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RESUMO 

 

Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) é uma tecnologia da 

área da química medicinal que busca esclarecer as relações existentes entre 

estruturas moleculares e suas respectivas atividades biológicas. Para isso, são 

construídos modelos QSAR a partir dos dados estruturais (1D, 2D, 3D ou 4D) 

provenientes de uma série de moléculas já testadas para uma determinada 

atividade. Através de predições realizadas por esses modelos, objetiva-se 

identificar quais modificações na molécula podem influenciar, reforçando ou não 

a resposta biológica. Tal tecnologia permite acelerar o desenvolvimento de 

novos compostos, reduzindo os custos destinados ao planejamento de 

fármacos.  Considerando o contexto brevemente exposto, o presente trabalho 

apresenta como objetivo geral desenvolver uma metodologia para predição de 

atividade biológica em moléculas bioativas. A metodologia foi validada com 

sucesso através da aplicação da ferramenta em dois conjuntos de dados com 

resultados superiores aos previamente publicados. O primeiro deles envolvendo 

o tratamento de diabetes, alcançando r2pred = 0.91. O segundo conjunto referente 

ao tratamento de câncer, com r2pred=0.98. Por fim, duas aplicações da ferramenta 

foram realizadas, contribuindo com a identificação de novas estruturas 

moleculares bioativas usando diferentes abordagens. Sendo a primeira delas 

destinada ao tratamento da doença de chagas, incluindo a construção de 

modelos QSAR híbridos para três séries, obtendo, r2pred=0.8, 0.68 e 0.85. A 

segunda aplicação para construção de modelos QSAR-4D foi destinada ao 

tratamento da tuberculose com r2pred=0.72. Todos os experimentos realizados, 

sejam para validação ou para identificação dessas novas moléculas 

demonstraram, não somente a eficiência da metodologia proposta e da 

ferramenta desenvolvida, como também a versatilidade de aplicações possíveis 

por meio dela, seja seguindo o seu pipeline geral, seja utilizando-o parcialmente 

de modo combinado com outras ferramentas existentes. 

 

 

Palavras chave: Modelos QSAR, QSAR-3D, Quimioinformática, Bioinformática 

estrutural, Atividade Biológica, Predição, Regressão, seleção de características. 
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ABSTRACT 

 

Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) is a technology in the 

field of medicinal chemistry that seeks to clarify the relationships between 

molecular structures and their biological activities. For this, QSAR models are 

constructed from the structural data (1D, 2D, 3D or 4D) from a series of molecules 

already tested for a given activity. Through predictions made by these models, it 

is aimed to identify which modifications in the molecule can influence, reinforcing 

or not the biological response. Such technology allows accelerating the 

development of new compounds by reducing the costs for drug design. 

Considering the briefly exposed context, the present work aims to develop a 

methodology for predicting biological activity in bioactive molecules. The 

methodology was successfully validated through the application of the tool in two 

sets of data, which results outperformed those previously published. The first set 

involving diabetes treatment, it reached r2pred=0.91. The second set referring to 

cancer treatment, with r2pred=0.98. Finally, two applications of the tool were 

performed, contributing to the identification of new bioactive molecular structures 

using different approaches. The first of which is intended for the treatment of 

chagas disease, including the construction of hybrid QSAR models for three 

series, obtaining r2pred = 0.8, 0.68 e 0.85. The second application was the 

construction of QSAR-4D for the tuberculosis treatment with r2pred = 0.72. It 

doesn’t matter if the experiments were for validation or for the identification of 

these new molecules. All of them demonstrated not only the efficiency of the 

proposed methodology and the developed tool, but also the versatility of possible 

applications with this methodology, either following its general pipeline or using it 

in a partially way combined with other existing tools. 

  

 

 

Keywords: QSAR Models, QSAR 3D, Chemoinformatics, Structural 

Bioinformatics, Biological Activity, Prediction, Regression, Feature Selection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

 A humanidade está constantemente buscando novos medicamentos para 

tratar diversos tipos de doenças. O processo de desenvolvimento de novos 

medicamentos ou drug development é complexo e repleto de desafios, 

consumindo tempo, demandando investimentos e envolvendo várias áreas de 

conhecimento  (MANDAL; MOUDGIL; MANDAL, 2009).  

O surgimento de técnicas clássicas de Quantitative Structure–Activity 

Relationship (QSAR), como análise Hansch (HANSCH, 1969), assim como o 

avanço da computação e em especial das técnicas de inteligência artificial, vem 

possibilitando um aumento na eficiência de todo o processo (SCHNEIDER et al., 

2020). 

Uma das primeiras etapas do desenvolvimento de fármacos é o drug 

design ou desenho de fármaco. É nessa etapa que são aplicadas as técnicas de 

QSAR e na qual se busca identificar pequenas moléculas bioativas com potencial 

para interferir nas iterações moleculares críticas para o progresso de uma 

determinada doença. 

De acordo com Verme (2010), os modelos QSAR buscam prever a 

atividade biológica de moléculas que geralmente são empregadas buscando 

ativar ou inibir uma macromolécula tida como alvo. Dixon e Stockwell (2009) 

explicam um alvo molecular, como sendo a molécula chave envolvida numa rota 

metabólica ou via de sinalização associada a uma condição específica de 

doença, enquanto ligantes ou leads são moléculas que se ligam a esse alvo para 

modificar sua função, seja, inibindo ou ativando funções relacionadas as 

interações da molécula alvo (MANDAL; MOUDGIL; MANDAL, 2009).  

Ainda segundo Verme (2010), QSAR é uma valiosa ferramenta para o 

planejamento de novos fármacos, pois certamente diminui a quantidade de 

compostos a serem sintetizados, já que facilita a escolha de candidatos mais 

promissores. Ou seja, através dos modelos QSAR é possível otimizar a 

identificação de ligantes com potencial para apresentarem bons resultados, 

sintetizado apenas os mais promissores e assim, evitando desperdício de 

recursos. 
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Atualmente, existem várias abordagens para construção de modelos 

QSAR que diferem entre si pela forma como representam as estruturas 

moleculares e definem seus descritores. Apesar disso, todas apresentam o 

mesmo propósito de elucidar as relações existentes entre estrutura e resposta 

biológica.  

Um dos caminhos para incrementar as abordagens existentes na 

construção de novos modelos QSAR é explorar, de forma eficiente, as diversas 

técnicas de aprendizado de máquina, incluindo métodos de seleção de atributos 

quem vem sendo pesquisados recentemente, assim como as diversas 

possibilidades de algoritmos de aprendizado. 

 

1.2. Motivação 

 

A OMS (2000) relata a complexidade no desenvolvimento de novos 

medicamentos como um dos processos mais difíceis da indústria farmacêutica, 

mobilizando milhões de dólares. Segundo Huang et al. (2010), para um 

medicamento chegar aos pacientes, geralmente, mais de 8 anos e milhões de 

dólares em investimentos são necessários para concluir o longo e tedioso 

processo de desenvolvimento de medicamentos. 

A OMS (2000) complementa ainda, mencionando que os avanços 

tecnológicos, em áreas como a caracterização estrutural de biomacromoléculas, 

ciências da computação e biologia molecular, tem contribuído para tornar a saga 

do desenho de fármacos racionais um desafio viável. 

Verme (2010) reforça as razões pelas quais QSAR tornou-se uma 

alternativa útil, enfatizando, dentre outras questões, o alto custo e tempo que em 

geral são necessários no desenvolvimento de medicamentos, inclusive nos 

estágios finais de desenvolvimento (até mesmo após a comercialização) e 

necessidade de sacrificar animais. Acrescenta ainda que muitos compostos 

estão disponíveis devido a química combinatória e abordagens HTS (High-

throughput screening), mas estimativas são necessários para a priorização da 

síntese e triagem. 

Nesse contexto, ao projetar e desenvolver uma nova ferramenta para 

apoiar a construção de modelos QSAR aproveitando a base teórica já utilizada 

por metodologias anteriores (CRAMER; PATTERSON; BUNCE, 1988) 
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(KUBINYI; HAMPRECHT; MIETZNER, 1998) e incorporando inovações 

tecnológicas mais recentes (BROWN et al., 2020)(VAMATHEVAN et al., 2019) 

(LI et al., 2017)(DEVINYAK; LESYK, 2016), é possível disponibilizar uma 

ferramenta mais acessível em termos financeiros, eficiente em termos de 

processamento, com um processo de validação confiável, amigável para seus 

usuários e que gere modelos rigorosos com uma boa capacidade preditiva. 

Dessa forma, possibilitando inclusive a predição de novas biomoléculas ainda 

não sintetizadas. 

 

1.3. Objetivos 

 

Considerando o contexto brevemente exposto, o presente trabalho apresenta 

como objetivo geral desenvolver uma metodologia para predição de atividade 

biológica em moléculas bioativas. 

 Para atingir esse objetivo, os seguintes objetivos específicos devem ser 

realizados: 

 Especificar, projetar, implementar a ferramenta para automatizar a 

metodologia proposta e apoiar trabalhos na área de drug design; 

 Construir novos modelos QSAR-3D; 

 Validar a metodologia aplicando a ferramenta desenvolvida em conjuntos 

de dados conhecidos com resultados previamente publicados; e  

 Utilizar a ferramenta em novos conjuntos de compostos bioativos para 

viabilizar o planejamento de novos compostos bioativos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica que servirá de base 

para apoiar esse trabalho. Na seção 2.1, discorre-se brevemente sobre drug 

development para contextualização do processo de desenvolvimento de um 

novo medicamento. Na seção 2.2, especifica-se a fase de drug design e sua 

relação com a área de modelagem QSAR, assunto tratado na seção 2.3. Logo 

após, na seção 2.4, o assunto introduzido é aprendizado de máquina, incluindo 

definições importantes. Já na seção 2.5, discorre-se sobre a seleção de 

atributos. Finalmente, a seção 2.6 trata do processo de avaliação dos modelos 

construídos. 

 

2.1. Drug Development 

 

A humanidade está constantemente buscando novos medicamentos para 

tratar diversos tipos de doenças. O processo de desenvolvimento de novos 

medicamentos ou drug development é complexo, orientado pela ciência e visa 

desenvolver medicamentos eficientes e seguros para o tratamento dos pacientes 

(KHURANA; ROHILLA; DEEP, 2018). Esse processo é repleto de desafios, 

consumindo tempo, demandando investimentos e envolvendo várias áreas de 

conhecimento  (MANDAL; MOUDGIL; MANDAL, 2009). Ele passa por diversas 

fases e testes até que uma nova molécula eficiente e segura possa chegar ao 

mercado. 

Nos Estados Unidos, o drug development é orientado por uma agência 

governamental denominada Food and Drug Administration (FDA), sendo 

composto por cinco fases conforme pode ser visualizado na Figura 1 seguinte: 
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Figura 1. Cinco etapas críticas no processo de desenvolviemnto de medicamento nos Estados 

Unidos 

 

Fonte: Adaptada da Página da Nebioloab. Disponível em: <https://www.nebiolab.com/drug-

discovery-and-development-process/>. Acessado em: 20 dez. 2020. 

 

Segundo Schneider et al. (2020), o desenvolvimento de novos 

medicamentos ou Drug Development costuma ser um complexo, longo e custoso 

processo associado a diversas falhas clínicas. A etapa planejamento de 

fármacos pode ser considerada promissora no sentido de aprimoramento do 

processo com o apoio da computação que vem agregando cada vez mais com 

o aumento da capacidade de processamento de dados e os avanços na área de 

inteligência artificial. Desse modo, agilizando, descomplicando e refletindo na 

redução de custos.   

THOMFORD et al., 2018 reforça o papel da inteligência artificial afirmando 

que a etapa de Drug Discovery, foi extremamente beneficiada nos últimos anos 
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devido aos avanços tecnológicos, dentre os quais, o emprego de técnicas de 

inteligência artificial para seleção de candidatos a novos medicamentos. A 

automação dos processos de laboratório aliada a soluções de software 

inovadoras na fase de drug design prometem uma entrega mais rápida de 

medicamentos com melhores características. (SCHNEIDER, 2019) 

Diversos trabalhos acadêmicos e empresas da indústria farmacêutica, 

ambos participantes desse processo, mencionam estimativas relacionadas a 

tempo e custos empregados até a conclusão desse processo. A Nebioloab 

(2020), por exemplo, afirma que a aprovação de um novo medicamento nos 

Estados Unidos, deve demorar entre 12 e 15 anos, dispendendo um investimento 

em torno de 1 bilhão de dólares. Enquanto, khurana; Rohilla; Deep (2018) 

afirmam que o tempo para obtenção de um novo medicamento é 

aproximadamente entre 13 anos e meio a 15 anos a um custo entre 800 milhões 

e 1 bilhão de dólares. 

