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F́ısico-Qúımicas de
Sistemas Moleculares
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Abstract

In this work, the SemiEmpirical Energy Based (SEEB) method was used to access the

prediction capability in molecular association processes. A pairwise effective potential,

combining non-bonding and polarization plus charge transfer (PLCT) terms, was

introduced to evaluate the magnitude of the interaction between each trypsin residue

and the ligand. The results obtained enable us to conclude that the present decom-

position scheme can be used for understanding the cohesive phenomena in proteins.

The behaviour of SEEB descriptors was analysed with a multiple linear regression

(MLR). With the purpose to develop a quantitative structure-activity relationship

(QSAR) model a SEEB/MLR 3D-QSAR model was used to evaluate the efficiency

of benzamide trypsin inhibitors. The development of inhibitors of trypsin-like serine

proteases has been an active area of research. They are involved in many biological

processes like protein digestion and blood coagulation and also serve as a useful model

system to study protein-ligand interaction. The regression coefficients, obtained by

this procedure, have an intuitively simple and therefore appealing meaning for the

relative influence of each residue to the predictive model. The predictive capability of

SEEB is shown to be comparable to those of other QSAR methods.

In this work, a quantum study on molecular models of pigments was carried out, as

weel. Anthocyanins are responsible for an interesting variety of colors in flowers, red

fruits, and plantderived foodstuffs. They are natural pigments that present a characte-

ristic red color at low pH (<2). Anthocyaninpyruvic acid adducts, commonly referred

to as vitisins, are anthocyanin derivatives usually found in red wines. Looking at

the two-dimensional structures, vitisins apparently have a greater conjugation system
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than anthocyanins. Following the common conjugation rules, making the chromophore

more conjugated increases the value of λmax, and vitisins should have a longer λmax

than anthocyanins. However, they have a surprising lower λmax, presenting an orange

color, under the same pH conditions. Another class of anthocyanin-derived pigments,

portisins B have the expected relative behaviour with a longer λmax than anthocyanins.

The results obtained enabled to present a putative explanation of the color change in

these series. Experimental evidence is presented supporting an unusual color change

from red to blue during storage in portisins B. It has been investigated as a function

of temperature at constant pH (pH <2). Detailed conformational analysis carried out

both at classical and quantum levels strongly suggested a conformational flexibility.

The vinylic group was associated with a putative formation of four conformer popu-

lations with implication in the physicochemical properties of the molecules in study.

The theoretical results obtained are consistent with the appropriate NMR experiments

carried out for these compounds. The kinetics of the putative rotamerization occurring

in portisin B was analyzed according to the transition state formalism. The relevant

stationary states, the TS and the equivalent minima, were fully characterized. This

included the optimization of the respective geometries and the analytical calculation of

all vibrational frequencies. The reaction coordinate was identified, as associated with

a single imaginary frequency in TS, and an appropriate intrinsic coordinate analysis

ensured that this state was connected with the correspondent equivalent minima. For

the minimum, the harmonic and onedimensional hindered rotor models were used to

describe the reaction coordinate. The activation thermodynamics properties were then

evaluated. The results obtained were interpreted according to the theoretical models

assumed. The results are important for a prompt result for this group of portisins.

The visible spectra obtained from the experimental and theoretical experiments were

in good agreement. This behavior was explained by a reversible physical-chemical

change due to electronic and vibrational properties.
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Resumo

Nesta dissertação será descrito o trabalho realizado no desenvolvimento de um método

baseado na energia semi-emṕırica quântica (SEEB), de SemiEmpirical Energy Based.

O método SEEB foi usado para avaliar a capacidade de previsão de constantes de

inibição. Um potencial de par efectivo, combinando termos não ligantes bem como

termos de polarização e transferência de carga, foi apresentado e utilizado para avaliar

a magnitude de interacção entre cada reśıduo da tripsina e inibidores benzamid́ınicos.

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que o esquema de decomposição pode

ser utilizado para obter informações em processos de associação moleculares com

capacidade de previsão das propriedades f́ısico-qúımicas. O comportamento dos des-

criptores SEEB foram analisados com um modelo de regressão multilinear ”multiple

linear regression”(MLR). Com o objectivo de desenvolver um modelo quantitativo

entre a estrutura qúımica e actividade biológica, ”quantitative structure-activity re-

lationship”(QSAR), um modelo SEEB/MLR QSAR foi usado aferir a capacidade de

previsão do modelo. O desenvolvimento de inibidores de endopeptidases, como a

tripsina, é uma área activa de investigação. A capacidade de previsão dos descriptores

SEEB revela-se como equivalente à capacidade de outros métodos QSAR.

Propriedades de pigmentos também serão aqui descritas e analisadas por estudos

computacionais a ńıvel quântico. As antocianinas são responsáveis por uma variedade

interessante de cores em flores, frutos e alimentos vegetais. São pigmentos naturais que

apresentam uma cor vermelha caracteŕıstica a pH baixo (<2). Derivados das antocia-

ninas, como as vitisinas, são encontrados em vinhos tintos. Comparando as estruturas

bidimensionais, as vitisinas apresentam, aparentemente, um sistema conjugado su-
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perior ao das antocianinas. Seguindo as regras de conjugação, um cromóforo com

um sistema conjugado superior, terá um λmax superior. Assim as vitisinas deveriam

ter um λmax superior ao das antocianinas. No entanto, as vitisinas apresentam um

λmax inferior, com uma coloração laranja e nas mesmas condições de pH. Outro grupo

de derivados das antocianinas são as portisinas B, que apresentam o comportamento

esperado relativamente ao λmax superior aos das antocininas. Os resultados obtidos

permitem apresentar uma posśıvel explicação para o comportamento do λmax nesta

série. Também será aqui descrito um comportamento inesperado das portisinas B.

Quando congeladas apresentam um azul interessante que à temperatura ambiente

passa a vermelho. O fenómeno foi abordado em função da temperatura a pH inalterado

(pH <2). Uma análise conformacional será apresentada. Os resultados em diferentes

ńıveis de aproximação, ie, métodos clássicos e quânticos sugerem flexibilidade confor-

macional. O grupo vińılico das portisinas B foi associado com a posśıvel formação de

quatro populações de confórmeros com implicações nas propriedades fisico-qúımicas

das moléculas em estudo. Os resultados teóricos obtidos são consistentes com os

resultados de ressonância magnética nuclear. A cinética da posśıvel rotamerização

que ocorre na portinina B foi analisada segundo o formalismo do estado de transição.

Os modelos harmónicos e de rotor impedido unidimensional foram utilizados para

descrever a coordenada de reacção no mı́nimo. As propriedades termodinâmicas de

activação foram avaliadas e os resultados obtidos foram interpretados de acordo com os

modelos assumidos. Os resultados validam a aproximação da energia livre de activação

pela energia electrónica de activação para este grupo de portisinas. Os espectros

teóricos e experimentais estão em boa concordância. O comportamento inesperado da

alteração de cor da portisina B foi racionalizado como uma alteração f́ısico-qúımica

reverśıvel.
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.0.1 Aspectos Gerais

O desenvolvimento de novos fármacos é uma tarefa complexa, dispendiosa em tempo

e recursos. Os métodos quantitativos que correlacionam a estrutura qúımica com

a actividade biológica, (QSAR) de Quantitative-Structure-Activity-Relationship, ou

que correlacionam a estrutura qúımica com propriedades f́ısico-qúımicas, (QSPR)

de Quantitative-Structure-Property-Relationship, aparecem como ferramentas comple-

mentares promissoras para um screening optimizado, uma detecção optimizada de

compostos com actividade ou propriedades de interesse.

Historicamente, o reino vegetal constituiu a maior fonte de compostos com actividade

biológica que apresentam interesse na terapêutica. No entanto, o reino animal também

apresenta um potencial enorme como fonte de compostos com actividades farma-

cológicas consideráveis. A construção de modelos QSAR [Carvalho . Melo 2010]

com base nos receptores farmacológicos [Netzeva . 2005a] apresentam-se como uma

possibilidade interessante. As metodologias virtuais apresentam-se como ferramenta

complementar na pesquisa de compostos com actividade biológica que apresentam

interesse na terapêutica. No entanto nem todas as respostas biológicas são medidas

por receptores e/ou não está determinada a estrutura do receptor em causa. Embora a

modelação do receptor por homologia seja uma ferramenta importante e uma alterna-

tiva para o desenvolvimento de modelos com base em receptores, a não existência
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da estrutura do receptor representa uma dificuldade. Os descriptores da energia

semi-emṕırica quântica calculada, (SEEB) de SemiEmpirical Energy Based, podem

ser usados para o desenvolvimento de modelos QSAR [Carvalho . Melo 2010]. Os

modelos QSAR com base na estrutura dos ligandos apresentam-se como metodologias

muito interessantes [Molina-Ruiz . 2009] relativamente ao desenvolvimento de mo-

delos QSAR com base na estrutura do receptor, consituindo uma opção a considerar.

O cálculo de propriedades f́ısico-qúımicas por métodos computacionais permite a

criação de modelos que revelam detalhes que permite fundamentar uma interpretação

para os comportamentos complexos de alguns compostos [Carvalho . 2010d]. Pe-

rante a existência de um leque variado de metodologias dispońıveis para cálculo das

propriedades moleculares está sempre latente uma opção. As metodologias mais com-

plexas apresentam-se como modelos mais completos e com a possibilidade de fornecer

mais informações, mas em determinadas questões concretas, podem ser substitúıdas

por metodologias mais simples com vantagem no tempo de cálculo, mantendo um ńıvel

aceitável na qualidade da resposta [Carvalho . 2010b]. A descrição a duas dimensões

ou três dimensões de um sistema molecular também representa um opção. Depen-

dendo da questão em causa, o estudo computacional a três dimensões pode revelar

diferenças interessantes nas propriedades moleculares [Carvalho . 2010a]. A noção

de confórmero [von Hahn . Jenkins 1994] de uma mesma molécula é um conceito da

década de 1950. A existência de diferentes confórmeros, pode apresentar uma base para

interpretação de comportamentos f́ısico-qúımicos complexos [Carvalho . 2010c].

Nesta dissertação serão analisados os resultados de alguns métodos computacionais na

previsão de propriedades f́ısico-qúımicas de sistemas moleculares.

1.1 Previsão da Capacidade de Inibição de Prote-

ases Serina

As proteases serina são enzimas que quebram ligações pept́ıdicas entre os aminoácidos

não terminais das protéınas, i.e., endopeptidases. Este tipo de reacção é um mecanismo
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comum de activação ou inactivação de enzimas envolvidas, também, na digestão e

na coagulação sangúınea. Como uma molécula de água é utilizada no processo, as

proteases são classificadas como hidrolases.

A regulação da coagulação sangúınea para a saúde humana é importante. Uma das

dificuldades no desenvolvimento de fármacos é a falta de selectividade dos receptores

farmacológicos, sendo particularmente importante no caso particular das proteases da

serina, uma vez que existem muitas e são muito semelhantes. Uma protease da serina

importante é a tripsina, enzima do suco pancreático, proveniente do tripsinogénio após

activação por efeito da enteroquinase. A tripsina desempenha assim uma função na

digestão intestinal das protéınas. A tripsina é uma enzima muito importante com 223

amino-ácidos (24 000 Da) e devido à sua relevância biológica tem sido sujeita a muitos

estudos teóricos [Melo . Ramos 2002]. O estudo de inbidores da tripsina tem por

objectivo, não o desenvolvimento de bons inibidores da tripsina, antes, a avaliação

de selectivadade dos inibidores dos factores de coagulação [Henriques . 2001] que

são geralmente proteases da serina com excepção dos factores V e VIII que são

glicoprotéınas e do factor XIII que é uma transglutaminase. A substituição de formas

farmacêuticas parentéricas por formas farmacêuticas orais, melhora o conforto na

administração, bem como a adesão à terapêutica. Existem formulações orais como a

varfarina mas não tem uma acção rápida como a heparina. O exemplo da varfarina é

um bom exemplo de que nem todos os ensaios ”in vitro”revelam a actividade ”in vivo”.

Neste trabalho foi desenvolvido um ensaio ”in silico”para a avaliação da constante de

inibição da tripsina.

Recentemente foi apresentado um estudo de modelo QSAR utilizando 88 inibidores da

tripsina [Peters . Merz Jr. 2006].

Tendo por objectivo o teste do desempenho dos descritores SEEB, o mesmo conjunto

foi utilizado, facilitando a comparação de resultados.

Os compostos benzamid́ınicos têm um centro estereogénico como se pode constatar na

figura 1.1. Apenas os isómeros L foram utilizados neste estudo, exactamente como no
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Figura 1.1: Estrutura base dos inibidores da tripsina

estudo do Prof. Merz, Jr. para permitir uma avaliação dos descriptores desenvolvidos

durante os trabalhos aqui apresentados. Os isómeros L da fenilalanina são 50 a 100

vezes mais potentes do que os isómeros D. A constante de inibição pKi , experimentais

usadas resultam de uma mistura das formas L e D [Stürzebecher . 1995]. Este

conjunto foi gentilmente cedido pelo Prof. Merz, Jr. e pelo Dr. Martin Peters. Assim

o conjunto estudado é constitúıdo por 88 complexos de inibidores benzamid́ınicos

com a tripsina. Os inibidores são apresentados nas figuras 1.2 e 1.3. No decorrer

deste trabalho serão apresentados os resultados do modelo QSAR desenvolvido com

descriptores SEEB.

1.2 Estudo e interpretação molecular da cor de an-

tocianinas e derivados

As antocianinas e seus derivados apresentam em comum uma estrutura que corres-

ponde ao 2-fenilbenzopiŕılio (catião flav́ılio) que se encontra polihidroxilado, como é

posśıvel verificar na figura 1.4.

As antocianinas são glucósidos do catião flav́ılio e podem estar hidrolixadas ou me-
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Figura 1.2: Inibidores da tripsina usados com os números 1 a 54
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Figura 1.3: Inbidores da tripsina usados com os números 55 a 88
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Figura 1.4: Estrutura das antocianinas

toxiladas em diferentes locais dos aneis A e B. No seu estado aglicona, isto é, não

glicosilado são designadas por antocianidinas. Estão descritas 6 antocianidinas (pelar-

gonidina, delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina e malvidina) no reino vegetal,

apresentando açucares na maioritariamente na posição O-3.

São moléculas comuns nos frutos e responsáveis por uma variadade de cores que vai

do laranja, ao azul passando pelos vermelhos tão caracteŕısticos dos frutos maduros.

No entanto a cor é função de vários factores. Um dos mais importantes é o pH. A pH

inferior a 2, as antocianinas encontram-se essencialmente na forma catião flav́ılio. Com

pH superior a 2 está descrita a abertura da estrutura flav́ılica, com o aparecimento de

chalconas.

