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RESUMO 

 

A resistência a inseticidas do mosquito Anopheles, responsável pela transmissão da 

malária, e a resistência de linhagens de Plasmodium a agentes quimioterápicos como a 

cloroquina tornam a malária a doença tropical mais difundida no mundo. No estado do 

Amazonas a malária é uma doença endêmica, atingindo principalmente, as populações do 

interior do estado e periferia da cidade de Manaus.  

Diante de tais premissas o estudo de substâncias que contribuem para o controle da tal 

doença se torna imprescindível, e dentro deste âmbito, este projeto ensejou o estudo do 

alcaloide Estricnobrasilina em virtude da já comprovada atividade frente à malária. Além 

deste fato, a abordagem teórica quantum-mecânica permite resultados rápidos, confiáveis e de 

baixo custo, quando comparados aos métodos experimentais. 

Com o intuito de estudar as propriedades eletrônicas e estruturais da Estricnobrasilina, 

foram realizados cálculos teóricos de otimização de geometria em base semi-empírica em 

modo AM1 e DFT do alcalóide em questão, para preparar a molécula para cálculos 

posteriores de RMN 13C e UV. 

No decorrer do estudo, verificou-se que os espectros experimentais de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) indicavam a presença de rotâmeros (rotâmero A e rotâmero B), 

decorrentes da presença do grupo N-acetil. 

Os cálculos iniciais de Otimização de Geometria demonstraram que a molécula de 

Estricnobrasilina apresenta uma menor energia com o rotâmero A (-1189.23723396 a.u) se 

comparada com a energia da molécula com o rotâmero B (-1189.24588567). Sendo assim, sua 

geometria mais estável, apresenta a molécula com a presença do rotâmero A, pois é um 

sistema de menor energia 

Os estudos à cerca das propriedades eletrônicas do alcaloide Estricnobrasilina 

contribui para a compreensão da relação estrutura-atividade, ajudando a progredir nas 

pesquisas sobre compostos que possam reverter a resistências dos agentes maláricos à 

cloroquina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo do gênero Strychnos, muito conhecido por suas propriedades tóxicas, levou 

ao isolamento de diversos alcalóides com importantes atividades biológicas e aplicabilidade 

medicinal. O gênero Strychnos tem história na etnofarmacologia, registrando-se para as espécies 

americanas efeitos antimaláricos, afrodisíacos, tônicos, febrífugos e antianêmicos. No entanto, as 

atividades biológicas mais estudadas são convulsivantes e relaxantes. 

Dentre os alcalóides com os efeitos mencionados acima, destaca-se o alcalóide 

Estricnobrasilina que, segundo estudos da Universidade de Liége, mostrou uma ação 

significativa em reverter a resistência dos agentes maláricos Plasmodium falciparum à 

cloroquina, confirmando o trabalho anterior do mesmo grupo (RASOANAIVO, 1994). Diante de 

tais resultados, a compreensão a cerca da estrutura da molécula em questão é de fundamental 

relevância. 

O avanço da tecnologia permitiu entender com mais clareza a estrutura de muitas 

dessas substâncias, porém muitas caraterísticas importantes, como disposição geométrica 

espacial, níveis eletrônicos, estereoquímica entre outros, ainda são difíceis de obter 

experimentalmente, o que permitiria maior compreensão da relação estrutura-atividade destes 

compostos. 

Sabe-se há muito tempo que a química teórica atingiu um nível de desenvolvimento no 

qual os cálculos teóricos adquiriram um status de experimento, em virtude da precisão. A 

química teórica tem sido usada intensamente no auxílio de interpretação de resultados 

experimentais, na avaliação de fenômenos nos quais as técnicas experimentais não podem ser 

diretamente utilizadas, no estudo de caminhos de reações, de influência de ligantes, barreiras de 

rotação, na espectroscopia de Infravermelho (IR), no VIS-UV, RMN e etc. (HASLETT, 2000;. 

LADEIRA, 2001; OLIVEIRA 2000; SALAHUB, 1999.; SALAHUB, 1999; DUARTE 1998). 