 

2.2. Drug Design 

 

A primeira fase do desenvolvimento de um medicamento é comumente 

denominada Drug Discovery (fase na qual o presente trabalho está inserido), 

podendo ser dividida em algumas etapas, sendo a primeira delas, a identificação 

de alvos. Em seguida, a eliminação de alvos errados (decoys). Posteriormente, 

a geração de pequenas moléculas ligantes e finalmente, a triagem dessas 

moléculas promissoras (leads), selecionando as que avançam para as fases 

subsequentes, sendo as demais eliminadas do processo (FDA, 2020).  

Segundo Song, Lim e Tong (2009), a descoberta de fármacos nesse 

momento é caracterizada pela produção de grandes quantidades de compostos, 

gerando bibliotecas de dados e consequentemente, a necessidade de examinar 

e gerenciar os dados armazenados nessas mesmas.  

Huang et al. (2010) e Song, Lim e Tong (2009) explicam que essa situação 

provocou o surgimento de uma área conhecida como projeto de fármacos 

assistidos por computador (CADD). O CADD representa métodos e recursos 

computacionais que são usados para facilitar o design e a descoberta de novas 

soluções terapêuticas, oferecendo uma alternativa in silico às técnicas de 
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química medicinal para estudar a estrutura e prever a atividade biológica de 

candidatos a fármacos, apresentando vantagens em relação a custos e tempo. 

Yu e Mackerell (2016) complementam a informação supramencionada, 

afirmando que abordagens computacionais são ferramentas bastante usadas 

para guiar experimentos de drug design e tais procedimentos podem ser 

classificados em dois tipos de abordagens gerais: baseadas em estrutura, 

Structure-based drug design (SBDD) e o design de fármacos baseados em 

ligantes, Ligand-based drug design (LBDD). 

A diferença entre as abordagens SBDD e LBDD está intrinsicamente 

relacionada ao fato de considerar ou não o conhecimento sobre a estrutura da 

molécula alvo, conforme explica Huang et al. (2010). O projeto de fármacos 

SBDD depende do conhecimento tridimensional da estrutura do receptor e de 

seus sítios ativos para investigar a interação, a energia de ligação e a 

complementaridade entre o ligante e o receptor. Enquanto, a abordagem de 

projeto LBDD consiste nos conhecimentos relacionados com características 

intrínsecas dos ligantes e não com sua relação com prováveis alvo biológicos 

(abordagem na qual se enquadra a construção de modelos QSAR). 

É importante destacar que ambas as abordagens podem ser aplicadas 

como ponto de partida para que a descoberta de um composto seja realizada de 

forma que se incrementem propriedades como a farmacocinética, solubilidade, 

seletividade, potência ou estabilidade das moléculas estudadas (HUANG et al., 

2010). 

 

2.3. Quantitative Structure–Activity Relationship (QSAR) 

 

Segundo Lo et al. (2018), QSAR é uma das principais áreas de aplicação 

de aprendizado de máquina na descoberta de medicamentos, a qual está 

ajudando os pesquisadores a entender e explorar as relações entre as estruturas 

e suas atividades biológicas.  Ou seja, nesse contexto são construídos modelos 

QSAR que ajudam a entender e explicar mecanismos de ação de fármacos a 

nível molecular e desse modo, contribuem para a geração de novos 

medicamentos.  

Modernas técnicas de aprendizado de máquina podem ser utilizadas, não 

somente para exploração das relações existentes entre estrutura e atividade 
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biológica que geram os modelos QSAR, como também para explorar as relações 

existentes entre estrutura e suas propriedades por meio da geração de modelos 

Quantitative Structure Property Relationships (QSPR). Cherkasov et al. (2014) 

exemplificam propriedades físico-químicas de fármacos que podem ser 

exploradas pelo QSPR, tais como: toxicidade, metabolismo, interações entre 

fármacos e carcinogênese. 

Gupta, Kumar e Aparoy (2018) elencam vantagens de se utilizar QSAR e 

objetivos geralmente almejados nessa área. As vantagens citadas são:  Síntese 

química e processos de avaliação biológica são caros e demorados. O processo 

não requer conhecimento da estrutura alvo dos fármacos. Proporciona 

racionalidade e melhor compreensão da estrutura e seus efeitos. Testes 

biológicos também são caros. 

Os principais objetivos das abordagens QSAR mencionados por Gupta, 

Kumar e Aparoy (2018) são: Identificar os descritores moleculares que estão 

relacionados a atividade biológica desejada. Derivar um modelo matemático que 

possa ser usado para estimar atividade de moléculas a serem testadas. 

Identificar e conceber novos potenciais e eficazes entidades químicas. 

Lo et al. (2018) afirmam que há um protocolo que tem sido sistematizado 

para construção de modelos QSAR. Esse protocolo é constituído por várias 

etapas que envolvem quimicoinformática e técnicas de aprendizado de máquina. 

As etapas elencadas por esse trabalho são as seguintes: codificação molecular, 

seleção de características e fase de aprendizado. 

Na etapa de codificação molecular, características e propriedades são 

derivadas da estrutura (os chamados descritores). Na etapa de seleção de 

descritores (características), os mais relevantes são selecionados, a fim de 

reduzir a dimensionalidade dos dados. Por fim, na fase de aprendizado são 

aplicadas as técnicas de aprendizado de máquina para geração dos modelos 

QSAR. É nessa última fase que devem ser definidos os conjuntos de dados que 

serão utilizados para treinamento dos modelos, assim como para validação. 

Para construção de modelos QSAR, na etapa de codificação molecular, 

são definidos descritores (variáveis independentes, X) através de relações 

matemáticas baseadas em suas estruturas, propriedades físico-químicas e 

conformacionais. O objetivo é prever a atividade biológica (variável dependente, 

y) de uma série de moléculas.  
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Os modelos QSAR podem ser classificados quanto a sua 

dimensionalidade. De acordo com, Lo et al. (2018), os descritores podem ser 

classificados em uma (1D), duas (2D), três (3D) ou quatro dimensões (4D). Os 

descritores 1D são descritores escalares que usam informações como: 

contagem de átomos e suas ligações.  

Os descritores 2D são mais comuns na literatura, incluindo índices 

topológicos e perfis moleculares. Existem ferramentas para gerações de 

diversos tipos de descritores 2D, como as ferramentas Patel (YAP, 2010) e 

Dragon (HELGUERA et al., 2008). Exemplos de descritores 2D incluem: 

descritores de autocorrelação, constantes substituintes e superfícies. Os 

modelos 2D podem ser considerados competitivos e algumas vezes até 

superiores a modelos 3D. 

  É relevante mencionar que embora os modelos clássicos 1D e 2D, sejam 

mais simples, mais rápidos e mais fáceis de automatizar e interpretar, 

apresentam limitações. Os modelos QSAR 3D surgiram como uma extensão 

natural aos modelos anteriores (Verme, 2010). Eles são construídos a partir dos 

dados tridimensionais provenientes das estruturas moleculares de uma série de 

compostos químicos devidamente alinhados e relações matemáticas que tentam 

representar as interações intermoleculares existentes. 

 Os métodos amplamente difundidos como CoMFa e CoMSia, dentre 

outros existentes, atuam na geração de modelos QSAR-3D. É importante 

destacar ainda que os descritores 3D apresentam uma maior complexidade 

computacional. Valores das energias potenciais de Coloumb e Lenard-Jones ao 

redor de uma molécula são importantes exemplos de descritores 3D.  

Finalmente, os descritores 4D são considerados uma extensão dos 3D, 

passam a considerar múltiplas estruturas conformacionais. O LQTA-QSAR é um 

pacote que faz uso de descritores 4D, uso de dinâmica molecular e do pacote 

GROMACS (MARTINS et al., 2009). 

Em termos computacionais, há muito a ser explorado nesse contexto. Já 

que a dimensionalidade dos dados gerados é consideravelmente alta, durante a 

fase de pré-processamento é possível, por exemplo, empregar diferentes 

técnicas de redução de dimensionalidade. Assim como, na geração dos 

modelos, é possível explorar diversas técnicas de aprendizado de máquina em 

busca de modelos mais eficientes. 
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2.3.1. Atividade biológica (variável dependente, y) 

 

 Moléculas bioativas ou moléculas que influenciam processos biológicos 

no organismo são moléculas capazes de ativar ou inibir uma resposta biológica 

em relação a uma molécula alvo. Quando uma molécula ligante ativa uma 

molécula receptora, o ligante costuma ser denominado de agonista, por outro 

lado, quando a molécula ligante inibe a atividade da molécula receptora é 

denominada de antagonista. Em ambos os casos, existem métricas que 

traduzem a potência de inibição ou ativação. Mais especificamente, essas 

métricas medem a concentração necessária para ativar ou inibir 50% das 

moléculas alvo.  

A métrica realizada para verificar a quantidade de composto necessário 

para induzir uma resposta de 50% da molécula receptora em relação a resposta 

máxima, durante um certo período de exposição, é denominada EC50. Em outras 

palavras, EC50 mede a potência do ligante em relação ao receptor.  

Por outro lado, a métrica para mensurar a quantidade de reagente 

necessário para inibição de 50% molécula alvo é denominada IC50. Ao colocar o 

IC50 em escala logarítmica na base 10, essa métrica passa a ser denominada 

pIC50. Nesses casos, o que se mede é a potência da resposta biológica ou 

atividade biológica. 

 

2.3.2. Descritores 3D 

 

Considerando o que foi definido em Crammer (1998), para calcular os 

valores dos descritores que irão compor a matriz de entrada dos métodos para 

construção de novos modelos QSAR 3D, é necessário realizar alguns 

procedimentos. Antes de tudo, a série de moléculas (ligantes) já alinhada é 

centralizada numa grade ou grid. Em seguida, são calculadas as interações de 

energia entre os ligantes e sondas (probes) posicionados em pontos distribuídos 

uniformemente ao longo do grid. Esse procedimento está representado na figura 

2. 
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Figura 2. O processo do comparative molecular field analysis (CoMFA). 

 

Fonte: Cramer, Patterson e Bunce (1988). 

 

Verma (2010) aborda informações relevantes em relação as interações 

intermoleculares consideradas para o cálculo dos descritores. As principais 

forças encontradas nas interações intermoleculares entre o receptor e o fármaco 

incluem as ligações eletrostáticas ou interações de coulomb, ligações de 

hidrogênio, interações estéricas ou de van der Waals e ligações hidrofóbicas. As 

interações eletrostáticas e de ligações de hidrogênio são responsáveis pela 

especificidade do ligante-receptor, enquanto as interações hidrofóbicas 

geralmente fornecem a força para a ligação.  

Lehninger, Nelson e Cox (2014) afirmam que ligações de hidrogênio e 

interações iônicas, hidrofóbicas e de van der Waals são individualmente fracas, 

porém de forma coletiva, elas demostram uma influência significativa não 

somente nas estruturas tridimensionais de proteínas, mas também nos ácidos 

nucleicos, polissacarídeos e lipídeos de membranas.  
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As interações estéricas ou de van der Waals podem ser calculadas 

através do Potencial de Lennard-Jones de acordo com a seguinte equação. 

 

𝑃 = 4 𝜖[(𝜎/𝑟) − (𝜎/𝑟) ]                  

 

 A ideia é representar o comportamento das interações de atração e 

repulsão entre as forças exercidas entre as duas moléculas ou átomos 

envolvidos. Nessas interações, os elétrons não são trocados ou compartilhadas. 

O que ocorre é que forças de atração (forças de van der Waals ou London) e 

repulsão existentes provocam a aproximação ou afastamento de elétrons. 

 A força atrativa ocorre há uma grande distância, enquanto a força 

repulsiva a uma distância bem menor. Na fórmula, o 𝜖 representa a constante 

eletrostática, o r representa a distância entre os átomos ou moléculas em 

questão, (1/𝑟)  representa a repulsão e  (1/𝑟)  representa a atração. Os 

valores ϵ, e, 𝜎 representam valores tabelados para cada tipo de átomo. 

