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Resumo 

Nesta pesquisa, calculou-se, por meio da modelagem molecular, parâmetros 

físico-químicos importantes à capacidade anti-radicalar de compostos fenólicos 

extraídos de plantas da flora nacional, Chimarrhis turbinata e Arrabidaea 

samydoides. As propriedades eletrônicas também podem ser analisadas por meio de 

superfícies representadas por legendas de cores no campo 3D. Mapa de potencial 

eletrostático, distribuição orbitalar de HOMO e de LU MO e densidade de spin foram 

superfícies avaliadas neste trabalho. Em adição, estudos de QSAR (Quantitative 

Structure-Activity Relationships) , cálculos de descritores moleculares holísticos por 

meio dos programas DRAGON e VOLSURF, cálculos estatísticos incluindo algoritmo 

genético e PLS (Partial Least Squares), demonstraram a influência de determinadas 

características moleculares como fundamentais à atividade biológica. A pesquisa 

concluiu que o grupo farmacofórico favorável à atividade antioxidante é estrutura que 

apresenta predominantemente características hidrofílicas, grupos hidroxila como 

substituintes, características eletrônicas favoráveis à doação de elétron e à 

estabilização do radical fenóxi formado, além de reduzido comprometimento 

estérico. Consideramos que os métodos empregados no trabalho podem ser 

considerados como abordagem inovadora para a Ciência Cosmética, indicando 

potencial ação antioxidante, que poderá ser utilizada em formulações 

antienvel heci mento. 
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Abstract 

In this research, the calculated physico-chemical parameters, by molecular 

mOdelling, have been reported in the literature for supplying important information 

about the antiradicalar behavior of phenolic compounds, as the studied herein from 

Chimarrhis turbinata sp. and Arrabidaea samydoides sp. The electronic properties 

also can be analyzed by means of surfaces represented by legends of colors in the 

3D field. Map of electrostatic potential, HOMO and LU MO distribution orbitalar and 

spin density have been used in this work. In addition, QSAR studies (Quantitative 

Structure-Activity Relationships), calculations of holistic molecular descriptors by 

softwares DRAGON and VOLSURF, statistical analysis including genetic algorithm 

and PLS (Partial Least Squares), demonstrate the influence of the molecular 

structure in the biological activity. Therefore, pharmacofor favorable to the antioxidant 

activity structure that presents predominantly characteristic hydrophilic, groups 

hydroxyl as substituintes, electronic characteristics favorable to the donation of 

electron and the stabilization of the radical formed, besides reduced inibition esteric. 

These recent methods can be considered as an innovative approach for Cosmetic 

Science toward antioxidant action that could be used in antiaging products. 
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I. INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da expectativa de tempo de vida nas últimas décadas, os 

estudos envolvendo propriedades antienvelhecimento em produtos cosméticos vêm 

despertando muito interesse (MAGALHÃES, 2000; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATíSTICA, 2004). 

Naturalmente, nosso organismo possui substâncias, que têm por objetivo 

estabelecer equilíbrio harmônico entre as moléculas oxidantes, as antioxidantes e a 

pele. Esta última, por sua área extensa e função protetora do organismo ao meio 

externo, é muito exposta ao ataque radicalar às suas células. Uma das maiores 

causas do envelhecimento cutâneo é a desorganização do mecanismo de defesa 

antioxidante de nosso organismo. Por conseqüência, possui uma defesa natural 

antioxidante, que é permanentemente requisitada (FUCHS, 1998; MAGALHÃES, 

2000). 

A diminuição da elasticidade do epitélio foi associada à rigidez protéica da 

matriz extracelular, devido à polimerização do colágeno e degradação da elastina. 

Porém, estudo recente in vitro realizado por uso de microscopia atômica-AFM 

(Atomic Force Microscopy) , atribuiu à rigidez excessiva das células epiteliais ao 

aumento da densidade das fibras do citoesqueleto com o decorrer da idade 

(BERDYYEVA et aI., 2005). Entretanto, um dos principais motivos apontado 

unanimemente como responsável pelo processo de envelhecimento é o 

desequilíbrio do mecanismo de defesa antioxidante de nosso organismo (THOMAS, 

2000; OKIGAMI, 2001). 

É preocupação constante da Cosmetologia prevenir e atenuar o 

envelhecimento cutâneo, por meio da busca e estudo de substâncias antioxidantes 

eficazes veiculadas nos produtos cosméticos aos consumidores. Antioxidantes 

referem-se a substâncias que possam diminuir ou bloquear as reações de oxidação 

induzidas por radicais livres, pois a reatividade radicalar causa várias lesões em 

diversas estruturas celulares, sendo a principal responsável por patologias 

associadas a idade (ROLlM et aI., 2006). 

Em adição, os médicos dermatologistas procuram novas formas de promover 

a foto proteção efetiva aos seus pacientes, principalmente contra o neoplasma 

cutâneo induzido pela radiação ultravioleta (UV). As radiações UVA e UVB 

estimulam a formação de peróxidos citotóxicos (radical livre), porém não se tem o 
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conhecimento de qual das duas radiações é a de maior predisposição, mas sabe-se 

que atuam sinergicamente neste efeito. A associação destas duas radiações está 

relacionada ao melanoma, o câncer de pele mais agressivo e também o mais raro, 

pois a radiação UVA provoca a transformação celular, enquanto que a UVB causa a 

imunussupressão, e assim têm-se condições propícias para o crescimento da 

manifestação malígna. Antioxidantes neutralizam as espécies reativas de oxigênio 

(ROS), diminuindo o estresse oxidativo e prevenindo o aparecimento do câncer de 

pele induzido pelos raios UV. Várias pesquisas são realizadas com o intuito de se 

descobrir novas moléculas com poder antioxidante. Alguns novos compostos de 

origem vegetal vêm sendo usados para prevenir o câncer de pele, pois se sabe que 

as moléculas antioxidantes agem em diferentes etapas do processo carcinogênico, 

inclusive na transdução genética. Novas substâncias antioxidantes como os 

polifenóis do chá verde, alfa-MSH (peptídeos que impedem o estímulo a 

melanogênese), genisteína, oligonucleotídeos descodificados por NF-KB (fator 

nuclear kapa-beta), vacinas pTpT (dinocleotídeo de timina) e IL-12 (interleucina-12) 

estão sendo pesquisadas (TING et aI., 2003). 

Neste trabalho, séries de compostos vegetais extraídos da flora nacional, das 

espécies Chimarrhis turbinata e Arrabidaea samydoides, foram submetidos à análise 

racional quanto às suas atividades antioxidantes. O uso prévio da modelagem 

molecular e de outras metodologias relacionadas é considerado ferramenta a serviço 

da Ciência Cosmética, possibilitando estudos aprofundados na descoberta por 

novas moléculas antioxidantes. 

A modelagem molecular é metodologia do planejamento racional, envolvendo 

a compreensão da interação, ao nível molecular, de uma substância com seu 

receptor, sobre os pontos de vista quali e quantitativo. Por meio desta técnica, 

podemos analisar a estrutura molecular compreendida em determinado sistema, 

favorecendo o melhor entendimento dos sistemas biológicos, e também fomece 

meios para se prever a potencialidade de moléculas candidatas a compostos 

bioativos (COHEN, 1996; MONTANARI, 2000). 
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11. OBJETIVOS 

• O objetivo deste trabalho foi demonstrar que o emprego da modelagem 

molecular pode ser utilizado para estabelecer relações entre estruturas 

químicas e atividade antioxidante de substâncias de origem vegetal, extraídas 

da flora nacional, das espécies Chimarrhis turbinata e Arrabidaea 

samydoides, como contribuição na Ciência Cosmética. 
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111. REVISÃO DA LITERATURA 

111.1. ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

o envelhecimento, como um todo, é um processo que todo ser vivo se 

submete com o avançar da idade, e no qual observam-se várias modificações que 

comprometem o funcionamento, a aparência e toda a qualidade de vida do ser. 

Embora consideremos como pessoas 'velhas' as pessoas idosas, é importante ter 

em mente que o processo de envelhecimento ocorre em velocidades diferentes nos 

organismos da mesma espécie (HAWARD, 1996). 

O envelhecimento cutâneo têm adquirido grande importância nas últimas 

décadas, despertando muito interesse na classe científica, que procura entendê-lo 

melhor, transformando-o ~m fonte de estudo. Observa-se que, apesar do 

comprometimento das funções da pele ao longo da idade, seu principal papel como 

barreira protetora do organismo frente a diversas agressões do meio ambiente, 

raramente falha no decorrer dos anos. No entanto, por ser responsável por nossa 

aparência externa, influe na autoestima do indivíduo, nos relacionamentos afetivos, 

na capacidade profissional, no convívio social, enfim, em toda a sua qualidade de 

vida (MAGALHÃES, 2000). 

Existe um processo natural que ocorre independente de fatores externos, e 

que se traduz por um decaimento das funções vitais do corpo, índice reduzido de 

renovação celular, comprometimento do fluxo sangüíneo, respostas imunológicas 

ineficientes e demais comprometimentos do bom funcionamento do corpo. Estes 

fatores deixam o organismo mais vulnerável a diversos patógenos invasores, 

ocorrendo alterações de toda estrutura celular e molecular do corpo, inclusive 

mudando a trancrição genética de diversas proteínas, enzimas, moléculas de DNA, 

que ficam deficientes em suas funções. A este processo denominamos 

envelhecimento cutâneo intrínseco (MAGALHÃES, 2000; OKIGAMI, 2001). 
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No envelhecimento cutâneo extrínseco destacamos o fotoenvelhecimento, 

que é causado pela radiação solar, apesar de outros fatores também influenciarem o 

processo. Os raios ultravioleta (UV), e suas variações como UVA, UVB e UVC, 

provocam danos estruturais à pele e também formam radicais livres reativos, aos 

quais nossa defesa natural antioxidante vai progressivamente perdendo sua eficácia 

(MAGALHÃES, 2000; THOMAS, 2000). 

A Cosmetologia busca entender profundamente este processo. O público está 

mais exigente, esclarecido e interessado nos efeitos reais das formulações 

cosméticas, e menos enganáveis pela falsa publicidade. Portanto, os cosmetólogos 

estão constantemente pesquisando novas substâncias para combater e, 

principalmente, prevenir o envelhecimento cutâneo. Novas formulações têm sido 

desenvolvidas com substâncias que possam atingir a eficácia pretendida e que 

sejam seguras ao usuário (MAGALHÃES, 2000). 

///.1 .1. A pele e os radicais livres 

Os radicais livres são moléculas que possuem um elétron desemparelhado na 

sua órbita mais externa, tornando-os muito instáveis e reativos. Esse fato é 

responsável pela sua reatividade, pois através de reações químicas, tende formar 

um par de elétrons na sua última órbita, danificando outras espécies menos reativas 

do organismo, e tornando-se, por razões quânticas, estável (THOMAS, 2000; 

OKIGAMI, 2001). 

A pele é a nossa primeira barreira de defesa e está sujeita a agressões 

ambientais formadoras de radicais livres (WEST, 1994; KAMAL-ELDIN et aI., 1996). 

Dessa forma, existe a necessidade de controlá-los, antes que provoquem danos 

celulares. Na Figura 1 está representada a função protetora da pele, evitando 

variações drásticas de umidade, de temperatura e invasão de microrganismos 

patógenos. 
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Figura 1 - Representação das funções barreira da pele, contra: (1) frio, (2) 

radiação solar e (3) microrganismos patogênicos (SKIN CARE HOMEPAGE, 2006). 

Os antioxidantes são substâncias que diminuem ou bloqueiam as reações de 

oxidação induzidas pelos radicais livres. Naturalmente, nosso organismo possui 

substâncias que têm por objetivo estabelecer um equilíbrio entre nossas defesas 

naturais endógenas e a concentração de radicais livres formada no corpo. Devido a 

área extensa da pele e sua função protetora do organismo ao meio externo, ela é 

muito exposta ao ataque radicalar, possuindo uma defesa natural antioxidante que é 

constantemente requisitada (TROMMER et aI., 2002) . 

Uma das maiores causas do envelhecimento cutâneo é a desorganização do 

mecanismo de defesa antioxidante da pele. Conseqüentemente, surgem lesões 

como resultado das condições causadas por esse desequilíbrio e ocorrem danos às 

estruturas nela presentes, como lipídios, proteínas e DNA. Com o passar da idade, 

aumenta a concentração de radicais livres, que deveriam ser neutralizados por 

substâncias que atuam no nosso organismo, como vitaminas antioxidantes (C e E) , 

enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase) e os 

oligoelementos, (selênio e zinco). Substâncias antioxidantes como a glutationa 

(GSH), nicotinamida adenina dinucleotídeo (forma reduzida, NADH) e carnosina são 

sintetizadas pelas células do organismo; ácido úrico e bilirubina são produtos do 

metabolismo celular e ácido ascórbico, tocoferóis e polifenóis são obtidos da dieta. 
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Ao contrário do que se observa na fase inicial da vida, a dieta alimentar deixa de ser 

um fator limitante no estresse oxidativo observado no envelhecimento 

(MAGALHÃES, 2000; OKIGAMI, 2001; CASTRO-GAMBOA et ai., 2003). 

111.1.2. Substâncias a ntioxidantes empregadas no tratamento 

antienvelhecimento cutâneo 

Os estudos de propriedades antienvelhecimento vêm, sobretudo na 

atualidade, despertando muito interesse, se considerado o aumento da expectativa 

de vida observado nos últimos tempos. Constantemente, substâncias cosméticas 

que procuram manter estável o equilíbrio entre defesas antioxidantes e os radicais 

livres formados são estudadas e, dentre elas, destacamos: 

Ácido ascórbico (Vitamina C) 

OH 

OH 

HO O 

ácido ascórbico 

Muitos mamíferos são capazes de sintetizá-lo a partir da glicose oxigenada do 

ácido glucorônico, porém o homem e outros mamíferos como macacos e porcos, o 

extraem da dieta alimentar, sendo o antioxidante hidrossolúvel mais comum entre os 

animais. Atua em inúmeras reações de hidroxilação e estimula a síntese de 

colágeno (TROMMER et aI. , 2002; SCOTTI, VELASCO, 2003). 

Na pele humana, os níveis de vitamina C na epiderme chegam a ser cinco 

vezes superior ao da derme. Essa diferença pode interferir na biossíntese de 

colágeno e de elastina controlados na derme, na capacidade de cicatrização da 

pele, ou no transporte de substância, através da vascularização da epiderme para 

derme (THIELE et ai., 2000) . 

A fim de contornar a instabilidade química da vitamina C, a Cosmetologia tem 

utilizado vários derivados como, o palmitato de ascorbila, o fosfato de ascorbila 

trissódico, dentre outros, que apresentam atividades antioxidantes significativas em 
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loções quando associado ao de acetato de vitamina E 3%. O fosfato trissódico de 

ascorbila apresenta atividade in vivo após ação da enzima fosfatase, aliviando a pele 

do estresse oxidativo provocado pelas reações em cadeia da peroxidação lipídica, 

prevenindo a formação de hidroperóxidos tóxicos (SeOTII et aI., 2003). 

Glutationa 

Glutationa, um tripeptídeo (X-L-glutamil-L-cisteinil-glicina), existe no organismo 

em suas formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), por um processo dinâmico como 

representado na Figura 2, atuando direta ou indiretamente em muitos processos 

biológicos importantes, incluindo a síntese de proteínas, metabolismo e proteção 

celular. Presente no espaço intracelular de vários tecidos em concentrações 

milimolares, é um antioxidante importante, solúvel em água (THIELE et a/. , 2000; 

JÚNIOR etal., 2001; SCOTII eta/., 2003). 

"=r-~~~~( 
f COOH H,N 

n 

L-Glutationa reduzida 
(GSH) 

Glutationa i Glulal iona redulase 

I (GR) 1 
peroxidase 1 (GSH· PlC) 

Glulationa oxidase 
(GO) 

HP 

2 H20 2 

"=r-~3;~~( 
/ f

COOH H2N 

n 

L-Glutationa oxidada 
(GSSG) 

Figura 2 - Interconversão da glutationa reduzida e oxidada, pela ação das 

enzimas glutationa peroxidase, oxidase e redutase (JÚNIOR et a/., 2001). 

Sua ação pode ser como agente redutor de numerosas enzimas, entre elas, 

a glutationa peroxidase e a fosfolipídio hidroperóxido glutationa peroxidase, e, 
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também, protegendo as células dos radicais livres contendo um oxigênio reativo, 

como o oxigênio singlete, radicais hidroxi e superóxido. Sua ausência resulta em 

acúmulo de hidroperóxidos de lipídios, provocando aumento da síntese hepática de 

ascorbato, comprovando que a ação antioxidante destas duas substâncias está 

relacionada (THIELE et a/. ,2000). 

A cisteína, um dos substratos da y-glutamilcisteína-sintetase, é 

freqüentemente o fator limitante na síntese da glutationa (GSH). Devido à natureza 

altamente polar da cisteína (ClogP = -1 ,30), a glutationa é fracamente absorvida 

topicamente, sendo que os melhores resultados em cosméticos antioxidantes têm 

sido obtidos com derivados da GSH, como GSH-metiléster, GSH-etiléster e GSH

isopropiléster (OKIGAMI, 2001). 

Vitamina E 

H 3 C CH 3 

H " " CH; H
3
C ,,' H 

HO 
CH 3 

CH 3 

a- tocofeml 

H3 C CH3 

" CH 3 H
3
C" H H

3
C' H 

HO 
CH 3 

y-tocofeml 

Existem 4 isômeros da molécula de tocoferol , a , ~ , X, 0, sendo que a 

forma mais antioxidante é a y. Esta última não se encontra disponível no mercado 

para a elaboração de produtos cosméticos e a forma a-tocoferol , fotossensível, é a 

utilizada (KAMAL-ELDIN et ai., 1996; KELLER et aI., 1998). 

Com o objetivo de elevar a estabilidade do tocoferol, a molécula pode 

ser oxidada ou esterificada, originando os derivados a-tocoferol-quinona e (X

tocoferol-succinato. Posteriormente, estes derivados são biotransformados no 

fígado, disponibilizando o caráter antioxidante e aumentando a biodisponibilidade do 

a-tocoferol. O a-to cofero I age tanto neutralizando formas radicalares como 

interferindo na peroxidação lipídica (KAMAL-ELDIN et ai., 1996; OKIGAMI, 2001). 
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o radical tocoferoxil formado na neutralização dos radicais livres pode, 

na presença de ubiquinol, que se transforma em ubiquinona, se reconstituir e refazer 

seu potencial antioxidante. Do mesmo modo, a molécula de tocoferoxil, na presença 

de selênio ou enxofre, pode reagir com o ascorbato, originário do ácido ascórbico, e 

se transformar no radical ascorbil, recuperando a forma antioxidante (Figura 3). O 

tocoferoxil pode também ser neutralizado ao reagir com outra espécie radicalar, 

resultando em molécula não reativa (OKIGAMI, 2001). 

o. 

H, C CH, Se ou S 

( '\ 
H, C CH, 

ascorbato radical 
ascorbil 

H 

H, C H,C 

CH, CH, 

radical tocoferoxil a.-tocoferol 

Figura 3 - Redução do radical tocoferoxil por ascorbato (THOMAS, 

2000). 

Nos produtos cosméticos anti envelhecimento a associação das 

vitaminas C e E é muito eficaz, resultando em um produto com maior potencial 

antioxidante do que formulações com estas vitaminas isoladamente (Figura 4). 
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~. 

Figura 4 - Associação das vitaminas C e E (SKIN CARE 

HOMEPAGE, 2006). (1) - Radicais livres gerados na exposição solar podem 

danificar membranas celulares;(2) - DNA; (3) - várias moléculas do organismo; (4) 

- a vitamina E neutraliza os radicais livres, evitando danos e na presença da 

vitamina C, a vitamina E é regenerada. 

Dimetilaminoetanol (DMAE) 

H3C'N----CH3 
I 

CH
2 I 

CH2 \ 
OH 

Dimetilaminoetanol (DMAE) 

O dimetilaminoetanol(DMAE) confere resistência e estabilidade para a 

membrana de células plasmáticas, influi na síntese do ácido aracdônico e de 

mediadores pró-inflamatórios. Inicialmente, foi usado como um suplemento 
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alimentício. Muitos produtos cosméticos oferecem ao consumidor uma formulação

mista de DMAE, aminoácidos, ésteres de vitamina C, ácido a-Iipóico, promovendo

firmeza da pele, atenuação de rugas, aparência jovial e suavidade (ROC, 2002;

USHODA et ai., 2002).

Embora o mecanismo de ação não esteja comprovado, menciona-se que

a ação do DMAE está relacionada à produção de acetilcolina. A acetilcolina (Ach) é

sintetizada a partir de colina e acetil-CoA por meio da ação da colina acetiltransferase.

Com o aumento da produção e liberação de acetilcolina, acredita-se ocorrer aumento

no tônus muscular (SCOTII ,VELASCO, 2003).

O aparecimento de leve irritação cutânea pode surgir durante as

primeiras quatro semanas de uso tópico do DMAE (ROC, 2002; USHODA et ai.,

2002).

Ácido a-lipóico

o

~OH
s-s

Ácido a-lipóico

o

OH

SH SH

Ácido a-lipóico reduzido

Molécula naturalmente encontrada em todas as células do organismo, com

grande poder antioxidante e antiinfiamatório. Potencializa os efeitos antioxidantes de

outras vitaminas, como C e E, e é igualmente hidrossolúvel e lipossolúvel, o que

garante maior atuação anti-radicais livres, desde a membrana plasmática até o

núcleo celular; porém, esse efeito ocorre utilizando um sistema metabólico que

transforma sua estrura comercializada, que é oxidada ( OKIGAMI, 2001).

Auxilia na recuperação de lesões, na absorção de nutrientes, na

quelação de metais de transição, na inibição da ativação do fator NFk-B (Nuclear

Factor Kappa Beta) e impede, podendo reverter, as reações de colágeno com

moléculas de glicose (OKIGAMI, 2001).
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Coenzima Q ou Ubiquinona 

o 
OMe 

OMe 

o e 
Ubiquinona 

São derivados das qui nonas, lipossolúveis, possuem de 1 a 12 unidades 

isoprenóides (n), sendo que em humanos é comum a ubiquinona-10. A ubiquinona, 

além da característica de doar elétrons neutralizando a reatividade radicalar, 

influencia na transferência de prótons da membrana mitocondrial. Esta substância 

atualmente é muito usada no desenvolvimento e elaboração de produtos para a 

prevenção do envelhecimento da pele (THIELE et aI., 2000). 

Sua ação antioxidante acontece ao longo da cadeia respiratória, por meio da 

transferência de prótons da membrana mitocondrial, neutralizando radicais reativos 

de oxigênio e prevenindo os danos nas biomoléculas. Há número crescente de 

estudos sobre a função antioxidante da ubiquinona, a fim da total compreensão do 

seu mecanismo de ação, com vistas ao desenvolvimento e elaboração de produtos 

para a prevenção do envelhecimento de pele (THIELE et ai., 2000). 

Extratos vegetais 

Os vegetais são ricos em substâncias antioxidantes e atribui-se esse fato ao 

processo evolutivo como uma proteção natural aos radicais livres formados pela 

radiação ultravioleta necessária à fotossíntese. Peroxisomas também são organelas 

vegetais, como c/oroplastos e mitocôndrias, que produzem ânion superóxido, agente 

neutralizador de radicais livres, tanto na matriz da organela quanto no sítio peroximal 

dependente de NAOPH. Sistemas enzimáticos antioxidantes encontrados nestas 

organelas incluem diferentes superóxidos-dismutases (SOOs), ciclo ascorbato

glutationa e três desidrogenases NAOP-dependentes. A atividade antioxidante de 

muitas enzimas e metabólitos secundários de plantas superiores foi comprovada em 

experimentos in vitra, por meio da capacidade destes em inibir ou seqüestrar 
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radicais livres e espécies reativas de oxigênio (MASAKI et aI., 1995; KELLER et aI., 

1998; DEL RIO et aI., 2002) . 

Dentre outros componentes ativos de origem vegetal destacam-se os 

flavonóides, os polifenóis, a vitamina C, presentes no chá verde, alecrim, a Ginkgo 

biloba e a cavalinha, entre outros. O Quadro I apresenta 5 subclasses de 

flavonóides antioxidantes extraídos de extratos vegetais, subdivididos em 

antocianinas, f1avonas, catequinas, f1avonóis e taninos. Estas micromoléculas 

possuem a mesma estrutura básica. As variações observadas entre os f1avonóides e 

ácidos fenólicos são atribuídas a diferentes graus de substituições no anel aromático 

(VAYA et aI., 2003; CARDOSO et aI., 2005) . 
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Quadro I - Subclasses de f1avonóides (VAYA et aI., 2003) . 

