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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Pablo Andrei Nogara 

1.2 CPF / Passaporte 
023.981.890-31 

 

1.2 Instituição  
UFSM 
 

1.3 Programa CAPES/ nº do Processo  
CAPES-PRINT 
88887.374997/2019-00 

1.5 Projeto: Estratégias farmacológicas e nutricionais para a 
promoção da saúde 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Maria Rosa Chitolina 

1.7 Programa de Pós-Graduação:  
PPG Ciências Biológicas: Bioquímica Toxicológica 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade (DSE ou PDEE) 
 
 Bolsa: __DSE______________________ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

Università degli Studi di Padova (UNIPD), Itália 
Dipartimento di Scienze Chimiche/ Teoretical Chemistry Group 
Orientadora: Profª Drª Laura Orian 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/12/2019 

2.3.2 Término 

17/03/2020* 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 3160,61** 

3.2 Auxílio-instalação € 1.300,00 x 1 = € 1.300,00 

3.3 Seguro-saúde € 90,00 x 6 = € 540,00 

3.4 Adicional-localidade € 0,00 

3.5 Mensalidade € 1.300,00 x 4 € = 5.200,00* 

3.6 Auxílio-diário € 0,00 

* Devido a pandemia de COVID-19 instaurada na Itália no final de Fevereiro e início de Março de 2020, o aluno encerrou suas 

atividades com antecedência, no dia 17 de Março de 2020 (inicialmente a data prevista era 31/05/2020). Dessa maneira, o aluno 

recebeu da CAPES 4 mensalidades de € 1.300,00 (e não 6 como previsto inicialmente).   

** A passagem aérea de ida e volta foi obtida pela CAPES. 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
Investigar aspectos estruturais, energéticos e de reatividade envolvidos em compostos orgânicos de selênio (Se) e 
mercúrio (Hg), relacionando com seus efeitos biológicos e interações com as enzimas glutationa peroxidase (GPx) e 
tiorredoxina redutase (TrxR),  através de modelagem molecular in silico (docking molecular e cálculos de DFT), em 
colaboração com pesquisadores estrangeiros, contribuindo assim para a saúde pública. 
 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
- Ensaios de docking molecular entre compostos de Hg e as enzimas GPx e TrxR; 
- Análise dos residuos de aminoacidos conservados nas enzimas GPx e TrxR; 
- Construção de um modelo dos sítio ativos (clusters) da GPx e TrxR; 
- Otimizações geométricas de moléculas (reagentes, produtos e estados de transição) utilizando o programa ADF 
(Amsterdam Density Functional), visando a formação da dehidroalanina (Dha); 
- Simulação da formação da ligação Se-N; 
- Otimizações geométricas com diferentes funcionais e bases, visando encontrar o melhor método para simular a 
formação da ligação entre calcogênios e Hg (envolvidos na Reação de Rabenstein); 
- Simulação e análise energética da reação entre aminoacidos e metilmercúrio (MeHg); 
- Participação de seminários e palestras ocorridos na UNIPD. 
 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
- O método ZORA/BLYP-D3(BJ)/TZ2P foi obtido como sendo o mais adequado  para descrever caracteristicas 
estruturais e energéticas de sistemas que envolvam organocalcogênios (em especial Se) e mercúrio, tais como podem 
ocorrer nas enzimas GPx e TrxR. Energeticamente, a reação do MeHg é mais favoravel seguindo a ordem: Te > Se > 
S. Os resultados desse trabalho podem ser acessados através do artigo: A. Madabeni, M. Dalla Tiezza, O. Folorunsho, 
P. A. Nogara, M. Bortoli, J. B. T. Rocha, and L. Orian, Chalcogen-mercury bond formation and disruption in model 
Rabenstein’s reactions: a computational analysis, Journal of Computational Chemistry, 2020, 1–10, DOI: 
10.1002/jcc.26371. 
 
- Devido sua reatividade/caracter eletrofílico, alguns compostos de Se podem reagir com resíduos de Lys (através da 
formação da ligação Se-N), o que poderia estar envolvidos em efeitos toxicológicos. Os resultados desse trabalho 
podem ser acessados através do artigo: P. A. Nogara, L. Orian, and J. B. T. Rocha, The Se…S/N interactions as a possible 
mechanism of δ-aminolevulinic acid dehydratase enzyme inhibition by organoselenium compounds: a computational 
study, Computational Toxicology, 2020, 15, 100127, DOI: 10.1016/j.comtox.2020.100127. 
 
- Os demais resultados obtidos durante o DSE estão sendo organizados e discutidos na forma de um manuscrito (ou 
mais), no qual as interações entre a GPx e TrxR com o MeHg serão descritas, e a formação da Dha estudada. 
 
- De maneira geral, os resultados obtidos tentam esclarecer os mecanismos toxicológicos, a nível molecular, 
envolvidos entre espécies de Se e Hg. Isso poderá contribuir para uma melhor saúde pública, uma vez que 
conhecendo o(s) mecanismo(s) de toxicidade, possíveis tratamentos poderão ser desenvolvidos. 
 

 
 
 

 
Augusto Pestana- RS, 14 de Julho de 2020.  

 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
 
O artigo “Chalcogen-mercury bond formation and disruption in model Rabenstein’s reactions: a computational 
analysis, Journal of Computational Chemistry, 2020, 1–10”, de A. Madabeni, M. Dalla Tiezza, O. Folorunsho, P. A. Nogara, 
M. Bortoli, J. B. T. Rocha, e L. Orian, pode ser econtrado no endereço eletrônico: https://doi.org/10.1002/jcc.26371 
 

 
 
 
 
O artigo “The Se…S/N interactions as a possible mechanism of δ-aminolevulinic acid dehydratase enzyme inhibition 
by organoselenium compounds: a computational study, Computational Toxicology, 2020, 15, 100127”, de P. A. Nogara, 
L. Orian, e J. B. T. Rocha, pode ser econtrado no endereço eletrônico: https://doi.org/10.1016/j.comtox.2020.100127 
 

 
  

https://doi.org/10.1002/jcc.26371
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

1- Pesquisas desenvolvidas 
As pesquisas desenvolvidas englorabaram desde a familiarização com os programas e métodos de DFT, as suas teorias 
e usos em cálculos, visando uma melhor compreensão das caracteristicas estruturais, energéticas, reatividade e 
toxicidade de compostos de Se e Hg. Enzimas, e modelos destas (clusters), foram usadas nos estudos de interação 
receptor-ligante. 

 
2- Registros/fotos das atividades 
 
Figura 1. Participação de seminários occoridas na UNIPD. 

 
Fonte: Pablo A. Nogara (adaptado do website do grupo de pesquisa Teoretical Chemistry Group - 
http://wwwdisc.chimica.unipd.it/theochem/pubblica/), com permissão de profª Drª Laura Orian. 

 
 
Figura 2. Laboratório de pesquisa: principal local onde foram realizadas as atividades. 

 
Fonte: Pablo A. Nogara, com permissão da profª Drª Laura Orian. 