Um dos grupos derivados das antocianinas são as vitisinas. As vitisinas são clas-

sificadas em dois grupos: A e B diferindo no substituinte R2 da figura 1.5. As

vitisinas destacam-se pelas suas tonalidades laranja. São moléculas importantes para a

evolução da côr do vinho por exemplo e poderão constituir uma boa base para corantes

alimentares.
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Figura 1.5: Estruturas para comparação dos sistemas conjugados entre as antocianinas,
vitisinas e portisinas B
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Quando se compara a representação 2D da estrutura das antocianinas e a estrutura das

vitisinas pelas regras de conjugação as vitisinas deveriam apresentar o comprimento

de onda máximo de absorção λmax superior ao das antocianinas, uma vez que estas

últimas apresentam um sistema conjugado mais reduzido. No entanto o que se verifica

é o oposto.

Neste trabalho será apresentada uma hipótese para o facto experimental de que o λmax

das vitisinas ser inferior ao das antocianinas.

Outro grupo de derivados da antocianinas são as portisinas. As portisinas também

são classificadas em dois grupos: A e B. Sendo que as portisinas A possuem flavanois

e as portisinas B possuem fenois na ligação vińılica [Nave . 2010]. Como as vitisinas,

são moléculas importantes para a evolução da côr do vinho por exemplo e também

poderão constituir uma boa base para corantes alimentares.

O facto de uma solução de portinas B apresentar uma alteração da cor, nas mesmas

condições de pH e no mesmo solvente, apenas variando a temperatura, foi determinante

para o interesse e para o desenvolvimento do estudo computacional apresentado neste

trabalho. Quando a solução está congelada apresenta um λmax superior ao da mesma

solução à temperatura ambiente, como é posśıvel verificar na figura 1.6.

Neste trabalho será apresentada uma hipótese para o facto experimental da alteração

de cor das portisinas B.
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Figura 1.6: Espectro UV/VIS experimental representativo do comportamento das
portisinas B, em água/etanol (94:6) como função da temperatura e fase sólida/ĺıquida.



Caṕıtulo 2

Metodologias Teóricas

2.1 Introdução

Esta secção tem por objectivo apresentar uma breve introdução das metodologias

usadas na desenvolvimento de trabalho conducente à tese de doutoramento.

A modelação matemática do comportamento da natureza é um dos grandes objectivos

das metodologias teóricas. Outras interpretações da natureza não matemáticas como

a defendida por Goethe [Robbins 2005] é digna de referência. Goethe apresentou uma

visão fenomenológica, mais poética, com resultados qualitativos e menos rigorosos. Um

exemplo de um modelo matemático é a representação de Lewis. Na representação de

Lewis um elemento qúımico é representado com o cerne e com os electrões de valência

representados por pontos. A representação de Lewis é um modelo de reconhecida

utilidade na previsão do comportamento qúımico dos compostos qúımicos.

A Ciência Moderna, fundada por Kepler, Galileu e Newton, baseia-se em modelos

matemáticos. Nascia assim a ilusão de uma representação objectiva da Natureza, que

conduziu ao pensamento positivista no fim do século XIX. Acreditava-se então que o

funcionamento do Universo seria a breve prazo integralmente explicado pela Ciência.

De facto, no fim do século XIX, as principais ”leis naturais”, pareciam já ter sido

descobertas nomeadamente nas áreas da:

27
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• Mecânica (Galileu, Kepler, Newton, Lagrange, Hamilton, por exemplo).

• Electromagnetismo (Maxwell, Ampère, Coulomb, Faraday, por exemplo).

• Termodinâmica (Carnot, Mayer, Helmholtz, Clausius, Kelvin, por exemplo).

• F́ısica Estat́ıstica (Maxwell, Clausius, Boltzmann, Gibbs, por exemplo).

Max Plack (1858-1947) deu um contributo essencial para uma nova abordagem destes

problemas e marcou uma profunda ruptura na história da Ciência. Desde muito jovem,

ele mostrou o seu interesse em dedicar-se ao estudo da F́ısica. No entanto, os seus

professores tentaram dissuadi-lo deste propósito. Como foi salientado anteriormente,

a F́ısica era considerada como um campo fechado onde seria dif́ıcil esperar novas

descobertas. A principal contribuição de Planck foi a introdução do conceito de

quantum de energia. Esta quantidade corresponde à quantidade mı́nima de energia

radiante hv, onde h é a constante de Plank e v a frequência, que pode ser absorvida ou

emitida pela matéria. Com base neste conceito, Planck conseguiu explicar o espectro de

emissão do corpo negro. Em 1905, Einstein utilizou a hipótese de Planck para explicar

o efeito fotoeléctrico. Nascia então uma nova área da F́ısica, a Mecânica Quântica que

alterou radicalmente o positivismo dominante na Ciência do século XIX. Uma geração

brilhante de f́ısicos, incluindo entre outros Bohr, Heisenberg, De Broglie, Born, Pauli

e Schrödinger, pôs fortemente em causa a visão determińıstica da Ciência.

O cálculo de propriedades f́ısico-qúımicas apresenta um grande interesse na compre-

ensão dos sistemas moleculares. Para beneficiar do conhecimento adquirido até hoje,

são usados vários modelos com capacidade de descrever a Natureza que observamos.

É importante referir que um modelo é uma simplificação da realidade. As simplicações

usadas são sempre pasśıveis de cŕıticas. No entanto, o domı́nio de um modelo aproxi-

mado, permite controlar, prever e modificar a natureza de forma cient́ıfica, dentro de

certos limites, impĺıcitos nas simplificações usadas.

O modelo quântico dos elementos qúımicos é o mais complexo tendo em si mesmo

outros modelos de propriedades mais simples, entre elas, interacções Coulombianas e
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energias cinéticas das part́ıculas, por exemplo. Sabemos que os elementos qúımicos são

estruturas complexas que se revelam estáveis o tempo suficiente para serem detectadas.

Os elementos qúımicos são estruturas complexas porque são constitúıdos por várias

part́ıculas: as designadas sub-part́ıculas atómicas. No entanto, para se conseguir

resultados com utilidade prática e com interesse na descrição das propriedades dos

compostos qúımicos, diferentes simplificações são utilizadas. Por exemplo, os protões

e os neutrões não são considerados explicitamente, formando o núcleo do elemento

qúımico.

Nesta dissertação foram dois os grandes grupos de modelos teóricos que foram usados

com o objectivo de descrever o comportamento molecular. O modelo quântico com a

descrição da estrutura electrónica e o modelo clássico com a utilização de campos de

forças parameterizados.

Os modelos quânticos são os mais apropriados para descrever o comportamento mo-

lecular, pois permitem descrever fenómenos associados à estrutura electrónica como

as ligações e as reacções qúımicas. Estes métodos baseiam-se na resolução aproxi-

mada da equação de Schrödinger [Schrödinger 1926] com adição do pŕıncipio de

antissimetria asscociada ao conceito do spin electronico introduzido por Goudsmit

e Uhlenbeck [Uhlenbeck . Goudsmit 1926] ou alternativamente na determinação

aproximada da densidade electrónica segundo o formalismo de Hohenberg e Kohn

[Hohenberg . Kohn 1964a] adicionado do efeito de permuta e correlação bem como

interacções spin orbital por Kohn e Sham [Kohn . Sham 1965].

No entanto, o uso de métodos quânticos de elevado rigor só é posśıvel para sistemas

de pequena e média dimensão.

Em sistemas mais complexos (como por exemplo, protéınas), este tipo de forma-

lismo não é aplicável por limitação dos recursos computacionais actuais. Nestas cir-

cunstâncias, várias metodologias alternativas podem ser usadas dependendo do sistema

em estudo e do tipo de propriedades que se pretendem calcular. Se os efeitos quânticos

não forem essenciais para a descrição dos sistemas em estudo, podem ser usados
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métodos clássicos. Estes métodos consideram os átomos como part́ıculas elementares,

sendo caracterizados por uma massa e uma carga. Podem ser considerados diversos

tipos de átomos associados ao mesmo elemento qúımico. O elemento carbono pode ser

alifático, aromático, por exemplo. Diferentes tipos de átomos, associados ao mesmo

elemento qúımico, têm a mesma massa mas cargas e outros parâmetros diferentes, por

exemplo o raio de van der Walls. A interacção entre os átomos é descrita por uma

função energia potencial parameterizada, que tipicamente inclui termos ligantes e não

ligantes. Consequentemente, a estrutura electrónica não é descrita explicitamente.

As implementações computacionais de ambos os métodos têm revelado uma grande

utilidade com resultados nas mais variadas áreas do conhecimento da Qúımica. São

essas implementações que serão descritas de seguida.
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2.2 Métodos Baseados na Estrutura Electrónica

2.2.1 Aspectos gerais

Em 1926, Schrödinger propôs uma equação diferencial para descrever a estrutura

electrónica do átomo de hidrogénio [Schrödinger 1926].

∂2Ψ

∂x2
+

∂2Ψ

∂y2
+

∂2Ψ

∂z2
+

8π2m

h2
(E − V )Ψ = 0 (2.1)

onde m é a massa do electrão e V a sua energia potencial no campo de atracção do

núcleo. h é a famosa constante de Plack e E a energia total do sistema e Ψ é a

função de onda. Schrödinger derivou a equação 2.1 recorrendo às equações clássicas

do movimento ondulatório e à relação de De Broglie, como apresentado no apêndice

A.

A equação de Schrödinger 2.1 tem o grande mérito de modelar os valores de energia

E de forma discreta, de forma quântica. Essa modelação quântica aparece de forma

natural como os harmónicos nas cordas de uma guitarra. E apesar de ter sido de-

senvolvida numa altura em que o protão e o neutrão eram part́ıculas elementares, o

seu sucesso na descrição das experiências, em conjunto com o pŕıncipio de exclusão de

Pauli, depois prinćıpio de antissimetria ( associado ao conceito pedagógico de spin ) é

determinante para que ainda hoje ser uma referência no cálculo das propriedades da

estrutura electrónica.

A sua generalização para sistemas polielectrónicos foi efectuada pelo próprio Schrödin-

ger e pode ser apresentada como,

ĤΨi(r
e, rn) = EiΨi(r

e, rn) (2.2)

Na equação 2.2, Ψi(r
e, rn) é a função de onda associada ao estado de energia Ei,

re = (re
1, r

e
2, ..., r

e
N) e rn = (rn

1 , rn
2 , ..., rn

L) são respectivamente as coordenadas dos N

electrões e L núcleos do sistema e Ĥ é o operador hamiltoniano dado por:
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Ĥ = T̂n + T̂e + Vn,e + Ve,e + Vn,n (2.3)

onde T̂n é o operador de energia cinética nuclear, T̂e o operador de energia cinética

electrónica, Vn,e a energia potencial de atracção nuclear-electrónica, Ve,e a energia

potencial de repulsão electrónica e Vn,n a energia potencial de repulsão nuclear.

O problema dos três corpos ou muitos corpos presente no termo de repulsão electrónica

torna a resolução anaĺıtica da equação um objectivo a atingir, sendo que até hoje ainda

não existe essa solução.

Sem soluções anaĺıticas é necessário recorrer a métodos aproximados para tratar este

problema. A aproximação Born-Oppenheimer é uma das mais utilizadas para este

efeito. Esta aproximação tem por base a diferença de massa entre os núcleos e os

electrões e que os electrões movem-se a uma velocidade muito superior à dos núcleos.

Considera-se que os electrões ajustam-se instantaneamente a qualquer mudança das

posições nucleares. Assim considera-se que os electrões se movem entorno de núcleos

estacionários.

Deste modo, a equação de Schrödinger pode ser simplificada, uma vez que se podem

resolver separadamente as partes nucleares e as partes electrónicas da mesma. Para a

parte electrónica, a equação de Schrödinger toma a seguinte forma:

ĤelΨl(r
e) = Eel

l Ψl(r
e) (2.4)

em que Ψl(r
e) é a função de onda associada ao estado de energia electrónica Eel

l e Ĥel

é o operador hamiltoniano electrónico dado por:

Ĥel = T̂e + Vn,e + Ve,e (2.5)

A energia electrónica total El é então calculada como:

El = Eel
l + En,n (2.6)
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onde En,n é a energia de repulsão nuclear. Ficando expĺıcita a aproximação do termo

de repulsão núcleo-núcleo ser tomado como constante.

Relativamente ao termo cinético nuclear, este pode ser modelado por uma função de

estado nuclear Φ(rN).

Considerando uma molécula não linear, a função de estado nuclear Φ(rN) é habitual-

mente expressa como um produto das suas componentes translacional, Φtransl(cx, cy, cz),

rotacional, Φrot(rx, ry, rz) e vibracional, Φvib(q1, q2, ..., qs):

Φ(rN ) = Φtransl(cx, cy, cz) × Φrot(rx, ry, rz) × Φvib(q1, q2, ..., qs) (2.7)

onde (cx, cy, cz), (rx, ry, rz) e (q1, q2, ..., qs) representam as coordenadas normais (ou

modos normais) de translação, rotação e vibração, respectivamente. O número de

modos normais de vibração s é igual a 3L-6.

As energias vibracionais podem ser obtidas através da resolução da equação de Schrödin-

ger associada aos correspondentes movimentos nucleares. É conhecida a existência

do acoplamento de Coriolis, sendo o exemplo de acoplamento entre as vibrações e a

rotação [Náray-Szábo 1987]. O modelo aqui usado assume os movimentos nucleares

como separáveis.

A energia total Ei é então calculada como a soma da energia electrónica total El com

as energias associadas aos movimentos nucleares,

Ei = El + Etransl + Erot + Evib (2.8)

onde Etransl, Erot e Evib são respectivamente as energias translacional, rotacional e

vibracional. Neste contexto, a equação de Schrödinger vibracional pode expressa como:

ĤvibΦvib(q1, q2, ..., qs) = EvibΦvib(q1, q2, ..., qs) (2.9)

Não considerando os efeitos de acoplamento entre os modos normais, o hamiltoniano

vibracional Ĥvib pode ser expresso como uma soma de s termos,
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Ĥvib =
s
∑

r=1

Ĥr (2.10)

onde Ĥr é o hamiltoniano associado ao modo normal qr. Neste contexto, a função de

onda vibracional pode ser expressa como um produto de s componentes associadas a

cada modo normal de vibração:

Φvib(q1, q2, ..., qs) =
s
∏

r=1

Θr(qr) (2.11)

A energia vibracional pode então ser calculada como a soma de s componentes, cada

uma delas associada a um modo normal de vibração:

Evib =
s
∑

r=1

ǫr (2.12)

As componentes da função de onda e da energia vibracionais são obtidas através da

resolução de s equações de Schrödinger, cada uma delas associada a um modo normal

de vibração:

ĤrΘ(qr) = ǫrΘ(qr) (2.13)

com r = 1, 2, ..., s. Por sua vez, o hamiltoniano Ĥr é calculado como:

Ĥr = T̂r + Vr (2.14)

O operador de energia cinética T̂r é dado por,

T̂r = − h2

8π2µr

∂2

∂q2
r

(2.15)

onde µr é a massa espećıfica (modelo harmónico e de Morse) ou momento de inércia

espećıfico (modelo do rotor impedido unidimensional) do modo normal qr.
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A respectiva energia potencial Vr depende da natureza do modo normal. Um modo

normal harmónico está associado a uma energia potencial quadrática:

Vr =
1

2
Krq

2
r (2.16)

onde Kr é a respectiva constante de força calculada como:

Kr =

(

∂2Vr

∂q2
r

)
1

2

0

(2.17)

Na equação 2.17 a notação ()0 indica que a segunda derivada é calculada para uma

geometria estacionária.

