que o azaçúcar que apresenta o melhor comportamento é o NO2 pois 

apresenta um maior número de interações com relação aos outro azaçúcares, entre 

elas a ligação de hidrogênio com os resíduos de aminoácido TYR88 e ASN243 e a 

interação C–H···O com a HIS257, que estão presentes nos inibidores mais potentes 

usados na comparação e que são reportadas na literatura como importantes no 

mecanismo da reação (EALICK et al., 1991 e ERION et al., 1997 e KLINE; 

SCHRAMM, 1993 e MURKIN et al., 2008) 
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Segundo os resultados obtidos, o composto A46 pode apresentar 

inibição, pois são observadas as mesmas interações que estão presentes nos 

inibidores, mas esta capacidade inibidora pode ser reduzida pela ausência da 

ligação de hidrogênio com a TYR88 e a HIS257. 

No caso do composto A48 foram encontradas também as interações 

mais importantes para um inibidor da PNP, contudo, é necessário um estudo mais 

detalhado deste composto, já que como mencionado anteriormente, a orientação 

utilizada para avaliar as interações não se apresentou com maior frequência que as 

outras duas obtidas na modelagem. 

O composto A53 foi o único que não exibiu ligação de hidrogênio com o 

resíduo ASN243, isto pode comprometer o seu potencial inibidor da PNP, pois é 

conhecida a importância desta interação na formação do complexo enzima-substrato 

e no estado de transição. Mesmo assim ele não deve ser descartado como potencial 

inibidor uma vez que apresenta também interação com outros resíduos de 

aminoácido como TYR88, GLY118 e HIS257. 

O composto A59 foi o que apresentou menos interações com a PNP, 

somente três, no entanto, estas interações são características de bons inibidores 

como a ligação de hidrogênio com os resíduos ASN243 e HIS257, e também a 

interação C–H···O com o resíduo PHE200, aminoácido que interagiu com todos os 

compostos estudados incluindo os inibidores. Por isso não deveria ser descartado 

como um potencial inibidor da PNP. 

Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que os 

compostos azaçúcares estudados são potenciais inibidores da enzima PNP e que a 

continuidade deste trabalho pode trazer resultados interessantes para a química 

medicinal.  
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6 Anexos 

Anexo A. Coordenadas atómicas (x104) e parâmetros de deslocamento térmico 

isotrópico equivalente (Å2x103) para A46. 

__________________________________________________________________ 

 x y z U(eq) 

__________________________________________________________________ 

C(1) 4381(3) -2111(2) 2892(2) 45(1) 

C(2) 4044(3) -1021(2) 2941(3) 51(1) 

C(3) 5144(3) -299(2) 3398(3) 49(1) 

C(4) 6568(3) -660(2) 3792(2) 45(1) 

C(5) 6871(3) -1773(2) 3738(3) 53(1) 

C(6) 5781(3) -2502(2) 3292(3) 52(1) 

C(7) 7817(3) 84(2) 4305(3) 54(1) 

C(8) 8311(3) 1948(2) 4672(3) 50(1) 

C(9) 8601(3) 3931(2) 4943(3) 57(1) 

C(10) 7569(3) 4882(2) 4525(3) 63(1) 

C(11) 6169(3) 4337(2) 3978(3) 61(1) 

C(12) 6298(3) 3274(2) 4020(3) 56(1) 

N(1) 3222(3) -2887(2) 2410(2) 60(1) 

N(2) 7712(2) 2958(2) 4591(2) 51(1) 

O(1) 3499(2) -3863(2) 2476(2) 78(1) 

O(2) 2025(2) -2534(2) 1968(3) 96(1) 

O(3) 7308(2) 1190(1) 4189(2) 55(1) 

O(4) 9565(2) 1745(2) 5113(2) 73(1) 
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Anexo B. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o composto A46. 

