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RESUMO
Atualmente uma gama de compostos vem sendo estudados a fim de se obter fitofármacos com priopriedades
antioxidantes, com isso, houve um expressivo aumento na prospecção de compostos derivados da fauna
nativa a fim de obter fitoquímicos com tais propriedades, no entanto, correlacionar essa pesquisa utilizando
descritores computacionais auxilia na identificação e estudos de moléculas potencialmente capazes de
produzir o determinado efeito, parâmetros como energia de dissociação, energia de HOMO e LUMO, e
potencial de ionizável podem ser critérios interessantes para a obtenção de moléculas propensas a neutralizar
radicais livres.
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Atualmente uma gama de compostos vem sendo estudados a fim de se obter fitofármacos com priopriedades
antioxidantes, com isso, houve um expressivo aumento na prospecção de compostos derivados da fauna
nativa a fim de obter fitoquímicos com tais propriedades, no entanto, correlacionar essa pesquisa utilizando
descritores computacionais auxilia na identificação e estudos de moléculas potencialmente capazes de
produzir o determinado efeito, parâmetros como energia de dissociação, energia de HOMO e LUMO, e
potencial de ionizável podem ser critérios interessantes para a obtenção de moléculas propensas a neutralizar
radicais livres.
KEY WORDS: antioxidante. Semi-empirical. Teoric study. flavonoids
INTRODUÇÃO
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definitivamente seu espaço entre as metodologias que investigam os fenômenos
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químicos.1 Essa conquista deve-se ao grande avanço das metodologias teóricas, assim
como aos avanços tecnológicos na área de informática (Leal et al., 2010).
A mecânica molecular consiste no uso das leis da física clássica e de resultados
empíricos para modelagem da estrutura molecular e de propriedades químicas. Portanto,
os cálculos de mecânica molecular incorporam apenas de modo indireto as informações
eletrônicas dos sistemas químicos, trazendo grandes limitações no alcance teórico de seus
resultados (Leal et al., 2010).
Segundo Morgon (2001) e Delgado; Remeres (1998), o desenvolvimento da
computação vem permitindo, de forma cada vez maior mais precisa, o cálculo teórico de
parâmentros físico-químicos. Os resultados de cálculos teóricos geralmente caracterizam
e predizem a estrutura e a estabilidade de sistemas químicos (Galato, 2004).
Os desenvolvimentos de tratamentos químicos têm mostrado que os processos
de oxidação avançados (POAs) representam alternativas para redução de subprodutos e
cor desses efluentes. Estes processos são baseados na geração do radical hidroxila HO•
altamente reativo com potencial de oxidação de 2,80 V,6 capazes de degradar substâncias
orgânicas presentes em efluentes industriais (Lucilha e Takashima, 2009).
No presente trabalho buscou-se avaliar a atividade antioxidante da quercetina e
do trolox, poderosos agentes antioxidantes da classe dos flavonoides
METODOLOGIA

Os valores foram obtidos através de cálculos computacionais utilizando softwares como o
Hyperchem e o Gaussian, considerando condições de cálculo por método semiempirico do
tipo PM3, considerando as condições de vácuo e multiplicidades para as espécies aniônicas
e radicalares, para análise da energia de dissociação de hidroxila seguiu-se a formula
ED(OH)= CFr + CFH. – CFi, onde CFr , CFH e CFi são os valores correspondentes a calor de
formação da espécie radicalar, do hidrogênio radicalar e da espécie de partida
respectivamente, para o calculo do potencial de ionização, adotou-se PI=-HOMO, e para o
GAP de energia obteve-se a partir da diferença entre a energia do HOMO e do LUMO.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos cálculos obteve-se os seguintes valores para o Trolox descritos na Tabela 1.
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Tabela 1- Valores obtidos para o Trolox
CF(kcal/mol)

HOMO(eV)

LUMO(eV)

Trolox

-178,9391

-8,855

-0,1333

ED(OH)
kcal/mol
-105,3

GAP(eV)

P.I(eV)

-8,72

8,855

Trolox(forma
iônica)
Trolox(forma
radicalar)

-211,0921

-3,1884

-3,9074

N.E

0.72

3,1884

-157,8878

-9,1331

-1,4702

N.E

-7,66

9,1331

GAP(eV)

P.I(eV)

Para a Quercetina obteve-se os resultados descritos na Tabela 2:
Tabela 2- Valores Obtidos para a Quercetina
CF(kcal/mol)

Quercetina
Quercetina (forma
iônica)
Quercetina (forma
radicalar)
Quercetina (ânion
radical)
Quercetina (biradicalar)

HOMO(eV)

LUMO(eV)

ED(OH)
kcal/mol

-217,7454
-243,2036

-8,7797
-4,2824

-0,6322
0,92347

N.E
N.E

-8,15
-5,21

8,7797
4,2824

-167,7415

-9,1674

-2,427

N.E

-6,74

9,1674

-198,5747

-4,337

0,733

21,27

5,07

4,337

-134,4108

-9,1156

-0,9339

N.E

10,05

9,1156

Através dos resultados obtidos pode ser observar que as os flavonoides seguem uma
determinada tendência em termo de valores quando estão atuando como espécies
antioxidantes, como por exemplo, os valores para o HOMO das espécies iônicas acaba
sendo menor do que a molécula neutra, bem como o seu GAP, tornando-as mais estáveis,
sendo rápida a conversa da forma neutra para a forma aniônica, que a espécie que converte
o radical livre em radical carregado. Segundo Bosques(2003) o menor valor de potencial
iônico também comprova a sua maior capacidade de atividade antioxidante pela sua rápida
reatividade com espécies livres não carregadas. Esse comportamento pode-se tanto
observado para o Trolox como para a Quercetina , baixos valores para a dissociação da
hidroxila facilita a capacidade de reagir com mais uma espécie radicalar fato esse
confirmado por equações QSAR, além de que maior quantidade de hidroxilas presentes
maior a ação teórica de neutralizar radicais livres.
CONCLUSÕES

Conclui-se para esse trabalho que utilizando softwares de cálculos computacionais, bases
rápidas e bem comportadas pode-se predizer a atividade antioxidante de determinados
compostos químicos. Para o Trolox e a Quercetina obteve-se um resultado satisfatório e
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uma tendência química compatível com o fenômeno química a ser estudado, pois,
correlacionar descritores obtidos através de cálculos teóricos pode facilitar e direcionar a
estudo in vitro e in vivo de compostos químicos com atividade antioxidantes ou mesmo
farmacologicamente ativos.
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