Na equação 2.13 a energia vibracional ǫr é expressa em termos de um número quântico

nr:

ǫr =
(

nr +
1

2

)

hνr (2.18)

com nr = 0, 1, 2, ... onde νr é a frequência vibracional associada ao modo normal qr

calculada como:

νr =
1

2π

(

1

µr

∂2Vr

∂q2
r

)
1

2

0

=
1

2π

(

Kr

µr

)
1

2

(2.19)

Determinados modos normais não tem uma natureza harmónica. Por exemplo, a

energia potencial de um modo normal de estiramento de uma ligação é melhor descrito

por uma energia potencial de Morse,

Vr = De [1 − exp(−aqr)]
2 (2.20)

onde os parâmetros a e De são definidos como:

De = Vr(∞) − Vr(0) (2.21)
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e

a =

(

kr

2De

)
1

2

(2.22)

Por sua vez, a correspondente energia vibracional ǫr é também expressa em termos de

um número quântico nr:

ǫr =
(

nr +
1

2

)

hνr −
(

nr +
1

2

)

ξehνr (2.23)

Com nr = 0, 1, ..., nmax
r e ξe é a constante de anarmonicidade que permite medir o grau

de afastamento dos sistema relativamente ao modelo harmónico e é definida como:

ξe =
hνr

4De
(2.24)

O oscilador de Morse apresenta um número finito de estados ligados nmax
r + 1, até se

atingir o continuo de energia correspondente à dissociação molecular. Este número

pode ser determinado através da equação 2.25:

nmax
r ≤ 1 − ξe

2ξe
(2.25)

Outros modos normais podem ter uma melhor aproximação do que o modelo harmónico.

Por exemplo, a energia potencial de um modo normal torsão, associado a um ângulo

diedro τr, é melhor descrito por uma energia potencial sinusoidal expandida como uma

série de Fourier com n termos:

Vr =
n
∑

k=1

[ak[1 − cos(kτr)] + bksen(kτr)] (2.26)

Este modelo é conhecido como o rotor impedido unidimensional e a respectiva equação

de Schrödinger pode ser resolvida numericamente [Pfaendtner . 2007].

A aproximação de Born-Oppenheimer permite definir o conceito de superf́ıcie de

energia potencial para o estado electrónico l [Dias 1980], em que a energia electrónica
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total, El, é representada em termos de coordenadas correspondentes a configurações

relevantes de núcleos fixos e é fundamental na descrição quântica de estruturas e

reacções qúımicas. Neste contexto, El pode ser encarada como a energia potencial que

os núcleos sentem quando alteram as suas posições relativamente à(s) geometria(s) de

equiĺıbrio. Consequentemente, El não depende das dos modos normais de translação e

de rotação e pode ser representada adequadamente em função dos modos normais de

vibração. Os pontos relevantes duma superf́ıcie deste tipo são caracterizados pelas pri-

meiras e segundas derivadas da energia potencial nuclear El em função das coordenadas

normais de vibração. As primeiras derivadas são designadas por gradientes e o seu

simétrico representa as forças que actuam sobre os núcleos quando estes alteram as suas

posições relativamente à(s) geometria(s) de equiĺıbrio. As segundas derivadas El em

função das coordenadas normais de vibração são designadas por constantes de força,

K. Utilizando o modelo harmónico para descrever a estrutura vibracional do sistema

molecular, os diversos estados estacionários que ocorrem na respectiva superf́ıcie de

energia potencial do estado electrónico fundamental podem ser caracterizadas por

apresentarem gradientes nulos relativamente a todos os modos normais de vibração.

Estes estados poderão ser distinguidos através das correspondentes constantes de força

pesadas e frequências.

Uma estrutura de equiĺıbrio ou mı́nimo é caracterizada por constantes de força pesadas

Kr e frequências vr positivas Kr > 0, vr > 0 para todos os modos normais de vibração

r = 1, .., s:
∂El

∂qr

= 0 (2.27)

Um máximo é caracterizado por constantes de força negativas Kr < 0 e frequências

(vr) imaginárias para todos os modos normais de vibração r = 1, .., s:

∂El

∂qr

= 0 (2.28)

Um estado de transição é especificado relativamente à respectiva coordenada de reacção

qu. Para esta coordenada, a constante de força Ku é negativa Ku < 0 e frequência
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vu é imaginária. Para os restantes modos normais de vibração, as constantes de força

pesadas Kr > 0 e frequências são positivas vr > 0:

∂El

∂qr
= 0 (2.29)

A aproximação de Born-Oppenheimer constitui uma grande simplificação na deter-

minação da estrutura electrónica de sistemas moleculares. No entanto, é necessário uti-

lizar métodos numéricos para encontrar soluções aproximadas da equação de Schrödin-

ger electrónica. Os métodos aproximados normalmente mais utilizados baseiam-se nos

formalismos variacional e formalismos perturbacionais [Levine 2009].

O formalismo variacional estabelece uma metodologia de optimização de funções de

onda aproximada (funções tentativa), permitindo uma resolução aproximada da equação

de Schrödinger. Este formalismo baseia-se no chamado teorema variacional, que

demonstra que o valor esperado da energia electrónica 〈Eel
l 〉 calculada, utilizando uma

função tentativa Ψtent
l (re) é maior que a energia electrónica exacta Eel

l .

〈Eel〉l =
〈Ψtent

l | Ĥel | Ψtent
l 〉

〈Ψtent
l | Ψtent

l 〉 ≥ Eel
l (2.30)

O valor esperado da energia electrónica total 〈Eel〉 é maior ou igual que a energia

electrónica total exacta Ei:

〈E〉i = 〈Eel〉l + En,n ≥ Ei (2.31)

O valor esperado da energia total 〈E〉i é calculado como:

〈E〉i = 〈E〉l + Etransl + Erot + Evib (2.32)

Nos formalismos não variacionais, são aplicadas correcções sucessivas à energia electrónica

e à função de onda. Tipicamente, espera-se que valor aproximado da energia electrónica

oscile em torno do seu valor verdadeiro. Neste contexto, não há garantia sobre a relação

entre os dois valores.

A maioria dos métodos quânticos utilizados no estudo de sistemas moleculares utiliza o

essencial do formalismo apresentado anteriormente. No entanto, existem alguns aspec-

tos espećıficos que os permitem diferenciar. Em prinćıpio, qualquer método quântico
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pode ser expresso em termos da função densidade, ou função de onda [Levine 2009].

No entanto, existem métodos que trabalham preferencialmente com uma ou outra

função: A função densidade é utilizada nos cálculos baseados na Teoria do Funcional

da Densidade do inglês Density Functional Theory (DFT). Nesta teoria, considera-

se que a energia do estado fundamental é completamente determinada pela função

densidade [Parr . Yang 1994]. Neste tipo de cálculo, as orbitais moleculares são

funções próprias de um operador efectivo (o operador de Khon-Sham) que contém

componentes monoelectrónicas (de energia potencial nuclear-electrónica e de energia

cinética) e bielectrónicas (coulômbica e de permuta-correlação). Consequentemente,

os efeitos de correlação são incorporados no formalismo e a função densidade de par

contém termos coulômbicos, de permuta e de correlação. A função de onda é usada

pelos métodos baseados no formalismo de Hartree-Fock e pós Hartree-Fock. Estes

métodos são geralmente classificados em duas famı́lias: métodos semi-emṕıricos e

métodos ab initio. A famı́lia dos métodos semi-emṕıricos introduz no formalismo

quântico fundamental, uma série de aproximações. São desprezadas algumas com-

ponentes da energia e das populações electrónicas e calculando outras com base em

funções emṕıricas. Os métodos ab initio não recorrem a aproximações e parâmetros

emṕıricos deste tipo. As duas famı́lias podem ser abordadas a um ńıvel Hartree-Fock,

em que os efeitos de correlação não são inclúıdos, ou a um ńıvel pós Hartree-Fock, em

que os mesmos efeitos são tratados. Podem também ser usados diferentes formalismos

aproximados (variacionais ou não variacionais) na optimização das funções de onda.

Na figura 2.1, estão esquematizados os métodos quânticos mais usados no estudo de

sistemas moleculares.

2.2.2 Método de Hartree-Fock

Para iniciar o método de Hartree-Fock (HF), é necessária uma proposta de função de

onda. A função de onda tentativa Ψtent
l (rl) para um sistema de camada fechada toma

a forma de determinante de Slater. O determinante de Slater molecular corresponde

a uma configuração posśıvel da ocupação dos electrões pelas orbitais. A forma do

determinante de Slater é a seguinte:
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Figura 2.1: Fluxograma dos métodos quânticos mais usados no estudo de sistemas
moleculares. As abreviaturas têm os seguintes significados: DFT: Teoria do funcional
da densidade; MP: Métodos de Møller-Plesset; CC: Método Coupled Cluster; CI:
Método da interacção de configurações; MSCF: Método auto-consistente multi-
configuracional
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(2.33)

em que os N de electrões é distribúıdo por N/2 funções de coordenadas espaciais φi,

associadas às funções de spin α ou β.

De acordo com o formalismo HF, o valor esperado da energia electrónica é optimizado

variacionalmente alterando a forma das orbitais moleculares φi,

Na chamada aproximação de Roothaan, cada orbital molecular como uma combinação

linear de m funções atómicas de base χp:

φi =
m
∑

p=1

cpiχp (2.34)
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com i = 1, 2, ..., N/2

A minimização do valor esperado da energia electrónica é efectuada em relação aos

parâmetros variacionais cpi, e conduz às chamadas equações de Hartree-Fock-Roothaan:

m
∑

p=1

cpi(Fpr − ǫiSpr) = 0 (2.35)

nas quais os elementos matriciais dos operadores de Fock Fpr têm a forma

Fpr = Hpr +
m
∑

q,s

m
∑

s=1

Pqs[(pr|qs) − 1/2(pq|rs)] (2.36)

e dos integrais de sobreposição Spr :

Spr =< χp|χr > (2.37)

Na equação 2.36, os integrais monoelectrónicos Hpr são dados por:

Hpr =< χp|ĥi|χr > (2.38)

e bielectrónicos (pr|qs) por:

(pr|qs) =< χp(1)χq(2)| e2

4πǫ0r12

|χr(1)χs(2) > (2.39)

e os elementos da matriz densidade Pqs têm a forma:

Pqs = 2
N/2
∑

i

cqicsi (2.40)

O valor esperado da energia electrónica total pode então ser calculado como:

< Eel >=
m
∑

p=1

m
∑

r=1

PprHpr + 1/2
m
∑

p=1

m
∑

r=1

m
∑

q=1

m
∑

s=1

PprPqs[(pr|qs) − 1/2(pq|rs)] (2.41)
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Figura 2.2: Esquema do método iterativo de Hartree-Fock

Segundo estas aproximações, a determinação da energia e função de onda de um

sistema molecular deduz-se a resolução das equações de Hartree-Fock-Roothaan. No

entanto, uma vez que os elementos Fpr dependem do conjunto de coeficientes va-

riacionais cpi, é necessário recorrer a um cálculo iterativo para resolver o sistema de

equações composto pelas equações de Hartree-Fock-Roothaan. Este método é chamado

de método do campo auto-consistente, (SCF) de self-consistent field . Para uma dada

geometria nuclear, o primeiro passo consiste em escolher um primeiro conjunto de

coeficientes cpi, e calcula os elementos da matriz de Fock Fpr. Em seguida, resolvem-se

as equações de Hartree-Fock-Roothaan, obtendo-se novos coeficientes cpi e calculando

novos Fpr. Continua-se assim sucessivamente até se atingir a convergência na matriz

densidade discreta e no valor esperado da energia electrónica. O fluxograma de método

SCF é apresentado na figura 2.2.

A qualidade dos resultados de um cálculo efectuado pelo método de Hartree-Fock-

Roothann depende do número e tipo de funções de base utilizadas. As funções do

tipo de Slater (e−ax) abrevidas por STO e usadas no progrma ADF, por exemplo, ou

funções tipo Gaussian (e−ax2

) abrevidas por GTO usados no programa Gaussian, por

exemplo. Existem funções de base mais populares, por exemplo: as funções de base

apresentadas pela equipa de John Pople e as funções de base apresentadas pela equipa

de Dunning.
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As funções de base apresentadas por John Pople e colaboradores [Ditchfield . 1971]

apresentam a forma: 6-311++G(3df,3pd).

Neste caso, 6 representa o número de gaussianas primitivas:

Gp = Nxmynz0exp(−αr2) (2.42)

usadas para formar uma gaussiana contraida:

χn =
6
∑

p=1

knpGp (2.43)

onde knp são os coeficientes de contracção. Apenas os cernes das orbitais são re-

presentados por esta função. 311 indica que as orbitais de valência são compostos

por três funções de base cada. A primeira é composta por uma combinção linear

de 3 funções Gaussianas primitivas, a segunda composta com uma função Gaussiana

primitiva assim como a terceira. Neste caso a presença de três números indica que a

função de base é uma função ”triple-zeta”. O que indica que é capaz de aproximar

três frequências e seus harmónicos. O sinal ”+”indica que são uzadas funções de

difusão [Frisch . 1984]. Para terminar 3df e 3pd indicam que são usadas funções

de polarização. A aplicação das funções de base tem em consideração o átomo em

que vai ser aplicado. Dos átomos Hidrogénio ao Zinco são aplicadas 6 funções ”d-

type”de polarização e dos átomos Ĺıtio ao cálcio são adicionados dez ”f-type”funções

de polarização.

Uma limitação ao uso destas funções de base é a incapacidade de convergência dos

resultados de correlação com o aumento do número de funções de base. Dunning e cola-

boradores apresentou um conjunto de funções de base com o objectivo de convergência

das propriedades de correlação da densidade com o aumento do número de funções de

base, convergindo para o limite ”complete-basis-set”(CBS) [Woon . Dunning Jr. 1993].