________________________________________________________________________

C(1)-C(2)  1.370(4) 

C(1)-C(6)  1.374(3) 

C(1)-N(1)  1.463(3) 

C(2)-C(3)  1.377(3) 

C(3)-C(4)  1.380(3) 

C(4)-C(5)  1.390(4) 

C(4)-C(7)  1.505(3) 

C(5)-C(6)  1.373(3) 

C(7)-O(3)  1.430(3) 

C(8)-O(4)  1.203(3) 

C(8)-N(2)  1.348(3) 

C(8)-O(3)  1.356(3) 

C(9)-N(2)  1.461(3) 

C(9)-C(10)  1.526(4) 

C(10)-C(11)  1.489(4) 

C(11)-C(12)  1.307(4) 

C(12)-N(2)  1.405(3) 

N(1)-O(2)  1.210(3) 

N(1)-O(1)  1.220(3) 

C(2)-C(1)-C(6) 121.9(2) 

C(2)-C(1)-N(1) 119.4(2) 

C(6)-C(1)-N(1) 118.7(2) 

C(1)-C(2)-C(3) 118.8(2) 

C(2)-C(3)-C(4) 120.9(2) 

C(3)-C(4)-C(5) 118.8(2) 

C(3)-C(4)-C(7) 123.5(2) 

C(5)-C(4)-C(7) 117.6(2) 

C(6)-C(5)-C(4) 120.9(2) 

C(5)-C(6)-C(1) 118.7(2) 

O(3)-C(7)-C(4) 108.7(2) 

O(4)-C(8)-N(2) 124.6(2) 

O(4)-C(8)-O(3) 124.6(2) 

N(2)-C(8)-O(3) 110.8(2) 

N(2)-C(9)-C(10) 104.3(2) 

C(11)-C(10)-C(9) 103.7(2) 

C(12)-C(11)-C(10) 111.3(3) 

C(11)-C(12)-N(2) 111.2(2) 

O(2)-N(1)-O(1) 122.7(2) 

O(2)-N(1)-C(1) 118.6(3) 

O(1)-N(1)-C(1) 118.8(2) 

C(8)-N(2)-C(12) 128.2(2) 

C(8)-N(2)-C(9) 121.7(2) 

C(12)-N(2)-C(9) 109.5(2) 

C(8)-O(3)-C(7) 114.7(2) 

________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Coordenadas atómicas (x104) e parâmetros de deslocamento isotrópico 

equivalente (Å2x103) para A48. 

__________________________________________________________________ 

 x y z U(eq) 

__________________________________________________________________ 

C(17A) -3551(10) 356(16) 7220(10) 68(3) 

C(18A) -4244(19) -1067(19) 7015(8) 124(7) 

O(3A) 4068(5) -1564(4) 8799(4) 76(2) 

C(17B) -3441(7) 73(11) 7038(6) 58(3) 

C(18B) -3403(7) -816(7) 6579(3) 97(3) 

O(3B) 4322(8) -1569(8) 8482(6) 82(3) 

C(1) 1198(3) 537(3) 7747(1) 54(1) 

C(2) 1895(3) -310(3) 8292(1) 55(1) 

C(3) 852(3) -405(3) 8814(1) 61(1) 

C(4) -422(3) -674(3) 8428(1) 60(1) 

C(5) 1782(3) 221(3) 7096(1) 52(1) 

C(6) 1486(3) -1014(3) 6758(1) 63(1) 

C(7) 2047(4) -1285(4) 6170(2) 72(1) 

C(8) 2910(4) -313(4) 5914(2) 71(1) 

C(9) 3237(3) 921(4) 6247(2) 71(1) 

C(10) 2662(3) 1180(3) 6830(2) 60(1) 

C(11) 3127(6) -1558(5) 4912(2) 124(2) 

C(12) 4155(3) -314(4) 8702(2) 71(1) 

C(13) 5286(4) 598(5) 8942(2) 105(1) 

C(14) 1316(4) 1210(5) 9686(2) 82(1) 

C(15) 1174(5) 2724(5) 9898(2) 114(2) 

C(16) -1183(3) 511(3) 7402(2) 59(1) 

N(1) -201(2) 78(3) 7818(1) 56(1) 

O(1) 3530(3) -438(3) 5329(1) 105(1) 

O(2) 3093(2) 455(2) 8502(1) 65(1) 

O(4) 720(2) 1000(2) 9110(1) 70(1) 

O(5) 1899(4) 292(4) 9980(1) 121(1) 

O(6) -1035(2) 1302(2) 6958(1) 72(1) 

O(7) -2374(2) -84(3) 7555(1) 75(1) 
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Anexo D. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o composto A48. 