No caso dos descritores baseados na Lei de Coulomb, a ideia é 

representar o comportamento das interações eletrostáticas entre partículas 

eletricamente carregadas. A fórmula que descreve essa lei é exibida na equação 

a seguir. 

𝐹 =
𝑞 𝑞

4𝜋𝜖𝑟
 

 

Nessa equação, o ε representa a constante dielétrica do meio, o r 

representa a distância entre as partículas em questão, q1 e q2 são suas 

respectivas cargas. 

Os descritores Hydrogen-Bound (HB) e Hydrofobic-Bound(HF) são 

utilizados para detectar a presença de grupos que fazem ligações de hidrogênio 

e interações hidrofóbicas, respectivamente. A fórmula utilizada para representar 

descritores HB e HF é um Gaussiana que apresenta valor 1 ao redor de um raio 

do átomo que faz ligação de hidrogênio (HB) ou que é hidrofóbico (HF). A fórmula 

a seguir representa matematicamente essas ligações. 

 

𝐸 = 𝐴 × 𝑒 ×( ) 
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Nessa equação, o e representa exponencial e o d representa a distância. 

 

2.4. Aprendizado de Máquina 

 

De forma bem simplória, é possível afirmar que a inteligência artificial 

busca representar o processo de aquisição de conhecimento realizado por seres 

humanos em máquinas. Seguindo essa linha de raciocínio, é possível dotar as 

máquinas de “inteligência”, ou seja, máquinas capazes de extrair conhecimento 

a partir de dados brutos.  

Em geral, segundo Solange (2005), o processo de aquisição do 

conhecimento pode ser representado por meio de cinco etapas: identificação, 

conceituação, formalização, implementação e testes.  Essas etapas podem 

servir como roteiro para aplicação de diversas técnicas que têm sido 

desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos. Nesse contexto, uma das áreas 

da inteligência artificial que vem sendo utilizada para tratar diversos problemas 

em diferentes domínios de aplicação, é denominada aprendizado de máquina. 

Então, aprendizado de máquina ou machine learning é uma subárea da 

inteligência artificial. De acordo com Naqa (2015), essa subárea apresenta 

algoritmos computacionais em evolução que são técnicas projetadas para 

emular a inteligência humana e desse modo, aprender com o contexto atual dos 

dados de entrada, generalizando para obter respostas em relação a informações 

novas. 

 

2.4.1. Atividades de Aprendizado de Máquina 

 

As tarefas propostas relativas a problemas de extração de conhecimento 

podem ser classificadas segundo os objetivos a que se propõem. Dependendo 

da tarefa a ser executada, há uma categorização para enquadrá-la. As tarefas 

podem ser divididas entre dois grupos: preditivas e descritivas. As tarefas 

preditivas e descritivas, por sua vez, podem ser subdivididas, conforme pode ser 

visualizado na Figura 3, a seguir. 
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Figura 3. Tarefas de aprendizado de máquina  

 
Fonte: Adaptada de Solange (2005). 

 

No caso da aplicação de atividades preditivas, os algoritmos utilizados 

nesse tipo de atividades são comumente denominados de algoritmos 

supervisionados. Os problemas podem ser descritos como problemas de 

classificação ou regressão. Tanto o classificador como o regressor são gerados 

a partir dos processos indutivos que permitem obter conclusões genéricas com 

base em um conjunto de exemplos específico.  

Ambos, classificador e regressor, são utilizados com a finalidade de 

predizer os rótulos de saída para cada exemplo testado, considerando classes 

previamente definidas. Mais especificamente, eles são utilizados no processo de 

aprendizado de máquina supervisionado. Basicamente, o que diferencia um 

classificador de um regressor é o tipo de rótulo dos dados induzidos nesse 

processo. No caso da classificação, os rótulos são discretos, enquanto no caso 

da regressão, os rótulos são contínuos. A Figura 4 a seguir, auxilia no 

entendimento do processo de regressão. 
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Figura 4. Processo de Regressão 

 
Fonte: Adaptada de Solange (2005). 

 

 Diferentemente das atividades preditivas, nas quais cada instância do 

conjunto de dados possuía um rótulo de saída previamente conhecido, nas 

atividades descritivas esse rótulo não está previamente determinado. De acordo, 

com as técnicas empregadas durante os experimentos de extração de 

conhecimento, podem ser obtidas relações entre instâncias que determinem a 

geração de grupos com características semelhantes e que poderão ser rotulados 

na análise dos resultados desses experimentos.  

Os rótulos obtidos nas atividades descritivas não são originados de 

processos determinísticos, ou seja, diferentes agrupamentos podem ser obtidos 

e assim, diferentes rótulos atribuídos em função dos experimentos realizados. A 

obtenção desses rótulos é imprevisível, assim como as relações que estão 

estabelecidas através deles.  

A análise dos resultados obtidos através da execução de técnicas 

descritivas, muitas vezes não é trivial. Contudo, se analisados de forma 

cuidadosa por especialistas no domínio tratado, os resultados podem repercutir 

em conhecimentos relevantes. Os algoritmos utilizados em atividades descritivas 

são conhecidos comumente como algoritmos não supervisionados. 

 

2.4.2. Paradigmas de Aprendizado de Máquina  

  

Um paradigma de aprendizado pode ser entendido como o modo como 

acontece o aprendizado dado um conjunto de exemplos. Com relação aos 

paradigmas de aprendizado, de acordo com Solange (2005), existem, dentre 
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outros, os paradigmas: simbólico, estatístico, baseado em exemplos, 

conexionista e evolutivo. Cada paradigma fundamenta-se em ideias diferentes 

para extração do conhecimento. Em geral, cada algoritmo de aprendizado pode 

ser enquadrado em algum paradigma conhecido.  

O paradigma simbólico está baseado na ideia de utilizar representações 

simbólicas representadas como expressões lógicas. O algoritmo da árvore de 

decisão, por exemplo, está enquadrado no paradigma simbólico, pois busca 

aprender novos conhecimentos construindo representações simbólicas ao 

analisar seus exemplos e contraexemplos. Outros algoritmos enquadrados 

nesse paradigma são: regras de decisão e redes semânticas. 

 Enquanto isso, o paradigma estatístico, como o nome já sugere, utiliza 

técnicas provenientes da estatística. O naive bayes é um algoritmo bastante 

conhecido que está enquadrado no paradigma estatístico, pois utiliza um modelo 

probabilístico para induzir conhecimento. Uma das características principais dos 

algoritmos do paradigma estatístico é considerar que os valores dos atributos 

estejam normalmente distribuídos. 

Outro paradigma já supramencionado é o paradigma baseado em 

exemplos. Esse paradigma possui algumas características importantes, dentre 

as quais: memoriza as instâncias que fazem parte da base de dados de 

treinamento, utiliza medidas de similaridades para realizar comparações entre 

instâncias e compara uma nova instância com as instâncias já memorizadas. Um 

dos algoritmos do paradigma baseado em exemplos mais utilizado é o k-Nearest 

Neighbor Algorithm (K-NN).  

O paradigma conexionista é caracterizado por algoritmos compostos de 

unidades fortemente interconectadas. Nesse paradigma é possível destacar as 

redes neurais artificiais, as quais podem ser descritas como construções 

matemáticas que se inspiraram em conceitos da biologia, mais especificamente, 

no sistema nervoso.  
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2.4.3. Etapas do processo de aprendizado de máquina 

 

Aprendizado de máquina tornou-se rapidamente uma área de atuação 

extremamente promissora em virtude do grande volume de dados disponíveis e 

da demanda existente. Diversos domínios podem gerar dados que sirvam de 

origem para o processo de aprendizado de máquina. Na Figura 5, é possível 

visualizar as etapas desse processo, de acordo com Solange (2005). 

 

Figura 5. Etapas do processo de aprendizado de máquina. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Cada domínio pode apresentar diversos problemas que possibilitem a 

aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. Todavia, para que seja 

possível identificar esses problemas, é necessário estudar o domínio em questão 

detalhadamente, conhecendo suas demandas e peculiaridades. Dependendo do 

domínio, muitas vezes é interessante ter a disposição especialistas na área, não 

somente para identificação dos problemas, mas também para analisar e avaliar 

os resultados no pós-processamento, utilizando o conhecimento adquirido desse 

processo de forma satisfatória. 

A etapa de pré-processamento, consiste em realizar processos de 

extração e integração, limpeza, transformação dos dados, seleção e redução dos 

dados. Isso significa dizer que os dados precisam ser preparados para realização 

dos experimentos. A etapa de processamento consiste na execução dos 

experimentos propriamente ditos. Sendo necessário, decidir previamente quais 

as técnicas de mineração que serão utilizadas. De forma geral, essas técnicas 

podem ser divididas em técnicas preditivas que incluem algoritmos de 

classificação e regressão; técnicas descritivas, tais como: regras de associação 

e agrupamento (SOLANGE, 2005).  
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Na fase de pós–processamento, os dados são analisados e avaliados. 

Como já mencionado anteriormente, essa é uma tarefa que exige um profundo 

conhecimento do domínio que está sendo tratado, por isso não é uma tarefa 

trivial. Essa etapa é extremamente importante, pois não há sentido em obter 

resultados dos quais não se consiga extrair um conhecimento útil. 

 

2.4.4. Base de Dados 

 

Para aplicar técnicas de aprendizado de máquina, é necessário ter um 

conjunto de dados de entrada formando uma base de dados disponível que 

esteja condizente com os requisitos predefinidos por tais técnicas. Considere a 

Tabela 1 a seguir. Ela ilustra uma pequena base de dados fictícia para facilitar o 

entendimento com relação aos conceitos mais triviais utilizados para descrever 

as bases de dados em relação à extração de conhecimento. 

 

Tabela 1. Base de dados fictícia.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

 As informações sobre cada registro da base de dados são geralmente 

denominadas de instância ou exemplo. Na Tabela 1, cada instância exibe 

informações sobre um indivíduo e está sendo representada por uma linha. Nessa 

base de dados, tem-se então 5 instâncias (I1, I2, I3, I4 e I5). Cada instância é 

caracterizada por diversos atributos também denominados de características, 

sendo que cada atributo (representado em colunas) deve possuir um valor que 

compõe uma das características de uma dada instância.  

No exemplo em questão, cinco atributos são exibidos e denominados 

conforme elencado seguir: tempo diário no computador, interesse por tecnologia, 

idade, conhecimento em informática e nível de acesso à internet. O valor do 
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atributo “idade” para instância I4, por exemplo, é “30”. Já o atributo “interesse por 

tecnologia” dessa mesma instância I4 apresenta valor “Médio”. 

Um dos atributos da base de dados é chamado de rótulo ou variável 

dependente, esse atributo também possui um valor, contudo é considerado um 

atributo especial, o qual se deseja predizer. Esse rótulo pode representar um 

valor categórico, denominado de classe (problemas de classificação) ou um valor 

contínuo (problemas de regressão). Em ambas as situações, o aprendizado de 

máquina é classificado como supervisionado. 

No caso do exemplo da Tabela 1, o rótulo está representado pela última 

coluna “nível de acesso à internet”. Isso significa que no processo de extração 

de conhecimento, os valores dos atributos de cada instância são considerados 

para enquadra-la em alguma classe ou rótulo (saída desejada).  

Dependendo do contexto do problema, as instâncias podem ou não 

apresentar rótulos previamente definidos. Em alguns casos, os rótulos ou 

classes são definidos para as instâncias de uma base de dados apenas após a 

execução de experimentos empregando técnicas de aprendizado de máquina. 

Nesses casos o aprendizado é conhecido como não supervisionado. 

 

2.4.4 Pré-Processamento 

 

 A quantidade de instâncias e atributos de uma base de dados é muito 

relevante, pois pode repercutir de forma crucial nos resultados obtidos nos 

experimentos. Além disso, a qualidade dos dados utilizados também é decisiva 

para obtenção de resultados satisfatórios. Se uma base de dados apresentar 

uma significativa quantidade de dados irrelevantes, aleatórios, incompletos e 

ruidosos; os resultados provavelmente não terão nenhum significado. Por isso, 

não adianta transformar um conjunto de dados quaisquer em uma base de dados 

e aplicar técnicas de aprendizado de máquina esperando extrair conhecimento 

útil.  