2' 3' 5-hidroxi (5-0H) 
-;:?' 4' 

8 
1 1 ' B I 7 -hidroxi (7 -OH] 7 -....c::::::: 

o :::::c...... 5' 
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5 
o T -414 (7,3', 4'-OH) 

Flavona Luteolina (5,7,3',4' -OH) 

2' 3' Galangina (3,5,7 -OH) 
-;:?' 4' 

8 
1 l' B I Canferol (3,5,7,4' -OH) 

7( ~ 
ú ~ :---.. 5' 

I A C I 2 6' Quercetina (3,5,7,3',4' -OH) 6 ~ 4 3 OH 
5 
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Estudo realizado em ratos mostrou que após administração oral de chá veíde 

e submetidos à radiação UV houve a redução dos danos oxidativos e menor indução 

de metalonoproteinases (MMPs). Isto foi atribuído aos polifenóis presentes no chá 

verde capazes de prevenir danos oxidativos provocados pela radiação (VAYALlL. et 

aI. , 2004) . 

Ervas usadas na culinária como orégano, canela, sálvia e tomilho também 

apresentam grande quantidade de substâncias antioxidantes (DRAGLAND et aI. , 

2003). 

As algas são fontes de importantes antioxidantes como comprovou Guerin e 

colaboradores (2003), em estudo realizado sobre a astaxantina. Esta protegeu 

contra os danos oxidativos gerados pelos raios UV e atuou como antiinflamatório. A 

alga Haematococcus pluvialis é naturalmente rica em astaxantina e agora é cultivada 

industrialmente, pois este potente antioxidante possui aplicações em indústrias 

alimentícias, cosméticas, dentre outras (GUERIN et aI., 2003). 

111.1.3. Produtos naturais e atividade antioxidante 

Os compostos naturais despertam interesses crescentes na indústria 

cosmética, em especial os de ação antioxidante, pois a hipótese que os radicais 

livres originam o processo de envelhecimento é a mais aceita pela Ciência 

Cosmética (SCOTTI, VELASCO, 2003). Os antioxidantes inibem a oxidação de 

lipoproteínas (low-density lipopratein LOL) humanas in vitra, podendo reduzir in vivo 

a aterogênese e a mortalidade em doenças cardiovasculares. 

Em busca de novas formulações antienvelhecimento, os extratos vegetais são 

muito pesquisados e possuem importante potencial antioxidante. As plantas 

extraídas da flora brasileira da família Papiraceae, principalmente as conhecidas por 

"pariparobas", são ricas em substâncias antioxidantes, utilizadas no tratamento de 

diversas patologias e começam a ter emprego crescente na indústria cosmética 

brasileira. Uma formulação gel contendo 0,1% de 4-nerolidilcatecol, substância 

extraída da pariparoba, em aplicação tópica em pele de ratos evitou a depleção do 

a-tocoferol após indução de raios UV (ROPKE et a/. ,2003). 

Vários trabalhos registram potencial antioxidante importante de compostos 

fenólicos e flavonóides extraídos de vegetais, relacionando efeitos benéficos no 
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combate a doenças coronarianas e outras patologias ligadas ao envelhecimento 

(PANNALA et aI., 2001; ROLlM et al.,2006). 

Os flavonóides constituem classe importante de polifenóis de baixa massa 

molar, sendo empregados na indústria alimentícia, de medicamento e de cosmético. 

É abundantemente encontrado em folhas, flores e caule de diversos vegetais; sendo 

que mais de 4000 flavonóides foram identificados e isolados. Nas plantas, estes 

compostos fornecem proteção contra radiação ultravioleta, patógenos e até 

herbívoros. Alguns compostos flavonóides são pigmentos naturais, atraindo insetos 

polinizadores em certas flores e conferindo coloração vermelha ao vinho e a outros 

vegetais da dieta (GAMEZ et aI., 1998; PANNALA et aI., 2001; RAO et aI., 2004; 

ROLlM et al.,2006). 

O principal benefício à saúde atribuído aos f1avonóides é decorrente de seu 

potencial antioxidante; prevenindo doenças cardíacas, diminuindo a mortalidade 

causada por estas e reduzindo a incidência de infartos, principalmente em homens. 

Os efeitos preventivos dos f1avonóides decorrem de sua capacidade de transferência 

de elétrons aos radicais livres, pela sua ação como quelante de metais, redução dos 

radicais tocoferoxila e inibição de oxidases (PANNALA et aI., 2001; RAO et aI., 2004; 

ROLlM et aI. ,2006). 

As séries de compostos estudadas neste trabalho foram extraídas de duas 

espécies da flora nacional : 

.:. Chimarris turbinata da família Rubiaceae, com o nome popular "pau

de-remo", encontrada com faciiidade nas Américas Central e Sul 

(Figura 5). Neste estudo, utilizou-se o vegetal coletado na cidade de 

Belém, estado do Pará, para extração dos compostos estudados. A 

extração esteve a cargo do grupo de pesquisadores liderados pela 

Profa. Ora. Vanderlan Bolzani, do Instituto de Química da UNESP. A 

Chimarrhis turbinata apresenta em suas folhas (Figura 6) 

concentração elevada de compostos flavonóides e fenólicos com 

propriedades antioxidantes, agindo em várias patologias que estão 

relacionadas a fatores de senescência tais como doença coronariana, 

artrite reumática e câncer (IAN CASTRO-GAMBOA et aI., 2003; 

CARDOSO et aI., 2005). 



Figura 5 - Planta 
pertencente à espécie 
Chimarrhis turbina ta 
(CHIMARRHIS PHOTO, 
2006a). 

Figura 6 - Folhas da planta 
pertencente à espécie 
Chimarrhis turbina ta 
(CHIMARRHIS PHOTO, 
2006b) . 
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• :. Arrabidaea samydoides, da família Bignoniaceae. A família 

Bignoniaceae está constituída por 113 gêneros e 800 espécies de 

plantas arbustivas, arbóreas e trepadeiras. As espécies deste táxon 

encontram se distribuídas nas regiões tropicais de todo o mundo, 

sendo de ocorrência freqüente no continente americano. O jacarandá 

(Jacaranda brasiliana) (Figura 7), ipês amarelo (Figura 8) e roxo 

(Figura 9) (Tabebuia alba e T. avellanedae) são eis exemplos mais 

representativos da família. Existem poucos relatos de estudos químicos 

do gênero Arrabidaea, sendo A. chica a principal espécie estudada. O 

grupo da UNESP anteriormente mencionado coletou a Arrabidaea 

samydoides na Mata Atlântica, Estado de São Paulo (PAULETTI et aI., 

2003a; PAULETTI et aI., 2003b). 

Figura 7 - Jacarandá 
(JACARANDÁ PHOTO, 
2006) . 

Figura 8 - Ipê amarelo 
(IPÊ AMARELO PHOTO, 
2006). 

"'1"' ~'I;:J:~~ . ::i~~,,\ 1';;; . . .... 
~~.~, .. f,íI" ''0 . 

Figura 9 - Ipê roxo (IPÊ 
ROXO PHOTO, 2006). 
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111.1.4. Determinação experimental da atividade antioxidante 

Os testes experimentais usualmente empregados para determinação da 

atividade antioxidante são: 

• Quimioluminescência - é amplamente usada para avaliar a 

atividade antioxidante por meio da reação do ferro 11 e EOTA 

(ácido etilenodiaminotetracético), adicionando-se peróxido de 

hidrogênio, luminol, KH2P04 (fosfato de potássio monobásico) e 

NaOH (hidróxido de sódio) a 25 oCo Avalia-se o sinal CL 

(Chemiluminescence) (CHENG et aI., 2003) . 

• Método da desoxirribose para avaliação da atividade antioxidante 

- a reação ocorre entre cloreto de Ferro 11, EOTA, peróxido de 

hidrogênio, desoxirribose, KH2P04 e NaOH em pH 7,4. A reação é 

realizada a 25°C e, posteriormente, adiciona-se ácido 

tricloroacético e ácido tiobarbitúrico. Aquece-se a 80°C, por 15 

minutos, e efetua-se a leitura da absorbância a 532 nm (CHENG 

et aI. , 2002) . 

• Reação com OPPH - método espectrofotométrico baseado na 

redução do radical relativamente estável 2,2-difenil-1-picrilidrazila 

(OPPH). Quando o OPPH· reage com um composto antioxidante, 

doador do elétron neutralizador da reatividade radical ar, ocorre 

alteração da cor (violeta para amarelo), como apresentado na 

Figura 10. Esta alteração na intensidade da cor é detectada por 

espectofotômetro a 515, 517 ou 518 nm (PAULETTI et aI., 2003a, 

PAULETTI et aI., 2003b; VAYA et aI., 2003). O procedimento 

deste ensaio foi descrito por Mensor e colaboradores em que 

cada solução amostra (2,5 mL) foi acondicionada com 1 mL de 

solução de OPPH (0,03 mM) nas diferentes concentrações (250-5 

~g/mL). Após o tempo de reação de 30 minutos, a absorvância foi 

lida em 518 nm, segundo a Equação 1: 
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Equação 1 %Inibição = [(AB - AA) I AB] X 100 

Onde: AB - absorvância da amostra-branco (t = O min); AA - absorvância 

do extrato pesquisado (t = 30 min). 

Um controle foi feito com 2,5 mL de etanol e 1 mL de DPPH (controle 

negativo) e um branco foi realizado para o extrato (2,5 mL) e 1 mL de etanol, para 

todas as concentrações. Os testes foram realizados em triplicata. Os valores das 

ICso foram calculados por regressão linear e se obteve o gráfico no qual a abscissa 

representa a concentração do extrato testado e a ordenada à proporção da 

porcentagem da atividade antioxidante (MENSOR et ai., 2001). 

~ ~2N __ N-N~ 

Ó 
-----y--N02 + 

°2N 
~ /; violeta 

ó --

~ 0 2
N 

__ 

ó
N-N;P-NO' · 

~ /; °2N aS 
ama relo 

Figura 10 - Reações com OPPH (ANCERAWICZ et aI., 1998). 

• Reação com o cátion radicalar ABTS - Método muito utilizado para 

analisar as propriedades antioxidantes de diversos compostos, 

hidrofílicos ou li pofílicos. Ocorre oxidação do ABTS com persulfato 

potássico, gerando o cátion radicalar ABTS· + . A reação, em que há 

descoloração da cor formada, é monitorada por ensaios 

espectrofotométricos medindo absorbância a 734 nm. Na Figura 11, 

observa-se a reação com o cátion radicalar ABTS (PANNALA et aI., 

2001 ). 
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Figura 11 - Reações com cátion radical ABTS (PANNALA et aI., 2001). 
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111.2 - PLANEJAMENTO RACIONAL NA PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS COM 

POTENCIAL ATIVIDADE BIOLÓGICA 

111.2. 1. Modelagem molecular 

Modelo é uma simplificada descrição de um sistema ou processo, que 

freqüentemente é representado em termos matemáticos, facilitando cálculos e 

predições (LEACH, 2001). 

A modelagem molecular é uma metodologia do planejamento racional para a 

pesquisa de novas entidades químicas candidatas a fármacos, que envolve a 

compreensão da interação molecular dos pontos de vista qualitativo e quantitativo. 

Por meio da análise da estrutura molecular compreendida em determinado sistema, 

fornece informações para se predizer a potencialidade de moléculas candidatas a 

serem compostos bioativos. 

Resumidamente, a modelagem molecular pode ser considerada como 

conjunto de técnicas computacionais baseadas nos métodos de química teórica e 

dados experimentais, compreendendo a construção e manipulação de modelos 

químicos ou biológicos, que, submetidos a cálculos envolvendo parâmetros físico

químicos, fornecem informações úteis para o estudo da natureza estérica, eletrônica 

e lipofílica da provável interação do fármaco ou de substâncias propostas como 
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ligante com o receptor (abordagem direta). Também pode estabelecer as relações 

entre estrutura química e atividade biológica de série de novos compostos 

(abordagem indireta). Ambos os modos de abordagem podem auxiliar na 

compreensão do mecanismo de ação responsável pelo efeito biológico (COHEN, 

1996). 

Por meio desta técnica, pode-se selecionar um bom ligante, ou seja, o mais 

favorável ao sítio de ação e a conformação mais apropriada; descobrir qual molécula 

se adapta melhor ao objetivo estabelecido e, também, analisar sínteses orgânicas e 

caminhos de reações e produtos teóricos (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

As inovações metodológicas adquirem grande importância na descoberta e 

desenvolvimento de substâncias químicas de emprego cosmético. Exemplos claro 

são os a.-hidroxiácidos, que durante décadas foram utilizados somente por 

dermatologistas em seus tratamentos. Porém, por meio da modelagem molecular e 

associando-os a outras substâncias de uso tópico, produzem-se diversas matérias

primas com características antienvelhecimento utilizadas pelas indústrias 

(LUNDMARK, 1983). 

Os primeiros modelos moleculares gráficos foram do tipo stick de Dreiding ou 

space filling de Corey, Pauling e Koltun (chamados modelos CPK). São modelos 

tridimensionais básicos, ainda usados, mas a modelagem molecular utiliza outros 

modelos que se destacaram historicamente, caso daqueles fundamentados na 

mecânica quântica, como modelos de cálculos ab initio e semi-empíricos (COHEN, 

1996; LEACH, 2001). 

Técnicas computacionais ampliaram os modelos moleculares, possibilitando 

cálculos com o uso de computadores e dando maior conhecimento do sistema 

molecular em questão. A modelagem molecular consiste na representação e 

manipulação de estruturas moleculares em três tridimensões (3D) e o cálculo das 

propriedades moleculares dependentes destas estruturas (COHEN, 1996; LEACH, 

2001 ). 

O estudo de modelagem molecular pode ser realizado por meio de cálculos 

de parâmetros selecionados para determinada molécula, fornecendo informações 

sobre suas propriedades. 

Propriedades moleculares são indicadores úteis de vários tipos de moléculas 

e vários esforços são feitos com o intuito de estimar ou computar suas propriedades. 
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As propriedades da molécula podem ser visíveis, como o ponto de fusão de 

um material, ou não, como a massa molecular. Também são classificadas como: 

físicas (termodinâmicas, estado físico e outras), químicas (reatividade, solubilidade, 

dentre outras) ou biológicas (como inibição enzimática, antagonismo, metabolismo). 

As propriedades moleculares, sejam elas macroscópicas ou microscópicas, podem 

ser computadas a partir de estruturas moleculares, de conformações individuais de 

moléculas, ou, ainda, ser estimadas (COHEN, 1996). 

Métodos de estimativa ou de cálculo de propriedades moleculares podem ser 

divididos em (COHEN, 1996): 

• Interpolação: a correlação é encontrada entre a atividade 

desejada e outras propriedades ou características moleculares; 

• Extrapolação: a correlação não inclui a molécula de 

interesse, mas extrapolando a correlação é possível estimar a 

propriedade desejada; 

• Cálculos computacionais: em muitos casos são possíveis 

cálculos computacionais de propriedades, com níveis diversos de 

variáveis. Não raro, propriedades obtidas por cálculos computacionais 

podem substituir ou ser utilizadas para análise prévia de medidas 

experimentais. 

Algumas propriedades como: entalpia, energia de ativação, momento de 

dipolo, características de orbitais moleculares, eletrônicas, atômicas, de ligações, 

polarizabilidade, caráter hidrofóbico, coeficiente de partição (logP), refratividade 

molar (MR), dentre outras, podem ser originadas por meio de cálculos 

computacionais que incluem mecânica molecular, métodos semi-empíricos, cálculos 

ab initio e outros métodos empíricos (HARIHARAN et aI., 1973; COHEN, 1996). 

Uma das propriedades fundamentais das moléculas refere-se à energia nelas 

contida. No Quadro 11 são apresentados diferentes tipos de energia e os métodos 

disponíveis para suas determinações (COHEN, 1996): 
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Quadro 11- Opções de métodos de cálculo de energia (COHEN, 1996). 

;(~#'mt~~i,~~t~{iii;in~~~H~;~·R~~m~h~~(;i;<~:;K~.!0~ '!""ift~VY ·~·~J;,;;g~~~·g~~~,~W~~~~&~·~~!~~~·~!?J1~!:{~~~~~5J1;~1;;i~·t.' 
Energia eletrônica Espectro ultravioleta, mecânica quântica (MO) 

;;:~Z·~~i:l;:~~~ºj~i9i:t:cJê~~çf?:2!~9?\ ... :\:;i.:~;,!.;·~:::>;;:~J{~K~~;~PtWª;~~\~~tr?~~:' 'MCi:·:~;~S:i!"Wi(W~j'f1;;~;~;'F 
Energia conformacional Ressonância magnética nuclear (RMN), difração 

eletrônica, mecânica molecular (MM), OM 

';{~~J~tial~~~l1t!i~~~j'íi},J!;'~íif~~;ffii~~ii*~tl@;~~Jfl~ff~~ 
Energia de sublimação MO, MM 

·'?<:;;)·~-~'~;;~~~~~~:~~~~~~:~I~Z~~?:t.->'l:<{~"?t': >:c:f!!;;1({~;~::}j:'-!.·M~~,#;:~~@~I~'~~1~~1fM:~~~~f5~j.~N~t'~~t:~fN 
Energia de ligação enzimática Cinética enzimática (K;), MM, MO, 

energia livre de perturbação 

Os três principais métodos teóricos para cálculos computacionais de 

propriedades moleculares podem ser classificados em métodos empíricos (mecânica 

molecular), métodos semi-empíricos e cálculos ab initio (COHEN, 1996; LEACH, 

2001; VASILESCU et a/., 2002). 

Mecânica molecular e métodos semi-empíricos envolvem cálculos por meio 

de parâmetros apropriados ao estudo em questão, enquanto cálculos ab initio 

reproduzem um experimento sem utilizar aproximações. Os melhores resultados 

obtidos dos dois primeiros métodos são aplicados em interpolações com dados 

experimentais (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

Mecânica molecular consiste no cálculo das geometrias e energias 

conformacionais de moléculas usando uma combinação de campos de força 

empíricos. Os métodos de mecânica molecular são simples, rápidos e aplicáveis a 

várias moléculas, incluindo aquelas de número de átomos consideravelmente 

elevado como enzimas e podem fornecer boas informações sobre energia se se 

utilizarem os parâmetros apropriados. A desvantagem da mecânica molecular é ter 

os parâmetros originados de sistemas basais e, desta forma, fornecer poucos dados 

sobre a geometria ou quebra de ligações. Os cálculos usam as aproximações 

empíricas de Born-Oppenheimer, que descrevem a energia da molécula baseada 

nas posições dos núcleos atômicos. Obtém-se, assim, a superfície de energia 

potencial, independente do tratamento matemático, derivado da mecânica clássica 

utilizada. O conjunto das funções potenciais é chamado campo de força e contém 

parâmetros que são otimizados resultando nos melhores ajustes entre propriedades 
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calculadas e experimentais das moléculas, como geometria e calor de formação, 

dentre outras. O campo de força da mecãnica molecular é baseado no método 

Westheimer e inclui funções como força de ligação, medida de ãngulo de ligação, 

ângulos de torsão (diedros) e interações de van der Waals (COHEN, 1996; LEACH, 

2001; SANT'ANNA, 2002). 

Em resumo, mecânica molecular (sinônimo de método de campo de 

força) é o método de cálculo das características geométricas e de energia de 

entidades moleculares com base em funções de potencial empíricas, com origem na 

mecânica clássica. O método pressupõe que as funções possam ser transferidas 

dentro de um conjunto de moléculas semelhantes. Uma suposição sobre dados 

obtidos da espectroscopia vibracional é feita sobre os comprimentos e ângulos 

"naturais" de ligação, cujos desvios resultam em tensões de ligação e angular, 

respectivamente. As forças de van der Waals e eletrostáticas repulsivas e atrativas 

entre átomos não ligados também são consideradas (COHEN, 1996; LEACH, 2001; 

SANTANNA,2002). 

Campos de força mais elaborados incluem termos Urey-Bradley com 

interações eletrostáticas, que somadas a outros termos irão originar a energia 

estérica. Em alguns programas, os métodos de mecãnica molecular podem ainda 

ser parametrizados com equações que considerem interações eletrostáticas e 

ligações de hidrogênio (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

A minimização da energia por mecânica molecular envolve interações 

computacionais partindo-se de conformação inicial de geometria otimizada. Todos os 

parâmetros definindo a energia do sistema procuram um ponto local mínimo de 

energia que não necessariamente é o mínimo global. Métodos de procura 

sistemática envolvem rotação em uma ligação molecular (pode ser mais de um 

ângulo diedro), procurando explorar diferentes conformações possíveis, distâncias 

geométricas, dentre outras variáveis (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

Em muitos programas de modelagem molecular, os métodos de mecãnica 

molecular possuem vários campos de força incluídos, sendo os mais comuns 

aqueles desenvolvidos por Allinger, como o MM2 e MM3 (COHEN, 1996; LEACH, 

2001 ). 

Métodos semi-empíricos são cálculos de orbital molecular, empregando vários 

graus de aproximação e que usam apenas elétrons de valência. Cálculos semi

empíricos são baseados em mecãnica quântica e em funções de onda que incluem 
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orbitais de Slater (STO) e de Gaussian (GTO). Métodos semi-empíricos tratam 

linearmente combinações dos orbitais atômicos interagindo computacionalmente 

com um campo de força (self-consistent field-SCF) e minimizando a energia do 

sistema (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

Os métodos semi-empíricos diferem entre si pelas aproximações ao 

considerarem a repulsão dos elétrons de diferentes orbitais. Estas aproximações são 

feitas por meio de valores de parametrização correspondentes aos valores de 

cálculos ab initio elou experimentais. Os métodos recentes usam parametrizações 

oriundas de cálculos ab initio baseados na teoria de Hückel estendida e no programa 

CNDO (Complete Neglect of Differential Overlap), que auxiliam nos cálculos de 

orbitais e cargas. Cálculos mais confiáveis relacionados com a energia são obtidos 

por meio dos métodos semi-empíricos melhorados, como MINDO-3 (Modified 

Intermediate Neglect of Differential Overlap), MNDO (Modified Neglect of Diatomic 

Overlap) e AM1 (Austin Model 1). De modo simplificado, pode-se dizer que os 

métodos mecânico-quânticos semi-empíricos utilizam parâmetros derivados de 

dados experimentais para simplificar os cálculos computacionais. A simplificação 

pode ocorrer em vários níveis: simplificação do Hamiltoniano (por exemplo, como no 

método de Hückel estendido), avaliação aproximada de certas integrais moleculares, 

simplificação da função de onda (por exemplo, o uso da aproximação do elétron p 

como no método Pariser-Parr-Pople) (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

O programa MOPAC contém os métodos MINDO-3 e MNDO e foi 

parametrizado para os átomos de lítio, boro, berílio, iodo, mercúrio, dentre outros. 

Segue várias operações geométricas, como geometria otimizada, com e sem 

simetria, sendo feita por meio de um gradiente de minimização e cálculos de 

freqüência vibracional. Apresenta informações quantitativas como cargas atômicas, 

momento de dipolo, potencial de ionização, dentre outras, e tem sido utilizado na 

predição de várias propriedades, como: polarizabilidade, hiperpolarizabilidade e 

ressonância quádrupla nuclear (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

Cálculos ab initio são cálculos mecânico-quânticos que usam equações 

exatas, sem aproximações, que envolvem a população eletrônica total da molécula. 

Os métodos mecânico-quânticos ab initio (sinônimo com métodos mecânico

quânticos não-empíricos) realizam cálculos independentes de qualquer experimento 

que não seja a determinação de constantes fundamentais. Os métodos são 

baseados no uso da equação de Schr6dinger completa para tratar todos os elétrons 
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de um sistema químico. Na prática, aproximações são necessárias para restringir a 

complexidade da função de onda eletrônica e tornar o cálculo possível (COHEN, 

1996; LEACH, 2001). 

Baseando-se nestas propriedades e em estudos prévios que correlacionam 

estrutura química e atividade biológica, o pesquisador em modelagem molecular 

analisa a série de moléculas para as quais efetuou os cálculos computacionais e 

pode predizer a atividade esperada. Análises experimentais são necessárias para a 

validação da hipótese aventada (COHEN, 1996; LEACH, 2001). 

111.2.2 Re/ação quantitativa entre estrutura química e atividade biológica 

(QSAR) 

A relação quantitativa estrutura-atividade (QSAR) procura correlacionar 

estrutura química e propriedades/descritores moleculares com atividade biológica. 

Parâmetros físico-químicos incluem medidas relativas à hidrofobicidade, topologia, 

propriedades eletrônicas, efeitos estéricos a, em geral, são deteminados por 

métodos computacionais. 

Os avanços dos estudos de QSAR ocorreram após o trabalho de Louis 

Hammett (1924-1987) (HAMMETT, 1970), que correlacionou propriedades 

eletrônicas de ácidos e bases orgânicas com constantes de equilíbrio químico e 

reatividade. Hammett observou que adicionando grupos substituintes em diferentes 

posições no anel aromático do ácido e/ou da base orgânica, alterava-se sua 

constante de dissociação. O ácido carboxílico considerado foi o ácido benzóico 

substituído nas posições meta e para. 