As funções de bases apresentam a forma cc-pVNZ ( N=D,T,Q,5,6,etc. ). O ’cc-p’

significa ”correlation-consistent polarized”e o V indica que são funções de base de



CAPÍTULO 2. METODOLOGIAS TEÓRICAS 44

Valência. aug-cc-pVDZ - são versões ”Augmented”das funções de base (aumentadas)

com funções difusas. Para átomos mais pesados Dunning apresenta funções de base

mais completas [Wilson . 1996], que não foram aqui utilizadas e por isso não serão

detalhadas. Estas funções de base são consideradas como as mais indicadas para

métodos pós-Hartree-Fock [Levine 2009].

2.2.2 Métodos pós-Hartree-Fock

Nesta secção são abordados os métodos pós-Hartree-Fock como o método de Interacção

de Configurações e o método perturbacional Möller-Plesset. Estes métodos têm por

objectivo corrigir o deficiente cálculo da energia de correlação inerente ao método

Hartree-Fock (HF).

O método de interacção de configurações basea-se num método variacional semelhante

à formulação HF. A proposta inicial para a função de onda é uma combinação linear

de determinantes de Slater com a seguinte forma,

ΨCI
i (re) =

∑

A

CA∆A (2.44)

onde os coeficientes variacionais CA e os determinantes de Slater ∆A estão associados a

um estado electrónico A. As orbitais moleculares são congeladas no cálculo variacional

e são obtidos por cálculo HF prévio. A minimização da energia electrónica Eel,

< Eel >i=< ΨCI
i |Ĥel|ΨCI

i > (2.45)

é obtida por resolução das equações seculares sendo que o valor próprio mais baixo

corresponde ao estado fundamental ΨCI
0 (re) caracterizado pelos coeficientes do vector

próprio correspondente. O primeiro estado excitado é caracterizado pelo segundo valor

próprio mais baixo e assim sucessivamente.

A energia de transição entre um estado electrónico fundamental e um estado electrónico
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i é caracterizado por uma frequência v

v =
∆E

h
=

Ei − E0

h
(2.46)

no espaço das funções de onda que representam os estados envolvidos na transição:

e por uma intensidade I obtida pelo produto interno dos dois vectores resultantes da

integração do momento dipolar Dx,y,z no espaço da função de onda que representam

os estados envolvidos na transição,

I =< ΨCI∗
i |Dx,y,z|ΨCI

0 > • < ΨCI∗
i |Dx,y,z|ΨCI

0 > (2.47)

Uma alternativa aos métodos pós-Hartree-Fock variacionais é a teoria perturbacional

de Møller-Plesset. No método Möller-Plesset, a correcção da correlação é abordada

de forma perturbacional. Isto é, o Hamiltoniano electrónico Ĥel é perturbado por um

potencial V

Ĥel = Ĥ0
el + δV (2.48)

O hamiltoniano não perturbado Ĥ0
el é expresso como um somatório de N operadores

de Fock e δ o parametro de perturbação. A correlação electrónica é tratada em termos

da energia potencial de perturbação (V). A energia E1 e a função de onda Ψl(r
e) são

então escritas como expansões perturbacionais:

El = E
(0)
l + E

(1)
l + E

(2)
l + E

(3)
2 + . . . (2.49)

e

Ψl = Ψ
(0)
l (re) + Ψ

(1)
l (re) + Ψ

(2)
l (re) + Ψ

(3)
l (re) + . . . (2.50)
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O formalismo Møller-Plesset de segunda ordem (MP2) introduz correcções de segunda

ordem na energia e de primeira ordem da função de onda:

EMP2
l = E

(0)
l + E

(1)
l + E

(2)
l = EHF

l + E
(2)
l (2.51)

e

ΨMP2
l = Ψ

(0)
l (re) + Ψ

(1)
l (re) = ΨHF

l + Ψ
(1)
l (re) (2.52)

A correcção de segunda ordem na energia é calculada como,

E2
l =

〈

Ψ
(0)
l |V |Ψ(1)

l

〉

(2.53)

e corresponde ao ńıvel mais baixo em que se pode aplicar o formalismo de Møller-

Plesset para estimar a energia de correlação electrónica. Os cálculos MP não são

variacionais e a energia pode resultar mais baixa do que a energia ”verdadeira”. Neste

método é mais importante a truncatura no conjunto de funções de base do que a

truncatura no método perturbacional.
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2.3 Semi-emṕıricos

Os métodos semi-emṕıricos recorrem a uma série de aproximações na resolução das

equações de Hartree-Fock-Roothann tais como:

• Apenas os electrões de valência são tratados explicitamente. Os electrões das

camadas internas formam um cerne não polarizável que só afecta o potencial

nuclear.

• É utilizada uma base mı́nima e ortonomal de funções de Slater para representar

as orbitais atómicas de valência.

• Certos integrais que surgem nos elementos da matriz de Fock são desprezados e

outros são parametrizados.

Nos métodos semi-emṕıricos, é utilizada normalmente a aproximação da sobreposição

nula (ou zero differential overlap ZDO). Esta aproximação baseia-se no facto de

muitos integrais bielectrónicos terem valores próximos de zero, especialmente quando

envolvem sobreposição de funções de base diferentes. Existem várias famı́lias de

métodos semi-emṕıricos, sendo classificadas segundo o grau com que a aproximação

ZDO é aplicada. As mais importantes são a CNDO (Complete Neglect of Differential

Overlap), a INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap) e a NDDO (Neglect

of Diatomic Differential Overlap). Dentro de cada famı́lia, podem distinguir-se vários

métodos através da parametrização efectuada nos integrais e termos da energia total

que não são anulados pela aplicação da aproximação ZDO.

Os métodos utilizados neste trabalho pertencem às famı́lia de métodos NDDO (AM1)

bem como da famı́lia ZINDO.

2.3.1 SEEB

No âmbito deste trabalho, foi desenvolvida a metodologia SemiEmpirical Energy Based

(SEEB) para estudar processos de associação molecular [Carvalho . Melo 2005].
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Figura 2.3: Mecanismo teórico e académico para uma associação não covalente entre
uma proteina P e um ligando L, que permite a aplicação do formalismo SEEB.

Neste contexto, foi prestada uma especial atenção ao estudo de interacções não cova-

lentes entre protéınas e ligandos. O formalismo SEEB permite a partição da energia

de estabilização de um processo de associação molecular em componentes espaciais e

com significado f́ısico. A abordagem semiemṕırica permite uma completa separação

destas componentes numa perspectiva aditiva de par.

Uma associação não covalente no entre uma proteina P com n reśıduos e um ligando

L pode ser representado pela equação:

P + L ⇀↽ P : L (2.54)

Uma associação pode ser descrita de forma geral por um mecanismo teórico e académico

como descrito na figura 2.3.

O termo polarização e transferência de carga ∆Eno
PLCT e o termo não ligante ∆Eno

n/bond

são aditivos:

∆Eno = ∆Eno
PLCT + ∆Eno

n/bond (2.55)

Na equação 2.55, no indica que a associação P : L é de natureza não covalente. O

significado do termos ∆Eno
PLCT e ∆Eno

n/bond é detalhado no apêndice B.
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Um potencial efectivo pairwise combinando termos não ligantes e termos de pola-

rização e transferência de carga foi proposto no desenrolar destes trabalhos.

∆Eno
eff =

n
∑

A=1

∆Eno
eff (AL) (2.56)

Neste contexto, a energia total do sistema pode ser descrito como:

∆Eno = ∆Eno
eff (2.57)

A transformação do termos da partição de energia de interacção SEEB, em termos

efectivos pairwise é apresentado no apêndice C.

As componentes aqui apresentadas podem contribuir de forma interessante como des-

critores do processo de associação moleculares, com particular interesse entre proteinas

e ligandos para struture based drug design (SBDD). Neste contexto devem ser referidos

outros descritores quânticos pairwise descriptors (PWD) obtidos com a metodologia

SE-COMBINE [Peters . Merz Jr. 2006]. Os descritores PWD são obtidos usando

o formalismo divide-and-conquer (D&C) que se encontra implementado no programa

DivCon [Dixon . Merz Jr. 1997]. A forma como os descritores quânticos tipo SE-

COMBINE ou SEEB pode contribuir para o ”design”de fármacos ainda é uma área em

desenvolvimento. Recentemente foi apresentada uma proposta que se divide em duas

partes [Zhang . 2010]. Uma primeira com a construção de um mapa que relaciona a

estrutura e a actividade structure activity relationship (SAR). O outro que relaciona as

energias quânticas absolutas de interacção para construir um mapa de interacção. Os

dois mapas em conjunto parecem conter informação interessante para a interpretação

do papel de cada reśıduo [Zhang . 2010].
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2.3.2 Teoria do Funcional da Densidade

A teoria do Funcional da densidade ou ”Density Functional Theory”(DFT) indica que

todas as propriedades dos sistemas moleculares podem ser calculadas tendo por base

a densidade electrónica ρ(r) descrita nas três dimensões espaciais r, em alternativa à

derivação de propriedades das funções de onda.

A Teoria do Funcional da Densidade foi introduzida originalmente por Thomas e Fermi

em várias publicações na década de 1920 [Parr . Yang 1994]. No entanto, o seu

desenvolvimento moderno é derivado do teorema de Hohenberg e Khon demonstrado

em 1964 [Hohenberg . Kohn 1964b]. Este teorema estabelece os seguintes prinćıpios

gerais:

• A descrição do estado fundamental de um sistema atómico ou molecular pode

ser efectuada pela respectiva densidade electrónica ρ(r),

ρ(r) = N
∫

. . .
∫

|Ψ0(r
e)|2ds1dre

2dre
3 . . . dre

N (2.58)

que envolve a integração da correspondente função densidade de probabilidade

|Ψ0(r
e)|2 no espaço das coordenadas de spin do electrão 1 dse

1 e no espaço das

coordenadas totais (espaciais e de spin) dos restantes electrões.

• Qualquer observável, como por exemplo a energia, pode ser calculada como um

funcional da densidade definida em 2.58.

• A densidade electrónica pode ser optimizada usando a metodologia variacional.

Na sua formulação, este teorema é apenas aplicado ao estado fundamental. No entanto,

ele foi depois generalizado para alguns estados excitados [Parr . Yang 1994].

A aplicação prática do formalismo DFT a sistemas f́ısico-qúımicos de interesse, só foi

posśıvel através do desenvolvimento do método de Khon-Sham em 1965 [Parr . Yang 1994].

Este método baseia-se nos seguintes procedimentos:
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• A densidade electrónica é calculada como uma soma de densidades mono-electrónicas

associadas às orbitais de Khon-Sham φKS
i :

ρ(r) =
N
∑

i=1

|φKS
i |2 (2.59)

• Estas orbitais são funções próprias do operador efectivo de Khon-Sham ĥKS
i ,

ĥKS
i φKS

i = ǫKS
i φKS

i (2.60)

onde ǫKS
i é a energia associada à orbital de Kohn-Sham φKS

i .

• O operador efectivo de Khon-Sham inclui componentes de energia cinética T̂i,

de energia potencial de atracção nuclear-electrónica V n,e
i , de energia potencial

bielectrónica coulômbica Ĵi e de energia potencial bielectrónica de permuta-

correlação V χc
i :

ĥKS
i = T̂i + V n,e

i + Ĵi + V χc
i (2.61)

• As orbitais de Khon-Sham φKS
i são expandidas como uma como uma combinação

linear de n funções de base χp:

φKS
i =

n
∑

p=1

cp,iχp (2.62)

• A energia electrónica EDFT (ρ) é calculada como a soma de componentes cinética

T (ρ), potencial de atracção nuclear-electrónica En,e(ρ), potencial bielectrónica

coulômbica J(ρ) e potencial bielectrónica de permuta-correlação Eχc(ρ):

EDFT (ρ) = T (ρ) + En,e(ρ) + J(ρ) + Eχc(ρ) (2.63)

O maior problema de um cálculo DFT é a estimativa da componente de permuta-

correlação, diferenciando-se os diversos funcionais pela metodologia utilizada

neste cálculo. Neste contexto, alguns dos funcionais mais utilizadas são os
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Local Spin Density Approximation (LSDA), Becke 88 (B88), Vosko-Wilke-Nusair

(VWN) e Lee-Yang-Parr (LYP) proposto [Stephens . 2009].

O B3LYP, utilizado no desenvolvimento dos trabalhos descritos, é um funcional

do tipo h́ıbrido cuja componente de permuta correlação é calculada como:

EB3LY P
χc = (A) × EHF

χ + (1 − A) × ELSDA
χ (ρ) + (B) × EB88

χ +

+(C) × ELY P
C + (1 − C) × EV WN3

C

(2.64)

sendo que A = 0, 2, B = 0, 72 e C = 0, 81 são os 3 parâmetros propostos por

Becke para o seu funcional B3PW91 [Becke 1993].

Existem diferenças documentadas no funcional B3LYP [Hertwig . Wolfram 1997]

e o funcional utilizado aqui foi o implementado no software Gaussian. O funci-

onal VWD apresentava já na altura da implementação várias versões V WM 3 e

V WM 5 o que gerou o aparecimento de diferentes versões do B3LYP. O funcional

LYP foi modelado para descrever correctamente o Hélio, sendo um exemplo de

uma densidade electrónica altamente não uniforme. A diferença entre PW91 e

o LYP para moléculas é que o PW91 foi modelado para ser exacto para uma

densidade electrónica uniforme (mais usado na f́ısica).
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2.4 Mecânica Molecular

A implementação de um método de mecânica molecular (MM) depende da

combinação de dois factores: a fórmula da função energia potencial considerada

e o conjunto de parâmetros adoptados.

Neste trabalho, foram utilizados métodos da famı́lia MM3 na sua implementação

no programa Cache [Fushitsu 2006]. Esta famı́lia de métodos foi introduzida

por Allinger e Lii em 1989 [Allinger . 1989], tendo por objectivo reproduzir

parâmetros geométricos obtidos por de difracção de raios-X.

Os métodos MM3 são considerados como ”gold standart”, por considerarem uma

função energia potencial bastante complexa e as parameterizações efectuadas

serem de elevada qualidade.

A energia potencial MM3 V pode ser expressa como a soma das componentes

ligantes puras Vlig, ligantes de acoplamento Vacop e não ligantes Vn/lig:

V = Vlig + Vacop + Vn/bond (2.65)

As componentes ligantes puras estão associadas à alteração de parâmetros geométricos

entre os átomos ligados, relativamente aos seus respectivos valores naturais.

Neste contexto, são consideradas componentes de estiramento (associadas à

variação de comprimentos de ligação d), componentes de flexão (associadas à

variação de ângulos de ligação θ) e componentes de torsão (associadas à variação

de ângulos diedros ω).

Vlig = Vest + Vflex + Vtors (2.66)

As nd componentes aditivas de estiramento e as nθ componentes aditivas de

flexão têm expressões derivadas a partir da lei de Hook.