O pré-processamento consiste em tratar a base de dados de tal forma a 

evitar problemas originados de dados ruidosos, incompletos, redundantes e 

inconsistentes e dessa forma, permitir a melhoria na qualidade desses dados 

(FACELI, 2011). Os dados ruidosos podem ser originados, por exemplo, de erros 
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aleatórios ou valores aberrantes, enquanto os dados incompletos consideram 

ausência de valores, ausência de atributos relevantes e valores agregados.  

Para evitar os problemas supracitados, podem ser realizadas diversas 

alterações nas bases de dados, tais como: limpeza dos dados, remoção de 

valores aberrantes, transformação e integração de dados. Essa última, por 

exemplo, é utilizada devido à possibilidade de existirem dados em diferentes 

escalas. Além dessas, a redução de dados também pode ser empregada, a qual 

pode ser realizada tanto em função de instâncias quanto em função de atributos. 

Isto é, técnicas para redução de dimensionalidade de dados. 

Finalmente, algumas alterações realizadas no pré-processamento podem 

também ser oriundas da necessidade de adequar a base de dados para 

aplicação de certos métodos, pois alguns métodos trabalham melhor com certos 

tipos de dados. Por exemplo, utilizando um algoritmo como naive bayes (NB) 

baseado em estatística, pode ser mais apropriado trabalhar com dados 

numéricos. Nesse caso, pode ser realizada uma conversão de dados nominais 

para dados numéricos. 

Não existe apenas uma técnica para a realização de experimentos na área 

de aprendizado de máquina, mas sim várias. A possiblidade de realizar 

experimentos com diversos algoritmos utilizando diferentes paradigmas e 

configurações distintas, seguindo diferentes metodologias, para os mais 

variados tipos de problemas, é o desafio que torna essa área tão instigante e 

promissora.  

Independente das técnicas que serão utilizadas, da forma como os 

experimentos serão conduzidos, do domínio em que se esteja trabalhando e até 

mesmo dos objetivos esperados; é crucial que os dados que serão utilizados 

sejam pré-processados previamente. Isto é, os dados precisam ser analisados e 

trabalhados antes do início dos experimentos propriamente ditos, para 

incrementar as chances de obtenção de resultados mais relevantes. 

 

2.5. Redução de dimensionalidade 

 

Muitos problemas a serem tratados por aprendizado de máquina (AM) 

apresentam uma grande quantidade de características (atributos), por exemplo, 

em aplicações de reconhecimento de imagem, bioinformática, redes sociais, 
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educação online e tantas outras (LI et al., 2017). Mais especificamente, na área 

médica esse problema pode ser frequentemente encontrado. Sendo relevante 

destacar a dificuldade em trabalhar esses dados que muitas vezes possuem 

poucas instâncias disponíveis acarretando overfitting e pouca capacidade de 

generalização (REMESEIRO; BOLON-CANEDO, 2019). 

Em geral, é necessário reduzir a quantidade de atributos para viabilizar a 

aplicação das técnicas de AM. Facelli (2011) explica que isso pode ser feito 

combinando ou selecionando atributos. Algumas das vantagens em reduzir a 

dimensionalidade dos atributos são: melhorar o desempenho do modelo 

induzido, reduzir custo computacional e melhorar a compreensão dos dados. 

Existem diversas técnicas para realizar a redução de dimensionalidade. 

Facelli (2011) menciona as seguintes áreas de pesquisa envolvidas nessas 

técnicas: reconhecimento de padrões, estatística e teoria da informação. E 

ainda, divide essas técnicas em dois grandes grupos: agregação e seleção de 

atributos.  

A agregação consiste em gerar novos atributos a partir da combinação dos 

atributos originais, tendo como exemplo clássico a Principal Components 

Analysis (PCA). Ao gerar os novos atributos, em geral, os dados originais são 

perdidos, o que em muitos contextos não é desejável, pois dificulta a 

interpretação dos dados. Nesses casos, é preferível realizar a seleção de 

atributos que consiste em escolher parte dos atributos presentes na base de 

dados original.  

Essa seleção pode ser realizada visando resolver um problema conhecido 

como maldição de dimensionalidade dos dados. Pode-se dizer que o volume do 

espaço de características cresce exponencialmente com a dimensionalidade 

(PERLOVSKY, 1998). Em geral, isso reflete a situação ideal para se trabalhar 

com bases de dados, a qual seria dispor de um número de atributos de ordem 

exponencial em relação ao número de instâncias. Esse contexto, porém, não 

costuma refletir a realidade. 

Na prática o que ocorre é a necessidade da busca por um subconjunto de 

atributos que descrimine de forma mais eficiente os dados para predição, 

eliminando atributos mais correlacionados e/ou pouco relevantes. Com isso, 

diminuindo o tempo de processamento para geração de modelos e otimizando 

os resultados, facilitando a visualização e compreensão dos dados. 
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A seleção de atributos pode ser realizada utilizando técnicas de ordenação 

ou técnicas de seleção de subconjuntos. No caso de técnicas de ordenação é 

realizado o ranking dos atributos de forma que o primeiro atributo do ranking seja 

aquele que melhor influencia na predição. Em seguida, o segundo atributo seja 

o segundo que melhor realiza tal atividade e assim sucessivamente. Para 

definição do ranking são utilizadas medidas paramétricas (usam suposições 

estatísticas sobre os dados) ou não paramétricas (não realizam suposições e 

são mais robustas). 

Na seleção de atributos por subconjuntos, considerando a forma como a 

seleção de atributos é avaliada, é possível dividir as técnicas utilizadas em três 

abordagens: embutida, baseada em filtro e baseada em wrapper. No caso das 

técnicas embutidas, a seleção de atributos é realizada dentro do algoritmo de 

aprendizado, como acontece no caso das árvores de decisão.  

No caso da abordagem baseada em filtro, o filtro é aplicado no conjunto de 

dados original, independentemente de quais técnicas porventura sejam 

empregadas a seguir, é o caso de técnicas que utilizam a variância e a 

correlação entre os atributos para realizar a seleção.  

Por fim, a abordagem wrapper utiliza um algoritmo de aprendizado para 

avaliar a seleção de atributos realizada, sendo que a seleção é realizada 

utilizando alguma estratégia de busca. Nesse caso, o subconjunto de atributos 

testado que apresentar o melhor resultado usando o algoritmo escolhido para 

essa finalidade, segundo uma determinada métrica, é escolhido para posterior 

aplicação das técnicas de AM na fase de processamento. 

Ao decidir utilizar uma ou mais das abordagens supramencionadas, deve-

se levar em consideração os pós e contras de cada uma delas. A abordagem 

que utiliza filtros, por exemplo, costuma ser mais rápida que a abordagem 

wrapper, essa por sua vez, apesar de ser comumente mais custosa, pode ser 

bastante poderosa, principalmente quando se utiliza algoritmos com 

mecanismos de buscas eficientes. 

Uma outra classificação dentro da seleção de atributos está relacionada 

ao ponto de partida da busca pelo subconjunto selecionado conforme a seguir: 

geração pra trás (backward generation) que começa com todo conjunto original 

de atributos e elimina um por vez, geração pra frente (forward generation) que 

começa sem nenhum atributo e  adiciona um a um dos atributos do conjunto 
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original, geração bidirecional (bidirecional generation), na qual a busca pode 

partir de qualquer lugar, podendo adicionar ou eliminar atributos e geração 

estocástica (random generation) quando o ponto de partida da busca é definido 

de forma estocástica. 

Com relação a estratégia de busca, as abordagens são: completa 

(exaustiva), heurística e não determinística. A abordagem completa avalia todas 

as possibilidades, mas nos casos das estratégias heurística e não determinística 

não há garantias de que a solução ótima seja encontrada. 

É relevante considerar também que os algoritmos para realização de 

seleção de atributos podem ainda ser categorizados de outro modo, de acordo 

com os diferentes formatos de dados utilizados, tais como: dados convencionais, 

heterogêneos, estruturados e streaming de dados.  

Para cada um desses tipos de dados existem diversos algoritmos 

específicos. Considerando, por exemplo, a perspectiva dos dados 

convencionais, esses algoritmos podem ser classificados em quatro grupos: 

baseados em similaridade, baseados em teoria da informação, baseados em 

aprendizado esparso e baseados em métodos estáticos  (LI et al., 2017) 

Dentro dos quatro grupos apresentados para dados convencionais, 

destacam-se algumas características que se apresentam como vantagens ou 

desvantagens de cada grupo. No caso de algoritmos baseados em similaridade, 

apesar de apresentarem um ótimo desempenho e atuarem tanto em problemas 

supervisionados como não supervisionados, exibem uma desvantagem de não 

atuarem bem com dados redundantes. Enquanto, os algoritmos baseados em 

teoria da informação são algoritmos que se utilizam de diferentes heurísticas e 

atuam em problemas supervisionados.  Eles conseguem diminuir a correlação 

entre as variáveis, mas em geral, trabalham com dados categóricos, sendo 

necessário categorizar os dados quando esses forem contínuos. 

O grupo de algoritmos baseado em aprendizado esparso tem ganhado 

destaque nos últimos anos. A seleção de atributos geralmente vem incorporada 

nos algoritmos de aprendizado, ao contrário dos grupos anteriores. Além de 

apresentarem um bom desempenho, uma das principais vantagens é a 

interpretabilidade da seleção, isto é, a facilidade em entender como os atributos 

foram selecionados. Contudo, dentre outras desvantagens, o custo 
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computacional pode ser muito alto, sendo comum a realização de operações 

matriciais complexas.  

O grupo de métodos estatísticos bastante usado no presente trabalho e já 

mencionado anteriormente por serem aplicados como filtros dos dados, atuam 

também de modo independente em relação aos algoritmos de aprendizado. 

Geralmente aplicados numa etapa de pré-processamento, apresentam baixo 

custo computacional quando comparados, por exemplo, ao grupo anterior. 

Por fim, existindo ainda outros métodos como os métodos baseados em 

deep learning, os baseados em reconstrução e os denominados de híbridos. Os 

métodos híbridos podem ser vistos como um comitê de diferentes algoritmos 

para seleção de variáveis. Esses últimos geralmente atuam em duas etapas, 

sendo a primeira a geração dos subconjuntos de atributos selecionados e a 

segunda a agregação desses resultados. 

Existem implementações já disponíveis em ferramentas e pacotes para 

aplicação de redução de dimensionalidade e seleção de características. No 

scikit-learn (2019), por exemplo, técnicas como: análise de componentes 

principais ou principal component analysis (PCA), usada para decompor um 

conjunto de dados multivariados em um subconjunto de componentes ortogonais 

e SelectKBest que mantém os atributos com as pontuações mais altas para 

quantidade “k” de valores especificados, podendo utilizar diferentes funções 

(como f_regression, e mutual_info_regression). LI et al., 2017 também apresenta 

um repositório de algoritmos disponíveis em: (http://featureselection.asu.edu/.) 

Nos últimos anos, a busca por novas abordagens para seleção de atributos 

ou mesmo pelo incremento de abordagens existentes continua. Sendo possível 

encontrar, por exemplo, trabalhos envolvendo técnicas de otimização 

(SANTANA, 2012) (JESUS; CANUTO; ARAUJO, 2018). Há trabalhos ainda mais 

específicos que envolvem seleção de atributos no contexto de QSAR 

(ARAKAWA; HASEGAWA; FUNATSU, 2007). 

 

2.6. Avaliação dos Modelos 

 

Para validar os modelos construídos, algumas decisões devem ser 

tomadas no sentido de particionar os dados que serão utilizados para realizar o 

treinamento que resultará na construção dos modelos e os dados que serão 
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utilizados para validar os modelos criados. Para isso, existem modos diferentes 

de particionamento que deverão ser realizados dependendo do contexto. 

Além disso, é importante definir também que tipos de métricas serão 

utilizadas para mensurar a qualidade do modelo. Existem diferentes métricas 

que podem ser utilizadas dependendo do tipo de dado a ser predito. Existem 

métricas para problemas de classificação, nos casos em que os rótulos são 

categóricos, tais como: acurácia, precisão, revocação (recall), f1 score, área 

under the ROC curve (AUC).   