Das relações desenvolvidas por Hammett surgiram termos lineares 

envolvendo energia livre, como representada na Equação 2 : 

Equação 2 

Onde: 

ôG = Energia livre de Gibbs 

InK = Logarítmo da constante de equilíbrio 

T = Temperatura 

.MJ = -RT lnK 
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A Equação 2 mostra a energia livre de um sistema como proporciorcional ao 

logarítmo da constante de equilíbrio. Esses termos lineares relacionados à energia 

livre são denominados extratermodinâmicos. 

O parâmetro eletrônico desenvolvido por Hammet é o cr e p é o coeficiente 

que mede sua influência sobre a reação. Quando a constante de equilíbrio da 

reação for maior que a do ácido benzóico, p>1, e se for menor, p<1 ; por definição p 

do ácido benzóico=1. Com relação ao cr, este será positivo quando o grupo 

substituinte do composto em estudo for retirador de elétrons e negativo se for 

doador. 

Também se observaram efeitos indutivos e de ressonância na molécula, 

sendo que em um mesmo grupo substituinte, dependendo da posição da 

substituição, poderá predominar o efeito retirador ou doador de elétrons. 

Dificuldades surgiram quando as relações desenvolvidas por Hammett eram 

aplicadas em sistemas biológicos, se fazendo necessário novos descritores. Assim, 

Hansch desenvolveu parâmetros relativos à lipofilicidade dos compostos, medida em 

octanollágua, dando noções mais precisas sobre a sua biodisponibilidade. 

A abordagem extratermodinâmica ou de Hansch-Fujita (HANSCH & FUJITA, 

1964) considera que a atividade biológica de um composto pode ser expressa pela 

contribuição das propriedades físico-químicas ou estruturais, identificadas como 

sendo responsáveis pela atividade ou resposta biológica. 

A abordagem de Free-Wilson (FREE-WILSON, 1964) é considerada um 

verdadeiro modelo de relação estrutura-atividade. Uma Variável Indicadora é gerada 

para cada característica estrutural que difere de um composto referência, escolhido 

arbitrariamente. Esta variável assume valores iguais a 1 e/ou a O, indicando a 

presença/ausência de um substituinte ou de uma característica estrutural. Os valores 

dos coeficientes de regressão obtidos para cada variável indicadora são as 

contribuições relativas de cada elemento estrutural correspondente, para a atividade 

biológica. "Modelo matemático", "modelo de aditividade" e "abordagem de novo" são 

sinônimos para o método de Free-Wilson. 

Os estudos de QSAR foram, então, desenvolvidos de modo que englobassem 

os parâmetros eletrônicos de Hammett, concentrações molares relativas à atividade 

do composto (ICso, LDso, entre outros) e medidas relacionadas ao volume e área 

molecular (polarizabilidade, efeitos estéricos, refratividade molar, hidrofobicidade). 
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Parâmetros físico-químicos, representando as propriedades físico-químicas 

importantes para a atividade biológica foram introduzidos para o emprego em 

relações de QSAR clássicas, como a de Hansch. Assim, há parâmetros hidrofóbicos, 

como a constante de hidrofobicidade 1t, f, 10gP, Rm, k'; parâmetros eletrônicos, como 

(J, pKa, HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital), LUMO(Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital) , q, ~, Ct, entre outros; parâmetros estéricos, como Es, Esc, 

STERIMOL: L, 8 1, 82, 83, 84, 85. A refratividade molar, RM, é parâmetro de 

polarizabilidade e entre os topológicos encontra-se a X, conectividade molecular. 

No modelo multiparamétrico de Hansch e também no misto, de Hansch-Free

Wilson, os parâmetros podem ser avaliados sob o ponto de vista do efeito que 

exercem em determinada atividade biológica. 

A equação de Hansch é assim expressa: Log 1/C = f1 (parâmetros 

hidrofóbicos) + f2(parâmetros eletrônicos) + f3(parâmetros estéricos) + f4(outros 

parâmetros) + correção, em que C está ligada ao efeito biológico medido, como uma 

concentração que cause determinado efeito, ouuma constante de inibição, entre 

outras; f1-4 são coeficientes ou pesos dos parâmetros na atividade biológica 

medida. 

No modelo misto, de Hansch/Free-Wilson, além de parâmetros físico

químicos são utilizadas variáveis indicadoras para uma determinada característica. 

A validade do modelo e do seu caráter preditivo é avaliada estatisticamente. 

Na literatura, Unger e Hansch (KUCHAR, 1984) formularam regras para a 

obtenção de modelos válidos que, devido à sua validade geral, foram revistos 

anteriormente, apresentados no grupo e resumidos, a seguir (GASTEIGER, 1996; 

GAUDIO et ai., 2001 ; GAUDIO et ai. , 2002; GOL8RAIKH et ai., 2003): 

• Seleção de variáveis independentes. Uma grande faixa de diferentes 

parâmetros deve ser testada, como por exemplo, log P ou 1t 

(parâmetro hidrofóbico), (J , MR e parâmetros estéricos. Os parâmetros 

obtidos por cálculos de orbitais moleculares e variáveis indicadoras 

não devem ser superestimados. Topliss (1972, 1979) verificou que a 

probabilidade de obter um coeficiente de correlação maior que 0,9 não 

só aumenta com o número de variáveis incluídas na equação como 

também com o número de variáveis das quais as diferentes 

combinações são selecionadas. 
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• Os parâmetros selecionados para a "melhor equação" devem 

apresentar correlação não significativa (ou seja, o coeficiente de 

intercorrelação r deve ser menor do que 0,6 - 0,7. Exceções são 

combinações dos termos lineares e quadráticos como log P e (Iog p)2, 

os quais são geralmente altamente intercorrelacionados, com r> 0,9). 

• Justificativa da escolha das variáveis independentes. Todos os 

parâmetros devem ser validados pela análise de regressão, que é um 

procedimento estatístico adequado. A melhor equação é, geralmente, 

aquela com o menor desvio padrão e com todos os termos 

significativos (indicado pelos intervalos de confiança de 95% ou pelo 

teste seqüencial F). Alternativamente, a equação com o maior valor de 

F pode ser selecionada como a melhor equação. 

• Havendo mais de uma equação (aproximadamente) com mesmo nível 

de confiança estatística, a mais simples com menos parâmetros deve 

ser escolhida (princípio da parcimônia). 

• Número de termos deve-se ter no mínimo 5 a 6 dados (compostos) por 

variável para se evitar correlações ao acaso. (Esta regra se aplica 

apenas a conjuntos de dados de tamanho intermediário; para 

conjuntos de dados pequenos, mais parâmetros podem ser permitidos 

se eles estiverem baseados em um modelo razoável. Para grandes 

conjuntos de dados, por exemplo, n > 30, essa recomendação leva a 

equações as quais incluem muitas variáveis). 

• É importante ter um modelo qualitativo que seja consistente com o 

processo físico-químico do processo em consideração. O método 

quantitativo desenvolvido é dependente da veracidade do qualitativo 

(GAUDIO et a/. , 2001 ; GAUDIO et a/., 2002) . 

Além dos parâmetros físico-químicos, ou descritores, clássicos, como os 

mencionados de forma resumida, anteriormente, existem · descritores estruturais, 

obtidos de programas computacionais, como o Dragon. 
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111.2.3. Descritores estruturais do programa Dragon 

o Oragon Plus v 5.0 é um programa utilizado no cálculo de descritores 

moleculares, que foi desenvolvido em 1997, por Milano Chemometrics and QSAR 

Research Group. Estes descritores são comumente utilizados para avaliar as 

relações quantitativas estrutura-atividade biológica (QSAR) e estrutura-propriedade 

(QSPR) (ORAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

Este programa utiliza as informações obtidas por um outro programa de 

modelagem molecular em arquivos com extensão .moI2, .hin, .mol, .mI2, .sm2, .sdf, 

.smi, .dat e .out. , em que as espécies neutras foram otimizadas (ORAGON, 2005; 

SCOTTI, 2005). 

Como anteriormente mencionado, as propriedades físico-químicas e também 

a atividade biológica de compostos orgânicos são reflexos de suas estruturas 

moleculares. Com a finalidade de se obter relações entre as estruturas químicas e a 

atividade biológica utilizando abordagens computacionais é necessário encontrar 

representações apropriadas da estrutura molecular e, a partir desta geometria, 

calcular descritores moleculares. Estes descritores são os resultados finais lógicos 

obtidos por meio de um procedimento matemático, largamente utilizado em estudos 

de química, química medicinal, controle de qualidade e outras áreas da pesquisa 

científica. Este procedimento transforma informações de uma determinada 

propriedade molecular importante em um valor numérico para posterior análise. Os 

descritores se correlacionam, por exemplo, com ponto de fusão, massa atômica, 

volume de van der Waals ou a atividade biológica. Porém, estas correlações são 

complexas e nem sempre compreendidas (TOOESCHINI et aI., 1995; TOOESCHINI 

et a/. ,2000; SCOTTI, 2005). 

O mais importante a ser considerado é o fato de os sistemas, em muitos 

casos, não serem completamente conhecidos. Alguns descritores são obtidos a 

partir de átomos presentes na molécula, outros denominados topológicos analisam a 

estrutura bidimensional (20) e descritores geométricos resultam da geometria 

molecular, ou seja, da estrutura tridimensional (3D) desta. Para a análise e 

interpretação destes parâmetros são necessários conhecimentos de álgebra, 

representação gráfica, química computacional, física, estatística, QSARlQSPR e 

reatividade orgânica (TOOESCHINI et aI., 1995; TOOESCHINI et aI. ,2000; SCOTTI, 

2005). 
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o programa Dragon calcula 1.604 descritores moleculares, subdivididos nos 

seguintes grupos: descritores constitucionais, walk and path counts, índices 

informacionais, edge adjacency indices, índices de carga topológica, perfis 

randômicos moleculares, grupos funcionais, descritores de carga, descritores 

topológicos, índices de conectividade, Burden eigenvalues, eigenvalue-based 

índices, descritores geométricos, autocorrelação 20, WHIM, GETAWAY, RDF, 30-

MoRSE, fragmento do átomo central e propriedades moleculares (TODESCHINI et 

ai., 1995; TODESCHINI et a/. ,2000; DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

Segue sucinta explicação de cada uma destas classes de descritores 

presente no programa DRAGON: 

• Descritores Constitucionais - baseiam- se em tipos de átomos e suas 

ligações, massa molecular e somatória do volume atômico de van der 

Waals (TODESCHINI et ai., 1995; TODESCHINI et ai. ,2000; DRAGON, 

2005; SCOTTI, 2005). Compreende 48 descritores. 

• Walk and path counts - são descritores baseados na representação 

gráfica da molécula, analisando comprimentos de ligações e 

compreendem 47 descritores (TODESCHINI et ai., 1995; TODESCHINI 

et a/. ,2000; DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• índices informacionais - são 47 descritores calculados a partir de 

informações contidas nas moléculas, como multiplicidade, índices de 

simetria, entre outras (TODESCHINI et aI., 1995; TODESCHINI et 

a/. ,2000; DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• Edge adjacency indices - são 107 descritores topológicos baseados na 

matriz de adjacência, que engloba a conectividade representada 

graficamente (TODESCHINI et ai., 1995; TODESCHINI et aI., 2000; 

DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• índices de Carga Topológica - são calculados por meio dos elementos 

de matriz quadrada T (onde as linhas e colunas representam os 

átomos), obtida a partir da matriz de adjacência e da matriz do 
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quadrado do inverso das distâncias topológicas. Compreendem 21 

descritores (GALVEZ et aI., 1994; SCOTTI, 2005). 

Perfis randômicos moleculares - representam 41 descritores baseados 

na matriz de distância geométrica (TODESCHINI et aI., 1995; 

DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005) . . 

• Grupos Funcionais - compreende 154 descritores, representando 

fragmentos dos grupos funcionais (TODESCHINI et aI. , 1995; 

TODESCHINI et al.,2000; DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• Descritores de Carga - baseiam-se em cálculo de carga realizado em 

nível 3D na molécula otimizada. As cargas atômicas e densidades 

eletrônicas são importantes para avaliações de interações 

eletrostáticas e propriedades físico-químicas de compostos. Envolvem 

14 descritores (TODESCHINI et aI., 1995; TODESCHINI et al.,2000; 

DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• Descritores Topológicos - dependem da topologia, ou seja, das 

posições individuais dos átomos e das ligações entre eles, 

transformando as informações de propriedades físico-químicas das 

estruturas 3D em números para melhor interpretação e comparação. 

São calculados com base na matriz de adjacência e/ou na matriz de 

distância topológica de uma molécula representada em duas 

dimensões.Algumas características destes descritores são criticadas, 

como informações físico-químicas pouco claras, gerando grande 

degeneração destes descritores e alta probabilidade de correlação 

quando se usam variáveis altamente intercorrelacionadas. Porém, seu 

amplo uso é justificado pela rapidez de cálculo, por ser aplicável a 

todas as moléculas e pela abordagem multivariada permitida ou 

possível para a mesma molécula. Essa classe compreende 119 

descritores (TODESCHINI et ai., 1995; TODESCHINI et aI., 2000; 

DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 
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• índices de conectividade - são 33 descritores topológicos calculados, 

considerando-se os átomos como vértices, após a remoção de átomos 

de hidrogênio da molécula (DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• Burden eígenvalues - são os descritores obtidos da matriz de 

adjacência quando os elementos nulos da diagonal são substituídos 

por características como massa atômica, volume de van de Waals, 

eletronegatividade e polarizabilidade (BURDEN, 1989; SCOTII, 2005). 

Compreendem 64 descritores. 

• Eígenvalue-based índíces - são descritores topológicos calculados a 

partir da matriz simétrica originada da representação gráfica da 

molécula (BENIGNI ef aI., 1999; SCOTTI, 2005). São 44 descritores. 

• Descritores Geométricos - baseados na distância geométrica entre os 

átomos. Alguns destes descritores calculam a distância entre átomos 

iguais. Existem 74 descritores geométricos (DRAGON, 2005; SCOTII, 

2005). 

• Descritores de autocorrelação 20 - representam a relação entre 

valores de uma única variável entre os átomos (considerando a 

distância topológica entre estes) em nível 20. São os seguintes grupos 

de descritores: ATS (descritor de autocorrelação de uma estrutura 

topológica Broto-Moreau), MATS (Moran aufocorrelafíon), GATS 

(Geary aufocorrelafíon). Esta classe apresenta 96 descritores 

(TODESCHINI ef ai., 1997a; TODESCHINI ef ai., 1997b; SCOTII, 

2005). 

• Descritores WHIM (Weíghfed Holísfíc Invaríanf Molecular) - são obtidos 

por meio de análise de componentes principais (PCA) em uma matriz 

de coordenadas dos átomos da molécula em relação ao seu centro 

com geometria em três dimensões (matriz molecular) (BENIGNI ef ai., 

1999). Estes descritores representam as informações importantes 

observadas em nível 3D, como: tamanho, forma, simetria e distribuição 



50 

dos átomos na molécula. No processo de PCA, cada novo 

componente apenas engloba a quantidade de variância das variáveis 

independentes remanescentes, enquanto no PLS, os componentes são 

extraídos ao mesmo tempo, de ambas as séries de variáveis: 

dependente(s) e independentes. Adota-se no programa como variável 

dependente a atividade biológica e variaveis indepentes os descritores. 

Representam 99 descritores (TODESCHINI et ai., 1997a; TODESCHINI 

et ai., 1997b; SCOTII, 2005). 

• Descritores GETAWAY (Geometric Topology and Atom Weights 

Assembly) - São calculados por meio de uma matriz de influência 

molecular MIM (H) (Equação 3), na qual as linhas representam os 

átomos em relação ao centro da molécula com geometria em três 

dimensões (M) e as colunas as coordenadas x, y e z de cada átomo. A 

matriz de influência molecular é simétrica A X A, onde A representa o 

número de átomos. Estes descritores podem sofrer influência de 

propriedades atômicas como massa atômica, polarizabilidade, volume 

de van der Waals e eletronegatividade. 

Equação 3 

Onde: 

H =M e(MT eMr1 eMT 

H = matriz de influência molecular 

M = matriz de coordenada dos átomos 

A partir da matriz de influência molecular (H), cria-se uma nova matriz R 

denominada matriz de influência em relação à distância. A matriz R utiliza elementos 

diagonais da matriz de influência de dois átomos quaisquer da molécula e a 

distância geométrica entre estes (CONSONNI et a/., 2002a; CONSONNI et ai., 

2002b; SCOTII, 2005).Nos descritores GETAWAY estão representados em 197 

tipos. 

• Descritores RDF (Radial Function Distribution) - São gerados a partir 

da distribuição radial calculada sobre as distâncias interatômicas da 

molécula. Independem do número de átomos da molécula, apresentam 
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exatidão em relação à dimensão 3D e também invariância com relação 

à translação e rotação da molécula São compostos por 150 

descritores (DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• Descritores 3D-MoRSE (Molecule Representation of Structure based 

on Electron diffraction) - como os descritores RDF, estes também 

independem do número de átomos da molécula, apresentam exatidão 

em relação a dimensão 3D e também invariância com relação à 

translação e rotação da molécula Representam a influência 3D em 

diferentes propriedades da molécula e dão informações sobre sua 

ramificação. São obtidos por meio da somatória dos produtos de 

propriedades atômicas: massa, eletronegatividade, volume de van der 

Waals e polarizabilidade. Representam 160 descritores (TODESCHINI 

et aI., 2000; DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

• Fragmento de Átomo Central - este descritor se baseia em fragmentos 

moleculares relacionados com a atividade biológica. A estes 

fragmentos se atribui um átomo central e estuda-se como este se 

relaciona com átomos vizinhos e os tipos de ligações envolvidas: 

simples, dupla, tripla, aromática. Esta classe apresenta 120 descritores 

(DRAGON, 2005). 

• Propriedades Moleculares - primeiramente são calculados descritores 

do átomo centrado identificando-se o fragmento polar da molécula e, 

posteriormente, calcula-se a área da superfície polar. Esta classe 

apresenta 29 descritores (DRAGON, 2005; SCOTTI, 2005). 

11/.2.4. Descritores e tipos de prova (probes) disponíveis no programa VolSurf 

A competição no desenvolvimento de novos fármacos estimula constantes 

pesquisas visando aprimorar o conhecimento do ligante e sítio ativo, triagem em 

bancos de dados disponíveis ' e ensaios experimentais. Efeitos tóxicos e 

características farmacocinéticas inadequadas são os principais problemas em um 

novo fármaco. A fim de se atingir um perfil farmacocinético ideal (absorção, 
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distribuição, metabolismo e excreção (ADME)) há necessidade de novas estratégias 

racionais. Particularmente esta pesquisa sobre compostos antienvelhecimento 

procurou o perfil farmacocinético, pois com o 10gP ideal o composto atinge a derme e 

desenvolve a atividade biológica desejada. 

As probabilidades de sucesso na pesquisa, associando afinidade e 

seletividade pelo sítio ativo, foram aumentadas com a inclusão das metodologias de 

planejamento de fármacos auxiliado por computador (Computer Aided Orug Oesign -

CADD) e química combinatória. A síntese de compostos da série planejada, medidas 

experimentais de parâmetros, como lipofilicidade, e avaliações biológicas, seguidas 

por análise quantitativa da relação estrutura-atividade (QSAR), fornecem 

informações úteis sobre características físico-químicas e melhor perfil 

farmacocinético. Entretanto, embora estes estudos sejam de fundamental 

importância, requerem tempo e gastos significativos. A química computacional 

correlaciona estruturas moleculares com propriedades físico-químicas, 

economizando tempo e dinheiro. Um bom exemplo é a química combinatória, uma 

técnica que otimiza a pesquisa, alcançando resultados mais velozmente. Um 

conjunto de moléculas precursoras (building blocks) é combinado, resultando em 

grande número de compostos ou misturas ("Iibrary"), que serão avaliados com 

relação às propriedades de interesse (GHOSE et a/. , 1999; CRUC IAN I et a/. , 2002; 

OPREA et ai., 2002; GARRIDO et a/., 2005) . 

O programa de CADD denominado VolSurf interpreta a estrutura molecular 

3D e gera descritores que serão posteriormente interpretados, em procedimento 

computacional automatizado e rápido. Alguns parâmetros tradicionais usados em 

química medicinal, como lipofilicidade, ligações de hidrogênio ou regiões 

hidrofóbicas, direcionam a pesquisa ou geram índices topológicos que não 

conduzem à boa interpretação, particularmente em estudos de séries não 

congêneres. Além disso, freqüentemente os confômeros que são gerados de uma 

determinada molécula não representam o equilíbrio conformacional na membrana 

biológica (CRUCIANI et aI. , 2000a; CRUCIANI et a/., 2000b). 

O VolSurf é capaz de gerar novos descritores, representando parâmetros 

físico-químicos, calculados rapidamente e relacionados com a geometria estrutural 

molecular (CIANCHETTA et aI., 2004). A interação de uma molécula com a 

membrana biológica envolve diversas propriedades de superfícies como ligações de 

hidrogênio, forças de van der Waals, eletrostáticas e hidrofóbicas. 
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Assim, o campo de força GRID, que calcula, em tempo rápido, sítio de 

interações energeticamente favoráveis, é geralmente selecionado. 

O GRID é um programa que calcula energias de interação de grupos 

químicos ('probe') e uma molécula em estudo, podendo ser desde macromoléculas, 

como proteínas, até moléculas pequenas, como a histamina. Neste cálculo são 

consideradas forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio e outras interações 

(CRUCIANI et a/. , 2000a; CRUCIANI et aI., 2000b) 

O número de descritores possíveis que o programa VolSurf utiliza é 

dependente do 'probe' selecionado. São gerados 40 descritores relacionados ao 

'probe' H20, 28 ligados ao DRY, 4 mistos e 6 outros que não dependem do campo 

de força GRID. Quando outro 'probe' polar é adicionado, como oxigênio da 

carbonila, outras 16 variáveis são incluídas no cálculo, resultando em 94 descritores 

com a vantagem dos descritores do VolSurf é que para gerá-los não é necessário o 

alinhamento e descrevem tamanho, forma, regiões de hidrofílicas, hidrofóbicas, 

momentos de energia de interação, e outros (VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

No Quadro 111 são apresentados os descritores moleculares calculados 

segundo os diferentes 'probes' e as respectivas opções de visualização gráfica 

disponíveis no programa VolSurf. 
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Quadro 111 - Descritores moleculares, probes e respectivas visualizações 

gráficas no VolSurf (VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

H20 DRY MISTO POLAR ALTERADO MEP 

Volume molecular (V) sim - - - - sim 

Superfície molecular (S) sim - - - - -

Regiões hidrofílicas (W1-W8) sim - sim sim sim sim 

Regiões hidrofóbicas (01-08) - sim - - - -

Melhores volumes hidrofílicos - sim sim sim sim sim 

Melhores volumes hidrofóbicos sim - sim sim sim sim 

Integy moment (lw1-1w8) sim - - - - sim 

Hydrophobic integy moment (101-108) - sim - - - -

Fator de capacidade (Cw1-Cw8) sim - - - - sim 

Raio volume/superfície (R) sim - - - - -

Globularidade molecular (G) sim - - - - -

Local hidrofílico de interação de sim - - - - -

energia mínima (Emin1-3) 

Distâncias do local hidrofílico de sim - - - - -

interação de energia mínima 

(d12-d13-d23) 

Local hidrofóbico de interação de - sim - - - -

energia mínima (Emin1-3) 

Distâncias do local hidrofóbico de - sim - - - -
interação de energia mínima 

(d12-d13-d23) 

Balanço hidrofílico-lipofílico (HL 1-HL2) - sim' - - - -

Momento anfífílico (A) - sim' - - - -
CriticaI Packing (CP) - sim' - - - -

Ligações de hidrogênio (HB1-HB8) - - - sim' - -

Elongation (Elon-EEFR) - - - - - -

Difusividade - - - - - -
LogP - - - - - -

Total (10+8)x3 (4+8)x2 8 2x8 8 (1 +3)x8 

(max. número de variáveis para nível 8) 
----'-----

Onde * - calculado quando também é selecionado o probe água. 

Os blocos de descritores moleculares contidos no VolSurf são(CRUCIANI et 

aI., 2000a, 2000b, 2002; VOLSURF HOMEPAGE, 2006): 
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• Volume molecular (V) - é definido quando o 'probe' água encontra a 

molécula de soluto e representa o volume (A3
) de água deslocada. 

• Superfície molecular (S) - representa a superfície (A2
) necessária para 

o 'probe' água interagir em 0,20 kcallmol com a molécula alvo de 

soluto. 

• Raio volume/superfície (R) - medida de rugosidade molecular, quanto 

menor o raio, menor a rugosidade. 

• Globularidade molecular (G) - definido por S/Sequivalente e também se 

relaciona com a flexibilidade molecular. S é a área total e Sequivalente é a 

área da esfera de volume (V). Globularidade é 1 para moléculas 

esféricas perfeitas. 