Entretanto, ainda é muito difícil entender as informações geradas pelos cálculos 

teóricos e transmiti-la através de uma linguagem acessível para um químico experimental se 

torna um desafio. Em relação a este ponto a Teoria do Funcional de Densidade, que em inglês 

Density Functional Theory, DFT, leva uma grande vantagem (DUARTE, 2001). A descrição da 

energia eletrônica e das propriedades moleculares a partir de uma quantidade observável, a 

densidade eletrônica, permite uma comunicação mais objetiva entre teóricos e experimentais. De 

acordo com Kohn et al.(KOHN, 1965), DFT é uma linguagem conveniente e universal para a 

teoria de estrutura eletrônica, a qual ajuda substancialmente a unificar a química orgânica, a 

inorgânica, química de superfície e a ciência dos materiais.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A malária é uma das mais importantes doenças parasitárias no mundo. Cerca de 40% 

da população mundial esta exposta à infecção, sendo a maioria residente em regiões tropicais 

e subtropicais. No Amazonas, é uma doença endêmica, atingindo principalmente, as 

populações do interior do estado e periferia da cidade de Manaus. Segundo a Malaria 

Foundation International (http://www.malaria.org) cerca de 300-500 milhões de pessoas 

adoecem de malária a cada ano, e segundo a OMS (WHO, 2005), esta doença é responsável 

por mais de um milhão de mortes por ano em todo o mundo, a maioria delas crianças com 

menos de 5 anos de idade. O tratamento atual da malária causada pelo Plasmodium 

falciparum consiste na aplicação de antimaláricos como a cloroquina, que tem gradualmente 

perdido sua eficácia (AGUIAR et al, 2012; NOEDL, 2008; DE SÁ, 2009). 

De acordo com Rosoanaivo (ROSOANAIVO, 2005), a resistência às drogas é uma das 

principais razões para o fracasso na erradicação da malária, e é esta resistência que tem 

motivado os pesquisadores a entender os mecanismos de ação da cloroquina, bem como o 

processo de resistência e sua reversão. Neste ponto, uma das estratégias para superar essa 

resistência é a combinação de drogas. A vantagem, para o caso da malária, é a prolongação do 

tempo de vida da cloroquina que ainda é a melhor opção devido ao seu tempo de ação, boa 

tolerabilidade pelo organismo e baixo custo, mas que vem se tornando cava vez menos eficaz 

devido à resistência. 

Segundo registros na literatura, a Estricnobrasilina reverte a resistência de P. 

falciparum, vislumbrando a possibilidade de uso como coadjuvante em tratamentos 

antipalúdicos. Portanto, o estudo teórico de suas propriedades estruturais e eletrônicas é de 

suma importância, podendo trazer conhecimento à luz de sua atividade frente à malária. 

Porém, os espectros de RMN da Estricnobrasilina são complexos, indicando a 

presença de rotâmeros, decorrentes da presença do grupo N-acetil, que através da conjugação 

do par de elétrons do nitrogênio com a carbonila restringe parcialmente a rotação do grupo 

acetil. Por isso, o conhecimento acerca da estrutura dos seus rotâmeros é importante para a 

elucidação do mecanismo de sua atividade biológica e obtenção de derivados (BELEM-

PIINHEIRO). 

Neste âmbito, a Química Teórica tem muito a contribuir para a elucidação de tais 

propriedades. De acordo com Morgon (MORGON, 2001) ela pode atuar como ferramenta de 

apoio na análise e interpretação de dados experimentais, através de informações que muitas 

vezes não são possíveis de serem obtidas diretamente dos experimentos, ou na previsão de 
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diversas propriedades como disposição geométrica espacial, níveis eletrônicos, 

estereoquímica entre outros. A química teórica, basicamente compreendida em quântica 

(métodos ab initio, semi-empírico, funcional de densidade) e clássica (mecânica dinâmica - 

determinístico e monte carlo - estocástico) tem-se tornado bastante popular nas últimas 

décadas. Graças ao avanço da tecnologia e o desenvolvimento da Química Teórica, observa-

se um crescimento na interação entre químicos teóricos e experimentais, e com uma 

frequência crescente o surgimento, em bancadas dos laboratórios, estações de trabalho e 

computadores pessoais voltados exclusivamente para cálculos teóricos. As aplicações podem 

ser encontradas nas mais diversas áreas da Química como Físico-Química, Química Orgânica, 

Química Inorgânica, Química Analítica e Bioquímica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS  

 Caracterizar, via abordagem teórica DFT e semi-empírico, as propriedades estruturais 

e eletrônicas de Estricnobrasilina.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Introduzir e treinar o aluno nos métodos e técnicas de Química Teórica e 

Computacional, a partir de metodologia científica. 

 Modelar a molécula de Estricnobrasilina, calcular sua geometria mais estável e 

comparar com dados experimentais. 

 Calcular e plotar os orbitais moleculares de fronteira, e caracterizar as principais 

propriedades eletrônicas. 

 Simular os espectros teóricos RMN, RMN 13C e UV e assinalar as principais bandas, 

comparando com espectros experimentais. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 FERRAMENTAS: 

A metodologia a ser aplicada consistirá em uma abordagem teórica computacional a 

partir dos usos de softwares gráficos objetivando a criação de inputs básicos necessários para 

prosseguir com os cálculos mecânico-quânticos. 