Há também métricas específicas para avaliar modelos originados de 

problemas de regressão, cujos resultados a serem preditos são dados contínuos: 

mean squared error (MSE), route mean squared error (RMSE), mean absolute 

error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE) e R-quadrado.    

 

2.6.1. Particionamento 

 

A avaliação dos modelos gerados é necessária para que se possa verificar 

o quão apropriado ele é. Para isso, é importante entender que não se deve 

utilizar os mesmos dados (instâncias) que foram utilizados na geração do modelo 

para mensurar seu desempenho sob o risco de os modelos gerados serem muito 

ajustados a esses dados. Sendo assim, costuma-se particionar os dados 

disponíveis em conjuntos de treinamento e teste.  

Existem diversas maneiras de realizar esse particionamento. No 

particionamento denominado de hold-out, por exemplo, o conjunto original de 

instâncias é particionado em 2 conjuntos, 1 conjunto de treinamento e 1 conjunto 

de teste. Comumente, esse particionamento segue o seguinte formato: 2/3 das 

instâncias para treinamento e 1/3 para teste.  

Outro particionamento bastante conhecido é o leave-one-out, no qual 

apenas uma instância é separada para teste, enquanto as demais são utilizadas 

no treinamento. Em geral, o leave-one-out é executado repetidas vezes, 

selecionando uma instância para teste a cada execução. A partir das várias 

execuções realizadas, é comum extrair a média e desvio padrão de acordo com 

a métrica escolhida para avaliação do resultado. 

Um dos métodos comumente utilizados para avaliação é denominado 

cross-validation. Nesse método, o número de partições é definido através de um 
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parâmetro k. k define o número de partições que serão originadas ao dividir o 

conjunto original. Após realizar essa divisão, uma partição é usada como teste e 

as demais são utilizadas no treinamento para construção do modelo. Por 

exemplo, k=5 divide a quantidade de instâncias em 5 subconjuntos.  

Supondo que haja 100 instâncias no conjunto completo original, para k=2 

são geradas duas partições contendo 50 instâncias cada, das quais uma partição 

é usada para treinamento e uma para teste. Para k=5 são geradas 5 partições 

de 20 instâncias cada, das quais uma partição de 20 instâncias é utilizada para 

testes e as outras quatro partições, totalizando 80 instâncias, são usadas para 

treinamento.  

Para k=10, são geradas 10 partições de 10 instâncias cada, das quais uma 

partição para teste (10 instâncias) e nove partições para treinamento (90 

instâncias). Esse particionamento é bastante conhecido como 10-fold-cross-

validation e é o tipo de particionamento escolhido para validar o presente 

trabalho. 

 

2.6.2. Métricas de Validação para problemas de Regressão 

 

Para quantificar a qualidade da predição no contexto dos problemas de 

regressão existem algumas métricas, dentre as quais: root-mean-square 

deviation ou RMSE e R-quadrado. O uso do RMSE mostra o erro entre a média 

dos valores experimentais e as atividades previstas (resíduos). Enquanto, o 

coeficiente de correlação ao quadrado, também conhecido como R-quadrado ou 

𝑅 , é usado para mensurar os valores experimentais em relação aos valores 

preditos. O R-quadrado é dado pela seguinte fórmula. 

𝑅 = 1 −
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 

 

Nessa fórmula, o SSE representa a variação residual, é dado pela soma 

da raiz quadrada dos erros no modelo de regressão atual, onde n representa a 

quantidade de instâncias, y representa o valor observado e yi representa o valor 

previsto, conforme a fórmula a seguir. 

SSE=∑ (𝑦 − 𝑦 )  
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 Enquanto o SST representa a variação total através da seguinte equação, 

onde y’ representa a média de valores observados: 

SST=∑ (𝑦 − 𝑦′)  

 

De acordo com Scikit-learn (2019), a melhor pontuação possível para 𝑅  

é 1.0 (um modelo perfeito) e pode ser negativa (nos casos de modelos 

arbitrariamente piores).  

No contexto dos modelos QSAR, as nomenclaturas 𝑟  e 𝑞  utilizam a 

mesma fórmula exibida na equação acima. A diferença é que se denomina 𝑟  a 

métrica utilizada para mensurar a predição do conjunto completo de instâncias 

que foi utilizado para construir o modelo, ou seja, o mesmo conjunto de 

instâncias usadas para construir o modelo é utilizado para predição. 

Por outro lado,  𝑞  é a métrica utilizada para mensurar a predição quando 

há retirada de instâncias do conjunto original para validação do modelo. Quando 

se mensura a validação 𝑞  utilizando, por exemplo, cross-validation, pode-se 

utilizar a nomenclatura 𝑟 . Finalmente, para mensurar a métrica utilizada para 

predição de um determinado conjunto de instâncias de teste que não foram 

utilizadas para construção do modelo, ou seja, utilizando um conjunto externo de 

teste, pode-se utilizar a nomenclatura 𝑟 . 
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3. TRABALHOS e TECNOLOGIAS RELACIONADOS 

 

Nesse capítulo são abordados trabalhos e tecnologias relacionadas com 

o trabalho proposto. A primeira subseção menciona algumas metodologias e 

ferramentas QSAR 3D existentes. A segunda subseção trata de trabalhos 

publicados envolvendo construção de modelos QSAR 3D para diferentes 

propósitos. E finalmente, na terceira subseção, discorre-se brevemente sobre as 

tecnologias envolvidas no desenvolvimento da ferramenta proposta 3D-

QSARPy. 

 

3.1. Metodologias e Ferramentas QSAR 3D 

  

A modelagem QSAR 3D foi bastante difundida a partir da publicação do 

Comparative Molecular Field Analysis (CoMFA) em 1988 (CRAMER; 

PATTERSON; BUNCE, 1988), uma nova abordagem que partia da estrutura das 

moléculas correlacionando com suas atividades, representando as moléculas de 

ligantes através de campos estéricos e eletrostáticos. A análise dos dados era 

feita utilizando partial least square (PLS) e para validação dos resultados o cross-

validation.  

Por fim, uma representação gráfica dos resultados através de mapa de 

contorno permitia a plotagem dos coeficientes, facilitando a análise dos 

resultados. Sendo possível visualizar na figura 6 as principais características 

estéricas do QSAR para ligação de esteróides à globulina de ligação a 

corticosteroides (CBG), imagem disponível nessa abordagem CoMFA. 
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Figura 6. Vistas estereoscópicas das principais características estéricas do QSAR para ligação 

de esteróides à globulina de ligação a corticosteróides (CBG). 

Fonte: Cramer, Patterson e Bunce (1988). 

 

No referido trabalho, uma série de 21 moléculas de esteroides para 

humanos, nas ligações de corticosteroides-gobulina (CBG) e testosterona-

gobulina (TBG), é utilizada como exemplo. A metodologia CoMFA é 

detalhadamente descrita e um resumo dos resultados obtidos é apresentado, 

permitindo constatar a capacidade preditiva do emprego da referida metodologia. 

Apesar de publicada há bastante tempo, a metodologia CoMFA continua 

sendo extremamente utilizada na atualidade por diversos trabalhos que se 

propõe analisar uma série de moléculas ligantes para uma determinada 

finalidade e, também pelas publicações que propõe novas ferramentas de 

modelagem QSAR 3D (KLEBE; ABRAHAM, 1998), (KUBINYI; HAMPRECHT; 

MIETZNER, 1998), (MARTINS; FERREIRA, 2013), e 4D (MARTINS et al., 2009), 

(TOSCO; BALLE, 2010) comprovando que o CoMFA continua sendo uma 

referência nessa área.  

O método (KLEBE; ABRAHAM, 1998) no qual os campos são expressos 

em termos de índices de similaridade molecular, CoMSIA, foi publicado 10 anos 

depois, em 1998, e passou a incorporar outros aspectos das interações além dos 

estéricos e eletrostáticos já empregados no CoMFA: hidrofóbico e propriedades 

de doador ou receptor de ligações de hidrogênio. Os resultados desse artigo 

mostraram o poder preditivo do método CoMSIA semelhante ao CoMFA, com a 
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vantagem de apresentar melhores mapas de contorno e assim, facilitar a 

visualização e interpretação dos resultados. O CoMSIA, geralmente é uma 

referência na geração de modelos QSAR 3D, assim como o CoMFA, a utilização 

de ambos pode ser verificada em várias publicações. 

 

3.2. Trabalhos com modelagem QSAR 3D 

 

Um dos objetivos mais frequentes das publicações na área de QSAR 3D 

é fornecer como entrada uma série de moléculas ligantes que atuem em um 

receptor, afetando algum processo biológico que repercuta no tratamento de um 

determinado tipo de doença.  

Existem muitas publicações, cada uma delas em seus contextos, 

buscando extrair informações úteis sobre as estruturas moleculares das séries 

de entrada para a partir de então usar essas informações como contribuições 

que possibilitem a continuidade dos trabalhos, por exemplo, através da 

elaboração e síntese de novas moléculas com estruturas consideradas mais 

promissoras. 

Um panorama geral da área pode ser observado ao considerar dados 

estatísticos provenientes da base de dados Scopus, conforme Figuras 7 a 10 

disponíveis a seguir. Utilizando como busca o termo “3D-QSAR” e o intervalo de 

publicações de 1989 a 2021. A busca foi realizada tanto nos títulos dos 

documentos, como também nos resumos e palavras chaves. 

O primeiro dos gráficos é exibido pela Figura 7 e mostra a quantidade de 

documentos publicados por ano de 1989 a 2021, mostrando um considerado 

aumento das publicações no decorrer do tempo. No ano atual, 2021, já constam 

80 documentos publicados. 
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Figura 7. Documentos publicados com termo “3D-QSAR” por ano no intervalo de 1989 a 2021. 

 

Fonte: Scopus (2021) 

 

Considerando o mesmo período e mesmo termo de busca, a Figura 8 

mostra a distribuição de publicações por país, com destaque para China e Índia. 

O Brasil aparece na décima posição com 88 publicações de um total de 4.178 

documentos. 

 

Figura 8. Documentos publicados com termo “3D-QSAR” por país no intervalo de 1989 a 2021 
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Fonte: Scopus (2021) 

 

 Na Figura 9, é possível identificar quais os periódicos mais ativos nessa 

área. Sendo interessante destacar que ao considerar esse intervalo de 

aproximadamente 32 anos de publicações, o total de trabalhos publicados em 

cada um desses periódicos é bem significativo, variando de 237 documentos 

publicados pelo Medicinal Chemistry Research que ocupa a primeira posição nas 

publicações contra 123 documentos publicados pela Journal Of Computer Aided, 

a quinta maior colocada em quantidade de publicações nessa área. 

 

Figura 9. Documentos publicados com termo “3D-QSAR” por fonte no intervalo de 1989 a 2021 
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Fonte: Scopus (2021) 

 

A Figura 10 exibe a distribuição de documentos por área de 

conhecimento, permitindo observar a multidisciplinaridade envolvida na 

modelagem QSAR-3D, haja vista a diversidade de subáreas nessas publicações. 

Destaca-se ás áreas de química, bioquímica e farmácia que juntas são 

responsáveis por mais da metade das publicações. 

 

Figura 10. Documentos publicados com termo “3D-QSAR” por área no intervalo de 1989 a 2021 
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Fonte: Scopus (2021) 

 

Para que se tenha uma breve noção do que esses trabalhos se propõem 

a explorar, alguns desses trabalhos passam a ser brevemente mencionados a 

partir daqui.    

Há publicações recentes que utilizam séries de moléculas para atuar 

como inibidores em receptores que influenciem no tratamento de um ou mais 

tipos de câncer (CASAÑOLA-MARTIN et al., 2018) (DEOKAR et al., 2018). 

Existem também publicações que envolvem doenças causadas por parasitas 

(KRYSHCHYSHYN et al., 2017) (BHAGAT et al., 2014). 

Casañola-martin et al. (2018) utilizou uma base de dados composta por 

705 compostos originados da PubChem BioAssay. A substância alvo foi 

ubiquitin-proteasome pathway (UPP) e está relacionada ao tratamento de 

múltiplos melanomas e doenças correlatas. Os resultados de acurácia obtidos 

para o conjunto de teste (176 compostos) variaram entre 81.25% e 86.36%.  