• Regiões hidrofílicas (W1-W8) - calculados em oito níveis de energia (-

0,2, -0,5, -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0 e -6,0 kcallmol) e pode ser 

entendido como as regiões moleculares atrativas para moléculas de 

água. Geralmente W1-4 contabiliza a polarizabilidade e forças de 

dispersão e W5-8 mede ligações de hidrogênio, regiões doadoras e 

aceptoras de elétrons e polaridade. 

• Melhores volumes (BV11 , BV21 , BV31 , BV12, BV22 e BV32) - são seis 

novos descritores medidos entre -1 e -3 kcallmol. Quando um átomo é 

responsável por dois ou mais pontos contíguos de interação entre a 

água e a molécula de soluto no campo de força Grid. No campo 

tridimensional ao redor da molécula, para um nível energético 

específico, os pontos podem ser identificados e seus volumes 

calculados. 

• Infegy momenfs (lw1-lw8) - são calculados em oito níveis de energia 

(-0,2, -0,5, -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0 e -6,0 kcal/mol) e representam o 

desequilíbrio entre o centro de massa da molécula e o baricentro de 

regiões hidrofílicas. São vetores que partem do centro de massa de 
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W1-W8. Se o integy moment é alto, as regiões hidratadas são 

claramente concentradas em apenas uma área da superfície 

molecular. São visualizados no espaço 3D por vetores vermelhos. 

Fator de Capacidade (Cw1-Cw8) - também calculados em oito níveis 

de energia (-0,2, -0,5, -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0 e -6,0 kcal/mol), 

Representa a relação entre os raios calculados das regiões hidrofílicas 

e da superfície molecular total. 

• Regiões hidrofóbicas (01-08) - são definidas quando o 'probe' ORY 

interage com a molécula em estudo. Indicam interações em oito níveis 

de energia, os quais são adaptados na escala de -0,2 ,-0,4 -0,6 -0,8 -

1,0-1,2-1,4 a-1,6. 

• Hydrophobic integy moment (101-108) - similares aos integy moments, 

mas são calculados a partir de interações 3D do 'probe' ORY. Medem o 

desequilíbrio entre o centro de massa da molécula e as posições das 

regiões hidrofóbicas. 

• Local de interação de energia mínima (Emin1-3) - representam as 

energias locais mínimas de interação entre os 'probes' ORY, H20 e a 

molécula. 

• Distâncias do local de interação de energia mínima (d12-d13-d23) -

representam as distâncias, para os 'probes' ORY e H20, entre os 

mínimos locais de energia de interação quando o 'probe' reage com a 

molécula em questão. 

• Balanço hidro-lipofílico (HL 1-HL2) - é o raio medido entre regiões 

hidrofílicas calculadas entre -3 e -4 kcal/mol e regiões hidrofóbicas 

calculadas entre -0,6 e -0,8 kcal/mol. 

• Momento anfifílico (A) - é um vetor do centro hidrofílico da molécula ao 

centro hidrofóbico. ° comprimento do vetor é proporcional à força do 
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momento anfifílico e representa a habilidade do composto de permear 

a membrana. 

• Criticai Packing (CP) - estes descritores são definidos como o raio 

entre as regiões hidrofílicas e lipofílicas da molécula. Diferem do 

balanço hidro-lipofílico, referem-se ao formato da molécula e definem

se segundo a Equação 4: 

Equação 4: 

CP~ I volume (parte hidrofóbica) I 
l!0mprimento da parte hidrofóbica) (parte hidrofÓbiCa) J 

• Polarizabilidade (POL) - é calculado na média da polarizabilidade 

molecular, seguindo o método reportado por K. J. Miller. Este método 

utiliza a estrutura dos compostos extraídos do GRID e é independente 

do número e tipos de 'probes' usados. 

• Ligações de hidrogênio (HB1-HB8) - representam a capacidade da 

molécula em formar ligações de hidrogênio, dependendo da polaridade 

do 'probe' usado. São obtidos por meio da diferença dos volumes 

hidrofílicos (W1-W8) entre a água (H20) e/ou outro 'probe' polar. O 

'probe' água tem capacidade de formar ligações de hidrogênio com a 

molécula, como aceptor ou doador. 

• Elongation (Elon - EEFR) - Elon representa a máxima extensão 

(elongation) que uma molécula pode desenvolver em uma propriedade 

determinada diversas como conformação, hidrofobicidade. Em adição, 

pode-se determinar uma parte fixa (fixed elongation) e calcular o raio 

entre elongation e fixed elongation, obtendo EEFR. 

• Oiffusivity (DIFF) - é calculado por meio de uma equação linear 

baseada em dados experimentais de difusividade. 
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• LogP - é calculado por meio de uma equação linear baseada em dados 

experimentais obtidos no sistema n-octanol/água. 

o VolSurf adota os seguintes 'probes', baseados no GRID, representados no 

Quadro IV. 

Quadro IV - Probes do VolSurf (VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

Probe Descrição 

H20 Agua 

DRY Hidrofóbico 

BOTH Anfipático 

o ·· Atamo de oxigênio do tipo SpL 

N1 NH neutro (exemplo: amida) 

N:= N do tipo sp"" 

N3+ Cátion amina 

0- Oxigênio do tipo SpL (fenolato) 

• O 'probe' água é como uma extensão do átomo de oxigênio, podendo 

doar ou receber duas ligações de hidrogênio. Tem geometria 

tetraédrica Sp3 ou trigonal plana Sp2. 

• o 'probe' hidrofóbico encontra átomos ou áreas na superfície da 

molécula em estudo que podem ser favoráveis em uma interação 

hidrofóbica com outros compostos. Como o 'probe' água, também tem 

a capacidade de doar ou receber ligações de hidrogênio e é 

eletronicamente neutro. 

• o 'probe amphipatic' identifica regloes moleculares capazes de uma 

interação polar, embora a região seja predominantemente hidrofóbica. 

• o 'probe' aniônico do átomo de oxigênio Sp2, aceita receber duas 

ligações de hidrogênio e pode ser usado na interação com outros 

átomos de geometria semelhante, como: aldeídos, amida, nitro, nitroso, 

dentre outros. 
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• O 'probe' N 1 representa o grupo amida NH e não tem a capacidade de 

doar ou receber ligações de hidrogênio. 

• o 'probe' nitrogênio Sp2, como a piridina, pode receber uma ligação de 

hidrogênio, mas não pode doar. 

• o 'probe' N3+ mimetiza o grupo NH3 Sp3, como o cátion metilamina, e, a 

princípio, cada átomo de hidrogênio é capaz de doar uma ligação de 

hidrogênio. 

• o 'probe' 0- é como o átomo de oxigênio fenólico ionizado. Não forma 

ligações de hidrogênio, tem uma carga negativa com caráter de formar 

dupla ligação. 

111.2.5. Cálculos estatísticos (CRUCIANI et aI., 2000a, 2000b; KOVATCHEVA 

et aI., 2004) 

o VolSurf inclui cálculos estatísticos que permitem interpretação química dos 

resultados obtidos. Assim tem-se: 

A. Análise de Componentes Principais (Principal Component Analysis 

(PCA)) (CRUCIANI et aI., 2000a, 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006) 

A Análise dos Componentes Principais (PCA) é largamente usada no 

entendimento da distribuição de objetos, de como e quantos são significativos para 

construção do modelo. 

A melhor maneira de extrair informações de um PCA é organizar graficamente 

os resultados das matrizes obtidas em 20 e 3D. Os resultados representam a 

posição relativa no espaço bi- ou tridimensional dos Componentes Principais (PC) e 

assim outliers são facilmente identificados. 

O primeiro PC fornece grande quantidade de informações sobre a variância e, 

neste contexto, pode ser entendido como a síntese dos distintos fragmentos dos 

objetos agrupados. São obtidos por meio da combinação linear das variáveis 

originais. A interpretação do peso de uma simples variável indica quantas variáveis 
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participam na definição do PC, sendo que o quadrado indica a respectiva 

porcentagem. Variáveis que contribuem pouco são de pequenos valores e se 

localizam mais centralmente na representação gráfica e as de maior contribuição 

são periféricas. 

O PCA é uma técnica utilizada para reduzir a informação da matriz principal, 

decompondo em duas matrizes menores chamadas loadíng escore. 

- A matriz loadíng (P) contém informações sobre as variáveis e é composta de 

vetores (Componentes Principais, PCs) as quais são obtidos das variáveis originais. 

- A matriz score (T) contém informações sobre os objetos. Cada objeto é 

descrito em termos das projeções a partir das PC em lugar das variáveis originais. 

A informação contida nestas matrizes não explica a variância contida na 

matriz residual (E), a qual possui a mesma dimensão da matriz original (X) 

(Equação 5). 

Equação 5 X = TP' + E 

Os PC possuem duas propriedades interessantes: extraem a informação em 

ordem decrescente de importância e são ortogonais entre si, não havendo 

correlação entre as informações contidas em diferentes PC. 

No PCA, dependendo do número de PC extraídos, há limite para a 

dimensional idade do modelo. Cada novo PC traz maior quantidade de informações 

extraídas, explicando melhor a variância traduzida pelo modelo. Geralmente os PC 

explicam mais de 90% da variância total. Não há um critério único para se decidir 

quantos PC devam ser extraídos. Teoricamente é possível usar validação cruzada. 

Do ponto de vista prático, um número amplo de PC extraídos não ajuda na melhor 

interpretação dos resultados. 

B. Método dos mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares (PLS)) 

(CRUCIANI et aI., 2000a; CRUCIANI et aI., 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006) 

É uma análise de regressão com o objetivo de explicar uma ou mais variáveis 

dependentes (Y's) em relação aos de números preditos (X) (Equação 6). 



Equação 6 

Onde: 

E = matriz residual 

X = matriz original 

Y = variável independente 
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Y = f(X) + E 

É possível construir diferentes modelos representados por equações. Vários 

métodos procuram refinar os resultados originando modelos contendo mais ou 

menos variáveis Y. O melhor seria um método capaz de calcular valores confiáveis 

de Y experimentais, inclusive para moléculas não incluídas no estudo, gerando 

modelos preditivos. 

As variáveis Y contêm erros, mas os modelos são gerados na tentativa de 

evitar 'ruídos' e overfitting (presença no modelo de variáveis que estão explicando a 

mesma parte da variação). Este último origina modelos aparentemente muito bons, 

mas pouco preditivos. 

A capacidade preditiva de um modelo é atribuída à existência de uma relação 

verdadeira medida entre valores de X (propriedades resultantes de energias de 

interações) e propriedades Y medidas (geralmente a atividade biológica da 

molécula). 

Os modelos gerados por 3D-QSAR identificam a parte estrutural responsável 

pela atividade, mas vale dizer que 'nenhum modelo de regressão é melhor do que a 

série que o originou' I no sentido de que não fornece a quantidade de informações 

contida na série em estudo. O novo e sofisticado método PLS 3D-QSAR apresenta 

os mesmos limites. 

Freqüentemente, em estudos de 3D-QSAR a matriz X contém menos objetos 

(moléculas) do que variáveis e nestas situações o método estatístico clássico da 

Multipla Regressão Linear (MLR) não é usado. A MLR foi desenvolvida para 

situações em que o número de objetos (N) é três vezes maior que o número de 

variáveis (K), e há uma alta probabilidade de se obter relações corretas. 

No VolSurf as variáveis são altamente correlacionadas, porque as 

propriedades medidas são obtidas por meio do mesmo campo de força (GAUDIO et 

aI. , 2001; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 
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o único método de análise de regressão que usa um similar da matriz X do 

3D-QSAR é o Partial Leasf Squares (PLS), decompondo a matriz X em matrizes 

menores, muito parecido com PCA. 

Nesses métodos, a matriz loading (P) contém informações sobre as variáveis, 

poucos vetores (Latent Va ria bles, L V), os quais são combinações lineares das 

variáveis-X originais. A matriz score contém informações sobre os objetos e cada 

uma é descrita em termos dos L Vs. 

A principal diferença do PCA é que os PC são obtidos representando a 

melhor estrutura da matriz X e o PLS é obtido a partir dos LV: 

• representando a estrutura das matrizes X e Y. 

• maximizando o ajuste entre X's e Y's. 

Os LVs apresentam propriedades importantes das PC: 

• São também extraídos em ordem decrescente de importância. O 

primeiro LV sempre contém maiores informações que o segundo e 

assim sucessivamente. 

• Cada LV é ortogonal em relação ao outro. Não há correlação entre as 

informações contidas nos LV. 

Como no PCA, o pesquisador seleciona o número de LV contidos no modelo, 

mas no PLS, a dimensionalidade é muito importante. Se houver vários LV no 

modelo, pode-se obter um resultado com pouca ou nenhuma validade. Para verificar 

quantos LV deve-se incluir é necessário testar a capacidade preditiva do modelo e 

assim avaliar sua qualidade. 

O teste de avaliação da capacidade preditiva do modelo geralmente é a 

validação cruzada (cross-valídation (CV)), que forma modelos com objetos reduzidos 

e os utiliza para predizer as variáveis Y. Assim o Y predito é comparado ao 

observado e a dimensionalidade dos seguintes índices é computada: 

• Desvio padrão do erro de predição (Standard Oevíation of Errors 01 

Predictíon (SDEP)) (Equação 7) (CRUCIANI et aI., 2000a, 2000b; 

VOLSURF HOMEPAGE, 2006) 



Equação 7 

Onde: 

r 
SDEP"'VI. (Y-Y')' 

SDEP = Desvio de predição; 
Y = valor experimental; 
Y' = valor predito; 
N = número de objetos. 
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- Coeficiente de correlação preditivo (Equação 8) (CRUCIANI et a!., 2DOOa; 

CRUCIANI et aI., 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006) 

Equação 8 

Onde: 

(f = l_[LCY-Y')l] 
LCY-f)l 

Q2 = Coeficiente de correlação preditivo; 
Y = valor experimental; 
Y' = valor predito; 

Y = valor médio; 
N = número de objetos. 

A validação cruzada é uma técnica de predição interna, que permite a 

estimativa da capacidade preditiva do modelo sem a participação de valores 

externos. Isto é particularmente importante em estudos de QSAR, em que o número 

de objetos é usualmente pequeno e nem sempre é possível remove-los do estudo. 

Uma das desvantagens desse método é que não existem técnicas concordantes 

para se decidir quantos objetos participam do modelo. É claro que cada objeto 

poderá ser removido uma, e somente uma vez, na construção do modelo e para isto 

ser feito, tem-se: (CRUCIANI et aI., 2oo0a; CRUCIANI et aI., 2000b; VOLSURF 

HOMEPAGE, 2006): 

• Leave one out (LOO) - modelos são construídos com a exclusão de 

um objeto de cada vez. 

• Leave two out (L TO) - modelos são construídos removendo-se dois 

objetos de cada vez. 
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• Fixed groups - subdivide-se os objetos em N grupos, cada um 

contendo aproximadamente o mesmo número de objetos e os 

modelos são calculados a partir destes grupos. 

• Random groups - os objetos são determinados por um caminho 

randômico em N grupos, cada um contendo aproximadamente o 

mesmo número de objetos e os modelos são calculados a partir 

destes grupos. A formação dos grupos é repetida várias vezes. 

A escolha do método de validação cruzada apropriado depende do estudo de 

QSAR envolvido, assim LOO e/ou L TO não possuem capacidade de remover 

algumas informações sobre estruturas do modelo, sendo que informações dos 

objetos removidos continuam incluídas no modelo. A análise feita por meio de 

Random Groups fornece modelos mais preditivos, mas depende do número de 

grupos envolvidos. Quanto menor o número de objetos, mais difícil a escolha do 

critério de validação. Com o intuito de estimar a dispersão dos valores entre os 

diferentes métodos o SDEP é calculado (CRUCIANI et aI., 2000a; CRUCIANI et aI., 

2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

Outro tipo de análise da capacidade de predição do modelo é por meio da 

predição externa. Neste método, os componentes em estudo são divididos em dois 

grupos no início do estudo: o primeiro denominado grupo de trabalho ou treinamento 

é utilizado para construção do modelo PLS; o outro, denominado grupo de teste, é 

usado para comparar os respectivos valores experimentais de Y com aqueles 

obtidos por predição do modelo gerado anteriormente pelo PLS. 

Vale ressaltar que a predição depende do número de objetos envolvidos na 

análise e freqüentemente os estudos de QSAR contêm tão poucos objetos que ao 

serem removidos ocorre perda de informação. Desta forma, o melhor modo de se 

examinar os dados obtidos pelo PLS é graficamente, permitindo o perfeito 

entendimento dos resultados obtidos organizados no espaço (CRUCIANI ef aI., 

2000a; CRUCIANI et aI., 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

20 T - U scores p/of 

Esta organização dos resultados no espaço expressa os resultados X obtidos 

versus Y, permitindo que o pesquisador tenha uma idéia da correlação entre os 

valores X e Y obtida para cada LVe de eventuais outliers (CRUCIANI ef a/., 2000a, 

2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 
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20 E 3D loading plofs 

Os plofs representam as variáveis no espaço bi- e tridimensional das Lafenf 

Variables (P). O loading de uma variável indica quanto esta está incluída no cálculo 

da LV. Assim variáveis que participam pouco, aparecem na região central do plof e 

as que influenciam muito estão na borda (CRUCIANI ef aI. , 2000a; CRUCIANI ef aI. , 

2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

Aos loading plots segue o teste de 'homogeneidade' das contribuições das 

variáveis X no modelo. Quando mais de um campo de força pode agir sobre a 

variável , destaca-se cada uma em cada campo de força e, assim, é possível 

entender como cada um deles atua sobre a variável (CRUCIANI et aI., 20ooa; 

CRUCIANI et aI., 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

2d e 3D weight plots 

Os pesos (weight (W)) representam a multiplicidade do coeficiente de X 

quando ocorre o melhor ajuste com Y'. Pode-se entender o loading como o primeiro 

melhor obstáculo criado, na matriz X, para construção do modelo PLS enquanto que 

weight representa o segundo melhor obstáculo originado no ajuste com 

Y'(CRUCIANI et aI., 2000a; CRUCIANI et aI., 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

111.2.5.1 . Seleção de variáveis no programa Vo/Surf (GAUOIO et aI., 2001; 

VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

Muitos modelos obtidos em estudos de 30-QSAR contêm um grande número 

de variáveis que participam da análise, porém várias delas não apresentam boa 

relação com a atividade e apenas introduzem 'ruído' ao modelo. Pode ocorrer da 

matriz X conter uma variável que explica bem os valores Y, porém esta se encontra 

imersa entre muitas outras que provocam 'ruído' (GAUOIO et aI., 2001 ; VOLSURF 

HOMEPAGE, 2006). 

O método FFO foi desenvolvido com o objetivo de distinguir a informação 

significativa para construção do modelo e eliminar eventuais 'ruídos' . Em outras 

palavras, a metodologia FFO para selecionar variáveis é empregada com o intuito de 

se obter modelos PLS mais preditivos. 

O método FFO envolve os seguintes passos: 

- obtenção de um modelo PLS inicial; 
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- construção da matriz e avaliação da importância de cada variável na 

capacidade preditiva do modelo, utilizando validação cruzada (CV); 

- remoção das variáveis não significativas que estejam na matriz X, obtendo 

um novo modelo PLS. Deve haver o cuidado de não remover muitas variáveis, 

podendo ocorrer overfitting, quebra da estrutura da matriz e do formalismo do 

método PLS. 

111.2.5.2. Algoritmo genético (LEARDI et ai., 1992; TODESCHINI et aI. , 2004; 

MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005) 

Há milhões de anos houve o surgimento de moléculas com informações 

genéticas inespecíficas, originando um processo evolutivo sem características 

definidas para cada ser que surgia no planeta. O trabalho evolutivo não pode ser 

atribuído somente a mutações ocasionais, mas se trata da combinação genética, 

selecionando seres mais adaptados. Surgia assim o algoritmo genético, um conjunto 

de informações que se repete por longas divisões até se obter um resultado 

satisfatório. 

Apenas organismos vivos reproduzem naturalmente o processo evolutivo, que 

seleciona as melhores informações para gerações futuras, mas por meio do uso da 

inteligência artificial e do algoritmo genético pode-se mimetizar este processo a fim 

de se obter um bom modelo. Do mesmo modo, o algoritmo forma a base para 

programas computacionais, adaptando-se em várias aplicações. 

O algorítmo genético foi criado por John Holland, há 25 anos, na Universidade 

de Michigan em simples programas computacionais, promovendo o crescimento e a 

reprodução destes e possibilitando o uso por mais de 500 pesquisadores para 

solucionar problemas em diversas áreas. 

Diversos programas computacionais específicos se baseiam em informações 

adquiridas em experiências, mas o algoritmo genético não é específico, 

representando um caminho de triagem para a solução de vários problemas, 

reduzindo os números possíveis de soluções e encontrando rapidamente a resposta 

desejada. 

MobyDigs foi um programa desenvolvido em 1999, por Milano Chemometrics 

and QSAR Research Group, para cálculo de modelos de regressão utilizando 

algoritmo genético e tem a característica de selecionar informações realmente 
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importantes envolvidas no sistema em estudo, excluindo aquelas redundantes e os 

'ruídos' (MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005). A qualidade dos modelos obtidos na 

análise de regressão é normalmente avatiadapor R2, Q2, função LOF, dentre outros 

índices. Porém a aplicação de técnicas de regressão, como o método de regressão 

linear (MLR) pode ser desfavorável coletando um grande número de informações, 

inclusive variáveis altamente correlacionadas, criando "ruído". Cria-se um falso bom 

ajuste, principalmente quando se usa grande número de variáveis em relação ao 

número de amostras (TODESCHINI ef aI., 2004; MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005). 

A fim de se aumentar a qualidade do modelo selecionado por meio do método 

do algoritmo genético tem a opção denominada crossover, em que pares de 

modelos são selecionados gerando um novo com características de seus "pais", 

mantendo-se as variáveis significativas, com exclusão das pouco importantes 

(TODESCHINI ef aI., 2004; MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005). 

O programa MobyDigs seleciona, assim, variáveis e consegue obter os 

melhores modelos através do cálculo de regressão de parâmetros. São comparados 

índices estatísticos entre os modelos obtidos, analisando-se a qualidade do nível ou 

da significância da regressão em relação à resposta pesquisada. Alguns destes 

parâmetros são (TODESCHINI ef aI., 2004; MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005): 

• Coeficiente de determinação (R2
) - é a variância total da resposta 

explicada pela regressão. 

• Sfandard Deviation Error in Calculafion (SDEC ou SEC) - média da 

somatória dos resíduos. 

• Sfandard Deviafion Error of Predicfion (SDEP, SEP ou PSE) - é a 

função estatística que expressa a soma dos quadrados dos resíduos 

da predição. 

• R2 ajustado (R2adj) - parâmetro de ajuste ótimo, permitindo comparar 

graus de liberdade entre os modelos obtidos. 

• LOF Friedman modificado - analisa a capacidade de predição do 

modelo obtido, avaliando a seleção das variáveis utilizadas. 

• Akaike Informafion Criferion (AIC) - criado para auxiliar na escolha de 

modelos que usam diferentes parâmetros. 

• Soma total dos quadrados (TSS) - é a soma total dos quadrados da 

diferença entre valor predito e observado. 
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• Cross-vafidafed (Q2) - explica a variância da predição através da 

função que relaciona a soma dos erros de predição ao quadrado com o 

TSS. 

HAT mede a influência de determinado composto na análise de regressão. 

Portanto, o resultado final pode sofrer um desvio da reta de valores preditos versus 

valores observados. O composto em questão não é considerado outlier, pois toda a 

regressão mede sua influência expressa em HA T. O HAT limite é a média dos HAT 

envolvidos na análise e * corresponde ao valor entre 2 e 3 vezes a média, acima de 

3 vezes do valor inicial temos -. 

• 0 2 Assintótico (DO) - um modelo significativo deve ter uma pequena 

diferença entre o valor do coeficiente de correlação (~) e a habilidade 

preditiva (02). Quando essa diferença é grande pode ser devido ao 

overfitting (fornecendo altos valores de ~), ou ainda, por algum caso 

não predito (fornecendo baixos valores de Q2). O overfitting pode ser 

entendido como a presença no modelo de variáveis que estão 

explicando a mesma parte da variação e/ou devido à presença de 

variáveis no modelo que são apenas "ruídos". 