Vest =
nd
∑

d=1

Vd (2.67)
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Vd =
kd

2
(d−d0)

2[1−k
′

d(d−d0)−k
′′

d (d−d0)
2−k

′′′

d (d−d0)
3−k

′′′′

d (d−d0)
4] (2.68)

O ângulo de flexão entre os átomos é representado pela equação 2.69.

Vflex =
nθ
∑

θ=1

Vθ (2.69)

Vθ = kθ(θ− θ0)
2[1− k

′

θ(θ− θ0)− k
′′

θ (θ− θ0)
2 − k

′′′

θ (θ− θ0)
3 − k

′′′′

θ (θ− θ0)
4] (2.70)

As equações anteriores envolvem constantes de força kd, k
′

d, k
′′

d , k
′′′

d , k
′′′′

d ou kθ, k
′

θ, k
′′

θ , k
′′′

θ , k
′′′′

θ ,

parâmetros geométricos caracteŕısticos d distância ou ângulo θ com os respectivos

valores de equiĺıbrio d0 ou θ0.

Uma outra componente importante é a torsão. As nω componentes aditivas de

torsão são representadas por uma expansão de Fourrier de terceira ordem:

Vtor =
nω
∑

ω=1

Vω (2.71)

Vω =
V

′

ω

2
[1 + cos(ω)] +

V
′′

ω

2
[1 − cos(2ω)] +

V
′′′

ω

2
[1 + cos(3ω)] (2.72)

As componentes ligantes de acoplamento estão associadas a interacções cru-

zadas envolvendo dois parâmetros geométricos diferentes (estiramento-flexão,

estiramento-torsão e flexão-flexão):

Vacop = Vest,flex + Vest,tors + Vflex,flex (2.73)

As componentes de entre a variação do estiramento com a variação da flexão

”Strech-Bend”Vest,flex,estiramento-flexão são calculadas como:

Vest,flex =
nd
∑

d=1

d−1
∑

d
′
=1

nθ
∑

θ=1

Vd,d′ ,θ (2.74)



CAPÍTULO 2. METODOLOGIAS TEÓRICAS 55

Vd,d′ ,θ =
kd,d′ ,θ

2
[(d − d0) + (d

′ − d
′

0)](θ − θ0) (2.75)

As componentes de estiramento-torsão que avaliam a variação da elongação com

a variação da torsão ”torsion-stretch”Eest,tor são dadas por:

Vest,tor =
nd
∑

d=1

nω
∑

ω=1

Vd,ω (2.76)

Vd,ω = kts/2(d − d0)[d + cos(3ω)] (2.77)

As componentes de flexão-flexão que avaliam a variação da flexão com a variação

de outra flexão ”Bend-Bend”Efex,flex são calculadas como:

Vflex,flex =
nθ
∑

θ=1

θ−1
∑

θ′=1

Vθ,θ
′ (2.78)

Vθ,θ′ = kθ,θ′/2(θ − θ0)(θ
′ − θ

′

0) (2.79)

As componentes não ligantes estão associadas a interacções entre todos os átomos

separados por três ou mais ligações, a uma distância ri,j. Neste contexto, são

consideradas interacções electrostáticas e de Van der Waals:

Vn/lig = Vel + VV dW (2.80)

As componentes electroestáticas são aproximadas por interacções carga-carga

derivada da lei de Coulomb bem como componentes carga-diplo e dipolo-dipolo

[Allinger 1976].

Vel =
3lig
∑

i<j

V el
i,j (2.81)

V el
i,j =

qiqj

4πǫ0(rij)
+ corrdipol(i, j) (2.82)
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Onde qi e qj são as cargas dos átomos i e j e corrdipol(i, j) é a correcção dipolar.

As componentes de Van der Waals são dadas por,

VV dW =
3lig
∑

i<j

V V dW
i,j (2.83)

V V dW
i,j = ǫi,j





(

−2, 25 × rV dW
i,j

ri,j

)6

+ 1, 84 × 105 × exp

(

−12
ri,j

rV dW
i,j

)



 (2.84)

onde ǫi,j corresponde à energia mı́nima associada à interacção de Van der Waals

entre os átomos i e j e rV dW
i,j é correspondente raio de Van der Waals. Nas

equações 2.81 e 2.83, a notação 3lig indica que os somatórios incluem todos os

pares de átomos separados por três ou mais ligações.

Existem muitas outras energias potenciais que merecem referência [Young 2009].

Por exemplo, o AMBER, CHARMM, MMFF, OPLS, GROMACS e o GROMOS.

Como não foram usados no desenvolvimento dos trabalhos não iram ser discuti-

dos em detalhe.



Caṕıtulo 3

Resultados

3.1 Previsão de constantes de inibição

A partição de energia SEEB foi testada no estudo de relações quantitavas entre

estrutura qúımica e actividade biológica ”quantitative structure-activity relati-

onship”(QSAR), para previsão de constantes de inibição.

Foram utilizados 88 inibidores da trypsina e a estrutura cristalográfica 1PPH da

trypsina da base de dados protein data bank (pdb). A opção por este conjunto

teve por base a prévia publicação do Prof. Merz, Jr. e do Dr. Martin Peters,

que gentilmente cederam as estruturas. Os ligandos em estudo são derivados

de benzamidinas. As benzamidinas têm um centro estereogénico do aminoácido

fenilalanina e é importante ter em consideração a estrutura a 3 dimensões. O

pKi (−logKi) é uma constante de inibição em mol/L onde são usadas misturas

de isómeros L e D [Sturzebecher . 1995]. Mas como os isómeros L são mais

potentes na inibição do que as isomeros D sendo a diferença de 50 a 100 vezes.

Apenas os isómeros L foram usadas.

Como os descritores SEEB são descriptores quânticos, tal facto levou há pos-

sibilidade de que podem descrever a associação molecular captando fenómenos

mais complexos, como polarização e transferência de carga. Os termos PLCT

intra reśıduos ∆Eno(A) e ∆Eno(L), bem como os termos efectivos ∆no
eff(A) e os

termos não ligantes ∆no(AL) foram considerados para construir o espaço qúımico

57
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e comparados com outros métodos.

No desenvolvimento de modelos QSAR normalmente são usados pré-tratamentos

que facilitam a análise e interpretação do modelo. Normalmente centram-se os

dados e normaliza-se o desvio padrão [Eriksson . 2001]. Isto porque se os

descriptores têm unidades diferentes torna dif́ıcil a interpretação e normalização

dos resultados. No nosso caso todos os descriptores têm as mesmas unidades

de energia e a magnitude da perturbação têm uma posśıvel interpretação f́ısica,

sendo fáceis de interpretar. Assim sendo não foram usadas técnicas de pré-

processamento. No apêndice D são apresentados alguns detalhes sobre a quimi-

ometria usada neste trabalho.

Para desenvolver o modelo foi utilizada a regressão multilinear, (MLR) de Mul-

tiple Linear Regression. A MLR é uma técnica clássica para problemas de

regressão. Outra técnica muito comum é o PLS de partial least squares. A

MLR assume que os descriptores X são matematicamente independentes. Isto

é, a caracteŕıstica da matrix X é o mesmo número de descriptores usados. O

que revela uma limitação da MLR: descriptores altamente correlacionados. A

regressão por PLS têm a vantagem de ultrapassar essa limitação mas quando

se usam vários vectores latentes a interpretação dos resultados fica em pouco

enublada.

Uma vez que só temos 88 ligandos e muitos mais descriptores SEEB para descre-

ver os espaço qúımico, foi utilizado um algoritmo genético [Eigenvector 2009]

para seleccionar quais os descriptores mais relevantes para descrever a activi-

dade. No apêndice E é apresentada a estrutura geral do algoritmo genético.

Foram seleccionados 20 descriptores SEEB. Sendo que para o conjunto de 88

ligandos, 20 descriptores é um número aceitável [Topliss . Edwards 1979]. A

caracteŕıstica da matriz X com os 20 descriptores seleccionados é 20, confirmando

a independência dos descriptores usados para descrever a variável dependente Y .

13 descriptores em 20 descrevem termos PLCT. A polarização e transferência de

carga, um termo tipicamente quântico parece ser importante na discriminação
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da previsão das diferentes actividades. O termo PLCT também foi a principal

motivação para a realização deste trabalho, na procura do ”motor”que modela

a actividade intŕınseca do receptor.

O modelo de regressão MLR determina os melhores coeficientes W , no sentido

do erro mı́nimo quadrático, entre a variável dependente aproximada Ŷ e a a

variável dependente Y com a seguinte relação:

XW = Ŷ (3.1)

O modelo SEEB/MLR 3D-QSAR gerado com o procedimento acima descrito é:

pKi = 51.4∆Eno
PLCTeff

(ILE1) + 21.7∆Eno
n/bond(V AL2)

+24.5∆Eno
PLCT (THR11) − 48.6∆Eno

n/bond(PRO13)

+30.1∆Eno
PLCT (HIS40) − 27.2∆Eno

PLCTeff
(TY R42)

+5.6∆Eno
n/bond(TY R42) − 18.7∆Eno

PLCTeff
(ILE71)

+11.5∆Eno
n/bond(PRO74) + 6.6∆Eno

n/bond(SER75)

+22.7∆Eno
PLCTeff

(LUE138) + 17.4∆Eno
PLCTeff

(SER144)

−23.6∆Eno
n/bond(GLN155) − 20.0∆Eno

PLCTeff
(ASN159)

−72.0∆Eno
PLCT (TY R165) + 35.8∆no

PLCT (GLY179)

−96.0∆no
PLCT (GLY185) − 53.2∆Eno

PLCTeff
(LEU187)

+9.3∆Eno
PLCT (GLY204) + 18.1∆no

n/bond(WAT )

(3.2)

Uma vantagem do modelo MLR é a existência de um único coeficiente para

cada descriptor. O modelo foi avaliado por estat́ısticas bem conhecidas como o

coeficiente de correlação linear e o R-quadrado ( R2 ). É posśıvel visualisar os

resulados na figura 3.1.

A estat́ıstica R2 mede o sucesso do ajuste revelando a variância, das activadades

Y , capturada pelo modelo . Um R2 de 0,8927 significa que o modelo explica

89,27O coeficiente de correlação R correspondente tem o valor de 0,945 o que é

considerado bom para dados in vitro.
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Figura 3.1: Resultado do modelo QSAR com descriptores SEEB para os inibidores
da trysina. A linha central representa a linha óptima de correlação, enquanto que as
linhas exteriores estão uma unidade pKi afastadas da linha óptima.
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Figura 3.2: Resultados da validação ”Y scrambling”. Os resultados do Y original
estão representados com um circulo e um ponto. Os outros 10 mil resultados
estão representados por um ponto. A representação com o coeficiente de correlação
representa melhor a densidade da covariância.

Outra forma de avaliar o modelo QSAR é a permuta do Y . A figura 3.2 permite

visualizar os resultados da validação do modelo por permuta do Y . Nesta

validação os descriptores X são mantidos intactos mas as actividades Y são

permutadas em ordens aleatórias. É calculado um novo modelo QSAR com

os Y permutados e por validação cruzada é posśıvel obter R2 e q2 para esse

modelo (o teste q2 é apresentado no apêndice D). Estes novos resultados podem

ser comparados com os valores R2 e q2 originais. Neste estudo foram gerados

10 mil modelos com Y permutado aleatoriamente. Os resultados são viśıveis na

figura 3.2. É viśıvel que o R2 e q2 originais estão fora da distribuição dos modelos

aleatórios. Isto é uma forte indicação que o modelo original desenvolvido é válido

[Van Der Voet 1994].

Uma forma de estimar o poder de previsão de um modelo é com o uso de

reamostragem por bootstrapping. Na figura 3.3 é posśıvel verificar que a moda

da correlção bootstrap com 10 mil amostras está no intervalo ]0,84; 0,86].

Outra forma de avaliar o modelo é definindo o espaço de aplicação para o mesmo.
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Figura 3.3: Histograma dos resultados por bootstrapping. A moda corresponde a 0,85
R2
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Figura 3.4: Williams plot, revelando o domı́nio de aplicabilidade para ligandos at́ıpicos
outliers e elevada influência leverage dos ligandos.

O modelo QSAR MLR/SEEB foi desenvolvido para os inbidores benzamidina da

tripsina. É posśıvel calcular o domı́nio de aplicabilidade do modelo QSAR, isto é,

qual o espaço em que o modelo ”tolera”uma nova molécula [Netzeva . 2005b].

Como é posśıvel observar na figura 3.4 o domı́nio de aplicabilidade do modelo

é uma representação do poder de influência, leverage de cada ligando versus os

reśıduos estandardizados também desginado por Williams plot.

A capacidade de influência h é cálculada como:

h = diag(XT (XT X)−1X) (3.3)
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Onde diag significa a diagonal da matriz quadrada resultante. Assumindo que

os descriptores são colunas e os ligandos são linhas na matriz X. A expressão

para determinar o excesso de influência h∗ sobre um modelo é:

h∗ = 3 × p/n (3.4)

onde n é o número de ligandos, 88 no nosso caso particular e p é o número de

parâmetros utilizados no modelo, 20 no nosso caso em particular.

A definição de ligando at́ıpico depende do modelo usado. Um ligando pode ser

considerado at́ıpico com um modelo e com outro modelo o mesmo ligando pode

ser considerado como t́ıpico. Um ligando at́ıpico normalmente é designado como

”outlier”. Utilizando os descriptores SEEB foi posśıvel encontrar um modelo

ande todos os compostos são considerados t́ıpicos, como é posśıvel verificar na

figura 3.4.

Os aminoácidos que contribuem para o modelo QSAR foram encontrados pelo

algoritmo genético. Algo que deve ser salientado é que a afinidade dos ligandos

com o receptor é diferente de actividade induzida no receptor por esses mesmos

ligandos. Os aminoácidos que contribuem para a discriminação da inibição da

tripsina estão representados na figura 3.5.

Para comparação com os métodos anterimente publicados a amostra foi dividida

em duas como descrito por Böhm, Starzebecher e Klebe [Böhm . 1999]. Os

ligandos 1 a 72 foram definidos como internos e os ligandos 73 a 88 como

externos. Assim os resultados são directamente comparáveis e são apresentados

na figura 3.6 e na tabela 3.1. Na tabela 3.1 os resultados apresentados permitem

a comparação com outros modelos QSAR.

Um conjunto interno é utilizado para calcular o modelo QSAR e outro conjunto

externo é utilizado para testar o modelo QSAR que não teve a influência dos

ligandos deixados no grupo extermo. Utilizando o modelo QSAR para prever os

valores da actividade dos ligandos do grupo externo e sabendo o valor experi-

mental dos mesmo é posśıvel calcular os reśıduos associados com a capacidade
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Figura 3.5: Representação dos aminoácidos que contribuem para os desriptores SEEB
usados.

