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Introdução
     As aflatoxinas são micotoxinas, substâncias 
produzidas pela atividade biológica de fungos 
da espécie Aspergillus, principalmente pelo A 
flavus, A. parasiticus e A. nomius. São 
derivadas da difuranocumarina, sendo que seu 
desenvolvimento depende do clima, do solo, do 
pH, e a contaminação dos alimentos pode se dar 
antes, durante ou depois de sua produção e 
armazenamento [1,2]. São reconhecidas como 
potentes agentes carcinogênicos, principalmente 
a aflatoxina B1 (AFB1) [3], sendo diretamente 
relacionadas com o câncer de fígado em 
humanos e animais, apresentando também 
efeitos mutagênicos, tóxicos agudos e 
teratogênicos. Além da B1, existem também a 
G1 (AFG1), G2 (AFG2), M1(AFM1) e M2 
(AFM2), as duas últimas encontradas 
principalmente no leite. As estruturas químicas 
das aflatoxinas encontram-se na Figura 1. Sabe-
se que elas interagem com o DNA nas células 
hepáticas, havendo alteração do códon 249 da 
proteína P53, também chamada de guardiã do 
genoma e que atua como supressora de tumores
[4]. Uma vez danificada, a P53 perde a 
capacidade de regular a duplicação celular, 
dando origem aos tecidos de um tumor [5].
Também é relatada a sua relação com proteínas 
de transferência no meio celular. A ligação 
AFB1-DNA ocorre principalmente através do 
nitrogênio 7 da guanina. Primeiramente, a 
AFB1 é transformada em epóxido pelo 
ribossomo nuclear. São formados dois epóxidos, 
o EXO e o ENDO, diferentes na posição do 
oxigênio em relação ao plano do restante da 
cadeia principal. Só o EXO apresenta atividade 
carcinogênica. Daí a importância de se 
realizarem cálculos de relação estrutura-
atividade, para se entender como essas 
micotoxinas interagem com o DNA. Com esse 
propósito, foi feito o assinalamento dos 
principais modos vibracionais dessas moléculas, 
com o objetivo de elucidar suas estruturas. De 
acordo com Barone e colaboradores [6], os 
critérios que estabelecem a relação entre 

natureza, forma e energia dos orbitais de 
fronteira e atividade carcinogênica também 
foram estudados,
     Dessa forma, o presente trabalho representa 
uma pesquisa pioneira, em virtude de não haver 
registros na literatura sobre esse tipo de cálculo 
com as aflatoxinas. E sua importância se 
justifica pelas condições climáticas da região de 
Serra Talhada, com um alto índice de chuvas 
num curto espaço de tempo e uma elevada 
temperatura nas demais épocas, o que favorece 
a contaminação dos grãos e do leite, 
constituindo-se um problema de saúde pública.

Material e métodos
     O método de cálculo foi o semiempírico,
com o Hamiltoniano AM1 [7], utilizando-se os 
programas HyperChem 6.03 [8] e Gaussian 03
[9], ambos para Windows.
    As estruturas inicialmente foram construídas 

e pré-otimizadas no HyperChem. Foram então 
transferidas, no formato PDB (Protein Data 
Bank) para o Gaussian, onde a geometria foi 
novamente otimizada e os modos vibracionais 
foram calculados. A visualização dos resultados 
foi feita pelo GaussView [9].
     
Resultados
     De acordo com Barone e colaboradores [6], 
através da Tabela 1 observa-se que as 
aflatoxinas do tipo 2 são mais ativas que as do 
tipo 1, para o mesmo grupo, por apresentarem 
maior diferença entre as energias dos orbitais 
HOMO e HOMO-1 () e a Figura 2 mostra que 
os orbitais HOMO e HOMO-1 distribuem-se 
pelos mesmos anéis, o que  indica a atividade 
carcinogênica das moléculas.
     Por fim, o assinalamento dos principais 
modos vibracionais nos permite elucidar suas 
estruturas, o que representa o primeiro passo 
para entender sua interação com o DNA. Os 
modos vibracionais mais intensos envolveram 
deformação axial C=O (~2100 cm-1) e
deformação axial C-C do anel aromático (~1800 
cm-1). Outros modos de menor intensidade 



foram: deformação axial C-H de um dos anéis 
de cinco átomos (~3200 cm-1), deformação 
angular de C-H dos anéis (~2600 cm-1),
deformação axial de C-O do anel de cinco 
átomos (~1600 cm-1) e deformação angular de 
O-H (~300 cm-1).
     A pesquisa prosseguirá, analisando outros 
critérios estabelecidos por Barone e 
colaboradores [6], através de cálculos ab initio e 
de funcional densidade. Um trabalho de 
conscientização também será feito, em conjunto 
com alunos dos cursos de Agronomia e 
Zootecnia da UAST, no sentido de alertar os 
agricultores e pecuaristas da região quanto aos 
riscos da contaminação por aflatoxinas.

Conclusão
Os critérios avaliados até agora nos foram úteis 
para relacionar estrutura eletrônica com 
atividade carcinogênica e servirão como ponto 
de partida para cálculos mais complexos.
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Tabela 1. Energias (em eV) dos orbitais HOMO, 
HOMO - 1 e a diferença entre eles () para as 
aflatoxinas.

HOMO HOMO-1 

AFB1 -9.284 -9.723 0.439
AFB2 -9.264 -9.761 0.497
AFG1 -9.474 -9.853 0.379
AFG2 -9.442 -9.887 0,445
AFM1 -9.405 -9.845 0.440
AFM2 -9.392 -9.933 0.541
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Figura 1 Estruturas químicas das aflatoxinas de 
maior ocorrência: (a) AFB1; (b) AFB2; (c) AFG1; (d) 
AFG2; (e) AFM1; (f) AFM2.
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Figura 2 Orbitais de fronteira para as aflatoxinas: (a) 
HOMO (AFB1); (b) HOMO-1 (AFB1); (c) HOMO 
(AFB2); (d) HOMO-1 (AFB2); (e) HOMO (AFG1); 
(f) HOMO-1 (AFG1); (g) HOMO.(AFG2); (h) 
HOMO-1 (AFG2); (i) HOMO (AFM1); (j) HOMO-1 
(AFM1); (k) HOMO (AFM2); (l) HOMO-1 (AFM2).