A regra do 0 2 Assintótico é baseada no comportamento assimptótico do Q2, 

relacionando-se ao coeficiente de correlação (~) através da equação 9: 

Q2 ASYM = 1- (1- r2 )x (_n_)2 
n-p' 

Onde: n é o número de compostos; 
Equação 9 p' é o número de parâmetros do modelo; 

- funções RP (Redundancy rufe) e RN (Overfitting rufe) - Estas funções são 

calculadas com o objetivo de detectar overfitting baseando-se no Mj e possibilitando 

uma escolha racional das variáveis pertencentes ao modelo. O Mj é obtido através 

da equação 1 O: 



Equação 10 

Rjy __ 
Mj == R p 

1 p - 1 Onde· - -<J~1 . <-_ . . - J - , 

P P 
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P é o número de variáveis independentes presentes 
no modelo; 

Rjy é o valor do coeficiente de correlação absoluta 
entre a variável independente j e a variável 
dependente y; 
R é o valor do coeficiente de ajuste do modelo; 

Os valores positivos de Mj são utilizados para o cálculo de RP (Equação 11): 

Equação 11 

RP = fr(l- M j x l~ --.L)J 
j = l p-1 

Onde: Mj > O; 
O :-s; RP :-s; 1; 
RP é calculado através das variáveis p+, 
responsáveis pelas diferenças positivas Mú 
p é o número de variáveis independentes presentes 

no modelo; . 

Um baixo valor de RP indica que uma determinada variável apresenta valor de 

correlação absoluta muito próxima ao valor do coeficiente de ajuste do modelo e, 

portanto, as outras variáveis presentes no modelo não são significativas desde que 

não contribuem para o aumento da correlação múltipla linear (TODESCHINI et aI., 

2004; MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005). 

Para o cálculo de RN utiliza-se a equação 12: 

Equação 12 
P 

R
N 

== L1\1 j 
j-l 

Onde: Mj<O; 
-1 < RN < o· 
RN é - c~lculado através das variáveis p-, 
responsável pelas diferenças negativas Mj ; 

p é o número de variáveis independentes 
presentes no modelo; 

Quando RN indica o excesso de variáveis não significantes do modelo. 
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o comando ROK, disponível no programa MobyDigs, é utilizado na triagem de 

modelos (fitness function) evitando variáveis altamente correlacionadas, "ruídos' e 

outras características patológicas, originando modelos com grande poder preditivo. 

Usando-se a função ROK na pesquisa de modelos, a escolha é refinada 

encontrando-se modelos plenamente satisfatórios. Ainda, se a opção o 02LOO (02 

leave-one-out) for selecionada com a função ROK, valores menores do que zero, 

serão rejeitados (MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005). 

111.2.6. Relação entre estrutura química e atividade biológica (SAR) de 

antioxidantes 

o estudo das relações estrutura-atividade de um composto-protótipo e seus 

análogos auxilia a determinar as partes da molécula responsáveis pela atividade 

biológica, ou seja, o farmacóforo (THOMAS, 2000; MONT ANARI et ai., 2001). 

As relações estrutura-atividade geralmente são feitas alterando-se parte da 

estrutura química do protótipo e observando-se a influência desta alteração na 

atividade, qualitativa e quantitativamente. Podem-se mudar a dimensão e a 

conformação do esqueleto carbônico, a natureza e grau de substituição, ou, ainda, a 

estereoquímica (THOMAS, 2000). 

Muitos fatores influenciam a atividade antioxidante, em especial a posição de 

substituição e número de grupos hidroxila fenólicos(OH), as propriedades de outros 

grupos substituintes e a possibilidade de formação de ligações de hidrogênio 

intramoleculares. 

A posição de substituição da hidroxila no anel fenólico, considerada em 

relação a uma determinada posição fixa, influencia diretamente a atividade 

antioxidante. Compostos contendo a hidroxila em para (posição 4) são mais ativos 

do que aqueles substituídos em orfo ou meta (posições 2 e 3, respectivamente). 

Importante também é o número de hidroxilas, pois compostos di (mais comum) ou 

tri-substituídos são mais antioxidantes do que os mono-hidroxilados, de acordo com 

a relação mostrada a seguir (CHENG et aI., 2002; CHENG et aI. , 2003): 



LOH LOH 
lAOH U 
pirogalol > catecol 

6 &OH 
> fenol > resorcinol 

Figura 12 - Relação da atividade antioxidante de acordo com o número e 

posições dos grupos hidroxilas (ZHANG, 1999). 
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Grupo hidroxila substituído em posição orto e/ou para em anel contendo 

heteroátomo nitrogênio ou oxigênio tem a atividade antioxidante potencializada por 

efeito de ressonância entre o par de elétrons do tipo p do heteroátomo e o radical 

fenóxi formado (ZHANG, 1999). 

Ligações de hidrogênio no composto na forma neutra não aumentam a 

atividade, mas após a abstração do hidrogênio fenólico, estabilizam o radical, 

favorecendo a atividade, como representado na Figura 13 (ZHANG, 1999; WRIGHT 

et aI., 2001 ; LEOPOLDINI et aI., 2004). 

(). 

~D / 0 ~ 
H3C I ~ 

o.~ 
o, H ~ C 3 

o· 
-----O--yy6-----H c / ~ ' CH 

3 I 3 

Figura 13 - Ligações de hidrogênio nas espécies radicalares (ZHANG, 

1999). 

A baixa atividade antioxidante na wogonina, molécula representada na Figura 

14 e que possui OH resorcinólico. A estabilização do composto se deve ao equilíbrio 

estabelecido entre os anéis cromanóide conjugado e anel resorcinólico. De forma 

análoga, encontramos o equilíbrio entre os grupos OCH3 e OH (CHENG et aI. , 2002; 

2003). 



CH 
H---O/ 3 ~ 

6, .1 ,o, A.~ I 

wogonina 

-,? 
1-

Figura 14 - Estrutura química da wogonina e suas relações intramoleculares 

(CHENG et a/., 2002; 2003). 

Em 2001, por meio de estudo cinético Pannala e colaboradores avaliaram a 

capacidade antioxidante de substâncias derivadas de flavonóides, verificando as 

seguintes características estruturais, representadas na Figura 15 e discutidas a 

seguir: 

• A posição do grupo hidroxila no anel B tem papel 

importante na presença da atividade antioxidante. Assim, a 

posição para favorece a atividade e pouca ou nenhuma atividade 

se observa nas posições orlo e meta; 

• A presença de um segundo grupo hidroxila no anel B 

potencializa a atividade antioxidante; 

• A presença de dissubstituição o-diidroxi no anel B e da 

dupla ligação C2-C3, conjugada ao grupo 4-oxo (C4), no anel C 

(como observado nas fiavonas) é essencial à atividade 

antioxidante; 

• A presença de grupo hidroxila na posição três do anel 

heterocíclico C (C3) contribui à atividade antioxidante; 

• Grupos hidroxila nas posições cinco e sete do anel A são 

de menor importância; 



R1 

6 

~
3' 
;:/ R2 

l' B 1 4' 

112 ~ 6' 5' 
3 

OH 

flavonol e flavona 

R i=: H ou OH 
R I =: H ou OH 
R3=: H ou OH 
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Figura 15 - Relações estrutura-atividade em flavonol e flavona. Em azul -

Substituintes menos importantes; em vermelho - Substituintes importantes 

(PANNALA et aI., 2001). 

• Compostos diidroxilados possuem maior atividade antioxidante, 

quando comparados com outros compostos monoidroxilados estudados, 

mostrando maior conjugação entre o grupo hidroxila da posição 4' e o 

presente na posição 3 do anel C. 

• Compostos com três grupos hidroxilas são mais ativos que 

diidroxilados. O mecanismo de ação parece ser via doação de elétron, 

resultando na formação de uma semiquinona, e, posteriormente, quinona 

(PANNALA et al.,2001; CAO et al.,2005) . 

Cheng e colaboradores (2002, 2003) analisaram, comparativamente, o 

potencial antioxidante de 15 compostos fenólicos por modelagem molecular e 

observou reatividade interessante no ácido gálico e pirogalol. 

0 , / OH OH 

~ 6:0H 

HO- ~OH OH 

OH 

ácido 9 'r a ICO pirogalol 
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Reportaram a redução do Fe 111 ao Fe 11 provocada por estes compostos 

em incubação, influindo na reação de Fenton (Equação 13) e formação de 

radicais OH-o Ocorre, também, auto-oxidação, produção de H20 2, e aumentando 

a concentração de radicais hidroxila segundo a reação de Fenton e ciclo Haber

Weiss (Equação 14): 

Equação 13 Fe2
+ + H202~ Fe3

+ + OH- + .OH 

Equação 14 F 3+ O - F 2+ O e + 2~ • e + 2 

Por último, a concentração de radicais hidroxila varia em soluções de 

pirogalol e ácido gálico devido à pró-oxidação em espécies quinóides, como 

mostrado no Figura 16: 

O/ H 

~o~ 
~. 

-e-
• -H+ 

@ 

P·O 
-e-

,-:::- ---H+ 

semiquinona 

i 
dímeros 

ho 

Figura 16 - Reações de oxidação que geram espécies quinóides (CHENG 

et aI. , 2003) . 

A aplicação tópica de antioxidantes reduz os danos oxidativos induzidos 

pela radiação UV. Porém, essa proteção será mais eficaz se ocorrer penetração 

destas substâncias antioxidantes em camadas mais profundas do estrato córneo. 

Em um estudo observaram-se soluções aquosas de ácidos caféico e ferrúlico 

(SAIJA et aI., 2000), em pH 3 e 7,2 testadas topicamente com boa permeação. 

Devido à maior lipofilicidade do ácido ferrúlico (ClogP = 1,62) ser maior que do 

ácido caféico (ClogP = 1,55), a penetração do primeiro através do estrato córneo 

é maior, reduzindo o eritema induzido por UV. 
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Quercetina é um excelente antioxidante e diminui a peroxidação lipídica 

induzida pelos raios UV. No entanto, sua grande insolubilidade em formulações 

pode ser resolvida através do emprego de esterificação no carbono da posição 

três com cadeias alifáticas de diferentes comprimentos: 3-0-acetato de 

quercetina (Q-ac), 3-0-propionato de quercetina (Q-pr) e 3-0-palmitato de 

quercetina (Q-pal), considerados como eficazes fotoprotetores (SAIJA et aI., 

2003). 

OH 
O 

O OH 

OH 
HO 

HO HO 
OH OH 

OMe 

OH O 
ácido caféico ácido ferrúlico 

Quercetina 

A atividade antioxidante seria assim altamente relacionada à capacidade de 

doação de elétrons. A etapa de transferência do hidrogênio tem se destacado, mas a 

atividade antioxidante não depende apenas força de energia da ligação O-H. A 

estabilização das espécies cátion-radicalar e radicalar formadas também deve ser 

considerada (Equação 15) (WRIGHT et aI., 2001; LEOPOLDINI et aI., 2004; CAO et 

aI., 2005). 

OH 

Equação 15 Ar-OH + R02- • [Ar-OH 15
+ .... R02Õ-] -+ [Ar-O· ... ROOH]---+ 

[Ar-O' + ROOH] 

Às propriedades eletrônicas soma-se a lipofilia que representa a afinidade de 

uma molécula ou de um fragmento por ambiente lipofílico (COHEN, 1996; LEACH, 

2001; SANT'ANNA, 2002). O cálculo de propriedade lipofílica é adicional aos 

processos de cálculos de energia e análise conformacional. Esta propriedade pode 

ser obtida por método experimental, como por determinação por shake-flasK ou por 

emprego de parâmetros cromatográfcos, ou, por método teórico, como o 

desenvolvido por Ghose-Pritchett-Crippe (GHOSE et aI., 1988), disponível nos 

softwares HyperChem e Spartan. 
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111.2.7 Parâmetros físico-químicos e superfícies eletrônicas 

Neste estudo utilizamos a modelagem molecular como método de pesquisa 

da atividade antioxidante de promissoras matérias-primas naturais que serão 

avaliadas quanto à atividade anti-radicalar para uso em produtos cosméticos. Foram 

investigadas as propriedades físico-químicas e as superfícies eletrônicas das 

moléculas envolvidas, empregando a química computacional e técnicas de 

visualização gráfica. 

A. Parâmetros físico-químicos e atividade antioxidante 

A atividade antioxidante encontra-se diretamente relacionada às propriedades 

eletrônicas das substâncias. Estas propriedades podem ser representadas nos 

estudos de modelagem molecular por meio de cálculos de parâmetros (WRIGHT et 

aI., 2001). Os parâmetros físico-químicos apontados na literatura como relacionados 

à atividade antioxidante de produtos naturais ou derivados fenólicos são (ZHANG, 

1999; CHENG et ai., 2002, CHENG et aI. , 2003): 

• ~Hf: diferença de energia de entalpia entre as espécies 

radical ar, após abstração do hidrogênio, e neutra (fenólica). 

Representa a força de ligação hidroxila; 

• Hox ou Ea: diferença de energia de entalpia entre as 

espécies cátion-radicalar e neutra. A espécie cátion-radicalar seria 

gerada a partir da transferência de um único elétron da espécie 

neutra; 

• EHOMO: energia do orbital molecular de mais alta energia 

ocupado (HOMO - Highest Occupied Molecular Orbital) . Parâmetro 

representativo da capacidade de doar elétrons; 

• ELUMO, parâmetro relacionado à capacidade de receber 

elétrons pela molécula, representada pela energia do orbital 

molecular de mais baixa energia desocupado, (LUMO - Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital) 
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• (H-L) Gap, que representa a reatividade do composto. 

Quanto mais reativo menor o intervalo (Gap). É obtido por meio da 

diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO. 

B. Superfícies eletrônicas e atividade antioxidante 

Algumas superfícies eletrônicas representam significativamente o 

comportamento molecular nas formas neutras, radicalar e cátion-radicalar; 

necessárias para ocorrer à atividade antioxidante. 

Como mencionado anteriormente, a atividade antioxidante encontra-se 

diretamente relacionada às propriedades eletrônicas das substâncias (CHENG et aI., 

2003; MILlAUSKAS et ai., 2004). Estas propriedades podem ser visualizadas nos 

estudos de modelagem molecular por meio do cálculo de superfícies orbital ares, 

densidades eletrônicas, mapa eletrostático total e ainda, analisando-se a densidade 

de spin do composto em questão. 

IV. MATERIAL E MÉTODOS 

1V.1 . MATERIAL 

Para este estudo, que associou métodos de modelagem molecular, 

QSAR e análise estatística, foi necessário se basear nas estruturas químicas e em 

medidas experimentais relativas ao potencial antioxidante dos compostos estudados, 

realizados previamente pelo laboratório da Profa. Ora. Vanderlan Bolzani, no 

Instituto de Química, na UNESP, em Araraquara (IAN CASTRO-GAMBOA et a/., 

2003; PAULETTI et aI., 2003; CARDOSO et a/., 2005). 
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das espécies cátion-radicalar e neutra), EHOMO e ELUMO (EHOMO é o parâmetro 

relacionado à capacidade de doar elétrons da molécula, representada pela energia 

do orbital molecular de mais alta energia ocupado, HOMO - Highest Occupied 

Molecular Orbital e ELUMO está relacionado à capacidade de receber elétrons pela 

molécula, representada pela energia do orbital molecular de mais baixa energia 

desocupado, LUMO- Lowest Unoccupied Molecular Orbital), GAP (intervalo entre as 

energias HOMO-LUMO) e ClogP (coeficiente de partição calculado). As 

propriedades eletrônicas também foram observadas graficamente por meio de 

superfícies. 

Posteriormente aplicou-se técnicas de QSAR clássico aos parâmetros 

físico-químicos calculados utilizando-se os programas BILlN (KUBINIY, 1993) e 

BuildQsar (BUILDQSAR, 2004). Em adição, descritores moleculares disponíveis nos 

programas DRAGON PLUS v. 5.0 (DRAGON, 2005) e VolSurf v. 4.1.3 (VOLSURF 

HOMEPAGE, 2006) e os respectivos módulos estatísticos disponível no programa 

MobyDigs v. 1.0 (MOBYDIGS DESCRIPTION, 2005) e cálculos PCA e PLS contidos 

no programa VolSurf (VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

IV.2.2. Ensaio da atividade antioxidante 

Conforme mencionado anteriormente, realizaram-se ensaios prévios da 

atividade antioxidante no laboratório da Profa. Dra. Vanderlan Bolzani, no Instituto 

de Química da UNESP, em Araraquara (Figuras 17 e 18). 

A determinação experimental do potencial antioxidante destes compostos foi 

obtida por meio da reação com DPPH, em solução com metanol (200 IlM, 2 mL). As 

espécies em estudo foram dissolvidas em metanol a fim de se obter as 

concentrações finais de 100, 80, 40, 20, 10 e 5 IlM. Cada mistura foi agitada por 30 

minutos, em temperatura ambiente e na ausência de luz. A solução reagente foi 

adicionada em alíquota de 1 mL aos compostos previamente dissolvidos em 

metano!. A rutina foi usada como composto de referência (21 ,30 IlM). 
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A avaliação da redução do DPPH foi medida em corrente elétrica (I) na célula 

eletroquímica EICD. A área normal obtida em cada voltanograma foi comparada com 

a obtida no branco. A atividade antioxidante dos compostos foi expressa em IC50 

(concentração em J..lM requerida para reduzir em 50% a corrente elétrica originada 

do DPPH) (PAULETTI et aI., 2003a, 2003b). 

IV.3, CÁLCULO DE PARÂMETROS FíSICO-QuíMICOS E 

OBTENÇÃO DE SUPERFíCIES ELETRÔNICAS 

No Figura 19 são apresentados os passos básicos para a realização 

do estudo de modelagem. 



• 

Figura 19 - Metodologia do estudo de modelagem molecular para 

avaliação da atividade antioxidante. 

IV.3.1. Programa HyperChem 

82 

Utilizou-se o programa HyperChem 6. O em microcomputador com 

processador Athlon 1.8 AMO. As estruturas químicas dos compostos em estudo 

foram desenhadas e as geometrias otimizadas utilizando-se campo de força de 

mecânica molecular MM+(ALLlNGER, 1977). Os compostos da espécie Chimarrihis 

furbinafa contendo grupo glicosídeo tiveram a estrutura simplificada por substituição 

do açúcar por grupo metila. O objetivo de tal simplificação teve por objetivo da 

redução do tempo operacional de máquina na análise conformacional e semelhante 

opção já fora efetuada por Zhang, em 1999. 

Em seguida, uma nova otimização da geometria foi feita, adotando-se o 

método semi-empírico AM1 (Austin Model 1) (OEWAR ef a/., 1985). A escolha deste 

método deu-se por permitir resultados melhores do que outros semi-empíricos nos 

cálculos de moléculas antioxidantes e por apresentar resultados compatíveis ao 
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método ab initio 6-31 *G (CHENG et aI., 2002, 2003; VASILESCU et aI., 2002; VAYA 

et aI., 2003). 

As opções selecionadas no procedimento de otimização de geometria quanto 

à carga total e multiplicidade das espécies possíveis em processo de neutralização 

radicalar por substâncias de origem fenólica foram as seguintes: 

- carga O e singlete para a espécie neutra (fn); 

- carga O e duplete para a espécie radicalar (fr); 

- carga 1 e duplete para a espécie cátion-radicalar (fc). 

Empregou-se o nível RHF (Restricted Hartree-Fock) para a espécie neutra e 

nível UHF (Unrestricted Hartree-Fock) para as espécies radicalar e cátion-radicalar. 

As estruturas otimizadas das espécies neutras foram submetidas à análise 

conformacional, usando-se o método randômico. Nesta etapa, selecionaram-se as 

opções de 1.000 interações e 100 ciclos de otimização. Foi estabelecido o número 

de 10 confôrmeros de menor energia mínima. Os diedros selecionados foram 

submetidos à rotação de acordo com as condições-padrão (default) do programa, ou 

seja: 

número de variações simultâneas de 1 a 8; 

cadeias acíclicas submetidas a rotações de 60 a 180°; 

torsão de anéis sob variação de 30 a 120°. 

O confôrmero de menor energia mínima no estado gasoso foi selecionado e 

utilizado para prosseguir no cálculo de parâmetros físico-químico e superfícies 

eletrônicas, segundo determinação de carga de ponto único (Single Point). 

Foram registrados os valores de energia de formação (entalpia) das formas 

neutra, radicalar e cátion-radicalar, a energia do orbital molecular HOMO, a energia 

do orbital molecular LUMO, o intervalo entre as energias de HOMO e LU MO 

(H-LGAP) (ZHANG, 1999; CHENG et aI., 2002, 2003; VASILESCU et aI., 2002; VAYA 

et aI., 2003). 

Do confôrmero de menor energia mínima da forma neutra (fn) de cada 

composto foram construídas as formas radicalar (fr), por remoção do hidrogênio 

fenólico, e cátion-radicalar (fc), por transferência de um elétron da hidroxila fenólica. 

Para determinação da hidroxila fenólica de maior reatividade foram abstraídos 

átomos de hidrogênio de cada grupo hidroxila presente na molécula e após cada 

abstração em diferentes posições, o composto foi submetido aos cálculos. 
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o cálculo da diferença das entalpias entre as espécies radicalar e neutra 

gerou o parâmetro ~Hf, o cálculo da diferença das entalpias entre as espécies cátion

radicalar e neutra gerou o ~Hox e as diferenças de energias medidas na espécie 

neutra equivalentes aos orbitais HOMO e LUMO gerou o parâmetro (H-L) Gap, como 

mencionado anteriormente. 

Os valores de coeficiente de partição (CLog P), importantes para o estudo da 

atividade antioxidante, foram calculados empregando-se o método de Ghose

Pritchett-Crippen, considerando somente as formas neutras das substâncias. 

IV.3. 1. 1. Análise qualitativa 

Realizaram-se cálculos semelhantes para compostos antioxidantes utilizados 

conhecidos: alfa- e gama-tocoferol, ácido ascórbico, ácido gálico e o nerolidilcatecol, 

molécula extraída da pariparoba (Figura 20) para se comprovar a influência das 

propriedades físico-químicas e das superfícies eletrônicas na atividade antioxidante. 
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ácido gá lico 
nerolidilcatecol 

Figura 20 - Substâncias cosméticas antioxidantes para análise qualitativa. 

IV.3.1.2. Estudos de QSAR 

Empregaram-se os parâmetros físico-químicos calculados pelo programa 

Hyperchem das substâncias antioxidantes pertencentes à espécie Chimarrhis 

turbinata e Arrabidea samydoides e submeteu-se ao mesmo tratamento aplicado no 

trabalho de CHENG e colaboradores (2002). A regressão linear foi realizada 

utilizando os programas BILlN e BuildQsar. 
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IV.3.2. Programa Spartan 

Utilizou-se o programa Spartan for Windows v. 4.0, em microcomputador com 

processador Pentium 4. Os compostos foram desenhados e as geometrias foram 

otimizadas utilizando-se campo de força de mecânica molecular MMFF. Em seguida, 

uma nova otimização da geometria foi feita, adotando-se o método semi-empírico 

AM1 (Austin Model 1). A escolha deste método deu-se por razões previamente 

explicadas. 

As estruturas otimizadas das espécies neutras foram submetidas à análise 

conformacional, usando-se o método randômico. 

File Edi t Model Geometry Build Setup Display Search Options 

Fold(Bond34) = W-GiJJ 41 11. I 

Figura 21 - Estrutura molecular e a respectiva seleção dos diedros. 

Altera-se o default do programa rotacionando cada diedro 60°, ou seja, 6 

vezes em 360°. O cálculo na análise conformacional é feito por Monte Carlo, com a 

diminuição de temperatura. 

Habilita-se o modo vibracional para assegurar que os cálculos sejam 

realizados no mínimo verdadeiro. 
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o confôrmero de menor energia mínima no vácuo foi selecionado e utilizado 

para prosseguir na análise dos parâmetros eletrônicos, segundo determinação de 

carga de ponto único (Single Point). 

Foi solicitado também o cálculo das seguintes superfícies: 

- forma neutra: densidade potencial (equivalente ao conhecido Mapa do 

Potencial Eletrostático), superfície de HOMO e densidade de HOMO. 

- forma radicalar: superfície de LU MO, densidade de LUMO, superfície de 

HOMO, densidade de HOMO e densidade de spin. 

- forma cátion-radicalar: superfície de LUMO, densidade de LU MO e 

superfície de HOMO. 

A escolha destas superfícies foi baseada segundo a significância que 

poderiam representar para o estado eletrônico de cada espécie considerada e no 

processo global de neutralização por substâncias fenólicas antioxidantes. 

Do confôrmero de menor energia mínima de cada composto foram 

construídas as formas radicalar, por remoção do hidrogênio fenólico, e cátion

radicalar, por transferência de um elétron da hidroxila fenólica. O cálculo da 

diferença das entalpias entre as espécies radicalar e neutra gerou o parâmetro ~Hf. o 

cálculo da diferença das entalpias entre as espécies cátion-radicalar e neutra gerou 

o ~Hox. 

CLogP foi calculado baseado no método teórico desenvolvido por Ghose

Pritchett-Crippen. 

IV.4. CÁLCULO DE PARÂMETROS ESTRUTURAIS E SELEÇÃO DE 

DESCRITORES HOlÍSTICOS 

IV.4.1 Programa ORAGON (SCHUUR et ai., 1996; RANDIC, 1995; 

TODESCHINI et ai.) 2000) 

Os arquivos das moléculas otimizadas na forma neutra pelo programa de 

modelagem molecular Spartan for Windows, foram exportados no formato .mol2 e 

posteriormente importados para serem utilizados no programa DRAGON PLUS v. 