________________________________________________________________________

C(17A)-O(7)  1.406(9) 

C(17A)-C(18A)  1.56(2) 

O(3A)-C(12)  1.193(5) 

C(17B)-C(18B)  1.268(15) 

C(17B)-O(7)  1.496(8) 

O(3B)-C(12)  1.275(9) 

C(1)-N(1)  1.467(4) 

C(1)-C(5)  1.515(4) 

C(1)-C(2)  1.533(4) 

C(2)-O(2)  1.447(3) 

C(2)-C(3)  1.522(4) 

C(3)-O(4)  1.461(4) 

C(3)-C(4)  1.502(4) 

C(4)-N(1)  1.471(4) 

C(5)-C(10)  1.379(4) 

C(5)-C(6)  1.382(4) 

C(6)-C(7)  1.379(5) 

C(7)-C(8)  1.369(5) 

C(8)-O(1)  1.381(4) 

C(8)-C(9)  1.383(5) 

C(9)-C(10)  1.373(4) 

C(11)-O(1)  1.413(5) 

C(12)-O(2)  1.337(4) 

C(12)-C(13)  1.488(5) 

C(14)-O(5)  1.196(5) 

C(14)-O(4)  1.335(4) 

C(14)-C(15)  1.495(6) 

C(16)-O(6)  1.197(4) 

C(16)-N(1)  1.350(4) 

C(16)-O(7)  1.354(4) 

 

O(7)-C(17A)-C(18A) 103.9(11) 

C(18B)-C(17B)-O(7) 116.1(8) 

N(1)-C(1)-C(5) 114.7(2) 

N(1)-C(1)-C(2) 100.6(2) 

C(5)-C(1)-C(2) 112.4(2) 

O(2)-C(2)-C(3) 112.7(2) 

O(2)-C(2)-C(1) 108.5(2) 

C(3)-C(2)-C(1) 104.6(2) 

O(4)-C(3)-C(4) 107.0(2) 

O(4)-C(3)-C(2) 108.5(2) 

C(4)-C(3)-C(2) 102.1(2) 

N(1)-C(4)-C(3) 103.7(2) 

C(10)-C(5)-C(6) 118.1(3) 

C(10)-C(5)-C(1) 119.5(3) 

C(6)-C(5)-C(1) 122.4(3) 

C(7)-C(6)-C(5) 121.2(3) 

C(8)-C(7)-C(6) 119.6(3) 

C(7)-C(8)-O(1) 125.7(3) 

C(7)-C(8)-C(9) 120.3(3) 

O(1)-C(8)-C(9) 114.0(3) 

C(10)-C(9)-C(8) 119.4(3) 

C(9)-C(10)-C(5) 121.4(3) 

O(3A)-C(12)-O(2) 121.6(3) 

O(3B)-C(12)-O(2) 119.7(4) 

O(3A)-C(12)-C(13) 124.4(4) 

O(3B)-C(12)-C(13) 123.1(5) 

O(2)-C(12)-C(13) 112.2(3) 

O(5)-C(14)-O(4) 123.2(4) 

O(5)-C(14)-C(15) 125.6(4) 

O(4)-C(14)-C(15) 111.2(4) 

O(6)-C(16)-N(1) 125.4(3) 

O(6)-C(16)-O(7) 124.2(3) 

N(1)-C(16)-O(7) 110.4(3) 

C(16)-N(1)-C(1) 121.3(2) 

C(16)-N(1)-C(4) 125.0(3) 

C(1)-N(1)-C(4) 113.0(2) 

C(8)-O(1)-C(11) 118.5(4) 

C(12)-O(2)-C(2) 117.6(2) 

C(14)-O(4)-C(3) 117.8(3) 

C(16)-O(7)-C(17A) 119.0(5) 

C(16)-O(7)-C(17B) 113.5(4) 
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Anexo E. Coordenadas atómicas (x104) e parâmetros de deslocamento térmico 

isotrópico equivalente (Å2x103) para A53. 