Method Descriptors q LV[b] Predictive R SDEP

CoMFA[a] 2184 0.63 5 0.65 0.52
CoMSIA[a] 2184 0.75 9 0.84 0.35

MQS matrices[a] 20/72 0.63 8 0.75 0.47
Fragment QS-SM[a] 1525/95 0.69 8 0.92 0.51

SE-COMBINE Lig1C[a] 477 0.58 3 0.64 0.57
SE-COMBINE Lig3C[a] 1389 0.55 7 0.63 0.56

SEEB 20 0.92 CV[c] 0.86 0.35

Tabela 3.1: [a] Dados de Peters and Merz, Jr. [Peters 2006]. [b] Número de variáveis
latentes (LV). [c] Na metodologia SEEB foram utilizadas as variáveis canónicas (CV),
ie, os descriptores originais.
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Figura 3.6: Os resultados do conjunto de validação estão representados com uma forma
em diamante e os resultados do conjunto de treino com um ponto. A linha central
representa a correlação óptima, enquanto as linhas exterior estão uma unidade pKi da
linha óptima central. O conjunto de validação foi definido por Böhm et al.
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de previsão e o desvio padrão dos reśıduos estandardizados. Assim se obtem os

desvios dos reśıduos estandardizados preditivos, (PRESD) de predictive residual

standard deviations também referidos como erro padrão de previsão, (SDEP) de

standard error of prediction.

Os resultados mostram que o modelo apresentado nesta dissertação tem resul-

tados comparáveis aos restantes grupos. Os descriptores SEEB demonstram ter

interesse para as metodologias structure-based drug-design (SBDD) com base na

estrutura proteica do receptor para desenvolvimento de novos fármacos.
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Figura 3.7: Correlações 1H −1 H dos pigmentos I e V obtidos do espectro NOESY.

3.2 Aplicações de Espectros UV/VIS Teóricos

A determinação de espectros UV/VIS teóricos tem uma forte dependência da ge-

ometria molecular [Carvalho . 2010c]. Assim, a geometria molecular dos pig-

mentos em estudo foi analisada em primeiro lugar. As correlações de ressonância

magnética nuclear com ”Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy”(NOESY) dão

informações sobre a geometria molecular.

As Portisinas B apresentam correlações NOESY interessantes. Estes resultados

experimentais foram realizados no âmbito da tese de doutoramento da Doutora

Joana Alexandra da Silva Oliveira e os procedimentos laboratoriais não serão

aqui detalhados.

O pigmento V da figura 3.7, mostra sinais cruzados entre os protões α, E
′

3 com

α, E
′

5, bem como, β, E
′

3 com β, E
′

5. Os mesmos protões E
′

3, E
′

5 correlacionam

com o mesmo protão da glucose. O pigmento I revela sinais cruzados entre B
′

6

com α e β.

Para tentar explicar os resultados experimentais dos pigmentos descritos, foram

realizados estudos computacionais, utilizando metodologias teóricas.

Foi utilizada a mecânica molecular com o potencial MM3 para realizar uma

análise conformacional. Os confórmeros resultantes foram agrupados em função

de 4 descriptores:
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Figura 3.8: Grupos dos confórmeros representativos dos pigmentos da Portisina B.

Figura 3.9: Grupos representativos das interações entre o anel B e a glucose com
representação de distâncias átomo-átomo.

– τ(E
′

2, E
′

1, β, α)

– τ(β, α, D10, D9)

– τ(4, 3, O, gluc)

– τ(3, 2, B
′

1, B
′

2)

os diedros descritos na figura 3.11.

Da combinação de 2 grupos dos primeiro descriptor de 2 grupos do segundo

descriptor e de 3 grupos do terceiro e quarto descriptores, resultam 12 grupos

como é posśıvel visualizar nas figuras 3.8 e 3.9.

Destes resultados é posśıvel observar que a glucose tem uma flexibilidade elevada

e interage com o anel B. Algumas distâncias entre átomos da glucose e do anel
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B são representados na figura 3.9.

Com estes resultados verifica-se a necessidade de aproximação dos pigmentos

por modelos que eliminem a flexibilidade da glucose mantendo, mesmo que de

forma aproximada, o sistema conjugado com o anel B e a ligação éter. Assim a

glucose foi subtitúıda por um grupo metóxido. Com estes modelos dos pigmentos

foram realizados estudos mais detalhados relativamente às torsões envolventes

da ligação vińılica bem como à torsão da ligação do anel B.

Para testar a hipótese de que as rotações das ligações simples do grupo vińılico,

que geram 4 confórmeros, ocorrem em tempo útil, isto é, existem concomi-

tantemente os quatro confórmeros que explicam os sinais de NOESY, foram

desenvolvidos os trabalhos para calcular o tempo de semi-vida.

o tempo de semi-vida t1/2 é calculado como:

t1/2 =
ln(2)

Kr

(3.5)

Onde Kr é a constante de velocidade, ”rate”, da reacção.

Kr =
KBT

h
exp(−∆G∗

RT
) (3.6)

que necessita do cálculo da energia livre de activação ∆G∗.

O cálculo da energia livre de activação pode ser avaliada por 3 modelos diferentes.

– Análise da Superf́ıcie de Energia Potencial (PES)

– Formalismo do estado de transição com caracterização harmónica

– Formalismo do estado de transição com caracterização de rotor impedido.

A análise da superf́ıcie de energia potencial foi analisada sendo representada

na figura 3.12 dentro deste modelo a energia de activação ∆‡Eel é determinada

como:
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∆‡Eel = Eel(90) − Eel(0) (3.7)

Onde Eel(90) e Eel(0) são a energia electrónica total (electrónica + repulsão

nuclear) no máximo e no mı́nimo da PES, respectivamente.

Dentro do formalismo do estado de transição a energia de activação é determi-

nada por:

∆‡G0 = E∆‡H0 − T∆‡S0 (3.8)

Sendo E∆‡H0 a entalpia de formação padrão de activação, ∆‡S0 a entropia

padrão de activação e T a temperatura. Sendo a energia livre padrão de activação

( ∆‡G0 ) o descriptor mais rigoroso para a avaliação da cinética de rotamerização

dentro do formalismo do estado de transição.

Dentro do formalismo do estado de transição podem ser avaliadas diferentes pro-

priedades termodinâmicas padrão de activação. A entalpia padrão de activação e

a entropia padrão de activação resultam da soma das componentes vibracionais,

rotacionais, translacionais e electrónicas.

O estado de transição do pigmento IV foi determinado, sendo posśıvel visualizar

na figura 3.10

Sendo confirmado por uma análise da coordenada intŕınseca de reação ”intrin-

sic reaction coordinate”(IRC) [Fukui 1981] para identificar os mı́nimos via a

coordenada identificada.

Como as componentes rotacionais e translacionais pouco contribuem para a

energia de activação, como é posśıvel verificar na tabela F.1 no apêndice F a

componente vibracional apresenta-se como a mais importante contribuição a ser

avaliada. Dentro deste contexto dois modelos foram utilizados para descrever

a componente vibracional no mı́nimo conformacional. O modelo harmónico e o

modelo de rotor impedido. Todos os modos normais de vibração foram conside-

rados não acoplados. Como modelo de rotor impedido, foi utilizado o modelo
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Figura 3.10: Geometria do estado de transição. O diedro τ(E
′

2, E
′

1, β, α) apresenta um
ângulo de 90,55.

de uma dimensão de rotor impedido (1-DHR) [Pfaendtner . 2007] para a

coordenada de reacção e todos os outros conservando a harmonicidade. Esse

modelo foi disponibilizado no programa ”calctherm”[Yu . 2008b] de acordo com

o formalismo introduzido por Broadbelt e colaboradores [Yu . 2008a]. Dentro

deste formalismo é realizada uma aproximação por série de Fourier. Como o anel

E da pigmento IV em estudo é simétrico, os mı́nimos planares localizados a 0o e

180o são equivalentes e só existe um máximo (da superf́ıcie de energia potencial)

é posśıvel aproximar a PES com um único termo de Fourier expresso na equação

3.9.

V =
vmax

2
cos(2τ(E

′

2, E
′

1, β, α)π) (3.9)

Nas tabelas F.1 e F.2 é posśıvel verificar que os três modelos apresentam va-

lores semelhantes para a energia de activação. Assim o efeito de compensação

energética/entrópica permite aproximar a energia livre de activação pela energia

electrónica de activação:

∆G∗ ≈ Eel(90) − Eel(180) = ∆E∗ (3.10)

Validando a aproximação da energia livre de activação pela energia electrónica
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Figura 3.11: Estrutura dos pigmentos I-V com a estrutura base vinilpiranomalvidina
- 3 - glucosido. I - catecol; II - siringol; III - guaiacol; IV - fenol; V - floroglucinol

de activação obtida pela PES. As portisinas B podem apresentar diferentes

substituintes no anel E sendo posśıvel visualizar na figura 3.11.

Na figura 3.12 são apresentados os resultados para a PES dos cinco pigmentos

em estudo nos dois diedros.

A primeira informação que se pode retirar é que todos os pigmentos têm com-

portamentos semelhantes nos dois diedros. Assim a aproximação (por excesso)

foi considerada como válida para todos os pigmentos.

Os resultados permitem validar a hipótese de que existe rotação em torno dos

diedros τ(E
′

2, E
′

1, β, α) e τ(β, α, D10, D9) no grupo vińılico o que permite a inter-

conversão dos confórmeros numa fracção de segundo.

É posśıvel aproximar as populações relativas Ni entre os dois mı́nimos a 0o e

180o em cada diedro. Para esse efeito a distribuição de Boltzmann foi usada:
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Figura 3.12: Superf́ıcie de energia potencial dos diedros τ(E

′

2, E
′

1, β, α) e
τ(β, α, D10, D9) dos cinco modelos das antocianinas em estudo.

N1

N2
= exp

(

E1 − E2

RT

)

(3.11)

onde R é a constante de gás ideal e T é a temperatura em Kelvin. De forma

geral é posśıvel calcular as populações relativas para diferentes temperaturas

e diferenças diversas entre as energias dos dois mı́nimos. Os resultados são

apresentados na figura 3.13

Os resultados são detalhados na tabela 3.2 e permitem validar a hipótese de

que existem concomitantemente as diferentes populações de confórmeros. A

temperatura tem um efeito residual relativamente à diferença energética entre

os mı́nimos.

A existência dos diferentes confórmeros permitem uma explicação posśıvel para

os sinais NOESY, referidos anteriormente.

Outro facto experimental interessante com estes pigmentos é a mudança de cor,

quando a mesma solução está à temperatura ambiente e quando está congelada.
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Figura 3.13: Variação da população relativa com a variação da diferença entre energias
dos mı́nimos. A linha a cheio representa uma temperatura de 303,15 K e a linha mais
fina representa uma temperatura a 263,15 K.

Essa mudança de cor é posśıvel ser visualizada na figura 3.14.

A alteração do comprimento de onda foi verificada experimentalmente e faz parte

da tese de doutoramento da Doutora Joana Alexandra da Silva Oliveira e não

será detalhada aqui. No entanto a figura 1.6 confirma o aumento do comprimento

de onda no estado congelado relativamente à temperatura ambiente.

Dois factores importantes para a cor destes pigmentos, o pH e o efeito do solvente,

Figura 3.14: Mudança de cor, com a mesma solução à temperatura ambiente e
congelada.
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Figura 3.15: O valor esperado da energia vibracional molar ( kcal mol−1), associado
ao modo normal de vibração, como função do número de ondas v̄ e a temperatura
T . A redução do valor experado da energia com a redução da temperatura pode ser
compensado com o aumento da frequência de vibração.

foram considerados como negligenciáveis uma vez que se mantêm sem alterações

nos dois casos.

O facto experimental apareceu contra intuitivo, uma vez que com a descida de

temperatura, em prinćıpio, deveria ocorrer redução do comprimento de onda

máximo absorvido ( λmax ), devido à correcção energética associada ao modo

vibracional normal. Neste contexto, o valor esperado da energia vibracional

molar < Evib > é calculada como:

<Evib> =
NA

2
hcv̄ +

NAhcv̄

exp
(

hcv̄
KBT

− 1
) (3.12)

da equação 3.12 foi utilizada para obter a figura 3.15

Assumindo como invariantes as frequências vibracionais associadas aos modos

normais de vibração, o valor esperado da energia vibracional deveria diminuir

com a redução de temperatura. No entanto a mudança de fase pode originar

um comportamento mais complexo. Uma fase cristalina mais ordenada poderá
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Figura 3.16: Espectro teórico e experimental da Portisina B em que o anel E é o
catecol, designada aqui por pigmento I

Figura 3.17: Espectro teórico e experimental da Portisina B em que o anel E é o
siringol, designada aqui por pigmento II

induzir interações mais fortes entre a água e todo o anel E, em particular os

grupos hidroxilo, com o aumento das frequências de vibração associadas aos

modos de vibração normal dos diedros em estudo. A redução do valor esperado

da energia com a redução da temperatura pode ser compensado com o aumento

da frequência de vibração, isto é, com o aumento da constante de força associada.

Este resultado é consistente com a alteração de cor observada.

Foram calculados cinco espectros teóricos e comparados com os espectros experi-

mentais do pigmento I na figura 3.16, do pigmento II na figura 3.17, do pigmento

III na figura 3.18, do pigmento IV na figura 3.19, do pigmento V na figura 3.20.

A concordância entre os métodos teóricos obtidos com a metodologia ZINDO e
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Figura 3.18: Espectro teórico e experimental da Portisina B em que o anel E é o
guaiacol, designada aqui por pigmento III

Figura 3.19: Espectro teórico e experimental da Portisina B em que o anel E é o fenol,
designada aqui por pigmento IV

Figura 3.20: Espectro teórico e experimental da Portisina B em que o anel E é o
floroglucinol, designada aqui por pigmento V
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I II III IV V

τ(E2
′

, E1
′

, β, α) E180 − E0 0,85 0a 0,67 0a 0a

N180

N0

0,21 1,00 0,29 1,00 1,00

τ(β, α, D10, D9) E180 − E0 2,40 2,62 2,37 2,24 2,11
N180

N0

0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Tabela 3.2: Análise de população dos diedros τ(E2
′

, E1
′

, β, α) e τ(β, α, D10, D9). A
energia está em kcal mol−1. a O anel E é simétrico relativamente ao diedro estudado,
sendo as energias iguais.

os resultados exprimentais é satisfatória. Estes resultados foram obtidos usando

a geometria obtida por MP2/cc-pVDZ.