5.0. Para a geração dos descritores holísticos foi aplicada a opção "Calcula te 

Oescriptors" e na opção "Oescriptor Selection" selecionaram-se todos os descritores 
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disponíveis de modo a se explorar ao máximo as possibilidades permitidas pelo 

programa. Deste modo foram calculados os seguintes grupos de descritores: 

Todos os Descritores - 1664 descritores 

GETAWAY -197 descritores 

RDF - 150 descritores 

3D - MoRSE - 160 descritores 

WHIM - 99 descritores 

Autocorrelação 20 - 96 descritores 

Descritores 3D - 606 descritores 

Os valores da variável independente foram anexados aos descritores 

calculados utilizando a opção import user-defines variables. O cálculo ocorre por 

emprego do comando denominado variable exclusion. 

Após a obtenção dos descritores, é realizado um pré-tratamento de dados 

para cada bloco de variáveis e descritores, conforme segue: 

• Retirada das variáveis que apresentavam valores iguais na série; 

• Retirada das variáveis que apresentavam apenas um valor diferente na série; 

• Retirada dos descritores altamente correlacionados (r>O,9). 

Ao término desta análise, um arquivo é gerado para cada um dos blocos de 

descritores citados anteriormente. Cada arquivo, salvo sob formato de arquivo texto 

(.txt), é importado para o programa Mobydigs v 1.0, cujo emprego tem por objetivo 

selecionar as variáveis mais significativas estatisticamente, ou seja, aquelas que 

melhor expliquem a variância da variável dependente (pICso) (SCHUUR et a/.; 1996; 

RANDIC, 1995; TODESCHINI et a/., 2000). 

IV.4.2. Programa MobyDigs 

Como foi mencionado anteriormente, o programa MobyDigs utiliza o algoritmo 

genético para selecionar descritores e gerar modelos mais estatisticamente 

significativos que expliquem a variação dos valores da variável dependente (pICso). 

Desta forma, a partir do uso da metodologia de algoritmo genético disponível é 

possível determinar os modelos com os maiores valores do coeficiente de predição 



88 

gerado pelo método tull cross-validation (Q2) e que passaram pelos filtros da função 

RQK. 

Os valores limites utilizados com tal finalidade foram respectivamente: 

• Regra QUIK rule (DK): 0,01; 

• Regra do 0 2 assintótico (DO): -0,005; 

• Regra da redundância (RP
): 0,1; 

• Regra de termo em português "overfitling" (RN
): 0,01. 

IV.4.3. Programa VolSurf 

o programa VolSurf foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gabriele Cruciani, 

Laboratório de Ouimiometria na Universidade de Perugia (Itália). O campo de força 

desses 'probes' no GRID exercem interações importantes, ressaltando 

características fundamentais dos compostos antioxidantes (CRUCIANI et aL, 2000a; 

CRUCIANI et aL, 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006). 

Os descritores foram obtidos por meio da interação da energia dos "Grid". Os 

cálculos dos descritores VolSurf incluem as seguintes etapas (CRUCIANI et aL, 

2000a; CRUCIANI et aL, 2000b; VOLSURF HOMEPAGE, 2006): 

• construção de um "Grid" em volta da molécula; 

• cálculo das interações entre o campo com um determinado 

"probe" (água, hidrofóbico, etc) em cada ponto do "Grid"; 

• oito ou mais valores de energia são assinalados, e para cada 

valor de energia, o número de pontos do "Grid" dentro da superfície 

correspondente a esta energia (volume dos descritores) ou pertencentes a 

esta superfície (superfícies dos descritores) é calculada; 

• para se obter os descritores se faz uma lista dos nomes dos 

arquivos nos quais estão as moléculas com energia minimizada previamente 

por modelagem molecular. Esta lista e as moléculas devem estar dentro do 

mesmo diretório e a partir dela utilizando a opção File/lmportlSeries escolhe-
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se os "probes" a serem utilizados para a geração dos descritores e o arquivo 

com os resultados é salvo em um arquivo com extensão . vol; 

• foram escolhidos o 'probe' água, DRY e o átomo de oxigênio de 

carbonila; 

• após geração dos descritores, adiciona-se as variáveis 

dependentes por meio de um arquivo texto contendo o nome dos compostos 

iguais ao dos arquivos das moléculas com a energia minimizada. Isto é feito 

por meio da opção File/lmportlActivity, 

• a seguir, utililiza-se o PLS para verificar quais as variáveis mais 

significativas para explicar a variância da variável dependente; 

• após a obtenção de diversos modelos com 1 até 5 variáveis 

latentes (LV), se utiliza o processo de FFD para se retirar as variáveis que 

menos contribuem para o modelo; 

• geram-se novamente os modelos PLS para, a seguir, novamente 

por FFO retirar as variáveis menos significativas. Este processo interativo é 

repetido até que se não possa eliminar mais variável ou não se tenha um 

aumento nos valores de Q2. O número de variáveis latentes do modelo PLS é 

selecionado por meio do maior valor de Q2; 

• após a seleção do modelo mais significativo, obtêm-se gráficos 

para interpretação de quanto o modelo é significativo estatisticamente, como 

também para entender melhor as contribuições dos descritores para o modelo 

selecionado. 
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

V.1 . ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

o método químico do DPPH, anteriormente descrito, foi realizado e assim 

obtiveram-se os respectivos valores da atividade biológica. Na Tabela I estão 

reportados os valores de ICso, obtidos pelo IQ UNESP quando as amostras foram 

extraídas (sem informação sobre o erro) e gentilmente cedidos para este estudo e os 

respectivos resultados obtidos de plCso . 

Tabela I - Valores de atividade antioxidante obtidos pelo método DPPH 

(PAULETTI et aI., 2003a, 2003b). 

Molécula ICso (pMJ 

1 21,34 

3 33,45 

4 11,50 

5 18,60 

6 7,50 

8 8,50 

9 12,50 

10a 25,45 

10b 17,81 

10c 30,72 

10d 32,66 

10e 31 ,36 

10f 35,02 

Legenda: 

ICso - Concentração inibitória da atividade antioxidante a 50% 

PIC50 - Logarítmo negativo do ICso 

plCso 

4,67 

4,47 

4,93 

4,73 

5,12 

5,07 

4,90 

4,59 

4,74 

4,51 

4,48 

4,50 

4,46 

A molécula 2, contida na figura 1, não foi testada e, a molécula 7, como 

mencionado anteriormente, foi gerada por um equívoco e é apenas teórica (figura 

17), não apresentando valores de ICso na Tabela I . 

Os valores da variável dependente (ICso) foram medidos experimentalmente 

empregando-se o método DPPH no laboratório da Dra. Profa. Vanderlan Bolzani, no 

Instituto de Química da UNESP - Araraquara (IAN CASTRO-GAMBOA et aI., 2003; 

PAULETII et aI., 2003; CARDOSO et aI., 2005). Foi calculado o valor de -Iog de ICso 
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com o objetivo de redimensionar as medidas experimentais, diminuindo o erro da 

variável dependente. 

Os erros das medidas obtidas nos ensaios biológicos devem possuir 

distribuição normal, sendo que essas medidas devem construir grande variabilidade, 

apropriadas ao estudo de QSAR. 

Surgiu a intenção de refazer os ensaios experimentais em razão da 

necessidade de explicar melhor a correlação com alguns dos parâmetros físico

químicos e a fim de se fazer uma comparação entre os resultados obtidos entre 

ambos laboratórios. Tais estudos contaram com a colaboração do doutorando André 

Rolim Baby e foram realizados pelo método OOPH, em semelhança ao ensaio 

realizado pelo grupo de pesquisadores do IQ - UNESP. 

No entanto, foi possível , apenas, obter amostras dos compostos 

1 Oa, 1 Ob, 1 Od, 1 Oe e 10f pertencentes à espécie Arrabidaea samydoides, cujos 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 11 . 

Tabela 11 - Resultados obtidos pelo método OPPH. 

Molécula ICso (JiM) plCso 

padrão - rutina (22,020 ±0,003) 4,65 

10a (9,410 ±0,004) 5,04 

10b (14,230 ±0,005) 4,84 

10c 

10d (61,550 ±0,001) 4,21 

10e (12,660 ±0,004) 4,89 

10f (46 ,210 ±0,001) 4,33 

A atividade antioxidante observada em todos os compostos estudados foi 

semelhante e quando se compararam os resultados obtidos pela UNESP e FCF -

USP não se observaram valores discrepantes. Porém, maior equivalência ocorreu no 

padrão rutina, o que indicou a probabilidade de que a metodologia usada em ambos 

os laboratórios foi a mesma e o erro atribuído ao operador/pesquisador foi mínimo. 

Os compostos 10b, 10d e 10e apresentaram valores mais próximos, quando 

se comparam as Tabelas I e 11. Talvez o tempo de extração destas amostras e, 

portanto, a diferença de tempo que em foram analisadas tenha sido o fator principal 

para a obtenção de diferentes resultados, quando as amostras foram submetidas ao 
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método DPPH. A degradação e/ou formação de subprodutos antioxidantes pode ter 

sido a causa da diferença de atividade. 

V.2 MODELAGEM MOLECULAR 

Inicialmente procedeu-se às técnicas de modelagem molecular, por meio do 

contato preliminar com o programa HyperChem. Este treinamento, orientado pelas 

Oras. Carla Maria de Souza Menezes, Bolsista PrododCAPES no Programa de 

Fármaco e Medicamentos, e Kerly Fernanda Mesquita Pasqualoto, englobou a 

extração de informações da literatura referentes à relação estrutura-atividade e 

familiarização com os softwares de modelagem molecular. Por meio deste estudo, 

pôde-se escolher a metodologia e os parâmetros que indicam as propriedades, em 

especial, aquelas de caráter eletrônico, diretamente relacionadas à atividade 

antioxidante. 

V.2. 1 Programa HyperChem 

A modelagem molecular é uma ferramenta complexa, que exige, 

principalmente, um pesquisador com conhecimento e capaz de usá-Ia com 

competência. É sabido e frisado que para ocorrer perfeito uso da modelagem é 

necessário que o operador seja bem familiarizado com o método e baseado em 

informações científicas. Costuma-se dizer que o computador sempre fornece um 

resultado! 

Com o objetivo de aprendizado e familiarização com a modelagem, foi feito 

um estudo prévio com conhecidas substâncias antioxidantes e de estrutura 

molecular simples, são elas: catecol, resorcinol e ácido gálico. 
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Catecol Resorcinol Ácido gálico 

Figura 22 - Estruturas dos compostos antioxidantes selecionados para a série 

de treinamento (CHENG et aI., 2002, 2003). 

Os resultados de entalpia de formação das espécies neutra, radicalar e 

cátion-radicalar e dos parâmetros eletrônicos de energia molecular de HOMO 

da espécie neutra dos compostos catecol, resorcinol e ácido gálico 

encontram-se descritos na Tabela 111 a seguir. 

Tabela 111 - Energias de entalpia de formação das espécies neutra, radicalar e 

cátion-radicalar e as correspondentes entalpias de formação da espécie 

cátion-radicalar e energia molecular de HOMO 

Composto 

Catecol 

Resorcinol 

Ac. Gálico 

Hn Hr Hc L1Hf 

(kca/lmol) (kcal/mol) (kcal/mol) (kca/lmol) 

-64,45 -40,47 122,89 23,98 

-66,55 -39,89 124,05 26,66 

-99,18 -75,81 -1 ,98 23,37 

Legenda : 

Hn = entalpia de formação da espécie neutra; 

Hr = entalpia de formação da espécie radicalar; 

L1Hox 
(kca/lmol) 

187,34 

190,60 

197,20 

Hc = entalpia de formação da espécie cátion-radicalar; 

EHOMO 

(e V) 

-8,862 

-8,911 

-9,454 

~HF Hr - Hn, diferença de entalpia de formação da espécie radicalar; 

~Hox= Hc - Hn, diferença entalpia de formação da espécie cátion-radicalar; 

EHoMo - Energia de HOMO. 

A análise das diferenças de entalpia de formação das espécies 

radicalares (dHf) bem como das diferenças de entalpia de formação das espécies 
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cátion-radicalares (L1Hox) em relação às espécies neutras (formas fenólicas) indica 

ser o ácido gálico o composto com maior potencial antioxidante. 

O valor de L1Hf está relacionado à força de ligação da hidroxila fenólica. 

Quanto menor esta diferença, mais facilmente o hidrogênio da hidroxila fenólica 

será abstraído. Desta forma, maior será a capacidade de interação com formas 

oxidantes na captura de radicais livres e, portanto, maior a atividade antioxidante. 

A energia de transferência de um único elétron, representada pelo valor 

de L1Hox, também estaria relacionada à ação antioxidante, uma vez que reflete a 

capacidade de transferência de elétron, seguida pela perda de próton, da forma 

fenólica a uma espécie radicalar. 

A energia de orbital molecular de HOMO corrobora dados de literatura, nos 

quais não se observa correlação satisfatória com as variações de entalpia (L1Hf e 

L1Hox). Foram propostos estudos posteriores, a determinação do valor de intervalo de 

energia entre o orbital de HOMO e de LUMO (H-L gap). Por fim, estes resultados 

confirmaram a maior atividade antioxidante reportada na literatura para o ácido 

gálico (SCOTTI et a/., 2004) . 

V.2. 1. 1. Substâncias antioxidantes pertencentes às espécies Chimarrhis 

turbinata e Arrabidea samydoides 

A série 1 apresenta, na posição R, os açúcares: Gli-Ram, Gal-Ram, Gli, Gal , 

Gli-Ram-Ram. Para efeito de cálculo, estes açúcares foram substituídos por grupo 

metila, de acordo com Zhang (1999), economizando tempo de máquina na análise 

conformacional. 

A série 2 apresenta na posição R e R 1 o açúcar Gli-Ram, que também nos 

cálculos foram substituídos por grupo meti Ia. 

Na Tabelas IV e V estão representados os resultados obtidos dos cálculos dos 

parâmetros físico-químicos calculados para os compostos das espécies Chimarrhis 

turbinata e Arrabidea samydoides. 
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Tabela V - Propriedades físico-químicas calculadas com o emprego do 

programa HiperChem para dos compostos da espécie Arrabidaea samydoides. 

Moi. 10 

CLogP 

HUn 

EHOMQ 

ELt.t.lO 

(H-L)GAP 

HUr 

ôHf 

HUc 

L'1Hox 

o o o o o H-

~ ~~ if ~ ~ I~ I ~ e HO a ~ ~ b HO .6 C f 

2,09 1,80 1,25 1,54 2,88 0,17 

-432,3937 -477,2859 -427,3949 -386,6924 -378,9844 -392,8917 

-9,0107 -9,0298 -9,1417 -9,2111 -9,1679 -9,0564 

-0,9833 -0,8875 -1,0116 -1 ,0800 -1 ,0474 -0,9132 

-8,0274 -8,1423 -8,1301 -8,1311 -9,1205 -8,1432 

-392,9312 -452,8173 -403,6178 -362,3396 -334,5372 -368,7554 

39,4625 24,4686 23,7771 24,3528 44,4472 24,1363 

-243,9811 -287,9063 -241,0158 -175,8110 -182,3472 -203,3761 

188,4126 189,3796 186,3791 210,8814 196,6372 189,5156 

A presença de hidroxila fenólica na posição 4 (para) e a diidroxilação 

em anel aromático ligado ao esqueleto principal em compostos com efeito 

eletrônico ressonante favorecem a atividade antioxidante, corroborando dados 

de literatura. As moléculas la, 4, 7,8 mostraram parâmetro óHf baixo, indicativo 

que um grupo hidroxila é bastante reativo neutralizando a atividade anti

radicalar por meio da doação de um elétron. 

Foram calculados a superfície de HOMO na forma neutra e de LU MO 

na espécie neutra, porém a visualização gráfica fornecida por este programa 

é pobre, baseando-se em lóbulos verde e rosa poucos definidos. Assim, 

análise detalhada de superfícies foi feita por meio do uso do Spartan. 

V.2. 1.2. Análise qualitativa 

Para a análise qualitativa comparativa dos compostos em estudo, realizaram

se os cálculos de compostos antioxidantes utilizados em cosméticos: alfa- e gama

tocoferol, ácido ascórbico, ácido gálico e o nerolidilcatecol, molécula extraída da 

pariparoba. 

Os valores das propriedades físico-químicas calculados destes compostos 

estão apresentados na Tabela VI. 
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Tabela VI - Propriedades físico-químicas calculadas para substâncias 
cosméticas antioxidantes. 

CLogP 

HUn 

EHOMO 

ELUMO 

(H-L)GAP 

HUr 

AH, 

HUc 

AHox 

I 
Alfa- Gama- Nerolidilca tecol (m) Nerolidilca tecol (p) 

Ácido Gálico Ácido ascórbico 

tocoferol locoferol 

4,25 3,78 5,59 5,59 0,89 -2,44 

-97,0966 -9 1,5765 -44,0088 -44,0088 -196,4225 -241,3707 

-8,3625 -8,3660 -8,7355 -8,7355 -9 ,2250 -9 ,8917 

0,3669 0,3411 0,36 11 0,3611 -0,6666 -0,7407 

-8,7294 -8,7071 -9 ,0966 -9 ,0966 -8 ,5584 -9 ,1510 

-76,6662 -69,4203 -21,7756 -18,0756 -173,16 14 -227 ,8993 

20,4304 22 ,1562 22,2332 25,9332 23,261 1 13,4714 

73,6082 81, 1363 139,0741 139,0741 -2,8050 -42 ,6082 

170,7048 172,7128 183,0829 183,0829 193,6175 198,7625 

Legenda: 
Neurolidicatecol (m) - Nerolidilcatecol- com substituição do grupo hidroxila na posição meta; 
Neurolidicatecol (p) - Nerolidilcatecol- com substituição do grupo hidroxila na posição para. 

Comparando-se os valores de ~Hox calculados dos compostos das duas 

espécies apresentadas e das demais substâncias antioxidantes tradicionalmente 

utilizadas em cosméticos, nota-se que os compostos estudados apresentam 

características eletrônicas favoráveis compreendidas entre ácido ascórbico 

(198,7625) e alfa-tocoferol (170,7048) , à exceção da molécula tOdo 

Os valores de ~Hf calculados para as substâncias antioxidantes cosméticas 

indicam variação entre 13,4714 (ácido ascórbico) e 25,9332 (molécula extraída da 

pariparoba). As moléculas 1, 4, 5, 7, 8 e 10b, toc e 10f continuam apresentando 

características favoráveis para emprego cosmetológico, levando-se em consideração 

apenas a entalpia de formação do composto. 

As moléculas t e 4 apresentam intervalo entre HOMO-LUMO um pouco 

menor do que o observado para alfa- e gama-tocoferol , ácido ascórbico, ácido gálico 

e a molécula extraída da pariparoba. 

Compostos substituídos contendo grupo hidroxila na posição para são mais 

ativos do que aqueles substituídos em orto ou meta como relatado em Zhang (1999) , 

porém, não são os resultados obtidos nos cálculos feitos no nerolidilcatecol (da 

molécula da pariparoba) , representados em vermelho na Tabela VI. Entretanto, esta 

diferença pode estar relacionada à diversidade estrutural entre o nerodilicatecol e os 

compostos em estudo ou, mesmo, com as demais substâncias antioxidantes 

empregadas na cosmetologia. 
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o logP calculado pelo Hyperchem 6.0, baseado no método teórico, como o 

desenvolvido por Ghose-Pritchett-Crippen do nerodilcatecol, tem valor = 5,59 e o 

ácido ascórbico = -2,44. Ambos possuem comprovada atividade antioxidante e são 

utilizados em produtos cosméticos. No entanto, sob o ponto de vista de lipofilicidade, 

todos os compostos estudados pertencentes à espécie Chimarrhis turbinata e 

Arrabidea samydoides apresentam características lipofílicas, que permitiriam a 

emprego cosmetológico. Apesar do ClogP negativo do ácido ascórbico, seu emprego 

dermatológico é possível mediante latenciação desta molécula com transportadores 

lipofílicos, resultando em pró-fármacos como, por exemplo, o palmitato de ascorbila. 

Deste modo, atinge-se o log P apropriado para permeação cutânea. A mesma 

técnica poderia eventualmente ser empregada nos compostos estudados, que 

apresentam características mais hidrofílicas. 

A análise qualitativa teórica foi concordante com a atividade biológica medida 

experimentalmente. Observa-se pouca variação entre os valores medidos (plCsc 

aproximadamente 4,5-5,0 para todos os compostos estudados), fato que dificulta a 

análise quantitativa e que não ressalta a atividade antioxidante de qualquer 

composto. 

V.2.1.3. Estudos de QSAR 

A. Estudo de QSAR das substâncias antioxidantes extraídas da~ 

espécies Chimarrhis turbinata e Arrabidea samydoides (KARELSON et ai., 

1996; LIEN et ai., 1999; SCOTTI et ai., 2005) 

Os parâmetros físico-químicos calculados das substâncias antioxidante~ 

pertencentes à espécie Chimarrhis turbina ta e Arrabidea samydoides foram 

submetidos à regressão linear, utilizando os programas BILlN e BuildQsar. 

A matriz de correlação é apresentada na Tabela VII. 
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Tabela VII- Matriz de correlação 

CLogP (H-L)GAP ~Ht ~Hox ELUMO EHOMO 

CLogP 1 0,094 0,049 0,024 0,289 0,113 

(H-L)GAP 1 0,227 0,027 0,22 0,042 

~Hr 1 0,171 0,034 0,156 

~Hox 1 0,249 0,685 

E LUMO 1 0,31 

EHOMO 1 

Preferencialmente usamos na mesma equação coeficientes de correlação :<s; 

0,5, principalmente se com apenas um dos parâmetros a correlação da equação não 

é muito menor. 

Porém a presença de duas ou mais variáveis na mesma equação não mostra 

acréscimo do valor de F, como é esperado quando aumenta o número de variáveis 

independentes. Levando em conta a definição do valor de F, concluímos que a 

somatória do resíduo não diminuiu suficientemente com relação aos graus de 

liberdade. As equações que correlacionam a atividade antioxidante com apenas uma 

variável foram mais significativas nessa análise. 

A análise quantitativa, após o ajuste de pontos no plano valores preditos 

versus observados, indicou a remoção dos outliers (Moi 1, 3,6 e 1 Df). Nestas 

moléculas existem características que não são explicadas pelo modelo encontrado. 

A grande diversidade estrutural na série de compostos estudados pode ser um dos 

motivos para serem outliers, sendo muito difícil obter um modelo que explique 

características de toda série. Após a retirada destas moléculas obteve-se correlação 

significativa com EHOMO e com E LUMO e menor com ilHox, como podemos observar 

nas equações que seguem: 

Equação 16 

plCso = +1,065 (±0,42) E HOMO +14,24(±3,78) 

(n=09; ~=0,83; s=0,09; F=33, 71; Q2=0,19; SPREss=0,25) 

Equação 17 

plCso = +0,52(±0,23) ELUMO +5,11 (±O, 19) 

(n=09; ~=0,79; s=0,1 O; F=26,20; Q2=0,54; SPRESS=0,16) 



Equação 18 

~ ,~ ....". ~ , 

t·:,,:::~é ade (E: C ' "- " . ",. LJr'llLÍ e rS f~ a : ~ ~ tJ~ ... :'" J \ ' ~ . : 

plCso = -0,01 (±0,01) i1Hox+7,41(±2,05) 

(n=09; ~=0, 32; s=0,15; F=9,14; Q2=0,18; SPRESS=0,25) 
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As melhores equações representam os parâmetros EHOMO e, posteriormente, 

ELUMO. Isto indica a estreita ligação entre atividade antioxidante exercida pela 

composto e suas características eletrônicas calculadas por modelagem molecular. A 

capacidade de doar elétrons está diretamente ligada à reatividade da molécula na 

neutralização de radicais livres. A ELUMO, representando a facilidade do composto de 

receber elétrons, também influi, mas em menor proporção. 

Pelas equações encontradas, notamos que tanto a EHOMO quanto a ELUMO 

contribuem, embora em proporções diferentes, em relação diretamente proporcional 

com a atividade antioxidante. Essas observações realizadas por meio da aplicação 

do modelo clássico de QSAR são concordantes com o raciocínio de que a atividade 

anti-radicalar de um composto é mais complexa que a abstração do hidrogênio de 

grupo hidroxila, aqui representado pelo parâmetro i1Ht. 