__________________________________________________________________ 

 x y z U(eq) 

__________________________________________________________________ 

C(19A) -449(3) 15300(7) 1609(5) 55(2) 

C(19B) -536(3) 15211(7) 1358(5) 64(2) 

C(1) 889(1) 8345(2) 1779(1) 31(1) 

C(2) 1493(1) 8340(2) 2277(1) 34(1) 

C(3) 1822(1) 6856(2) 2183(1) 38(1) 

C(4) 1667(1) 6864(2) 1539(1) 40(1) 

C(5) 671(1) 7097(2) 813(1) 35(1) 

C(6) -327(1) 7142(3) 195(1) 53(1) 

C(7) -883(1) 8154(2) 49(1) 42(1) 

C(8) -1431(1) 7419(3) -221(1) 57(1) 

C(9) -1953(1) 8306(3) -409(1) 64(1) 

C(10) -1922(1) 9940(3) -326(1) 53(1) 

C(11) -1388(1) 10712(3) -51(1) 54(1) 

C(12) -866(1) 9804(3) 139(1) 49(1) 

C(13) 632(1) 10020(2) 1645(1) 32(1) 

C(14) 138(1) 10466(2) 1785(1) 43(1) 

C(15) -83(1) 12033(2) 1699(1) 51(1) 

C(16) 193(1) 13167(2) 1467(1) 44(1) 

C(17) 687(1) 12730(2) 1321(1) 41(1) 

C(18) 903(1) 11176(2) 1410(1) 37(1) 

C(20) 1821(1) 8957(2) 3267(1) 41(1) 

C(21) 1627(1) 9075(3) 3778(1) 64(1) 

C(22) 1884(1) 4653(2) 2814(1) 42(1) 

C(23) 1572(1) 3152(3) 2890(1) 57(1) 

N(1) 1061(1) 7582(2) 1323(1) 35(1) 

N(2) -2483(1) 10890(4) -536(1) 73(1) 

O(1) 801(1) 6222(2) 481(1) 46(1) 

O(2) 120(1) 7740(2) 711(1) 39(1) 

O(3) -2960(1) 10170(3) -656(1) 110(1) 

O(4) -2440(1) 12332(3) -585(1) 89(1) 

O(5) 23(1) 14748(2) 1368(1) 65(1) 

O(6) 1373(1) 8383(2) 2804(1) 41(1) 

O(7) 2302(1) 9320(2) 3250(1) 63(1) 
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O(8) 1560(1) 5428(2) 2334(1) 44(1) 

O(9) 2363(1) 5104(2) 3129(1) 68(1) 
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Anexo F. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o composto A53. 

________________________________________________________________________ 

C(19A)-O(5)  1.505(7) 

C(19B)-O(5)  1.368(5) 

C(1)-N(1)  1.468(2) 

C(1)-C(13)  1.507(2) 

C(1)-C(2)  1.535(2) 

C(2)-O(6)  1.429(2) 

C(2)-C(3)  1.516(2) 

C(3)-O(8)  1.444(2) 

C(3)-C(4)  1.511(3) 

C(4)-N(1)  1.473(2) 

C(5)-O(1)  1.213(2) 

C(5)-N(1)  1.344(2) 

C(5)-O(2)  1.348(2) 

C(6)-O(2)  1.438(2) 

C(6)-C(7)  1.496(3) 

C(7)-C(8)  1.381(3) 

C(7)-C(12)  1.384(3) 

C(8)-C(9)  1.373(3) 

C(9)-C(10)  1.368(4) 

C(10)-C(11)  1.372(3) 

C(10)-N(2)  1.475(3) 

C(11)-C(12)  1.383(3) 

C(13)-C(14)  1.377(3) 

C(13)-C(18)  1.387(2) 

C(14)-C(15)  1.389(3) 

C(15)-C(16)  1.378(3) 

C(16)-O(5)  1.369(2) 

C(16)-C(17)  1.382(3) 

C(17)-C(18)  1.376(3) 

C(20)-O(7)  1.191(2) 

C(20)-O(6)  1.353(2) 

C(20)-C(21)  1.489(3) 

C(22)-O(9)  1.194(2) 

C(22)-O(8)  1.337(2) 

C(22)-C(23)  1.490(3) 

N(2)-O(4)  1.209(3) 

N(2)-O(3)  1.220(3) 

 

N(1)-C(1)-C(13) 115.19(14) 

N(1)-C(1)-C(2) 101.03(13) 

C(13)-C(1)-C(2) 111.90(13) 

O(6)-C(2)-C(3) 115.68(14) 

O(6)-C(2)-C(1) 108.21(13) 

C(3)-C(2)-C(1) 105.28(14) 