Da pesquisa conformacional, obtem a informação de que existem 4 confórmeros

planares. Este confórmeros correspondem à combinação dos 2 mı́nimos em cada

um dos 2 diedros. As diferenças de energias e as populações de Boltzmann a

298.15 Kelvin são apresentados na tabela 3.2. As unidades de energia kcal mol−1

embora não sejam as unidades do sistema internacional (kJ mol−1) são usadas

com frequência e bem recebidas em áreas relacionadas com biologia. Nestes

textos serão usadas as duas unidades que são inter-convert́ıveis com o factor

4.184.

Analisando a variação do comprimento de onda máximo λmax em função dos

ângulos dos dois diedros em estudo, é posśıvel dizer que o desvio da planaridade

reduz a dimensão do sistema conjugado e o respectivo comprimento de onda

máximo. Também é posśıvel afirmar que os diferentes confórmeros apresentam

λmax muito semelhantes.

Para confirmar a redução de conjugação foram estudadas as variações dos com-

primentos de ligação em função das torsões em estudo. A figura 3.21 indica

que com ambas as torsões reduzem a conjugação do sistema uma vez que os

comprimentos das ligações aumentam.

A variação das distâncias entre das ligações δ(α, D10), δ(α, β) e δ(E
′

1, β) fornecem

informações sobre o carácter das mesmas. Uma ligação dupla t́ıpica entre dois

carbonos tem um comprimento de 1,34 Å e uma ligação simples t́ıpica entre dois
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Figura 3.21: Variação das distâncias δ(α, D10), δ(α, β) e δ(E
′

1, β) com a rotação dos
diedros envolvidos τ(E

′

2, E
′

1, α, β) e τ(β, α, D10, D9)

carbonos tem um comprimento de 1,54 Å [Batsanov . Kozhevina 2004]. Na

figura 3.21 é posśıvel observar o carácter h́ıbrido das ligações existentes no grupo

vińılico. A variação da distância é muito semelhante para todos os modelos,

apenas o Floroglucinol apresenta um comportamento mais independente. No

máximo do comprimento as ligações ficam mais próximas da distância t́ıpica de

uma ligação simples, no mı́nimo os comprimentos de ligação ficam mais próximos

da distância t́ıpica de uma ligação dupla.

Estes resultados indicam que o aumento do comprimento de onda é um fenómeno

que ocorre com a alteração da temperatura e com a estabilização dos mı́nimos.

Uma vez que este sistema conjugado, apresenta mı́nimos planares e com maior

deslocalização electrónica. Tendo em consideração a água como solvente princi-

pal, a alteração da temperatura conduz a uma transição entre a fase ĺıquida e a

fase sólida. Sendo que os resultados experimentias podem ser entendidos como

um fenómeno reverśıvel com origem em alterações electrónicas e vibracionais

anteriormente descritas.
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3.2.1 Importância da estrutura tridimensional nos espec-
tros

Olhando para as estruturas bidimensionais das antocianinas, vitisinas A e B,

estas últimas apresentam um sistema conjugado maior do que as antocianinas.

Seguindo as regras de conjugação emṕıricas, um cromóforo mais conjugado deve

aumentar o λmax e as vitisinas deveriam apresentar um λmax superior relativa-

mente às antocianinas. Surpreendentemente, as vitisinas apresentam um λmax

inferior, apresentam um laranja, enquanto as antocianinas que apresentam uma

coloração avermelhada nas mesmas condições de pH, temperatura e solvente.

O anel B apresenta uma forte correlação com o posição da glucose [Carvalho . 2010d].

No entanto para estudar as caracteŕısticas da torsão no anel B foram utilizados

modelos de antocianinas, vitisinas e portisinas B substituindo a glucose com um

grupo metoxilo.

Neste contexto, a tendência expectável para o conjunto de moléculas seria:

λmax(antocianina) < λmax(vitisina) < λmax(portisina) (3.13)

Para tentar racionalizar os resultados experimentais, a estrutura tridimensional

foi analisada, em particular o desvio da planaridade do anel B dos seus mı́nimos.

O desvio da planaridade pode reduzir o sistema conjugado e reduzir o λmax.

Analisando a figura 3.22 e a figura 3.23 é posśıvel concluir que no caso do modelo

da antocianidina, o desvio da planaridade pode ser negligenciado. No caso

particular da perlagonina está descrito o mı́nimo planar no ńıvel de cálculo DFT

[Estevez . Mosquera 2007]. Os resultados, com base nos modelos utilizados,

indicam que para a antocianidina existe um mı́nimo alargado centrado nas

geometrias planares. Para reforçar essa hipótese a barreira energética de 8, 8

kcal mol−1 é superior à barreira energética das vitisinas 7, 7 kcal mol−1 e do

que a portisina 6, 1 kcal mol−1. Ao mesmo tempo o ângulo do diedro com o

anel B das vitisinas apresenta um mı́nimo com 20o e as portisinas com 30o.

O que resulta numa redução da eficiência da conjugação do sistema π. Para
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testar a possibilidade da redução da conjugação no sistema π, a variação do

comprimento de ligação com o anel B foi analisada, como é posśıvel verificar na

figura 3.23 confirmando a tendência da redução do sistema de conjugação. O

desvio da planaridade do anel B é relevante para as vitisinas e portisinas B, o que

contrasta com o mı́nimo alargado centrado na geometria planar da antocianina.

Esta informação da estrutura tridimensional pode justificar o comportamento

cromático dos pigmentos estudados.
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Figura 3.22: Superf́ıcie de energia potencial da rotamerização do anel B relativamente
aos modelos das moléculas apresentados na figura 1.5. A antocianina está representada
com uma linha. A vitisina A está representada a tracejado. A vitisina B está
representada por losângulos. A portisina B está representada a ponteado.
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Figura 3.23: Detalhes da superf́ıcie de energia potencial da rotamerização do anel B
relativamente aos modelos das moléculas apresentados na figura 1.5. De realçar a
localização dos diferentes mı́nimos.
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Figura 3.24: Variação do comprimento de ligação entre os átomos responsáveis pela
união com o anel B. É notória a caracteŕıstica h́ıbrida entre ligação simples (1,54 Å)
e dupla (1,34 Å). A antocianina está representada com uma linha. A vitisina A está
representada a tracejado. A vitisina B está representada por losângulos. A portisina
B está representada a ponteado.



Caṕıtulo 4

Conclusões

Os métodos computacionais são uma ferramenta que facilita a implementação

de modelos matemáticos que tentam de alguma forma aproximar a natureza.

Os resultados dos métodos computacionais apresentam-se como uma fonte de

informação que de outra forma seria mais complexa, mais cara ou imposśıvel de

obter.

A metodologia SEEB permite uma aproximação da descrição do processo de

associação de uma proteina com o seu ligando. Um termo de par efectivo para

o potencial de interacção foi aqui desenvolvido. O termo de par efectivo inclui

o termo não ligante entre cada par e a correspondente correcção de polarização

e transferência de carga associada aos efeitos electrónicos. A metodogia SEEB

apresenta-se com termos energéticos que apresentam significado f́ısico-qúımico e

que podem contribuir para uma melhor compreensão do processo de associação

entre proteinas e ligandos. Outro ponto de interesse da metodologia SEEB é a

capacidade de previsão de actividades ou propriedades resultantes da associação

entre proteinas e ligandos. O desenvolvimento de um modelo QSAR com a

metodologia SEEB permitiu avaliar a capacidade de previsão dos termos SEEB

como descriptores da capacidade de inibição de ligandos da tripsina. O modelo

SEEB 3D-QSAR/MLR aqui desenvolvido permitiu encontrar uma capacidade de

previsão em 85% da variância dos resultados. Sendo basicamente equivalente a

outras metodologias QSAR. Assim os descriptores SEEB mostram ter interesse
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como posśıveis descriptores para o desenvolvimento de novos ligandos permitindo

novos modelos QSAR com base na estrutura do receptor, ie, da protéına. Com

a resposta positiva de que os descriptores SEEB têm utilidade na previsão de

actividades dos ligandos muitas outras perguntas aparecem. Vários trabalhos

se apresentam com perspectivas futuras para o desenvolvimento dos descriptores

SEEB: a influência do efeito solvente ou a influência do rearranjo conformacional

ou ainda a influência do método semi-emṕırico usado.

Os estudos computacionais também permitiram racionalizar a cor de alguns

compostos naturais pertencentes ao grupo das antocianinas. As antocianinas

e seus derivados, as vitisinas e portisinas B apresentam uma cor não consistente

com modelos mais simples de previsão do λmax. Os métodos computacionais

permitiram chegar a uma racionalização dos factos experimentais. Assim para

racionalizar a variação de cor na série vitisina - antocianina - portisina B, são

necessários a conjugação de três factores:

– (a) O desvio da planaridade do anel B, comum às diferentes moléculas.

– (b) Redução da capacidade de deslocalização do resto da molécula com o

anel B.

– (c) A extensão do sistema π conjugado restante.

Pelo nosso conhecimento, esta é a primeira racionalização do desvio hipsocrómico

das vitisinas em relação às antocianinas.

Os métodos computacionais também permitiram racionalizar o comportamento

inesperado das portisinas B. A presença do grupo vińılico nas portisinas B sugere

a presença de diferentes populações de confórmeros. Os resultados computa-

cionais são consistentes com os resultados experimentais de RMN. A posśıvel

rotação em torno das ligações do grupo vińılico pode ser assumida. E a conversão

de diferentes populações de diedros no grupo vińılico deverá ocorrer numa escala

de milisegundos. A rotamerização do anel E da portisina B foi analisado por três

modelos alternativos. Embora os modelos mais elaborados possam fornecer mais
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informações sobre o processo, o essencial da cinética da rotamerização pode ser

descrito pelo modelo mais simples de superf́ıcie de energia potencial. O resultado

obtido para uma portisina B pode ser extrapolado para todas as portisinas B

que partilham as mesmas caracteŕısticas de rotamerização da ligação estudada.

Assim neste caso a energia livre de activação pode ser aproximada pela energia

electrónica de activação. O efeito no valor esperado da energia de vibração

também foi analisado e indica que a redução do valor esperado de vibração com

a temperatura pode ser compensado com o aumento da frequência de vibração.

A alteração da cor das portisinas B estudadas, azul quando congeladas e mais

avermelhadas quando à temperatura ambiente, pode assim ser racionalizada. Os

confórmeros planares ( com mais deslocalização electrónica ) serão estabilizados

quando congelados, com menor energia vibracional molar. A posśıvel rotame-

rização na estrutura vińılica (que reduz a deslocalização electrónica) ocorrerá

à temperatura ambiente. Os resultados da análise de vibração e electrónica

é compat́ıvel com os factos apresentados. Esta hipótese está de acordo com

o comportamento do estilbeno [Carey . 2008]. O estilbeno apresenta uma

estrutura planar no estado sólido e não planar em solução.

As potencialidades dos métodos computacionais não se extinguem nestes tra-

balhos apresentados. No entanto, existe a esperança de que estes trabalhos,

que utilizam métodos computacionais, sejam considerados como uma pequena

contribuição válida para a compreensão da natureza.



Apêndice A

Origem da Equação de
Shrödinger

O movimento ondulatório clássico descrito apenas a 1 dimensão x apresenta a

seguinte equação:

∂2Ψ

∂x2
+

4π2

λ2
Ψ = 0 (A.1)

No movimento ondulatório clássico Ψ é a amplitude da vibração e λ o compri-

mento de onda.

É imediata a semelhança com a equação de Shrödinger a 1 dimensão.

∂2Ψ

∂x2
+

8π2m

h2
(E − V )Ψ = 0 (A.2)

Onde m é a massa do electrão, h a constante de Planck e V a sua energia

potencial no campo de atracção do núcleo. Sendo que a energia total do sistema

E é a soma da energia potencial com a energia cinética.

Olhando para a relação De Broglie vem:

λ =
h

mv
(A.3)

onde mv é a quantidade de movimento. Facilmente se obtêm:
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λ2 =
h2

m2v2
, (A.4)

sabendo que e energia cinética apresenta a seguinte relação,

mv2

2
= E − V (A.5)

aparece:

λ2 =
h2

2m(E − V )
(A.6)

substituindo na equação A.1 tem-se a equação de Shrödinger a 1 dimensão:

∂2Ψ

∂x2
+

8π2m

h2
(E − V )Ψ = 0 (A.7)



Apêndice B

Partição de Energia com
Significado F́ısico

Os termos de polarização e transferência de carga (PLCT) bem como os termos

não ligantes no formalismo teórico aqui considerado na associação molecular

podem ser descritos em mais detalhe. Neste formalismo os fragmentos são

dissociados de forma ŕıgida preservando a geometria optimizada do complexo

(P:L). Permitindo a captação de termos puramente electrónicos.

Os termos PLCT para o fragmento P é definido como:

∆Eno
PLCT (P ) = Eno(P ) − E∞(P ) (B.1)

e para o fragmento L

∆Eno
PLCT (L) = Eno(L) − E∞(L) (B.2)

Estes termos representam o custo energético do rearranjo electrónico em cada

fragmento da passagem do estado associado no onde existe o d́ımero P : L

para o estado livre ∞. O significado f́ısico destes termos é baseado no efeito

de polarização e transferência de carga associado à densidade electrónica que se

redistribui em cada fragmento.
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O cálculo dos termos envolve termos monocêntricos P e L e bicêntricos P : L

. Os termos P e L não são conservados no d́ımero P : L devido aos referidos

efeitos electrónicos.

Considerando uma proteina P constitúıda por n aminoácidos A, B, o termo

PLCT pode ser decomposto em:

∆Eno
PLCT (P ) =

n
∑

A=1

∆Eno(A) +
n
∑

A=1

n
∑

B=A

∆Eno(AB) (B.3)

O termo PLCT total pode ser claculado como:

∆Eno
PLCT =

n
∑

A=1

∆Eno(A) +
n
∑

B=A

n
∑

B=1

∆Eno(AB)+
n
∑

A=1

∆Eno(L) = ∆Eno
PLCT (P )+∆Eno

PLCT (L)

(B.4)

Na equação B.4, os termos ∆no(A) e ∆Eno(L) correspondem à variação de ener-

gia associada com o aminoácido A e com o ligando L respectivamente. O termo

∆no(AB) é associado com a variação de energia de interacção entre o aminoácido

A com o aminoácido B durante o mesmo processo de associação/dissociação.

O termo da componente não ligante ∆Eno(AL) pode ser cálculada como:

∆Eno
n/bond =

n
∑

A=1

∆Eno(AL) (B.5)

Onde ∆Eno(AL) é o termo bicêntrico da energia de interação entre o aminoácido

A e o ligando L que apenas existem no d́ımero.

O termo inclúı termos de atracção entre a densidade electrónica de A e os núcleos

de L, os termos de atracção entre a densidade electrónica de L e os núcleos de A,

a repulsão entre as densidades electrónicas A e L e a repulsão entre os núcleos

das duas espécies.