O trabalho de Deokar et al. (2018) utilizou uma série composta de 27 

moléculas derivadas de pyrido[3,4-b]índole como inibidores da proliferação de 

células cancerígenas de câncer de colón e pâncreas. Os resultados de acurácia 
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obtidos pelos modelos QSAR 3D bem-sucedido para linha de células de câncer 

de colón usando conjunto de teste foi de 52,6%. 

O trabalho de Kryshchyshyn et al. (2017) utilizou uma base de dados 

composta por 206 compostos originados do próprio grupo de pesquisas. As 

séries de estudo desse trabalho estão relacionadas a doença do sono 

transmitidas pelos parasitas Trypanosoma brucei gambiense e Trypanosoma 

brucei rhodesiense. O objetivo da série de moléculas é atuar com atividade 

antitrypanosomal. O melhor resultado obtido de modelo usando conjunto de teste 

foi de aproximadamente 83%. 

O trabalho de Bhagat et al. (2014) utilizou uma série de A-aminofosfonatos 

com 26 componentes com foco na atividade anti-leshimanial com potência contra 

promastigoto L. donovani. Os resultados de acurácia obtidos pelos modelos 

usando conjunto de teste (7 componentes) foram de 87%. 

A possibilidade de trabalhos nessa área é ilimitada, assim como a 

infinidade de doenças que existem. Explorar novas séries na busca de 

identificação de novos compostos bioativos podem beneficiar o tratamento dos 

mais diversos tipos de doenças por meio do projeto de novos fármacos. 

 

3.3. Tecnologias relacionadas 

  

Para viabilizar a construção de novas ferramentas é de extrema 

relevância escolher com cautela as tecnologias que irão apoiar o processo de 

desenvolvimento. Essa escolha inclui linguagens de programação a serem 

utilizadas, frameworks e bibliotecas. Tais tecnologias devem fornecer recursos 

eficientes tanto para implementação do código propriamente dito, como também 

para geração de documentação de qualidade. Dessa forma, possibilitando a 

obtenção de um produto que atenda aos requisitos previstos, com usabilidade 

satisfatória para os usuários e que seja projetado para ser de fácil manutenção, 

permitindo melhorias futuras. 

O trabalho de Meyerovich e Rabkin (2013) sobre a adoção das linguagens 

de programação que analisou uma enorme quantidade de projetos, afirma que 

poucas linguagens são muito utilizadas e constata que alguns pontos influenciam 

a adoção de uma linguagem, tais como: bibliotecas de código livre, códigos 

existentes, fortes experiências com a linguagem e expressividade. Considerando 
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esses fatores, foi realizado um breve estudo que culminou na escolha da 

linguagem Python como ponto de partida para implementação da ferramenta 

proposta nesse trabalho. 

Python é uma linguagem de código aberto que pode ser facilmente usada 

e distribuída até mesmo para uso comercial. Tanto as bibliotecas padrão de 

Python, assim como módulos originados de contribuições da comunidade 

permitem infinitas possibilidades. O Python Package Index (PyPI), por exemplo, 

disponibiliza milhares de pacotes de terceiros para Python (PYTHON 

SOFTWARE FOUNDATION, 2016). Isso demonstra que Python possui uma 

gama considerável de bibliotecas de código livre disponíveis e muitos códigos já 

existentes que facilitam a programação.  

As fortes experiências com a linguagem Python podem ser verificadas 

através de inúmeras publicações, incluindo vários trabalhos que utilizaram 

Python na área de bioinformática, tais como: BioPython, um projeto de código 

aberto que inclui módulos de leitura e escrita em diferentes formatos de arquivos 

de sequência (COCK et al, 2009). DendroPy, uma biblioteca Python que fornece 

leitura, escrita, simulação e manipulação de dados filogenéticos (SUKUMARAN; 

HOLDER, 2010). CSB, um framework em Python para ler, armazenar e analisar 

estruturas biomoleculares com grande suporte de análises estáticas (KALEV et 

al., 2012). HTSeq, um framework em Python para facilitar a geração de scripts 

personalizados para projetos de análise de sequenciamento de alto rendimento 

(HTS), oferecendo conversores para vários formatos de dados (ANDERS; PYL; 

HUBER, 2014).  repDNA, um pacote Python para gerar vários modos vetores de 

características para sequências de DNA incorporando propriedades físico 

químicas definidas pelo usuário, efeitos de ordem sequencial de DNA e 

nucleotídeos (LIU et al., 2014). 

Python é uma linguagem expressiva, pois é fácil traduzir o raciocínio em 

um algoritmo, sendo fácil implementar com poucas linhas de comando.  Além 

disso, suporta múltiplos paradigmas de programação. Suporta o paradigma 

procedimental contemplando estruturas de dados complexas, como tuplas, listas 

e dicionários. O paradigma orientado a objetos, permite inclusive sobrecarga de 

operadores e herança múltipla. Python suporta até mesmo um pouco de 

programação funcional. E ainda, possui inúmeras capacidades de meta-

programação. (PYSCIENCE-BRASIL, 2013) 
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Lo (2015) afirma que Python apresenta uma sintaxe mais simples e de 

mais alto nível com relação a estrutura de dados se comparada com linguagens 

tradicionais, tais como: c, c++ e java. Essa vantagem tem contribuído para tornar 

Python não somente uma linguagem de programação para iniciantes, como 

também tem sido extremamente disseminada entre programadores mais 

experientes que conseguem desenvolver programas mais inteligíveis e mais 

robustos, abstraindo detalhes de sintaxe existentes em outras linguagens e 

chegando mais rápido aos resultados pretendidos 

 Por fim, a própria documentação de Python (2016) disponível na web 

registra breves comparações dessa linguagem com outras bem conhecidas, 

dentre as quais: JAVA, Javascript, Perl, Smaltalk, C++, e Lisp. Uma informação 

interessante relacionada a comparação com JAVA consiste no fato de 

programas em Python serem de 3 a 5 vezes mais curtos dos que os escritos em 

JAVA provavelmente devido ao alto nível dos tipos de dados e da tripagem 

dinâmica, características marcantes da linguagem Python. E ainda, ao comparar 

os códigos Python com C++, os códigos Python passam a ser de 5 a 10 vezes 

mais curtos. 

 Além da linguagem de programação, é relevante destacar algumas 

ferramentas e pacotes disponíveis que apoiam de forma significativa diversos 

tipos de trabalhos, em especial na área de aprendizado de máquina. Dentre elas, 

está o SciPy, um ecossistema de código aberto, construído em Python, 

destinado as áreas de matemática, ciências e engenharia. Alguns dos seus 

principais pacotes são: NumPy, SciPy library, Matplotlib, IPython, Sympy e 

pandas. Muitos desses pacotes são regidos pela licença BSD, uma licença de 

código aberto com poucas restrições (SCIPY, 2019). 

 De acordo com SCIPY (2019), o NumPy é um pacote fundamental para 

computação científica com Python. Ele contém dentre outros recursos: um 

poderoso objeto de array N-dimensional, sofisticado (broadcasting), funções e 

ferramentas para integrar códigos C / C ++ e Fortran, álgebra linear útil, 

transformada de Fourier e capacidades de números aleatórios. Além disso, 

NumPy também pode ser usado como um contêiner multidimensional eficiente 

de dados genéricos. Tipos de dados arbitrários podem ser definidos, o que 

possibilita a integração do NumPy de forma fácil e rápida a uma ampla variedade 

de bancos de dados. 
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O pacote SciPy é um módulo que contempla muitas distribuições de 

probabilidade e uma crescente biblioteca de funções estatísticas. Ele utiliza 

como base o NumPy para lidar eficientemente com grandes quantidades de 

números, e implementa em linguagem C diversos algoritmos numéricos e 

simbólicos para o processamento matemático. Entre as capacidades do SciPy, 

estão: estatísticas. otimização, integração numérica, processamento de sinais e 

imagens, solução de equações diferenciais, funções especiais (Bessel, etc.) e 

polinômios (PYSCIENCE-BRASIL, 2019). 

SCIPY (2019) explica também sobre a biblioteca Matplotlib de plotagem 

2D que pode ser usado a partir de diversos meios de programação, tais como: 

em scripts Python, nos shells do Python e do IPython, e em servidores de 

aplicativos da web. O Matplotlib tenta facilitar o trabalho difícil, permitindo a 

separação de diferentes tipos de gráficos (como: gráficos de barras e gráficos de 

erros), histogramas, espectros de potência, diagramas de dispersão, etc. 

Ainda segundo o SCIPY (2019), Pandas é uma biblioteca open source, 

que fornece estruturas de dados de alto desempenho e fáceis de usar e 

ferramentas de análise de dados para a linguagem de programação Python. 

Esse ecossistema de pacotes disponibilizados pelo SCIPY formam um poderoso 

conjunto de recursos em Python.  

É válido destacar também o scikit-learn que pode ser visto como um leque 

de recursos para apoiar trabalhos de aprendizado de máquina. Ou seja, um 

conjunto de ferramentas simples e eficientes que fornecem diversos algoritmos, 

principalmente voltados para trabalhos de mineração e análise de dados. Esses 

algoritmos apoiam a resolução de problemas de classificação, regressão e 

agrupamento. Além disso, também estão disponíveis ferramentas para lidar com 

atividades de pré-processamento, dentre as quais: normalização, transformação 

de dados e redução de dimensionalidade.  Por fim, há também ferramentas para 

comparação, avaliação e seleção de parâmetros e modelos (SCIKIT-LEARN, 

2019). 
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4. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

A metodologia a ser seguida pode ser dividida em três grandes partes 

conforme ilustrado mais detalhadamente na Figura 11 a seguir, sendo uma 

primeira parte de estudos (etapas na cor azul), uma segunda parte caracterizada 

pelo desenvolvimento da ferramenta (etapas na cor laranja) e a última parte de 

teste (etapa na cor vermelha).  

 

Figura 11. Metodologia do trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A primeira grande etapa é caracterizada pela realização de estudos para 

embasar os conhecimentos necessários e viabilizar o desenvolvimento da 

ferramenta utilizada durante o trabalho. Essa primeira parte foi subdividida 

conforme descrito a seguir.  

• Estudar tecnologias envolvidas: essa etapa visou fundamentar a 

escolha das tecnologias para que fosse possível avaliar as mais vantajosas e 

apropriadas a serem utilizadas no desenvolvimento das ferramentas propostas 
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nesse trabalho, dentre essas tecnologias está a seleção da linguagem de 

programação e bibliotecas existentes. 

• Estudar o processo de geração de modelos QSAR: nessa etapa 

aprofundou-se os estudos de todo o processo de geração de modelos QSAR 

para que fosse possível entender com clareza os requisitos para implementação 

da ferramenta proposta. 

• Selecionar compostos bioativos para testes: definir um ou mais 

conjuntos de teste para ferramentas a serem desenvolvidas. 

A segunda grande parte consiste nas atividades genéricas de processo 

de software para o desenvolvimento das ferramentas propriamente ditas, sendo 

elas: especificação, projeto, implementação e validação. Para executar essas 

atividades foi utilizado o modelo de software incremental.  

De acordo com Sommerville (2011), o desenvolvimento incremental 

funciona utilizando a ideia de criar várias versões até que o sistema esteja 

desenvolvido de forma adequada. Em cada versão, todas as atividades 

genéricas são executadas e um produto parcial pode ser entregue, permitindo 

um rápido feedback dos usuários e possibilitando disponibilizar produtos já 

funcionais que possam ser aperfeiçoados a cada nova repetição do ciclo. 

 A abordagem incremental é muito comum no desenvolvimento de 

sistemas aplicativos e utilizada em diversas metodologias ágeis, pois apresenta 

diversas vantagens, dentre as quais é possível destacar: facilitar mudanças nos 

requisitos do sistema, facilitar o feedback dos usuários e possibilitar a entrega e 

implementação rápida de produtos ao cliente que vão sendo aperfeiçoados 

gradativamente a medida que as funcionalidades vão sendo agregadas e melhor 

compreendidas. 

Os resultados obtidos com a ferramenta em questão, assim como 

informações mais detalhadas sobre sua implementação, passam a ser expostos 

nas Seções subsequentes. 
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5. METODOLOGIA PROPOSTA E FERRAMENTA 3D-QSARpy 

 

A metodologia proposta por esse trabalho pode ser entendida através dos 

módulos principais que compõe a ferramenta 3D-QSARpy que passarão a ser 

detalhados nesse Capítulo. A referida ferramenta está atualmente subdividida 

em três módulos principais, conforme pode ser visualizado na Figura 12 e possui 

uma versão com interface web mais atualizada, podendo também ser executado 

por linha de comando. 