O(8)-C(3)-C(4) 107.91(15) 

O(8)-C(3)-C(2) 109.73(14) 

C(4)-C(3)-C(2) 101.92(14) 

N(1)-C(4)-C(3) 103.86(14) 

O(1)-C(5)-N(1) 124.28(17) 

O(1)-C(5)-O(2) 124.19(16) 

N(1)-C(5)-O(2) 111.51(15) 

O(2)-C(6)-C(7) 109.79(16) 

C(8)-C(7)-C(12) 119.01(19) 

C(8)-C(7)-C(6) 118.11(19) 

C(12)-C(7)-C(6) 122.74(18) 

C(9)-C(8)-C(7) 120.9(2) 

C(10)-C(9)-C(8) 118.9(2) 

C(9)-C(10)-C(11) 122.0(2) 

C(9)-C(10)-N(2) 118.7(2) 

C(11)-C(10)-N(2) 119.3(2) 

C(10)-C(11)-C(12) 118.5(2) 

C(11)-C(12)-C(7) 120.6(2) 

C(14)-C(13)-C(18) 118.19(16) 

C(14)-C(13)-C(1) 120.41(16) 

C(18)-C(13)-C(1) 121.30(15) 

C(13)-C(14)-C(15) 121.33(18) 

C(16)-C(15)-C(14) 119.70(18) 

O(5)-C(16)-C(15) 125.15(19) 

O(5)-C(16)-C(17) 115.34(18) 

C(15)-C(16)-C(17) 119.50(17) 

C(18)-C(17)-C(16) 120.31(18) 

C(17)-C(18)-C(13) 120.97(17) 
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O(7)-C(20)-O(6) 122.60(18) 

O(7)-C(20)-C(21) 126.11(18) 

O(6)-C(20)-C(21) 111.28(17) 

O(9)-C(22)-O(8) 123.74(19) 

O(9)-C(22)-C(23) 125.35(19) 

O(8)-C(22)-C(23) 110.89(17) 

C(5)-N(1)-C(1) 124.72(14) 

C(5)-N(1)-C(4) 119.32(15) 

C(1)-N(1)-C(4) 112.69(13) 

O(4)-N(2)-O(3) 124.1(2) 

O(4)-N(2)-C(10) 117.9(2) 

O(3)-N(2)-C(10) 118.0(3) 

C(5)-O(2)-C(6) 113.52(14) 

C(19B)-O(5)-C(16) 119.7(3) 

C(16)-O(5)-C(19A) 115.7(3) 

C(20)-O(6)-C(2) 116.07(14) 

C(22)-O(8)-C(3) 117.33(14) 

________________________________________________________________________ 
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Anexo G. Coordenadas atómicas (x104) e parâmetros de deslocamento térmico 

isotrópico equivalente (Å2x103) para A59. 

__________________________________________________________________ 
 x y z U(eq) 

__________________________________________________________________ 

C(1) 7369(2) 6701(2) 2691(1) 37(1) 

C(2) 9699(2) 6970(2) 2918(1) 36(1) 

C(3) 9846(2) 5043(2) 2669(1) 39(1) 

C(4) 8185(2) 4148(2) 1832(1) 43(1) 

C(5) 4815(2) 4765(2) 1380(1) 43(1) 

C(6) 2578(3) 2687(3) 97(1) 63(1) 

C(7) 2593(4) 1048(4) -553(2) 82(1) 

C(8) 6280(2) 6303(2) 3435(1) 41(1) 

C(9) 6042(4) 7593(4) 4876(1) 77(1) 

C(10) 12602(3) 9004(2) 2630(1) 46(1) 

C(11) 13345(3) 10047(3) 1997(2) 70(1) 

C(12) 9350(3) 2656(2) 3424(1) 50(1) 

C(13) 8627(4) 2145(3) 4211(2) 70(1) 

N(1) 6675(2) 5162(2) 1926(1) 43(1) 

O(1) 4855(2) 4995(2) 3377(1) 59(1) 

O(2) 7112(2) 7662(2) 4155(1) 50(1) 

O(3) 3607(2) 5642(2) 1456(1) 57(1) 

O(4) 4514(2) 3263(2) 735(1) 51(1) 

O(5) 10610(2) 7964(2) 2331(1) 42(1) 

O(6) 13600(2) 9055(2) 3326(1) 66(1) 

O(7) 9276(2) 4345(2) 3407(1) 43(1) 

O(8) 9876(3) 1726(2) 2861(1) 76(1) 
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Anexo H. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o composto A59. 