Por outro lado, observamos que a contribuição do parâmetro i1Hox, que 

representa a diferença de entalpia de formação entre as espécies cátion-radicalar e 

neutra, é inversamente proporcional. Esta relação inversa é discordante com as 

relações estrutura-atividade reportadas por CHENG e colaboradores (2002) e que 

inicialmente serviram como base deste estudo. Apesar de discordante, a relaçãe 

inversa foi observada na análise quantitativa que envolveu os compostos estudados 

até o momento neste projeto e foi reprodutível na análise de regressão que fizemos 

baseada nos dados reportados por CHENG e colaboradores (2002) (tal trabalho está 

reportado a seguir). Concordamos que a relação seja inversa, uma vez que este 

parâmetro significa a diferença energética em entalpia da passagem da espécie 

neutra à cátion-radicalar, portanto quanto menor esta diferença, o composto terá 

maior facilidade de perder o elétron e maior reatividade com espécies radicalares. 

O pequeno número amostrai na série estudada e o pequeno intervalo de 

valores de plCso contribuíram para estes resultados, onde os parâmetros eletrônicos 

(EHOMO, ELUMO e menor i1Hox) adquirem importância na construção dos modelos, 

porém baixo coeficiente de predição foi obtido. 
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B. Estudo de QSAR baseado no trabalho de Cheng e colaboradores 

(2002) 

CHENG e colaboradores (2002) realizaram trabalho procurando correlacionar 

a atividade antioxidante de compostos fenólicos pertencentes a três subclasses: 

polifenóis, ácidos cinâmicos e benzóicos hidroxilados, que permitiram concluir que o 

mecanismo molecular anti-radical ar é mais complexo que a simples abstração do 

hidrogênio do grupo hidroxila. Este estudo foi reportado em dois artigos, onde foram 

relatadas importantes informações relacionando estrutura e atividade, 

acompanhados de cálculos de QSAR (CHENG et aI., 2002, 2003). Os trabalhos 

procuram correlacionar estruturas químicas, características orbitalares e outros 

mecanismos moleculares (como ligações de hidrogênio) ao potencial antioxidante. A 

atividade biológica (ks) foi medida observando-se a capacidade do composto em 

reduzir 50% da reatividade do radical hidroxila determinado em sinais FL 

(fluorescência), CL (quimioluminescência) e absorbância espectrofotométrica medida 

em comprimento de onda de 532 nm. 

As estruturas químicas dos compostos considerados são apresentadas na 

Figura 26. 

O 
R8 

H OH 

R4 
R11 

R3 
R2 

R7 RFi 11-15 
14 R6 

5-10 

Figura 23 - Compostos estudados por CHENG e colaboradores: 1 = ácido 0-

cumarínico R1=OH,R2 =R3=H, 2=p-ácido cumarínico RJ=OH, R1=R2=H, 3 = ácido 

ferúlico R2=OCH3, R3=OH, R1=H, 4 = ácido caféico R2=R3=OH, R1=H, 5= catecol, 

~=OH, R5=R6=R7=H, 6= pirogalol, R4=R5=OH, R6=R7=H, 7=floroglucinal 

R5=R7=OH, Rt=R6=H, 8 = resorcinol R5=OH, R4=R6=R7=H, 9 = hidroquinona R6=OH, 
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R5=R4=R7=H, 10 = p-aminofenol R6=NH2, R4=R5=R7=H, 11 = ácido fotocatecuico 

R9=RlO=OH, R8=R11 =H, 12 = ácido gálico R9=RlO=R11 =OH, R8=H, 13 = ácido 

salicílico R8=OH, R9=RlO=R11 =H, 14 = ácido m-hidroxiaminobenzóico R9=OH, 

R8=R1O=R11 =H, 15= ácido p-hidroxibenzóico R1O=OH, R8=R9=R11 =H. 

2002). 

ID 

C~001 

C~002 

C~003 

C~004 

C~005 

C~006 

C~007 

C~008 

C~009 

C~010 

C~011 

C~012 

C~013 

A Tabela VIII mostra os resultados reportados neste artigo (CHENG et aI., 

Tabela VIII - Resultados obtidos por CHENG e colaboradores (2002) 

Logks Hp Hr 

9,16 -96,71 -73,58 
9,12 -98,71 -73,64 

9,37 -136,00 -112,20 
9,86 -142,20 -118,10 

9,79 -66,21 -44,03 
8,01 -111,30 -83,00 

8,33 -66,34 -38,92 
9,68 -B5,54 -41,45 
9,83 -21,67 -0,77 

9,75 -142,20 -119,90 
9,01 -97,20 -73,75 

8,09 -111,30 -83,12 
9,00 -98,72 -73,65 

Hc 

97,34 
92,54 

49,51 
46,24 

122,40 

83,22 

127,30 
120,70 
146,30 

46,24 
96,61 

90,79 
92,54 

H, 

23,13 
25,07 

23,88 
24,13 

22,18 
28,29 

27,43 
24,09 
20,90 

22,38 
23,45 

28,14 
25,07 

Ea HOMO 

194,10 -212,80 
191 ,30 -209,30 

185,54 -204,60 
188,46 -206,70 

188,60 -204,10 
189,10 -212,10 

193,60 -209,70 
186,20 -200,60 
167,90 -182,82 

188,50 -206,70 
193,80 -212,60 

202,10 -218,80 
191,30 -209,30 

Dr 

0,33 
0,34 

0,31 
0,32 

0,35 
0,38 

0,38 
0,35 
0,33 

0,32 
0,34 

0,34 
0,39 

De 

0,15 
0,12 

0,15 
0,08 

0,12 
0,08 

0,07 
0,15 
0,11 

0,08 
0,15 

0,20 
0,12 

Legenda: ôHf (diferença da energia de formação)=Hr (espécie radicalar)-Hp (espécie 
neutra); Ea (energia na transferência de um elétron); Hc (espécie cátion-radicalar); Hp (espécie 
neutra); Gap - reflete a reatividade do composto, sendo que moléculas com altos H-Lgap são 
menos reativas (HOMO-LUMO); HOMO - energia do orbital HOMO; LUMO - energia de LUMO; 
Dsr 

- representa a distribuição de spin após a abstração do H, Dsc do cátion intermediário e ks 
representa a reatividade do composto com radicais hidroxila. 

Os autores realizam análise de regressão linear utilizando MAXRL MODEL. 

Nas Tabela IX e X apresentamos a matriz de correlação obtida por nosso estudo de 

regressão, utilizando os programas BuildQsar e BILlN. Foram obtidas as equações 

que serão apresentadas a seguir, com uma, duas e três variáveis, nas quais os 

valores em vermelho indicam correlações não válidas e/ou valores não significativos. 

Comparativamente, serão apresentadas as equações reportadas no artigo de 

CHENG e colaboradores (2002). Os gráficos apresentados visualizam o ajuste dos 

pontos no plano dos valores preditos por observados. 
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Tabela IX - Matriz de valores do módulo do coeficiente de intercorrela ão 
Irl Hp Hr He H, Ea HOMO Dr De 
Hp 0,998 0,977 0,247 0,484 0,600 0,392 0,058 

Hr 1 0,984 0,183 0,449 0,563 0,433 0,059 

He 1 0,095 0,289 0,415 0,499 0,125 

Hf 0,627 0,664 0,525 0,006 

Ea 1 0,968 0,200 0,319 

HOMO 0,188 0,226 

Dr 0,209 

De 

Tabela X - Matriz do quadrado do coeficiente de intercorrelação (r2
). 

Hp Hr He H, Ea HOMO Dr De 

Hp 0,996 0,954 0,061 0,234 0,360 0,154 0,003 

Hr 0,969 0,034 0,201 0,317 0,188 0,004 

He 0,009 0,084 0,173 0,249 0,016 

H, 0,393 0,442 c 0,275 ° Ea 0,937 0,040 0,102 

HOMO 0,035 0,051 

Dr 0,044 

De 

Para o parâmetro EHOMO, observam-se valores significativos estatisticamente 

com baixo coeficiente de predição interna: 

Equação 19 

logks = +0,05(±0,04) EHoMO + 19,47(±7,90) 

(n=13; ~=0,42; s=0,52; F=8, 11; 0 2=0,39; SPRESS=0,81) 

o mesmo foi observado para a Ea, correspondente ao ~Hox: 

Equação 20 

logks = -0,05(±0,04) Ea + 18,75(±8,52) 

(n=13; ~=0,35; s=0,55; F=6,030; 0 2=0,14; SPRESS=0,74) 
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C. Estudo de QSAR baseado no trabalho de Cheng e colaboradores 

(2003) 

Com relação ao estudo reportado por Cheng e colaboradores (2003), os 

valores calculados por método AM1 encontram-se na Tabela XI. 

Tabela XI - Valores obtidos por CHENG e colaboradores (2003) com loglC5O 

calculado 

ICso -loglCso Hp Hr Hc Hf Ea HOMO LUMO Gap Dr 

53,9 1,73 -96,71 -73,58 97,34 23,13 194,1 -212,8 43,22 -256 0,3345 

2 58,9 1,77 -98,71 -73,64 92,54 25,07 191,3 -209,3 50,74 -260,1 0,3394 

3 51,2 1,71 -136 -112,2 49,51 23,88 185,5 -204,6 49,49 -254,1 0,3106 

4 42,3 1,63 -142,2 -118,1 46,24 24,13 188,5 -206,7 47,81 -254,5 0,3150 

5 31,6 1,50 -66,21 -44,03 122,4 22,18 188,6 -204,1 93,62 -297,7 0,3539 

6 28 1,45 -110,5 -88,3 78,64 22,15 189,1 -205,9 101,1 -307 0,3483 

7 68,1 1,83 -111,3 -83 83,22 28,29 194,5 -212,1 105,9 -318 0,3781 

B 65,5 1,82 -66,34 -38,92 127,3 27,43 193,6 -209,7 93,36 -303 0,3825 

9 36,2 1,56 -65,54 -41,45 120,7 24,09 186,2 -200,7 85,14 -285,8 0,3539 

10 18,8 1,27 -21,67 -0,768 146,3 20,9 167,9 -182,8 91,85 -274,7 0,3322 

11 50,3 1,70 -142,2 -119,9 46,24 22,38 188,5 -206,7 65,04 -278,8 0,3151 

12 49 1,69 -199,1 -175,8 -2,005 23,34 197,1 -215,3 63,23 -278,5 0,3346 

13 75,4 1,88 -97,2 -73,75 96,61 23,45 193,8 -212,6 58,96 -277,6 0,335 

14 79,8 1,90 -111,3 -83,12 90,79 28,14 202,1 -218,8 57,7 -276,5 0,3394 

15 82,2 1,91 -98,72 -73,65 92,54 25,07 191,3 -209,3 67,27 -288 0,3926 

Legenda: ~Hf (diferença da energia de formação)=Hr (espécie radicalar)-Hp (espécie 
neutra); Ea (energia na transferência de um elétron)=Hc (espécie cátion-radicalar)-Hp (espécie 
neutra); Gap - reflete a reatividade do composto, sendo que moléculas com altos H-Lgap são 
menos reativas (HOMO-LUMO); HOMO - energia do orbital HOMO; LUMO - energia de LUMO'; 
Dsr 

- representa a distribuição de spin após a abstração do H, Dsc do cátion intermediário. 

Análise estatística foi realizada empregando o método ANOVA, encontrando

se correlação entre atividade biológica e parâmetros teóricos. Quando a correlação é 

significativa, p<0,05. 

Em nosso estudo, os valores encontrados por Cheng e colaboradores (2003) 

apresentados na Tabela XI, foram reavaliados por emprego de análise de regressão 

linear efetuada através dos programas BuildQsar e BILlN. A matriz de correlação 

encontrada em nosso estudo está representada nas Tabelas XII e XIII. Da mesma 

forma os valores em vermelho indicam grande correlação entre os parâmetros 

calculados. 

, ~ 

.t 

li:! 
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0,1522 

0,1204 

0,1529 

0,0794 

0,1219 

0,0429 

0,0778 

0,0742 

0,1503 

0,1132 

0,0794 

0,0435 

0,1541 

0,1997 

0,1204 
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As equações que serão apresentadas a seguir, com uma, duas e três 

variáveis, nas quais os valores em vermelho, indicam correlações não válidas e/ou 

valores não significativos. Comparativamente, serão apresentadas as equações 

reportadas no artigo de CHENG e colaboradores (2003). 

Tabela XII - Matriz dos valores do módulo do coeficiente de intercorrelação (r). 

Hp Hr He LJH, Ea HOMO LUMO Gap Dr De 

Hp 0,997 0,972 0,008 0,284 0,372 0,211 0,052 0,135 0,115 

Hr 0,982 0,001 0,250 0,336 0,215 0,060 0,156 0,122 

He 0,001 0,148 0,222 0,202 0,076 0,198 0,149 

~Hf ,403 0,351 0,002 0,078 0,251 0,030 

Ea 0,974 0,072 0,018 0,053 0,008 

HOMO 1 0,134 0,002 0,023 0,006 

LUMO 0,809 0,339 0,179 

Gap 0,540 0,173 

Dr 0,018 

De 1 

Tabela XIII - Matriz dos valores do quadrado do coeficiente de intercorrelação (r2
). 

Hp Hr He LJH, Ea HOMO LUMO Gap Dr De 

Hp 0,997 0,972 0,008 0,284 0,372 0,211 0,052 0,135 0,115 

Hr 0,982 0,001 0,250 0,336 0,215 0,060 0,156 0,122 

He 0,001 0,148 0,222 0,202 0,076 0,198 0,149 

~Hf 1 0,403 0,351 0,002 0,078 0,251 0,030 

Ea 0,974 0,072 0,018 0,053 0,008 

HOMO 0,134 0,002 0,023 0,006 

LUMO 0,809 0,339 0,179 

Gap 0,540 0,173 

Dr 0,018 

De 
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Figura 24 - Relação de regressão linear entre os valores de energia de ativação (Ea) 
e energia de HOMO (EHOMO). 

Equação 21 

ICso = +5, 14(±3,84) ~Hf -4,48 (±5, 70) Ea -4,92(±4,99)EHoMo -242,56(±165,50) 

(n=015; ~=0,75; s=10,88; F=10,88; 0 2=0,57; SPRESS=14,12) 

Este modelo não é valido estatisticamente, pois estão presentes duas 

variáveis independentes altamente intercorrelacionadas Ea e EHoMO, embora os 

autores reconheçam que a correlação entre estes parâmetros representa a 

habilidade do composto de doar elétrons: 

Equação 22 

EHoMO= -1 ,06(±0,04)Ea - 6,55(±0,76) 

n=15; r2 = 0,98; F=683,19; P:::;0,001 

Equação 23 

ICso=5,78 (±0,42) ~Hf - 0,585(±0, 12)Ea - 1,381 (±0,81 )EHoMO + 0,17(±0,04)H

Lgap - 155,87 (±23,18) 

(n= 15, r2=0,98; F= 160,06; P:::;0,001) 

Equação 24 

ICso = +3,72(±4, 12) ~Hf -4,91 (±6,45) Ea -5,42(±5,71)EHoMo +0,24238(±0,49) 

Gap +338, 19(±418,44) Dr -275,87(±188,65) 

(n=15; ~=0,82; s=1 0,31; F=7,92; 0 2=0,36; SPRESS=18,93) 
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Novamente, este modelo não é valido estatisticamente, pois estão presentes 

duas variáveis independentes altamente intercorrelacionadas Ea e EHOMO, Os 

valores estatísticos não são iguais aos apresentados no artigo: 

Equação 25 

ICso= 4,63 (±0,45) ôHf - 3,62 (±0,73)Ea - 3,38 (±0,81 )EHOMO + 

0,26 (±O,04)H-Lgap + 246,38 (±71 ,87)Drs - 183,61 0(±18,02) 

n =15' ~ = O 99' F=268 08' P< O 001 , " I I - , 

Pode-se notar que quanto menor o parâmetro ~Hox, maior a atividade 

antioxidante observada. Esta constatação do nosso estudo em relação ao ôHox é 

contrária aos trabalhos reportados por CHENG e colaboradores, conforme 

anteriormente discutido. 

V.2.2. Programa Spartan 

V.2.2.1. Parâmetros físico-químicos 

Os resultados obtidos dos cálculos dos parâmetros físico-químicos 

correspondentes aos compostos das espécies Chimarrhis turbinata e Arrabidea 

samydoides estão reportados nas Tabelas XIV e XV. 
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Tabela XV - Parâmetros calculados pelo emprego do programa Spartan na 

espécie Arrabidaea samydoides. 

espécie Arrabidea samydoides 

o o o o o H-

MoI. 10 ~ ~~ o: ~ ~ HO I .ó a ~ l .ó b f HO ~ C ~ d .ó e 

CLogP 1,91 2,29 2,45 2,49 1,52 4,16 

HCfn -424,9340 -466,9380 -445,6440 -401,921 -381,2730 -405,3600 

EHOMO -9,13 -8,85 -9,14 -9,30 -9,12 -9,18 

ELl~ -0,88 -1 ,02 -0,89 -1 ,06 -0,,87 -0,94 

(H-L)GAP -8,25 -7,83 -8,25 -8,24 -8,25 -8,24 

HCfr -395,2200 -439,1460 -422,2250 -372,9980 -352,5530 -376,6560 

~Hf 29,7140 27,7920 23,41790 28,92300 28,7200 28,7040 

HCfc -230,1600 -272,7150 -257,36790 -202,4390 -186,8670 -209,3460 

~Hox 194,7740 194,2230 188,2750 199,4820 194,4060 196,0140 

Os cálculos realizados são concordantes com dados da literatura, que apontam o 

grupo hidroxila presente na posição 4' do anel B como mais antioxidante e originando 

menor ~Hf. 

Observando estes resultados e os obtidos anteriormente usando o programa 

Hyperchem podemos notar diferenças nos números. Atribui-se essa diferença à 

parametrização distinta entre os programas. 

Neste estudo, o parâmetro 10gP relativo à lipofilicidade, não mostra significativa 

diferença entre os compostos da molécula 1. Tal fato pode ser atribuído ao método de 

Ghose-Pritchett-Crippen calcular o ClogP por adição de fragmentos moleculares, não 

sendo possível assim distinguir os compostos 1a e 1c, por exemplo. Na molécula 3 a 

remoção da dupla ligação entre Cr C3 como também da carbonila em C4 contribuíram 

para um aumento da lipofiliddade em relação as moléculas 1a, 1b e 1c. 
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A molécula 7, teórica, originada por um equívoco e que mostrou atividade 

antioxidante interessante segundo os cálculos efetuados no HyperChem, voltou a se 

mostrar interessante nos cálculos feitos no Spartan, porém em menor destaque. O 

parâmetro dHf continua a mostrar-se baixo, indicativo que um grupo hidroxila é bastante 

reativo neutralizando a atividade anti-radicalar através da doação de um elétron. Porém 

outras moléculas da série estudada como moléculas 1, 2, 4 e 10c apresentam valores 

menores de dHf, indusive as moléculas 1, 2, 4 e 10c apresentam também valores 

menores do parâmetro dHox. o que significa a diferença da energia entre as espécies 

cátion-radicalar e neutra ou energia de entalpia de transferência de um único elétron e 

favorece a atividade antioxidante. 

A molécula 8 apresenta baixo valor de dHf (26,1820 kcal,mol) no Spartan, 

igualmente é observado no HyperChem (22,1794 kcallmol), mas apresenta valor não 

tão baixo de dHox (194,2150 kcallmol) no Spartan e intervalo HOMO-LUMO mediano (-

8,66 eV), também observando os resultados obtidos neste programa. Faz-se necessário 

observar o resultado da atividade biológica obtida desta molécula para se conduir 

acerca da atividade antioxidante desenvolvida por este composto. O IC5Q obtido é 8,50 

Ilg/mol nos induz a conduir que este composto possui boa atividade e concordamos 

com a literatura quando diz que o parâmetro mais significativo na análise da atividade 

antioxidante é dHf. 

Por meio da análise qualitativa feita com os resultados gerados no HyperChem 

especial atenção adquiriram as moléculas 5, 7, 8 e os substituintes b, c e f da molécula 

10 e agora, através do Spartan, destacamos as moléculas 1, 2, 4, 7, 8 e 10 com 

substituinte c. Observamos que as moléculas 7, 8, 10c são concordantes em ambos os 

programas e destacam-se nos cálculos dos parâmetros. 

V.2.2.2 Superfícies eletrônicas 

o grande interesse no programa Spartan foi o cálculo das suas superfícies que 

ele permite, pois a visualização gráfica utilizando o programa Hyperchem é de baixa 

resolução e de difícil interpretação (CAO et ai., 2003) . 
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As superfícies eletrônicas apresentadas a seguir foram obtidas escolhendo a 

representação das moléculas no modelo em tubo. Os átomos estão representados nas 

cores : carbono (cinza), oxigênio (vermelho) e hidrogênio (branco). 

Nos MEPs, as regiões de maior densidade eletrônica são representadas em 

vermelho; as regiões mais pobres em elétrons são observadas em azul e a partir desta 

diferença poderemos encontrar nuances laranja, amarelo e verde. Na construção 

destes mapas considerou-se densidade eletrônica total de 0,002 e/au3
. A distribuição de 

cores está na faixa de -63 a +43 kcal/mol para a forma neutra, radicalar e para a forma 

cátion-radicalar. 

Os mapas da distribuição orbitalar de HOMO e de LUMO, denominados 

DENSIDADE DE HOMO e DE LUMO, estão superpostos sobre a densidade eletrônica 

total de 0,002 e/au3
. A distribuição de cores está na faixa de 1.400e-00 (vermelho 

escuro) a 0.0200 (azul escuro) kcal/mol para HOMO e na faixa de 2,700e-01 (vermelho 

escuro) a 0,0200 (azul escuro) kcal/mol para LUMO. 

A superfície denominada DENSIDADE DE POTENCIAL ELETROSTÁTICO, 

também conhecido como MAPA DE POTENCIAL ELETROSTÁTICO (MEP) foi 

calculada na faixa de -43 (vermelho escuro) a +63 kcal/mol (azul escuro) e a 

DENSIDADE DE SPIN mostra a distribuição calculada sobre a densidade eletrônica 

total de -0,0001 e/au3
, na faixa de -0,0003 (vermelho escuro) a 0,0004 (azul escuro) 

kcal/mol. 

Moi 1 

A) R1 =OH, R2=H 

FORMA NEUTRA 
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SUPERFíCIE DE HOMO DENSIDADE POTENCIAL 

J 
FORMA RADICALAR 

SUPERFíCIE DE LUMO 

~ 
DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

~ 
FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LU MO DENSIDADE DE LUMO 

J YJt 
Figura 25A - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das 

estruturas químicas da série 1, onde R1 = OH e R2 = H. 



B) R1=R2=H 
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DENSIDADE DE HOMO 

fI,e,e " . n 
~ .. " 

FORMA RADICALAR 

DENSIDADE DE LUMO 

DENSIDADE DE HOMO 

SUPERFíCIE DE HOMO 

J 
SUPERFíCIE DE LUMO 
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FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LU MO 

~ Y4 
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DENSIDADE POTENCIAL 

DENSIDADE DE SPIN 

DENSIDADE DE LUMO 

Figura 25B - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das 

estruturas químicas da série 1, onde R1 = H e R2 = H. 



C) R1=H, R2=OH 

FORMA NEUTRA 

DENSIDADE DE HOMO 
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FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LU MO DENSIDADE DE LUMO 

J Yfl ef 
Figura 25C - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das 

estruturas químicas da série 1, onde R1 = H e R2 = OH. 

MoI. 2 
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DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

.~ 

FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO DENSIDADE DE LUMO 

~ ~ 
Figura 26 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 2, onde R = R1 = CH3 (açúcares). 

MoI. 3 

FORMA NEUTRA 

DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO DENSIDADE POTENCIAL 

~ 



(;: 

117 

FORMA RADICALAR 

SUPERFíCIE DE LUMO 

~ 
DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

."f 
FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO 

..r J 
Figura 27 - Densidade e superfície das formas neutra, radical ar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 3. 

Moi. 4 
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SUPERFíCIE DE HOMO 
--~ ~~-~-~ 

\; 

SUPERFíCIE DE LUMO 

v 
SUPERFíCIE DE HOMO 

w 
SUPERFíCIE DE LUMO 

v 
Figura 28 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 4. 
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MoI. 7 
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FORMA CÁ TION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO DENSIDADE DE LUMO 

~ ~ I 

Figura 31 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 7. 
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Figura 32 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 8. 

MoI. 9 

FORMA NEUTRA 

SUPERFíCIE DE HOMO ~ENSIDADE POTENCIAL -

FORMA RADICALAR 
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DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO 

Figura 33 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 9. 

MOL.10 
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DENSIDADE DE LUMO ---
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FORMA CÁTION-RADICALAR 
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SUPERFíCIE DE LUMO DENSIDADE DE SPIN -- ;;;z 

#J 
SUPERFíCIE DE HOMO 

.#' 
SUPERFíCIE DE LU MO 

~ 
Figura 34 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 1 Da. 
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FORMA RADICALAR 

SUPERFíCIE DE LUMO 

DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO DENSIDADE DE LUMO 

Figura 35 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 10b. 

