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Introdução 

Eugenol (EUG), Capsaicina (CAP) e Zingerona 

(ZIN) possuem sítios antioxidantes similares. 

Estudos quânticos em fase gasosa realizados por 

Kogure e colaboradores
1
 com N-vanililacetamida 

(NVA), composto modelo da CAP, evidenciaram 

que a capacidade antioxidante está associada ao 

sítio benzílico (RB). No entanto, estudos 

experimentais de Hidalgo e colaboradores
2
 com 

EUG indicaram que o perfil antioxidante está 

relacionado ao sítio fenólico (RF). Em trabalho 

anterior com EUG, mostramos que a formação do 

RB era termodinamicamente mais favorável, 

enquanto que a formação do RF era cineticamente 

favorecida. Em outro trabalho realizado com a NVA, 

também mostramos que a formação do RB era 

mais favorável termodinâmico e cineticamente. A 

ZIN difere da NVA pela ausência do grupo amida e 

pela presença do grupo cetona, o que influencia na 

estabilidade do radical benzílico. Neste trabalho, foi 

estudado o perfil da estabilidade dos radicais da 

ZIN com grupo cetona, comparando-o aos 

resultados obtidos anteriormente para a NVA.  

Resultados e Discussão 

Após a abstração dos hidrogênios indicados, 

obtivemos a formação dos radicais benzílico (RB) e 

fenólico (RF) para a NVA e a ZIN. 

 

Figura 1. Hidrogênios abstraídos por reação com 

radical hidroxila. 

 

Utilizando o método DFT-BB1K/6-311+G(d,p) do 

programa Gaussian 09, obtivemos as energias de 

Gibbs para os radicais em estudo por cálculo de 

frequência em fase gasosa. Para NVA, o RB se 

mostrou mais estável, -5,4 kcal/mol em relação a 

RF devido à adicional interação com a cadeia 

lateral, enquanto que para ZIN o radical mais 

estável foi o RF, -1,5 kcal/mol em relação a RB, 

devido somente ao efeito mesomérico com o anel 

aromático. 

Para o estudo cinético, realizamos a aproximação 

do radical hidroxila aos átomos de hidrogênio 

mostrados na Figura 1. Por meio do algoritmo 

QST3 para o RB e QST2 para o RF, obtivemos os 

estados de transição (TS) da reação e calculamos a 

energia de ativação (Ea) de formação de cada 

radical para as duas moléculas em estudo. 

 
Tabela 1. Energias de ativação para formação dos 
radicais em kcal/mol 

 Ea ZIN Ea NVA 

RB 2,0 2,0 

RF 4,8 2,5 

 

A formação do RB da ZIN é mais favorável 

cineticamente, embora o RF seja mais estável que 

o RB. A água, produto da reação, faz ligação de 

hidrogênio com o oxigênio do grupo cetona 

resultando em abaixamento de energia, 

favorecendo assim a formação do RB. Em passos 

futuros será feito o mesmo estudo na presença de 

solvente explícito. 

Conclusões 

Nossos resultados sugerem que para a ZIN a 

formação do RB é cineticamente mais favorável e a 

formação do RF é termodinamicamente mais 

favorável em fase gasosa. Desta forma é esperado 

que no teste de DPPH, a oxidação da ZIN ocorra 

pelo RB, de forma semelhante à CAP.  

Agradecimentos 

Ao CNPq, CAPES, UFC e CENAPAD-UFC. 
_________________________________________  
[1].Kogure et al. Biochimica e biophysica Acta 2002,1573,84-92 

[2].Hidalgo et  al. Química Nova, Vol.32, No.6, 1467-1470,2009 