________________________________________________________________________ 

C(1)-N(1)  1.4523(19) 

C(1)-C(8)  1.524(2) 

C(1)-C(2)  1.528(2) 

C(2)-O(5)  1.4385(18) 

C(2)-C(3)  1.522(2) 

C(3)-O(7)  1.4500(19) 

C(3)-C(4)  1.522(2) 

C(4)-N(1)  1.465(2) 

C(5)-O(3)  1.210(2) 

C(5)-O(4)  1.346(2) 

C(5)-N(1)  1.351(2) 

C(6)-O(4)  1.446(2) 

C(6)-C(7)  1.485(3) 

C(8)-O(1)  1.1967(19) 

C(8)-O(2)  1.332(2) 

C(9)-O(2)  1.446(2) 

C(10)-O(6)  1.195(2) 

C(10)-O(5)  1.3505(19) 

C(10)-C(11)  1.484(3) 

C(12)-O(8)  1.195(2) 

C(12)-O(7)  1.349(2) 

C(12)-C(13)  1.495(3) 

N(1)-C(1)-C(8) 111.47(13) 

N(1)-C(1)-C(2) 102.31(12) 

C(8)-C(1)-C(2) 113.25(13) 

O(5)-C(2)-C(3) 108.78(12) 

O(5)-C(2)-C(1) 106.71(13) 

C(3)-C(2)-C(1) 103.22(12) 

O(7)-C(3)-C(4) 111.79(12) 

O(7)-C(3)-C(2) 102.26(12) 

C(4)-C(3)-C(2) 103.56(13) 

N(1)-C(4)-C(3) 103.34(12) 

O(3)-C(5)-O(4) 125.07(15) 

O(3)-C(5)-N(1) 124.94(15) 

O(4)-C(5)-N(1) 109.99(14) 

O(4)-C(6)-C(7) 106.75(17) 

O(1)-C(8)-O(2) 124.89(16) 

O(1)-C(8)-C(1) 125.34(15) 

O(2)-C(8)-C(1) 109.73(13) 

O(6)-C(10)-O(5) 122.71(16) 

O(6)-C(10)-C(11) 125.62(17) 

O(5)-C(10)-C(11) 111.67(17) 

O(8)-C(12)-O(7) 122.75(19) 

O(8)-C(12)-C(13) 126.77(18) 

O(7)-C(12)-C(13) 110.45(17) 

C(5)-N(1)-C(1) 121.31(13) 

C(5)-N(1)-C(4) 125.78(13) 

C(1)-N(1)-C(4) 112.90(12) 

C(8)-O(2)-C(9) 115.74(15) 

C(5)-O(4)-C(6) 115.88(14) 

C(10)-O(5)-C(2) 116.21(13) 

C(12)-O(7)-C(3) 118.17(13) 
________________________________________________________________________ 
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Anexo I. Coordenadas atómicas (x104) e parâmetros de deslocamento térmico 

isotrópico equivalente (Å2x103) para NO2. 

__________________________________________________________________ 
 x y z U(eq) 

__________________________________________________________________ 

C(1) 1698(4) 6068(9) 408(2) 57(1) 

C(2) 1060(4) 4119(9) 438(2) 62(1) 

C(3) 236(4) 3765(8) 935(2) 54(1) 

C(4) 43(3) 5350(7) 1398(2) 43(1) 

C(5) 702(4) 7328(7) 1340(2) 53(1) 

C(6) 1537(4) 7692(8) 850(2) 58(1) 

C(7) -932(3) 5049(7) 1929(2) 43(1) 

C(8) -1361(4) 2645(7) 1981(2) 54(1) 

C(9) -2142(4) 6401(8) 1707(2) 57(1) 

C(10) -346(3) 5901(6) 2590(2) 39(1) 

C(11) 630(3) 4345(6) 2920(2) 41(1) 

C(12) 1256(4) 5302(7) 3524(2) 48(1) 

C(13) 252(4) 5888(9) 4014(2) 58(1) 

C(14) -752(4) 7390(8) 3692(2) 62(1) 