Apêndice C

Partição de energia em termos
pairwise

A partição de energia em termos bicêntricos, pairwise levanta desde logo a

dificuldade de tradução. A designação pairwise envolve a ideia de par, isto

é, bicêntrico, assim a energia pode ser obtida apenas por termos bicêntricos.

Em oposição à ideia de que existem termos associados a um único centro, isto

é monocêntricos como por exemplo o termo ∆Eno
PLCT (L). Mais a noção pairwise

envolve a noção de par relativamente ao ligando L com os reśıduos da protéına

A [Carvalho . 2008].

Em particular, é claro que o termo B.4 não é aditivo relativamente aos reśıduos.

Por um lado existem termos inter-residuos ∆Eno(AB).

No entanto, termos aditivos efectivos podem ser obtidos. Com a noção de que

a interação entre A e B é igual à interacção entre B e A, os termos podem ser

definidos como:

∆Eno
PLCT =

n
∑

A=1

∆Eno
PLCTeff

(A) +
n
∑

A=1

∆Eno
PLCT (L) (C.1)

com

∆Eno
PLCTeff

(A) = ∆Eno
PLCT (A) +

n
∑

B 6=A=1

∆Eno
PLCT (AB)

2
(C.2)
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Para interacções não covalentes, a simplificação adoptada na equação C.1 e C.2

aparece como um critério natural. Para interacções covalentes, esta aproximação

corresponde a uma aproximação semelhante a Mulliken, o que envolve uma opção

por uma aproximação. No entanto, de forma geral, a metodologia aqui proposta

parece ser uma aproximação razoável para obter termos efectivos PLCT .

É posśıvel obter uma partição da energia de forma efectiva ∆Eno
PLCTeff

(AL) entre

o ligando L e o aminoácido A.

∆Eno
eff (AL) = ∆Eno

n/bond(AL) + ∆Eno
PLCTeff

(A) + ϕAL × ∆Eno
PLCT (L) (C.3)

O coeficiente ϕAL na equação C.3 pode ser definido como:

ϕAL =
|∆Eno

PLCTeff
(A)|

∑ |∆Eno
PLCTeff

(A)| (C.4)

Neste contexto o coeficiente ϕ(AL) avalia a contribuição não ligante de cada

reśıduo A com o ligando L. Com a noção de que o termo PLCT (AL) mede a

contribuição da interacção de polarização e transfeência de carga entre A e L,

de facto, se a interação AL é muito fraca, o termo PLCT (AL) pouco ou nada

contribui para o valor total. Por outro lado, se o reśıduo A interage fortemente

com o ligando L o termo polarização e transferência de carga deve ser importante.

Todos os efeitos PLCT induzidos no reśıduo A aqui calculados são originados,

directamente ou indirectamente pela interação com o ligando L. Por outro lado

o termo PLCT do ligando são induzidos pelas interacções com os reśıduos da

proteina (P).

Assim o coeficiente ϕ(AL) pode ser considerado um bom factor para pesar a

contribuição da interacção AL no termo de polarização e transferência de carga.



Apêndice D

Quimiometria

O termo quimiometrico define uma área de estudo de aplicação de métodos

matemáticos às ciências qúımicas. Sevante Wold é reconhecido como o pai desta

nova área do conhecimento [Peters . Merz Jr. 2006].

Para realizar uma modelação QSAR os modelos devem apresentar alguma forma

de homogeneidade, com ausência de ”outliers”[Eriksson . Johansson 1996].

Isto significa que um modelo será adequado para moléculas com propriedades

semelhantes e que moléculas muito diferentes (na perspectiva dos descritores

usados), podem alterar o modelo de forma significativa. Assim, neste trabalho,

foi usado um conjunto X de ligandos que apresenta o mesmo mecanismo de

inibição para descrever um conjunto Y , a mesma propriedade pKi. A selecção

do conjunto de moléculas é muito importante no desenvolvimento de modelos

QSAR. Neste estudo usamos todos os 88 compostos que foram estudados pelo

Prof. Merz, Jr. e por Dr. Martin Peters [Peters . Merz Jr. 2006].

Outro ponto de controversia é como definir o espaço qúımico de forma apro-

priada, com capacidade de descrever as moléculas de forma homogénia. Não é

um assunto simples nem consensual. Normalmente é dif́ıcil saber apriori qual a

combinação de descriptores que descrevem correctamente a actividade em causa

para determinar o modelo QSAR. Como os descritores SEEB são descriptores

quânticos, tal facto levou há possibilidade de que podem descrever a associação

molecular de forma mais próxima da complexidade do fenómeno. Os termos
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PLCT intra reśıduos ∆Eno(A) e ∆Eno(L), bem como os termos efectivos ∆no
eff (A)

e os termos não ligantes ∆no(AL) foram considerados para construir o espaço

qúımico.

No desenvolvimento de modelos QSAR normalmente são usados pré-tratamentos

que facilitam a análise e interpretação do modelo. Normalmente centram-se os

dados e normaliza-se o desvio padrão [Eriksson . 2001]. Isto porque se os

descriptores têm unidades diferentes torna dif́ıcil a interpretação e normalização

dos resultados. No nosso caso todos os descriptores têm as mesmas unidades

de energia e a magnitude da perturbação têm uma posśıvel interpretação f́ısica,

sendo fáceis de interpretar. Assim sendo não foram usadas técnicas de pré-

processamento.

Para desenvolver o modelo foi utilizada a regressão multilinear, ”Multiple Linear

Regression”(MLR). A MLR é uma técnica clássica para problemas de regressão.

Outra técnica muito comum é o ”Partial Least Squares”PLS. A MLR assume que

os descriptores X são matematicamente independentes. Isto é, a caracteŕıstica

da matrix X é o mesmo número de descriptores usados. O que revela uma

limitação da MLR: descriptores altamente correlacionados. A regressão por PLS

têm a vantagem de ultrapassar essa limitação mas quando se usam vários vectores

latentes a interpretação dos resultados fica um pouco enublada.

Para validar o modelo desenvolvido várias técnicas foram utilizadas.

– Validação cruzada

Basicamente a validação cruzada é realizada dividindo os dados em gru-

pos. Modelos paralelos são desenvolvidos sem utilizar um grupo obtido

anteriormente. O caso particular que com o aumento do número de grupos

até ao número de ligandos é o conhecido método ”leave-one-out”(LOO).

Quando se realiza LOO obtém-se os resultados dos grupos exclúıdos, é

posśıvel calcular um R2
LOO que é conhecido por q2 [Eigenvector 2009].

O coeficiente de correlação LOO q e o q2 são o mesmo conceito de R e R2.

Embora não seja recomendado o uso do q2 [Eigenvector 2009] uma vez
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que é muito optimista [Shao 1993], é um parâmetro muito utilizado e é um

bom termo de comparação entre modelos diferentes para o mesmo conjunto

de dados.

– ”Y-scrambling”

Uma limitação da validação cruzada é que apenas determina a capacidade

de previsão do modelo sem indicar a significância da capacidade de previsão

estimada. Isto é, é um resultado aleatório ou consistente? Para obter

uma estimativa da significância do q2 é posśıvel desenvolver muitos modelos

baseados no ajuste com o Y aleatoriamente reordenado (”Y-scrambling”)

[Van Der Voet 1994].

– ”Bootstraping”

Outra forma de estimar o poder de previsão de um modelo é com o uso

de reamostragem por ”bootstraping”. Este método assume que a amostra

de actividades Y é representativa da população de que foi retirada. Como

só existe uma amostra, o ”bootstrapping”simula o que poderia acontecer

se a população fosse reamostrada aleatóriamente [ref]. Para executar o

método ”bootstrap”é necessário escolher ligandos dentro da única amostra

de ligandos Y com reposição. Isto significa que cada ligando seleccionado

é devolvido para a amostra. Assim pode acontecer que um determinado li-

gando pode aparecer várias vezes na reamostragem ”bootstrap”. O número

final de ligandos da nova amostra é igual ao número original.

– Domı́nio de aplicabilidade

O modelo MLR/SEEB QSAR foi desenvolvido para os inbidores benzami-

dina da tripsina. é posśıvel calcular o domı́nio de aplicabilidade do modelo

QSAR, isto é, qual o espaço em que o modelo ”tolera”uma nova molécula

[Netzeva . 2005b]. O domı́nio de aplicabilidade do modelo pode ser repre-

sentado com um gráfico do poder de influência ”leverage”de cada ligando

versus os reśıduos estandardizados também desginado por ”Williams plot”.



Apêndice E

Algoritmos Genéticos

A idéia dos algoritmos genéticos, ”Genetic Algorithms”(GA) foi concebida por

John Holland nos anos 60, inicialmente com a intenção de simplesmente estudar

como os organismos se reproduzem na natureza.

Mais tarde, as idéias de Holland foram melhoradas, introduziram-se conceitos

de mutação genética, populações, cruzamentos, até chegar ao modelo actual dos

GAs, hoje uma área de pesquisa de grande importância da Inteligência Artificial.

Basicamente, os algoritmos genéticos são um método de optimização estocástica

para programar a busca de soluções de um problema dado um conjunto de

soluções posśıveis geradas aleatoriamente.

Esses dados recebem algum tipo de indexação (com a aplicação de uma função

custo).

Para problemas em que existem muitas soluções posśıveis e não existe algoritmo

conhecido para encontrar a melhor solução os métodos de busca comuns teriam

que fazer uma pesquisa exaustiva, passando por cada combinação posśıvel de va-

lores posśıveis para a solução até encontrar a solução óptima, combinações estas

que, podem ser muito extensas ou mesmo infinitas, levando a um processamento

que pode não ser resolvido em tempo útil.

Os GAs são excelentes métodos de busca de soluções, onde a gama de caminhos

posśıveis para as soluções seja muito grande.
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Ao contrário dos métodos de busca tradicionais, os algoritmos genéticos tra-

balham com uma quantidade limitada de candidatos do espaço de busca e, a

partir das soluções selecionadas, expande a busca seguindo algum critério até

encontrar a solução óptima, ou atingir o número de iterações programado ou

ainda convergir localmente, isto significa que o ”fitness”de geração para geração

não revela alterações consideradas significativas.

Basicamente os algoritmos genéticos copiam o modelo de reprodução existente

na natureza, e o darwinismo como modelo de evolução.

Então, resumidamente, esses são os passos de um GA na sua forma de imple-

mentação mais comum:

– Gerar uma população com valores de ”alelos”aleatórios; Os alelos são con-

juntos de propostas posśıveis para a solução do problema.

– Calcular o ”fitness”de cada indiv́ıduo, por uma função custo; A função custo

avalia distância entre o(s) valor(es) desejado(s) da solução e o(s) valor(es)

obtidos.

– Fazer uma selecção dos melhores indiv́ıduos, ”elitismo”.

– Fazer cruzamentos entre os melhores, gerando a população seguinte;

– Aplicar mutações; O grau de mutação é importante para obter convergência

do método. 5% de mutações será uma boa sugestão.

– Substituir população actual pela nova população;

– Repetir os passos 2 a 5 até que se tenha iterado por todas as gerações;

Basicamente é feito um número elevado de tentativas e são selecciona-

das as melhores propostas que vão sofrendo pequenas perturbações, as

”mutações”.

– Calcular o fitness da última geração e selecionar o(s) indiv́ıduo(s) com

melhor fitness.

– Temos uma boa proposta para a solução do problema!



Apêndice F

Propriedades Termodinâmicas
das Portisinas B

A energia livre de activação da Portisina B em estudo, com o anel E fenólico,

mantêm-se pouco influênciada com a variação de temperatura. As tabelas F.1 e

F.2 mostram que se espera uma variação inferior a 1 kJmol−1.

Os estados estacionários relevantes, ie, o estado de transição e os mı́nimos equi-

valentes foram optimizados e calculadas as respectivas frequências vibracionais.

A coordenada de reacção foi identificada, uma vez que está associada com a

única frequência negativa no estado de transição. A coordenada de reacção foi

identificada como o modo normal vibracional com o número de onda 258,5937

cm−1. Uma análise da coordenada de reacção intŕınseca garantiu que o estado

de transição está ligado com os mı́nimos correspondentes. Os modelos de rotor

impedido unidimensional (1-DHR) e harmónico apresentam resultados que, para

a rotamerização em estudo, não apresentam diferenças significativas como é

viśıvel na figura F.1.
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APÊNDICE F. PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DAS PORTISINAS B 101

T/K 273,15 283,15 293,15 303,15
∆‡Eel 44,76 44,76 44,76 44,76

∆‡Etrans 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Erot 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Evib -3,56 -3,63 -3,69 -3,76
∆‡H0 41,20 41,14 41,07 41,00
∆‡Sel 0,00 0,00 0,00 0,00

∆‡Strans 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Srot 0,09 0,09 0,09 0,09
∆‡Svib -11,13 -11,37 -11,60 -11,82
∆‡S0 -11,04 -11,28 -11,51 -11,73
∆‡G0 44,22 44,33 44,44 44,56
∆‡Cel

v 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Ctrans

v 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Crot

v 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Cvib

v -6,59 -6,65 -6,70 -6,76
∆‡Cp -6,59 -6,65 -6,70 -6,76

Tabela F.1: Propriedades termodinâmicas com o modelo harmónico entre o estado
de transição e o mı́nimo conformacional da Portisina B em estudo. A entropia e a
capicidade caloŕıfica está em JK−1mol−1. As energias e as entalpias estão em kJmol−1.

T/K 273,15 283,15 293,15 303,15
∆‡Eel 44,76 44,76 44,76 44,76

∆‡Etrans 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Erot 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Evib -4,80 -4,88 -4,96 -5,04
∆‡H0 39,96 39,88 39,80 39,72
∆‡Sel 0,00 0,00 0,00 0,00

∆‡Strans 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Srot 0,09 0,09 0,09 0,09
∆‡Svib -24,24 -24,52 -24,80 -25,06
∆‡S0 -24,15 -24,43 -24,70 -24,97
∆‡G0 46,56 46,80 47,04 47,29
∆‡Cel

v 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Ctrans

v 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Crot

v 0,00 0,00 0,00 0,00
∆‡Cvib

v -7,95 -7,95 -7,95 -7,96
∆‡Cp -7,95 -7,95 -7,95 -7,96

Tabela F.2: Propriedades termodinâmicas com o modelo de rotor impedido entre o
estado de transição e o mı́nimo conformacional da Portisina B em estudo. A entropia
e a capicidade caloŕıfica está em JK−1mol−1. As energias e as entalpias estão em
kJmol−1.
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Figura F.1: Ńıveis vibracionais obtidos com o modelo 1-DHR (em cima) e com
o modelo harmónico (em baixo) para a coordenada de reacção associada com a
rotamerização τ(E2

′

, E1
′

, β, α). A superf́ıcie de energia potencial está representada
a tracejado e a aproximação de Fourier, bem como o potencial harmónico estão
representados pelas linhas cont́ınuas.
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