 

4.2 SOFTWARE: 

 Pacote Gaussian 03W TM;  

 Visualizador gráfico Gauss 03Wiew TM; 

 Hyperchem 7.5TM 

 

4.3 HARDWARE: 

 Computadores Intel TM Quadicore, com plataforma Windows e Linux Debian, v 5.0 

RAM, existentes no Laboratório de Química Teórica e Computacional. 

 

4.4 PROCEDIMENTO: 

Inicialmente utilizou-se o programa Hyperchem 7.5 para a preparação e estruturação 

da molécula de partida, etapa inicial para a preparação dos inputs de cálculo em plataforma 

Windows. Em seguida foram executados cálculos para a otimização da geometria, em nível 

semi-empírico AM1, para que fossem feitos ajustes estruturais iniciais, para que então 

pudessem ser efetuados os cálculos em plataforma Linux.  

Para a próxima etapa do projeto, foram executados cálculos DFT usando o software 

Gaussian 03W em ambiente Linux. A rotina de otimização de geometria foi em nível de teoria 

B3LYP, base 6-31G ++(2d,p). Os cálculos espectroscópicos de RMN 13C foram realizados no 

mesmo escopo, nível de teoria B3LYP e bases 6-311G+ (2d,p) e B3LYP 6-311G ++(2d,p). 

Na simulação de espectros UV teóricos, os cálculos foram executados em nível RTD-B3LYP-

FC e base 6-311G++ (2d,p). 

Utilizou-se para os cálculos teóricos máquinas PC INTEL®insideTMQuadCoreTM com 

processadores CORETMi7 (8GB de memória RAM mais 2GB de memória dedicada), em 

plataforma Windows 8 e Debian Linux. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Análise das propriedades eletrônicas: 

O projeto obteve resultados em base semi-empírica em modo AM1 e DFT, para o 

alcalóide Estricnobrasilina. Durante o levantamento bibliográfico, foi identificada a presença 

de rotâmeros (Figura 1). Logo, foram feitos cálculos para os dois casos: 

 

Figura 1: Estruturas dos Rotâmeros a e b 

 

Estricnobrasilina 

 Rot. A Rot. b 

Tipo de Cálculo Otimização de 

Geometria 

Otimização de 

Geometria 

Método RB3LYP RB3LYP 

Conjunto de Bases 6-31++G(2d,p) 6-31++G(2d,p) 

Carga 0 0 

Spin Singleto Singleto 

Energia (RB3LYP) -1189,23723396 a.u. -1189,24588567 a.u. 

Momento dipolo 7,7161 Debye 1,6926 Debye 

Grupo de ponto C-1 C-1 

Orbital Lumo -0,882472188 eV -0,9592089 eV 

Orbital Humo -5,9933549 eV -6,037981924 eV 

Tabela 1: Comparação da geometria mais estável para a Estricnobrasilina 

 

O cálculo inicial de otimização demonstrou que a estrutura mais estável, apesar da 

pouca diferença de energia (0,00865171 a.u.), é a Estricnobrasilina com o rotâmero a, pois 

possui uma energia menor (-1189,23723396 a.u.). Portanto, todos os cálculos posteriores 

foram efetuados apenas para o caso mais estável, respeitando assim os objetivos do projeto. 
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Figura 2: Geometria mais estável da molécula da Estricnobrasilina, otimizada em modo semi-empírico AM1, obtido através 

do Gaussian 03WTM. 

 

 Análise do Espectro de Infravermelho: 

O espectro experimental da Estricnobrasilina indicava absorções em 1592 e 1574 cm-1, 

que são características de estiramento C=C do anel aromático e em 755 cm-1, típica 

deformação angular fora do plano de =CH, indicando um sistema benzênico orto-substituído. 

Também indicava uma banda intensa em 1660 cm-1, compatível com a presença de carbonilas. 

O espectro teórico (Figura 3) indicou a absorção do estiramento C=C do anel 

aromático em 1629 e 1637 cm-1. A deformação angular no espectro teórico apontou absorção 

em 766 cm-1. O pico maior mostra uma absorção de 1688 cm-1. 

Nota-se que há uma pequena diferença entre os resultados experimentais e os 

resultados obtidos via métodos de cálculo DFT justamente devido ao fato da metodologia 

aplicada, pois para diferentes métodos utilizados produzirão diferentes resultados, não muito 

diferentes, senão, denotaria que há algum erro no método aplicado ao sistema, demonstrando 

assim, que apesar de ser um método teórico os valores são aproximados dos valores obtidos 

experimentalmente. Sendo assim, uma boa alternativa para análise de espectros. 