 

Figura 12. Pipeline geral da ferramenta 3D-QSARpy 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A Figura 13 mostra as principais etapas de todo processo, desde a 

geração dos descritores até a etapa de validação/testes, abarcando os 3 

módulos principais da ferramenta. Sendo que o módulo “3D-QSARpy-Grid” está 

representado pelas etapas na cor verde, o módulo 3D-QSARpy-ML representado 

pelas etapas de cor azul e o módulo “3DQSARpy-Predictor” representado pela 

etapa na cor laranja. 

 

 

 

 

 

 

Módulo
3D-QSARpy-Grid

Módulo
3D-QSARpy-ML 

Módulo
3DQSARpy-Predictor



56 
 

 
 

Figura 13. Pipeline detalhado da ferramenta 3D-QSARpy 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O primeiro módulo foi denominado “3D-QSARpy-Grid ”. Nele é realizado 

o processamento necessário para adquirir os dados que serão utilizados como 

entrada da ferramenta como um todo, tais como, coordenadas e valores de 

cargas da série de moléculas utilizadas para posterior construção dos modelos. 

Também nesse módulo são calculados os pontos que formarão um grid, 

englobando a série de moléculas em questão para realização dos cálculos 

matemáticos necessários que possibilitarão a geração das matrizes de 

descritores. Por fim, também são aplicados filtros para redução de 

dimensionalidade dos dados. 

O segundo módulo, então denominado “3D-QSARpy-ML”, é o módulo 

responsável pelo treinamento que recebe como entrada a matriz de saída do 

módulo anterior. Essa matriz passa ainda por estratégias de seleção de atributos 

para geração de diversos modelos que serão construídos com base em 

diferentes técnicas de aprendizado de máquina. Os melhores modelos gerados 

nesse módulo são selecionados e os dados necessários são repassados para o 

módulo seguinte. Dessa forma, é possível usar os modelos escolhidos para 

posterior validação e teste com outras moléculas diferentes (conjunto externo) 

das utilizadas na construção dos modelos.  

Calculo dos 
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Aplicação de filtros 
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O terceiro módulo, denominado “3DQSARpy-Predictor”, é o responsável 

por validação e teste. Além das informações referentes aos melhores modelos 

construídos, constam como entrada, os dados relativos as moléculas de teste 

para enfim validar os modelos, nos casos em que essas moléculas apresentem 

atividade biológica já conhecida, ou simplesmente preveem a atividade biológica 

de moléculas novas, no caso de moléculas que ainda apresentem atividade 

biológica desconhecida. 

A validação de modelos ocorre quando as atividades biológicas das 

instâncias de teste são conhecidas, isto é, um conjunto de testes é submetido a 

predição utilizando os modelos construídos no módulo anterior e os resultados 

das predições realizadas pelos modelos são comparados com os resultados 

previamente conhecidos. Sendo relevante enfatizar que esse conjunto de testes 

é composto por instâncias que não foram utilizadas para construção dos 

modelos. 

Finalmente, há ainda um módulo “Indexador de Descritores” que foi 

desenvolvido como um módulo de apoio para geração de matrizes de descritores 

quando se deseja calcular descritores específicos. Ele é bem similar a parte 

inicial do módulo 1, no entanto, ao invés de calcular os descritores para todos os 

pontos de uma grade, calcula-se apenas para uma lista de pontos desejados.  

 

5.1. Módulo “3D-QSARpy-Grid” 

 

O primeiro módulo, denominado “3D-QSARpy-Grid”, realiza todos os 

processamentos necessários para geração de uma matriz de descritores. 

Inicialmente, é realizada a leitura dos dados contidos em um arquivo que 

representam a série de moléculas utilizadas para construção dos modelos, assim 

como os valores de atividade biológica já conhecidos para cada uma dessas 

moléculas. O arquivo utilizado apresenta extensão “. txt”, sendo uma compilação 

de vários arquivos “ arquivo Trypos mol2” correspondentes a cada molécula 

(incluindo as respectivas atividades biológicas).  

Um exemplo de parte desse arquivo “.txt” pode ser visualizado na Figura 

14 a seguir. 

 

Figura 14. Exemplo de arquivo “.txt” 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Ao extrair os dados necessários dos arquivos, são identificadas as 

menores e maiores coordenadas x, y e z, cujos valores serão utilizados para 

definição dos pontos que irão compor o grid (cubo ou caixa) que engloba toda a 

série de moléculas. A partir dos valores mínimos e máximos das coordenadas 

do grid é definido um espaçamento nas bordas do grid que varia entre pequeno, 

médio e grande. Os valores desses tamanhos correspondem respectivamente a 

3 Å, 4 Å e 5 Å e são somados aos pontos extremos das caixas (coordenadas 

mínimas e máximas).  

O espaçamento interno entre os pontos da caixa (resolução) também 

deve ser definido pelo usuário. Ambas as medidas, espaçamento da borda e 

espaçamento interno entre os pontos influem diretamente na quantidade de 

descritores incialmente calculados. 

Caso o usuário esteja trabalhando através de linha de comando, para que 

ele possa especificar os dados de entrada para a geração do grid e 

consequentemente cálculo dos descritores, ele deve configurar um arquivo 

denominado “conf.txt”. Um exemplo desse arquivo pode ser visualizado na 

Figura 15 a seguir. 
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Figura 15. Exemplo de arquivo conf.txt 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

No arquivo “conf.txt”, o usuário configura algumas informações essenciais 

para o funcionamento do primeiro módulo. O caminho de trabalho (work_path), 

o caminho no qual os arquivos de saída serão armazenados (ouput_path) e o 

caminho dos arquivos “.mol2” de entrada (mols_file) devem ser especificados. O 

tamanho do grid que pode ser small, med ou big caracterizando o espaçamento 

em relação a borda do grid de 3 Å, 4 Å ou 5 Å (box_size) e a resolução da caixa 

que caracteriza o espaçamento interno entre os pontos do grid também devem 

ser definidos. 

É possível definir quatro tipos de descritores, são eles: Lenneard-Jones 

(LJ) que representa as interações intermoleculares de Van der Waals. Potencial 

de Couloumb (QQ) que representam as interações eletrostáticas entre as 

moléculas. Hydrogen-bound (HB) e Hydrofobic (HF) que representa as ligações 

de hidrogênio e ligações hidrofóbicas. Além disso, para definir quais são os tipos 

de descritores que devem ser calculados é necessário atribuir valores como True 

ou False para cada um deles (descriptor_LJ= True, descriptor_QQ= True, 

descriptor_HB=True, descriptor_HF=True).  



60 
 

 
 

O valor da constante dielétrica (dialetric_const) também pode ser alterado 

e por fim, os limites de cálculo para variância e correlação aplicados aos filtros 

(variance_threshold, correlation_threshold). Estes últimos atributos serão 

explanados em seções subsequentes. 

Uma vez que os valores sejam corretamente atribuídos no arquivo 

“conf.txt” e os arquivos de entrada estejam corretamente armazenados nos 

caminhos definidos, ao executar o arquivo principal, o programa realizará os 

cálculos dos descritores gerando uma matriz para cada um dos tipos de 

descritores configurados como True. 

Caso o usuário esteja trabalhando através da interface web, a 

configuração de parâmetros estará disponível para ser realizada através do 

formulário exemplificado na Figura 16 a seguir. 

 

Figura 16. Formulário de entrada Módulo 3D-QSARpy-Grid 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

5.1.1. Filtros aplicados a matriz de descritores 

  

Foram implementados até o momento três filtros conforme será descrito 

a seguir. Aplica-se os filtros para seleção de descritores nas matrizes geradas. 

A aplicação desses filtros é justificada tanto para redução de processamento dos 

cálculos, possibilitando a obtenção de modelos de modo mais eficiente, mas 

principalmente para viabilizar a interpretação dos modelos resultantes. Isso 

porque ao gerar modelos com apenas alguns descritores, é possível identificar 

regiões na série de moléculas de entrada que estejam mais relacionadas a maior 
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atividade biológica e dessa forma, facilitando o projeto de novas moléculas mais 

promissoras a serem testadas. 

O primeiro filtro calcula a variância de cada descritor (de cada coluna) da 

matriz do tipo LJ. Toda coluna que apresentar variância menor que 0.02 ou outro 

limite definido pelo usuário no arquivo “conf.txt” (variance_threshold) implica na 

eliminação do descritor com essas coordenadas para todas as matrizes 

calculadas. Ou seja, calcula-se apenas as variâncias das colunas da matriz LJ, 

mas elimina-se as colunas correspondentes dos outros tipos de matriz de acordo 

com o limite estabelecido. Isso possibilita a eliminação de pontos distantes das 

moléculas que compõe a série de entrada, já que geralmente esses pontos não 

são relevantes para a geração dos modelos.  

O segundo filtro realiza o cálculo de correlação de Pearson entre todos os 

descritores de cada matriz (correlograma). Aquelas colunas que apresentarem 

uma correlação superior a 0.95 (ou outro limite definido pelo usuário) passam a 

ter um outro cálculo de correlação realizado, agora do descritor em relação a 

variável dependente y (atividade biológica). Dentre esses descritores, apenas o 

que apresentar maior correlação com y permanece na matriz. Os demais 

descritores, os quais apresentarem correlação maior que o limite estabelecido, 

são adicionados numa lista de eliminação para ao final de todos os cálculos 

serem removidos da matriz original. Esse procedimento é repetido de forma 

independente para cada tipo de matriz (LJ, QQ, HB e HF), permitindo originar 

uma matriz cujos descritores sejam menos correlacionados.   

Após a aplicação do segundo filtro, as matrizes que existiam de forma 

separada (para cada tipo de descritor) são integradas, gerando uma única matriz. 

Em seguida, o terceiro e último filtro é aplicado já na matriz única contemplando 

todos os descritores remanescentes após a aplicação dos dois primeiros filtros. 

Finalmente, um terceiro filtro é aplicado a matriz unificada de descritores. 

Ele é responsável por realizar um cálculo de variância para cada descritor, de 

modo semelhante ao que acontecia com no primeiro filtro. Nesse filtro, os 

descritores com variância inferior a 0.01 (ou um outro limite definido pelo usuário) 

são eliminados.  

A diferença do terceiro filtro em relação ao primeiro filtro é que no caso do 

filtro 3 a eliminação dos descritores de cada um dos tipos de matriz é realizada 

de forma independente, isto é, a eliminação das colunas é realizada 
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independente da relação entre as coordenadas de um tipo de matriz com a outra 

(LJ, QQ, HB e HF). O principal objetivo com esse filtro é eliminar descritores com 

pouca variância, já que nesses casos não há muita influência na determinação 

dos valores da variável dependente y. 

Após a aplicação do terceiro filtro, a matriz de saída estará disponível na 

pasta output definida pelo usuário (no caso do modo texto), assim como, estarão 

disponíveis nessa pasta também diversos outros arquivos gerados em cada uma 

das etapas do processamento, tais como: as matrizes originalmente calculadas 

antes da aplicação dos filtros para cada tipo de descritor, as matrizes geradas 

após a aplicação de cada um dos filtros e as matrizes de correlação calculadas 

durante a aplicação do segundo filtro. Assim, tanto o usuário pode observar as 

mudanças ocorridas durante as filtragens, como também utilizar algum dos 

arquivos para fins específicos. Sendo apenas o arquivo da matriz unificada final 

necessário como entrada para execução do módulo seguinte de “Módulo de 

Treinamento”. 

No caso de o usuário estar utilizado a interface web, ele receberá por e-

mail um link com o resultado de apenas dois arquivos “.csv” necessários para 

execução do módulo subsequente “3D-QSAR-ML”, são eles: o arquivo da matriz 

unificada final “matriz_output_unique_subset_var.csv” e o arquivo “y.csv” 

contendo os valores de atividades biológicas.  

Na Figura 17 a seguir é possível visualizar um exemplo contendo parte de 

um arquivo de saída desse módulo  “matriz_output_unique_subset_var.csv”. Na 

primeira coluna é possível identificar as moléculas (instâncias) e na primeira linha 

constam os nomes dos descritores (atributos).  