C(15) -1371(4) 6431(9) 3081(2) 57(1) 

C(16) 893(5) 6882(12) 4616(2) 90(2) 

C(17) 2199(3) 1868(7) 2544(2) 43(1) 

C(18) 4004(4) -357(7) 2191(2) 51(1) 

C(19) 4855(4) 60(10) 1642(2) 67(1) 

C(20) 4691(4) 1995(10) 1390(2) 69(2) 

C(21) 3684(4) 3288(8) 1719(2) 56(1) 

C(22) 4710(4) -752(7) 2831(2) 49(1) 

C(23) 5539(4) 843(8) 3109(2) 59(1) 

C(24) 6127(4) 552(9) 3703(2) 65(1) 

C(25) 5918(4) -1360(8) 4048(2) 55(1) 

C(26) 5136(4) -2946(9) 3781(2) 62(1) 

C(27) 4544(4) -2627(8) 3176(2) 57(1) 

C(28) 6375(7) -3407(13) 5010(3) 104(2) 

N(1) 2590(4) 6459(11) -111(2) 81(1) 

N(2) 3240(3) 1678(5) 2180(2) 48(1) 

O(1) 3085(5) 8231(10) -152(2) 121(2) 

O(2) 2744(5) 5015(10) -494(2) 117(2) 

O(3) 1651(2) 3871(4) 2476(1) 44(1) 
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O(4) 1807(3) 436(5) 2880(2) 62(1) 

O(5) 6523(3) -1467(7) 4651(1) 71(1) 
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Anexo J. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o composto NO2. 

________________________________________________________________________ 

C(1)-C(2)  1.363(7) 

C(1)-C(6)  1.368(7) 

C(1)-N(1)  1.471(6) 

C(2)-C(3)  1.388(6) 

C(3)-C(4)  1.386(6) 

C(4)-C(5)  1.394(6) 

C(4)-C(7)  1.541(5) 

C(5)-C(6)  1.383(6) 

C(7)-C(8)  1.538(6) 

C(7)-C(9)  1.547(5) 

C(7)-C(10)  1.565(5) 

C(10)-C(11)  1.523(5) 

C(10)-C(15)  1.539(5) 

C(11)-O(3)  1.463(4) 

C(11)-C(12)  1.504(5) 

C(12)-C(13)  1.529(5) 

C(13)-C(14)  1.515(6) 

C(13)-C(16)  1.515(6) 

C(14)-C(15)  1.512(6) 

C(17)-O(4)  1.202(5) 

C(17)-N(2)  1.348(5) 

C(17)-O(3)  1.352(4) 

C(18)-N(2)  1.470(5) 

C(18)-C(19)  1.494(6) 

C(18)-C(22)  1.508(6) 

C(19)-C(20)  1.301(7) 

C(20)-C(21)  1.496(6) 

C(21)-N(2)  1.462(5) 

C(22)-C(27)  1.366(6) 

C(22)-C(23)  1.402(6) 

C(23)-C(24)  1.363(6) 

C(24)-C(25)  1.392(7) 

C(25)-C(26)  1.361(6) 

C(25)-O(5)  1.377(5) 

C(26)-C(27)  1.387(6) 

C(28)-O(5)  1.412(7) 

N(1)-O(1)  1.201(7) 

N(1)-O(2)  1.204(6) 

 

C(2)-C(1)-C(6) 121.9(4) 

C(2)-C(1)-N(1) 119.7(5) 

C(6)-C(1)-N(1) 118.5(5) 

C(1)-C(2)-C(3) 119.0(4) 

C(4)-C(3)-C(2) 121.5(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 117.3(3) 

C(3)-C(4)-C(7) 122.4(4) 

C(5)-C(4)-C(7) 120.2(3) 

C(6)-C(5)-C(4) 121.7(4) 

C(1)-C(6)-C(5) 118.6(4) 

C(8)-C(7)-C(4) 111.4(3) 

C(8)-C(7)-C(9) 107.5(3) 

C(4)-C(7)-C(9) 105.4(3) 

C(8)-C(7)-C(10) 110.8(3) 

C(4)-C(7)-C(10) 110.8(3) 

C(9)-C(7)-C(10) 110.9(3) 

C(11)-C(10)-C(15) 106.9(3) 

C(11)-C(10)-C(7) 114.0(3) 