 

Bandas Experimental (cm-1) Teórico (cm-1) 

Estiramento C=C 1592 / 1574 1629 / 1637 

Deformação angular =CH 755 766 

Carbonila 1660 1688 
Tabela 2: Principais bandas analisadas do espectro de Infravermelho através do programa GaussView 5.0.8 
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Figura 1: Infravermelho do cálculo de frequência da Estricnobrasilina (rotâmero a) em modo semi empírico AM1 obtido 

através do programa GaussView 5.0.8. 

 

 Análise dos Espectros de RMN 13C: 

Os valores obtidos através da análise teórica são, assim como os dados obtidos para o 

Infravermelho, bem próximos dos valores obtidos experimentalmente. 

Os espectros experimentais e teóricos de RMN são um pouco complexo, mas através 

de uma análise um pouco mais detalhada, pôde-se perceber que devido a presença do grupo 

N-acetil, há conjugação do par de elétrons do nitrogênio com a carbonila. Essa conjugação de 

par de elétron, é a responsável pela mudança na geometria da molécula, explicando assim, a 

existência dos rotâmeros já mencionados no início, portanto restringindo parcialmente a 

rotação do grupo acetil. 

 

 

Figura 4: Espectro de RMN 13C para o alcalóide Estricnobrasilina (rot A), parâmetro de referência - TMS B3LYP/6-

311+G(2d,p) GIAO 
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H ou C 
 

δ 13C 
298 K 

δ 13C 
288 K 

δ 13C 
308 K 

δ Teórico 
6-311++G(2d,p) 

2 63,25 63,23 63,17 64,53 

3 193,83 193,48 193,1 193,87 

5 53,45 53,36 53,58 45,18 

6 41,01 40,97 40,68 34,05 

7 57,53 57,45 57,20 48,94 

8 133,19 133,18 133,96 123,91 

9 125,15 125,21 125,40 113,81 

10 124,83 124,52 124,63 111,65 

11 128,19 127,26 127,99 116,08 

12 119,14 119,16 118,20 102,51 

13 141,45 141,35 141,49 131,36 

14 40,60 40,52 40,68 33,09 

15 41,12 41,59 41,26 30,38 

16 41,73 40,97 41,26 37,73 

17 68,50  68,78 59,70 

18 16,90 16,96 16,75 8,24 

19 77,32 76,71 76,69 69,27 

20 136,68 136,55 136,93 133,11 

21 134,20 134,14 133,96 122,89 

CO-Me 23,09 23,33 23,03 33,33 

CO-Me 169,60 169,74 169,53 160,97 

N-Me 42,39  42,39 17,15 
Tabela 3: Comparação dos espectros experimentais (288 K, 298 K e 308 K) e teórico de RMN 13C 
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6. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Análise dos resultados mostra que, assim como a química experimental, a Química 

Teórica fornece resultados bem próximos dos obtidos experimentalmente, confiáveis e, 

dependendo dos métodos utilizados e do material disponível, também de baixo custo. 

Apesar de haverem outros métodos de química teórica, o DFT acaba sendo uma 

melhor opção quando se trabalha com sistemas moleculares de muitos elétrons, fornecendo 

dados mais aproximados do que métodos como o Hatree-Fock. Diferentemente de outros 

métodos, tais como métodos semi-empíricos, que tentam se aproximar do método Hartre-

Fock tanto quanto possível, a DFT está relacionada com a solução exata do problema de 

muitos elétrons. Para isso, basta apenas identificar com que sistema se está trabalhando e 

escolher um modelo apropriado a se trabalhar, fornecendo assim dados mais agradáveis e 

confiáveis. 

Portanto, os estudos à cerca das propriedades eletrônicas do alcaloide Estricnobrasilina 

contribui bastante para a compreensão da relação estrutura-atividade, permitindo identificar 

melhores meios de se chegar à uma solução quanto ao problema da resistência dos agentes 

maláricos Plasmodium frente à cloroquina, ajudando a progredir nas pesquisas sobre tais 

compostos que permitam essa esse combate à doença que afeta quase metade da população 

mundial, bem como na produção de derivados, que talvez possam vir a serem melhores 

alternativas que a molécula em questão, caso seus derivados demonstrem maior potencial 

durante as pesquisas.  
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e eletrônicas 
  R R         

4 Análise dos dados estruturais e 

eletrônicos 
  R R R        

5 Cálculo e simulação do espectro de 

RMN 
    R R       

6 Cálculo e simulação do espectro de 

UV 
     NR NR      

7 Compilação e comparação dos 

dados experimentais e teóricos 
 R R   R R R     

8  Discussão de resultados        R R R   

9  Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 
           R 

10 Preparação da Apresentação Final 

para o Congresso 
           R 

 

 