FORMA NEUTRA 
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SUPERFíCIE DE HOMO 

o~ 
FORMA RADICALAR 

DENSIDADE DE LU MO SUPERFíCIE DE LUMO r--__ D;;;.;E;;;.;.N.;.;;SIDADE DE SPIN 

DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO 

Figura 36 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 10c. 
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DENSIDADE POTENCIAL 

DENSIDADE DE SPIN 

DENSIDADE DE LUMO 

Figura 37 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 10d. 
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FORMA NEUTRA 

SUPERFíCIE DE HOMO DENSIDADE POTENCIAL 

FORMA RADICALAR 

DENSIDADE DE LUMO SUPERFíCIE DE LUMO DENSIDADE DE SPIN 

DENSIDADE DE HOMO SUPERFíCIE DE HOMO 

FORMA CÁTION-RADICALAR 

SUPERFíCIE DE HOMO SUPERFíCIE DE LUMO DENSIDADE DE LUMO 

~ ~ 
Figura 38 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 10e. 
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Figura 39 - Densidade e superfície das formas neutra, radicalar e cátion-radicalar das estruturas 

químicas da molécula 1 af. 
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A análise das superfícies eletrônicas permite melhor compreensão sobre a 

atividade antioxidante, mas antes de analisar as superfícies, vale relembrar a 

numeração e nomenclatura dos anéis em flavonóides: 

L 
J 

8 
l' 

7 5' 

6' 

6 
OH 

o 

Flavonol 

Figura 40 - Estrutura geral de um flavonóide (flavonol). 

As moléculas 1, 2, 3 possuem estrutura química como a mostrada na Figura 40, 

como se apresentam normalmente os flavonóides. Nas demais moléculas os núcleos 

centrais, onde se liga o anel fenólico, são distintos. Esta diversidade na série estudada 

gerou diferentes comportamentos nas superfícies das moléculas, dificultando a análise. 

Na forma neutra de 1a e 3 (moléculas ativas), maior densidade eletrônica é vista 

no MEP correspondente à região do anel B. O composto 1 a possui anel B di-hidroxilado 

em oposição ao observado para o composto 1b (mono-hidroxilado) e 1c (mono

hidroxilado em B mas com três hidroxilas no anel A, com conseqüente maior densidade 

eletrônica nesta região e não no anel fenólico B), o que reduz a reatividade da OH 4' e 

a atividade anti-radicalar correspondente. A DISTRIBUiÇÃO DE ORBITAIS DE HOMO 

corrobora tal análise ao mostrar maior localização no anel fenólico B de 1 a enquanto 

em 1 c esta se encontra muito mais estendida. Estas características podem influenciar 

na formação das espécies cátion-radicalar e radicalar. Em adição, 1 b e 1 c apresentam 

orbitais de LU MO somente no anel flavonóide (A e C), o que pode diminuir a reatividade 

da espécie cátion-radicalar e diminuir a reatividade antioxidante. 

A DISTRIBUiÇÃO DE ORBITAIS DE HOMO observada na espécie radicalar de 

1 a ocorre em toda a molécula, sendo que esta distribuição é menor em 1 b e em 1 c os 

lóbulos se concentram totalmente nos anéis A e C. A distribuição em 1a indica maior 

capacidade doadora de elétrons e maior estabilização do radical fenóxi em 

concordância à atividade antioxidante. Esta análise é confirmada pelo MAPA DE HOMO 
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SOBRE A DENSIDADE ELETRÔNICA TOTAL, que mostra maior concentração 

eletrônica no anel B de 1a. A superfície de DENSIDADE DE SPIN indica elétron 

desemparelhado no anel B de cada composto, o que influi positivamente na 

estabilização da espécie radicalar formada. A SUPERFíCIE DE LUMO é concordante, 

mostrando que após abstração do hidrogênio, o anel B apresenta maior capacidade de 

receber elétrons. 

Na forma cátion-radicalar observa-se concentração da DISTRIBUiÇÃO DE 

ORBITAIS DE LUMO sobre o anel B do composto 1 a enquanto maior distribuição é 

vista em moléculas inativas, como 1 b e 1 c. Esta análise é corroborada pela análise do 

MAPA DE LUMO SOBRE A DENSIDADE ELETRÔNICA TOTAL. Tais características 

indicam o maior favorecimento da formação desta espécie intermediária para 1a. 

De modo geral, notamos que, na forma neutra, os MAPAS DE POTENCIAL 

ELETROSTÁTICO mostram distribuição eletrônica sobre toda superfície molecular com 

maior densidade eletrônica (vermelho intenso a laranja) nas regiões dos anéis contendo 

maior número de hidroxilas como pode ser visto no anel B do composto 1 a e nos anéis 

aromáticos das moléculas ativas que apresentam grupo hidroxila neutralizador da 

reatividade radicalar. 

Na forma radicalar de todos compostos estudados, a DENSIDADE DE SPIN 

mostra maior concentração da distribuição de spin na região do elétron 

desemparelhado sobre o átomo de oxigênio oriundo do grupo hidroxila com maior 

capacidade de formar radicais fenóxi, representado pelo azul intenso na região deste 

átomo, corroborando a análise encontrada por variação da entalpia ~Hf e demonstrando 

a influência da estrutura molecular como parte fundamental na estabilização da 

espécie. A SUPERFíCIE DE LUMO é concordante a esta análise, mostrando que após 

abstração do hidrogênio, aquela região apresenta maior capacidade de receber elétrons 

(maior concentração dos orbitais) e possui menor densidade eletrônica. 

Na forma cátion-radicalar dos compostos com maior potencial antioxidante 

observa-se maior concentração da DISTRIBUiÇÃO DE ORBITAIS DE LUMO sobre a 

região molecular que sofre abstração do átomo de hidrogênio. Esta análise é 

corroborada pela análise do MAPA DE LU MO SOBRE A DENSIDADE ELETRÔNICA 

TOTAL. 
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V.3. DESCRITORES HOlÍSTICOS E TRATAMENTO ESTATíSTICO 

V.3.1. Programas DRAGON e MobyDigs 

Através do cálculo de descritores holísticos gerados pelo programa DRAGON, 

procurou-se obter maiores informações sobre as características moleculares 

necessárias a um composto antioxidante. Utilizando o programa MobyDigs empregou

se o algoritmo genético para selecionar os descritores para a geração de modelos mais 

estatisticamente significativos que explicassem a variação dos valores da variável 

dependente (pICso). 

• TODOS DESCRITORES 

Equação 26 

AB = 1 ,20(±0,27) HVcpx -0,02(±0,01 )RDF11 Oe -1 ,48(±0,28) Mor28p +0,97(±0,84) 

(n = 13; ,-2= 0,95; s = 0,05; F = 61,31; Q2= 0,90; SPRESS = 0,07) 

No cálculo envolvendo todos os descritores, destacaram-se HVcpx, RDF11 Oe e 

Mor28p (Equação 26). Estes pertencem às classes RDF e 3D Morse e representam 

valores ligados à eletronegatividade e polarizabilidade. As características moleculares 

envolvidas neste cálculo não representam importância significativa para a atividade 

antioxidante. 

• Descritores GATEW A Y 

Equação 27 

AB = -0,93 (±1,15) HATS8u - 9,10 (±4,49) HATS5m + 1,96 (±0,96) R5u + 3,31 

(±1,13) 

(n =13; s = 0,09; ,-2= 0,82; F = 9,08; Q2 = 0,61; SPRESS= 0,14) 
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Na classe GATEWA Y, destacam-se os descritores HATS8u, HATSSm e RSu. 

Estes são relacionados à massa e eletronegatividade dos átomos envolvidos. O 

modelo obtido apresenta baixos índices estatísticos, evidenciado pelo pequeno valor de 

F (Equação 27). 

• DESCRITORES 3D MORSE 

Equação 28 

AS = -1,46 (± 0,36) Mor24u + 1,OS (± 0,3S) Mor24m + 2,21 (± 0,S4) Mor31v + 

4,09 (0,17) 

(n = 13; (2 = 0,93; F = 43,92; s = 0,06, Q2 = 0,87; SPRESS = 0,08) 

Os descritores da classe 3D Morse geraram o melhor modelo e os melhores 

índices estatísticos. Destacam-se os descritores Mor24u, Mor24m e Mor31 v (Equação 

28). Estes se relacionam com volume de van der Waals e massas atômicas, sendo 

assim muito relacionados às características estruturais moleculares. Este modelo 

apresenta-se mais correlacionado com a atividade biológica e, desta forma, o que 

melhor explicaria os valores de ICso reportados para as moléculas 1, 4, 6 e 8. 

• DESCRITORES RDF 

Equação 29 

AS = 0,89 (±O,OS) RDF030v + 4,2S (±0,26) 

(n = 13; s = 0,14; (2= 0,62; F= 18,34; Q2 = 0,S1 ; SPRESS= 0,16) 

O descritor RDF que se destaca no cálculo é o RDF030v, que também se 

relaciona com volume de van der Waals porém, as baixas constantes estatísticas 

(Equação 29) não permitem correlacionar este modelo com a atividade antioxidante. 

Entretanto, ressalva-se que a presença desta classe de descritores é mais um indicativo 

da importância da geometria molecular. 
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• DESCRITORES WHIM 

Equação 30 

AB = 5,06 (±1 ,55) E2v -14,42 (±7,66) G2e -0,003 (±0,001) Am + 5,78 (±1,30) 

(n = 13; s= 0,076; ~= 0,89; F=24,88; Q~O, 77; SPRESS= 0,11) 

No cálculo dos descritores da classe WHIM, destacam-se E2v, G2e e Am, 

relacionados ao volume de van der Waals, eletronegatividade e massas atômicas, 

respectivamente (Equação 30). O modelo obtido apresenta índices estatísticos 

satisfatórios, ressaltando as características destes descritores nas moléculas 4, 5, 9 e 

10b. 

• DESCRITORES DE AUTOCORRELAÇÃO 2D 

Equação 31 

AB= 11 ,58 (±3,85) MATS2m + 3,09 (±0,78) MATS8m + 1,74(±O,98) MATS6v 

+5,26 (±0,13) 

(n=13; s= 0,06; r2=0,93; F=40,12; Q2=0,88; SPRESS=0,08) 

Nos descritores de autocorrelação 2D destacam-se MA TS2m, MA TS8m e 

MATS6v (Equação 31), que evidenciam a importância do volume de van der Waals e 

massas atômicas na predição da atividade antioxidante. O modelo obtido está 

correlacionado com os valores de IC50 observados, onde as moléculas 1, 3, 4, 6, 8, 9 

são melhores explicadas pelo modelo. 

• DESCRITORES 3D 

Equação 32 

AB= 0,31(±0,17) Mor26u - 0,54 (0,26) Mor29m + 5,17(±1 ,06) E2v + 3,41 

(±0,29) 

(n=13; s=0,06; ~= 0,94; F=46,28; Q2= 0,89; SPRESS= 0,08) 
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Ótimos índices estatísticos são observados- quanderconsiderados todos os 

descritores relacionados com a geometria molecular (Equação 32). Os descritores que 

participam do modelo (Mor26u, Mor29m e E2v) estão relacionados às massas atômicas 

e, principalmente, refletem a importância das características 3D para a atividade 

antioxidante. Corroborando esta análise temos que moléculas ativas como 

1,3,4,6,8, 1Gb, 1Gc e 10f apresentam-se mais bem explicadas por este modelo. 

A análise das equações com os diversos descritores aponta as características 

de eletronegatividade, massa atômica, volume de van der Waals e, especialmente, as 

características 3D como relacionadas à atividade antioxidante. Pode-se interpretar 

estas características pela presença do heteroátomo oxigênio, como hidroxila (essencial 

a atividade anti-radicalar) ou como cetona, a presença de duplas ligações conjugadas, 

a presença de anéis aromáticos fundidos como características sobressalentes entre as 

moléculas mais ativas. Estes resultados podem também ser relacionados aos 

obseNados anteriormente por modelagem molecular, quando se verificou a importância 

de propriedades físico-químicas, como variação de entalpia de formação da espécie 

radicalar e valores das energias molecular de HOMO, e superfícies eletrônicas. 

V.3.2. Programa VolSurf e PLS (Partial Leasl Squares) 

O modelo final foi obtido com 18 variáveis e a participação dos 13 compostoS" 

estudados. 

A seguir, relacionam-se as variáveis mais significativas, envolvidas no modelo 

PLS. Está representada a variável e o 'probe' correspondente. 

BV21 DRY, BV220H2, BV31 DRY, BV22DRY e BV310H2 - Melhores volumes, 

ocorre quando um átomo é responsável por dois ou mais pontos contíguos de interação 

entre o 'probe' e a molécula de soluto no campo de força grid, estes pontos são 

considerados pertencentes ao mesmo grupo. 

ID8DRY - Hydrophobic integy moment, são calculados a partir de interações 3D 

com o 'probe' DRY. Medem o desequilíbrio entre o centro de massa da molécula e as 

posições das regiões hidrofóbicas. 
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Emin1DRY - Local de interação de energia mínima, representam as energias 

locais mínimas de interação entre o 'probe' e a molécula. 

D7DRY, D8DRY e D13DRY - Regiões hidrofóbicas são definidas quando o 

'probe' DRY interage com a molécula em estudo. 

VOH2 - Volume molecular (V) é definido quando o 'probe' água encontra a 

molécula de soluto e representa o volume (A 3) de água deslocada. 

SOH2 - Superfície molecular (S) representa a superfície (A 1" necessária para o 

'probe' água interagir em 0,20kcal/mol com a molécula alvo de soluto. 

Iw70H2, Iw80H2 - Integy moments, são calculados em oito níveis de energia (-

0,2 -0,5 ~1,0 -2 ,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0 I<cal/moJ) e representa o desequilíbrio entre ceotro 

de massa da molécula e o baricentro de regiões hidrofílicas. 

CW10H2 - F ator de Capacidade representa o raio calculado entre as regiões 

hidrofílicas e superfície molecular total. 

CP - CriticaI Packing, este descritor é definido como o raio entre as regiões 

hidrofílicas e lipofílicas da molécula. 

HB10, HB20 - Ligações de hidrogênio, representam a capacidade da molécula 

formar ligações de hidrogênio, dependendo da polaridade do 'probe' usado. 

DIFF - Drrusividade é calculada através de uma equação linear baseada em 

dados experimentais de difusividade. 

A técnica do método PCA, gue tenta fomecer grande quantidade de informações 

sobre a variância total, mas o PLS tende ao melhor ajuste entre as variáveis 

dependendentes e a independente. Assim, o método PLS (Partial Least Squares) foi 

realizado,- permitindo eredição intema devido o número reduzido de compostos em 

estudo e ser baseado no cálculo das LV. O método PLS também foi escolhido neste 

programa, pois em trabalhos da literatura, modelos construídos com a aplicação desta 

técnica mostrou claramente a importância do caráter eletrônico na atividade 

antioxidante (WEBER et aI., 2006). Na Tabela XVI estão reportados os principais 

índices estatísticos resultantes do PLS, sendo que importante análise da influência das 

variáveis do modelo na atividade é realizada através de visualização gráfica. 



Tabela XVI - índices estatísticos obtidos através do método PLS. 

PLS "PLS validation" - LOO 

Componentes Xvarexp Xaccun 

° ° ° 1 14,2037 14,2037 

2 30,0907 44,2943 

3 13,1501 57,4445 

4 

5 

Onde: 
Xvarexp - Variância total explicada ; 
Xaccn - Variância acumulada; 

SOEC RZ SDEP 

0,2325 ° 0,2518 

0,1182 0,7416 0,1846 

0,957 0,8306 0,1436 

0,887 0,8543 0,1428 

0,1570 

0,1732 

Q 2 _ Coeficiente de correlação de predição obtido após validação cruzada ; 
R2 

- Variabilidade total explicada pelo modelo; 
SDEP - Desvio-padrão da validação ; 
SDEC - Média da somatória dos resíduos. 

Q2 

-0,1736 

0,3697 

0,6182 

0,6226 

0,5439 

0,4447 
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Diferentemente do método peA, o primeiro componente não tenta explicar a 

máxima variância possível, como pode ser observado na Tabela XVI. 

O modelo possui um razoável coeficiente preditivo (Q2
cv :::< 0,6) e boa variância 

explicada (R2 
:::< 0,9), sendo que resultados melhores poderiam ser obtidos com uma 

série amostrai maior e predição externa. Porém as características moleculares 

ressaltadas pelo modelo e visualizadas graficamente, permitiram boa análise e 

interpretação. 

Nota-se melhora dos índices quando incluídos nos cálculos 2 e 3 componentes, 

sendo que a faixa entre 2-3 componentes apresentam os melhores resultados, (Figuras 

41 e 42). A reta amarela representa o valor limite. Observando a Figura 41, notamos 

discreta melhora de R2 e Q2
cv quando incluídos no cálculo três componentes, em 

relação a dois. Porém, com quatro ou mais componentes, apesar de R2 aumentar, o 

coeficiente preditivo do modelo (Q2
cv) diminui. 
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Observando o panorama geral das variáveis envolvidas no modelo resultante, 

vemos que a hidrofilicidade, o balanço entre regiões hidrofóbicas e hidrofílicas e a 

capacidade de formação de ligações de hidrogênio são características importantes 

para o composto desenvolver a atividade antioxidante. 

A Figura 43 mostra a contribuição de cada coeficiente no modelo PLS. Pelo 

gráfico observamos que as variáveis ID8DRY, D13DRY, HB10 e HB20 apresentam os 

maiores índices de contribuição postiva, corroborando as relações estrutura-atividade 

extraídas da literatura, que indicam maior atividade com o aumento de grupos 

hidroxilas no composto fenólico, a estabilização de radicais fenóxi através de ligações 

de hidrogênio e da presença de duplas ligações e anéis aromáticos conjugados. Esta 

última característica influi no balanço hidrofílico-hidrofóbico molecular, fato que foi 

observado quando ocorre decaimento da atividade antioxidante (molécula 3) na perda 

da dupla ligação (molécula 1 a). As contribuições positivas das variáveis D13DRY e 

ID8DRY faz crer que é necessária certa interação hidrofóbica para haver atividade 

antioxidante, ao mesmo tempo, observa-se contribuição negativa de CP. Isto indica 

que diferença marcante na superfície molecular entre as regiões hidrofílicas e 

hidrofóbicas não é favorável para a atividade antioxidante. 

Variáveis que apresentam coeficiente de contribuição negativa à atividade são: 

CP, Iw70H2, Iw80H2, CW10H2 e D8DRY, mostrando que a predominância da 

lipofilicidade molecular representa um empecilho na atividade antioxidante. De acordo 

com as características das variáveis selecionadas, fica claro que demasiadas regiões 

lipofílicas moleculares, o desequílibrio entre regiões lipofílicas e hidrofílicas e a 

participação da lipofilicidade total são características desfavoráveis para a presença da 

atividade anti-radicalar. 

Em adição, também podemos observar a contribuição positiva dos Melhores 

Volumes Bv220H2 e negativamente Bv22DRY, confirmando que interações hidrofílicas 

moleculares são favoráveis, ao passo que interações lipofílicas com o 'probe' DRY se 

mostram desfavoráveis. 

Recordamos que a matriz loadíng fornece informações sobre as variáveis e o 

loading de uma variável indica quanto esta ela está incluída no cálculo da LV (Latent 

Varíables). A Figura 44 representa que o comportamento dos coeficientes é 
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semelhante ao observado na figura anterior, em que a hidrofilicidade molecular é uma 

característica favorável à atividade e em oposição notamos coeficientes negativos em 

variáveis relacionadas à lipofilicidade e geradas a partir de interações com o 'probe' 

DRY. 

Porém, podem-se observar coeficientes de maiores escalas, em especial nas 

variáveis DIFF e VOH2 indicando maior contribuição negativa da difusividade na 

atividade antioxidante e, em adição, maior influência positiva da variável, expressa em 

volume, gerada a partir da interação da molécula em questão com o 'probe' água. 

Semelhante ao loading, a representação gráfica dos pesos das variáveis (Figura 

45) ressalta as mesmas características moleculares favoráveis e desfavoráveis à 

atividade antioxidante. 
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As Figuras 46 e 48 representam a distribuição das variáveis nos espaços bi- e 

tridimensional, respectivamente, referente à matriz loading, ou seja, quanto cada 

variável está influenciando o cálculo das LV. 

No espaço mais periférico do gráfico estão presentes as variáveis de maior 

contribuição no cálculo e cujas características influem na atividade antioxidante: 

ID8DRY, D13DRY, VOH2, BV220H2, HB10, HB20, D8DRY, D7DRY, BV22DRY, 

Cw10H2, Iw70H2, Iw80H2 e DIFF. Centralmente as de menor influência são: SOH2 

(O) e BV21DRV. 

Em verde são representados os descritores gerados a partir da interação com o 

'probe' DRY, em azul vemos as variáveis relacionadas ao 'probe' água e em vermelho 

HB10 e HB20 resultantes de ligações de hidrogênio com o átomo de oxigênio. 

Semelhante comportamento pode ser observado nas Figuras 47 e 49, em que 

estão organizados no espaço bi- e tridimensional, respectivamente, o peso das 

variáveis no cálculo das LV. As mesmas observações, referentes à coloração e 

disposições periféricas e centrais são válidas, portanto as características moleculares 

de maior impacto na atividade são iguais às discutidas na análise da Figura 48. 
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Na Figura 50 observou-se distribuição quase homogênea dos compostos 

estudados ao redor da reta obtida através do cálculo do modelo PLS. Tal 

comportamento foi favorável e notamos que as moléculas 10a e 10e encontram-se 

localizadas mais afastadas, possuindo características que não foram explicadas pelo 

modelo. Tal fato é observado melhor na Figura 51, que representa a organização 

bidimensional dos valores obtidos (X) versus a variável independente Y e nota-se que 

exceto 10a e 10e, os compostos estudados responderam bem ao modelo. Esta 

distribuição permite melhor visualização de eventuais outliers. Nos compostos deste 

trabalho, 10a e 10e poderiam ser retirados do cálculo, mas optou-se por não fazê-lo, 

devido: 

- número amostrai da série estudada foi reduzido; 

- por talvez não representar substancial melhora na interpretação dos resultados. 
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VI. CONCLUSÕES 

• A atividade antioxidante reportada para os compostos estudados não 

dependeu exclusivamente da força de ligação do grupo hidroxila presente 

na posição para do anel fenólico, parte comum a todos os compostos. Nos 

estudos de QSAR realizados não se observou significância do parâmetro 

relacionado a esta característica (flHf) mas sim da diferença de entalpia 

entre as fonnas cátion-radicalar e neutra (flHox) e das energias dos 

orbitais de HOMO (EHoMo) e de LU MO (ELUMO). 

• O ClogP calculado neste estudo não demonstrou variação com a 

atividade antioxidante, sendo um parâmetro pouco explicativo nos 

modelos de QSAR. A metodologia calculou a lipofilicidade molecular por 

fragmentos e, neste caso, não foi capaz de associar as variações 

estruturais à mudança da propriedade. 

• A superfície do Mapa Potencial Eletrostático (MEP), o Mapa de Densidade 

de HOMO e o Mapa de Distribuição Orbitalar de HOMO da fonna 

molecular neutra demonstraram a importância de maior concentração 

eletrônica sobre o anel fenólico doador de elétron neutralizador da 

reatividade radicalar nos compostos com potencial atividade antioxidante. 

• A estabilização da forma radicalar foi de fundamental importância para a 

atividade antioxidante. Tal hipótese decorreu da observação da maior 

distribuição eletrônica no anel fenóxi formado, confonne verificado nas 

SUPERFíCIES DE SPIN. Mapas da distribuição orbitalar de HOMO e de 

densidade de HOMO também colaboraram nesta análise. Existe a 

possibilidade de fonnação de ligação de hidrogênio e de efeito de 
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ressonância, confirmada nos compostos mais ativos, favorecendo a 

ocorrência da distribuição eletrônica. 

• A geometria molecular 3D, ressaltada pelos descritores pertencentes ao 

grupo 3D MORSE (Mor24u, Mor24m e Mor31v) do programa DRAGON, 

que se relacionam com volume de van der Waals e massas atômicas 

apontaram as características estéricas moleculares como significantes por 

esta análise racional. 

• As características hidrofílicas e, mais uma vez, a capacidade de formação 

de ligação de hidrogênio, apontadas pelos descritores VolSurf (BV220H2, 

VH20, HB10 e HB20) também foram destacadas dentre os compostos 

que apresentaram maior atividade antioxidante. 

• Pode-se, assim, propor como farmacóforo favorável à atividade 

antioxidante uma estrutura que apresente predominantemente 

características hidrofílicas, grupos hidroxíla como substituintes, 

características eletrônicas favoráveis à doação de elétron e à 

estabilização do radical fenóxi formado, reduzido o comprometimento 

estérico. 

• As metodologias envolvidas neste estudo foram inovadoras dentro da 

Cosmetologia e demonstraram vantagens no emprego destas ferramentas 

na seleção de candidatos a novos princípios ativos em formulações 

cosméticas antienvelhecimento. 
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