C(15)-C(10)-C(7) 114.0(3) 

O(3)-C(11)-C(12) 108.2(3) 

O(3)-C(11)-C(10) 108.5(3) 

C(12)-C(11)-C(10) 112.5(3) 

C(11)-C(12)-C(13) 111.8(3) 

C(14)-C(13)-C(16) 112.6(4) 

C(14)-C(13)-C(12) 108.4(3) 

C(16)-C(13)-C(12) 111.3(4) 

C(15)-C(14)-C(13) 112.9(4) 

C(14)-C(15)-C(10) 111.4(3) 

O(4)-C(17)-N(2) 124.3(4) 

O(4)-C(17)-O(3) 124.6(3) 

N(2)-C(17)-O(3) 111.0(3) 

N(2)-C(18)-C(19) 100.2(4) 

N(2)-C(18)-C(22) 112.6(3) 
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C(19)-C(18)-C(22) 115.3(3) 

C(20)-C(19)-C(18) 113.2(4) 

C(19)-C(20)-C(21) 111.9(4) 

N(2)-C(21)-C(20) 101.1(4) 

C(27)-C(22)-C(23) 117.0(4) 

C(27)-C(22)-C(18) 122.1(4) 

C(23)-C(22)-C(18) 120.8(4) 

C(24)-C(23)-C(22) 121.3(5) 

C(23)-C(24)-C(25) 120.3(5) 

C(26)-C(25)-O(5) 124.9(5) 

C(26)-C(25)-C(24) 119.3(4) 

O(5)-C(25)-C(24) 115.8(4) 

C(25)-C(26)-C(27) 119.8(5) 

C(22)-C(27)-C(26) 122.3(4) 

O(1)-N(1)-O(2) 122.8(5) 

O(1)-N(1)-C(1) 118.8(5) 

O(2)-N(1)-C(1) 118.3(5) 

C(17)-N(2)-C(21) 126.4(3) 

C(17)-N(2)-C(18) 120.3(3) 

C(21)-N(2)-C(18) 113.2(3) 

C(17)-O(3)-C(11) 115.0(3) 

C(25)-O(5)-C(28) 117.8(4)

________________________________________________________________________ 
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7 Apêndice  

 

Apêndice A. Trabalhos Realizados em Paralelo 

 

Paralelamente à realização do trabalho apresentado nesta tese, foi 

feito o trabalho de caracterização estrutural de cinco compostos do tipo hidrazonas. 

As hidrazonas são compostos tipo iminas com a formula geral R1R2C=N–NR3R4. 

As propriedades e aplicações dependem da natureza dos substituintes R. Além de 

apresentar atividade biológica como foi mencionado anteriormente, as hidrazonas 

chamam a atenção por seu potencial uso como sistemas moleculares, capazes de 

mudar reversivelmente sua configuração e isomerização (SU; APRAHAMIAN, 2014 

e TATUM et al., 2014). Estes compostos podem apresentar coordenação dinâmica, 

comportando-se como um sistema de trava e destrava controlado por íons metálicos 

(CHAUR et al., 2011).  Todas essas propriedades permitem que as hidrazonas 

sejam usadas em química supramolecular (SU; APRAHAMIAN, 2014), interruptores 

moleculares (CNOSSEN et al., 2014 e YAMAMURA et al., 1992), montagens 

metálicas (RUBEN et al., 2006 e ULRICH; LEHN, 2009) e sensores de cátions e 

ánions (SU; APRAHAMIAN, 2014 e TATUM et al., 2014). 

Este trabalho deu como resultado três publicações em revistas 

internacionais e um artigo está sendo preparado para submissão. Os artigos 

publicados são:  

 Synthesis and characterization of (6-{[2-(pyridin-2-

yl)hydrazinylidene]methyl}pyridin-2-yl)- methanol: a supramolecular and topological 

study. (Acta Cryst. (2015). C71, 631–635) 

 Theoretical and experimental comparative study of a derivative from 2-

pyridinecarboxaldehyde which exhibits configurational dynamics. (J. Mol. Struct. 

1119 (2016) 286-295) 

 New pyrazolino and pyrrolidino[60]fullerenes: the introduction of the hydrazone 

moiety for the formation of metal complexes. (J. Phys. Org. Chem. (2016). e361) 
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