 

Figura 17. Exemplo do arquivo de saída matriz_output_unique_subset_var.csv 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

5.2. Módulo “3D-QSAR-ML (machine learning, módulo de treinamento)” 

 

O módulo de treinamento, “3D-QSAR-ML”, recebe como entrada a matriz 

final gerada no módulo anterior, “3D-QSARpy-Grid”, contendo os descritores 

calculados remanescentes após a aplicação dos filtros e as atividades biológicas 

das moléculas. A partir de então, essa matriz passa ainda por uma seleção de 

atributos para geração dos novos modelos que serão construídos utilizando 

diferentes técnicas de aprendizado de máquina. Os dados dos modelos que 

apresentarem melhores valores de treinamento, usando o coeficiente de 

determinação com particionamento 10-fold-cross-validation 𝑞 , são 

armazenados para realização de validação e teste no módulo subsequente. 

A figura 18 mostra o desenho experimental, com ênfase na etapa de 

construção dos modelos. 
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Figura 18. Desenho Experimental  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A matriz filtrada resultante do módulo anterior em seguida, é ainda mais 

reduzida por novas estratégias de seleção, passa a ser utilizada para gerar 

diversos modelos. Cada modelo utiliza um subconjunto de atributos específico. 

Os d atributos resultantes são utilizados para construção de modelos com os 

diferentes algoritmos em um laço que cria modelos de 1 até a quantidade n de 

moléculas (instâncias) na matriz de entrada. Ou seja, os primeiros modelos tem 

d = 1, apenas um atributo, sendo pelo menos um modelo para cada algoritmo. 

Em seguida, são construídos modelos com 2 atributos (d=2), depois com d=3 e 
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assim, sucessivamente até a quantidade n de moléculas que compõe a matriz 

de entrada. 

A seleção de atributos é realizada utilizando três diferentes tipos de 

estratégias já implementadas e importadas do Scikit-Learn, são elas: 

SelectKBest com método mutual_info_regression, SelectKBest com método 

f_regression e o algoritmo de aprendizado random forest. Para todas as 

estratégias citadas são gerados modelos com a quantidade de atributos 

selecionados de um até o número correspondente a quantidade de moléculas da 

série de entrada.  

Além disso, todas essas possibilidades de seleção de atributos são 

utilizadas na construção de modelos com base nos seguintes algoritmos 

executados, diversas vezes, com variações de configurações de parâmetros: 

regressão linear (LinearRegression,Lasso, LassoLars, Ridge, BayesianRidge), 

vizinhos mais próximos KNN (KNeighborsRegressor), árvores de regressão 

(DecisionTreeRegressor, ExtraTreesRegressor, RandomForestRegressor), 

random forest  e máquinas de vetor de suporte para regressão (SVR). 

Para selecionar os melhores modelos, o treinamento é realizado utilizando 

o particionamento 10-fold-cross-validation e métrica 𝑞  para medir a eficiência 

de predição do modelo. O usuário pode especificar no arquivo “conf.txt” (modo 

texto) ou no formulário (interface web) desse módulo quantos modelos ele deseja 

selecionar, os melhores modelos são ranqueados e seus dados passarão como 

entrada num arquivo “.csv” para o próximo módulo “3DQSARpy-Predictor ”.  

Na Figura 19 a seguir, é possível visualizar o formulário de entrada desse 

módulo disponível para o usuário que optar pela interface web. 

 

Figura 19. Formulário de entrada Módulo 3D-QSAR-ML 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Como saídas desse módulo são gerados atualmente três tipos de 

arquivos. O primeiro deles denominado “machine_learning_results.csv” inclui os 

dados de treinamento para todos os modelos gerados, até mesmo aqueles que 

apresentaram resultados insatisfatórios.  

O arquivo “statistics_results.csv” apresenta para cada um dos modelos 

gerados com a descrição de seus parâmetros, a predição de cada molécula de 

entrada (instância) do modelo, a métrica r2 para cada modelo e média com desvio 

padrão geral de todos os modelos executados.  

Por fim, o arquivo “top_models.csv” apresenta apenas os dados 

referentes aos melhores modelos, incluindo, quais são descritores selecionados 

e quanto são, algoritmos utilizados com suas configurações e resultados da 

métrica r2 de treinamento. Esse último arquivo será utilizado como entrada no 

módulo subsequente. Por isso, apenas esse arquivo será disponibilizado pelo 

usuário da interface web que receberá o link por e-mail para acessa-lo. 

Na Figura 20 a seguir é possível visualizar um exemplo contendo parte de 

do arquivo de saída desse módulo “top_models.csv”. A partir da segunda coluna, 

cada coluna representa os dados em relação a um dos melhores modelos 

gerados, contendo: a lista de descritores utilizados pelo modelo, isto é, os 

atributos selecionados para construção do modelo representado na coluna. O 

valor de r2 de treinamento, o valor 𝑞  do cross-validation e a quantidade de 

descritores utilizados pelo modelo. 

 

Figura 20. Exemplo do arquivo de saída top_models.csv 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Ao ampliar uma das colunas é possível identificar os detalhes contidos em 

relação a descrição do modelo, assim como a listagem dos descritores. Um 

exemplo desse detalhamento está sendo mostrado na figura 21 a seguir. 

 

Figura 21. Exemplo de coluna ampliada no arquivo de saída top_models.csv 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5.3. Módulo “3DQSARpy-Predictor” 

 

Esse módulo recebe como entrada as moléculas utilizadas para 

treinamento e suas predições, as moléculas de testes (que não foram utilizadas 

em nenhuma etapa de pré-processamento ou treinamento) e suas predições 

quando as atividades biológicas forem conhecidas (validação). Além disso, 

recebe também o arquivo “.top_models.csv” contendo os dados relativos aos 

melhores modelos obtidos no módulo de “Treinamento” para que possam ser 

executados no módulo de “Validação e Teste”  tendo como entradas as 

moléculas de Teste.  

Nesse módulo, para cada um dos modelos executados, são calculados os 

descritores para as moléculas de teste, especificamente para os descritores 

selecionados para geração do modelo em questão. Como diversas seleções de 

descritores são testadas para os diferentes tipos de algoritmos no módulo 

anterior, os modelos recebem seleções diferentes, o que consequentemente 

gera uma matriz de teste específica para cada modelo.  

Essas matrizes de teste são calculadas de forma similar as matrizes 

geradas utilizando as moléculas de entradas no primeiro módulo, porém ao invés 

de calcular descritores para todos os pontos de uma grid, apenas os descritores 

específicos resultantes das seleções de atributos são calculados para as 

moléculas de teste. Uma vez que a matriz de teste esteja calculada para um 

dado modelo, esse é testado e o coeficiente de determinação mais uma vez 

utilizado para mensurar essa predição. 

No arquivo de saída desse módulo, denominado 

“top_models_test_results.csv” estão contidas as predições para cada molécula 

de teste e ao final de cada coluna, os valores utilizando coeficiente de 

determinação para treinamento e teste de cada um dos melhores modelos 

executados para teste.  

 

5.4. Módulo “Index-Descriptors” 

 

O módulo “Index-Descriptors” é um módulo auxiliar que não faz parte do 

pipeline principal de passos da ferramenta. Ele possibilita o cálculo de 



68 
 

 
 

descritores específicos para um conjunto de moléculas de entrada. Uma vez que 

se tenha um arquivo “.csv” contendo a listagem desses descritores e as 

moléculas de entrada, os descritores especificados são calculados para esse 

conjunto de moléculas.  

Esse módulo pode ser utilizado tanto para facilitar a integração com outras 

ferramentas, quando se deseja gerar uma matriz de descritores que será 

utilizada por uma outra ferramenta, como também para gerar essas matrizes 

atendendo a finalidades específicas do usuário.  
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6. RESULTADOS e DISCURSSÃO 

 

Os primeiros resultados obtidos visaram validar a metodologia proposta 

(automatizada pela ferramenta 3D-QSARpy). Por isso, foram realizados 

experimentos com dados de séries de moléculas que já foram publicados por 

outros autores utilizando ferramentas bastante consolidadas. Esses resultados 

são comparados com os resultados obtidos pela ferramenta 3D-QSARpy, 

conforme detalhado nas Seções 6.1 e 6.2. 

Em seguida, são apresentados os resultados alcançados com o uso da 

ferramenta proposta 3D-QSARpy que originaram a publicação de novos 

trabalhos. Nesses casos, tendo como entrada séries de moléculas inéditas, 

permitindo a sugestão de promissoras moléculas bioativas para o tratamento da 

doença de chagas, Seção 6.3 e no tratamento da tuberculose, Seção 6.4. 

 

6.1. 3D-QSAR studies of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors 

 

O primeiro estudo utilizado como base para validação da ferramenta foi 

um trabalho de Patel e Ghate (2014), o qual construiu modelos QSAR 3D, cuja 

série de moléculas inibidoras de entrada teve como alvo a enzima dipeptidyl 

peptidase-4 envolvida no tratamento de diabetes millitus do tipo 2. Um resumo 

das informações contidas nesse artigo pode ser visualizado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Informações gerais sobre o artigo de Patel e Ghatel (2014) 

Informações Gerais do Artigo 

Série de Moléculas 36 quinoline e isoquinoline 

Alvo Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) 

pIC50 4.060-8.744 

Ferramentas utilizadas para geração dos 

modelos 

CoMFA e CoMSIA 

Resultados 𝑞  0.803 e 0.826 

Resultados 𝑟  0.991 e 0.983 

Resultados 𝑟  0.874 e 0.847 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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De acordo com informações do artigo de Patel e Ghatel (2014), o objetivo 

final do tratamento de diabetes millitus do tipo 2 é controlar por mais tempo os 

níveis de glicose no sangue e tratar suas complicações. As opções de tratamento 

oral atuais são: derivados de sulfonilureias (SU), metformina, tiazolidinediona 

(TZD), inibidores da glicosidase e mais recentemente, inibidores de dipeptidil 

peptidase-4 (DPP-4) e análogos do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-

1). 

A DPP-4 é uma enzima amplamente expressa tanto como proteína ligada 

à membrana, como também proteína solúvel no plasma (Gorrell et al., 2001 apud 

Patel e Ghate, 2014; Meester et al., 2002 apud Patel e Ghate, 2014). Ao inibir a 

atividade da enzima DPP-4, indiretamente controla-se o nível de glicose no 

sangue (Thorens, 1995 apud Patel e Ghate, 2014 ), tendo em vista que a ação 

dessa enzima interfere na produção das incretinas GLP-1 ativo e GIP. Essas 

incretinas aumentam a produção e a liberação de insulina, promovendo a saúde 

e a função das células b pancreáticas.  

O único problema com as ações do GLP-1 é a sua meia-vida mais curta 

de 1 a 2 minutos por causa da quebra imediata pela enzima DPP-4 na circulação. 

A DPP-4 atua removendo especificamente dipeptídeos N-terminais de 

substratos contendo prolina e, até certo ponto, alanina, na penúltima posição 

como em GLP-1 e GIP (Kuhn et al., 2007 apud Patel e Ghate, 2014; Mentlein, 

1999 apud Patel e Ghate, 2014 ). 

 

Figura 22. Ação de inibidores DPP-4. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A Figura 22 auxilia na visualização da ação de moléculas inibidoras 

(fármacos) da enzima DPP-4. Essas moléculas inibidoras, ao agirem sobre a 

DPP-4, interferem na atuação das incretinas como GPL-1 e GIP que estimulam 

o lançamento de insulina e inibem o glucagon. Desse modo, promovendo o 

controle de glicose no sangue. 

Ainda segundo Patel e Ghate (2014), diversas classes químicas de 

inibidores da DPP-4 têm sido relatadas, dentre as quais estão as quiloninas. A 

série de moléculas de entrada do referido trabalho é composta por 36 quiloninas 

e isoquiloninas, cuja estrutura principal contempla dois anéis aromáticos com 

variações de 6 radicais, como pode ser visto na Figura 23 extraída da publicação 

em questão. Dentre as 36 moléculas mencionadas, 27 foram utilizadas para 

treinamento na geração dos modelos e 9 ficaram separadas para teste. 

 

Figura 23. Estruturas de análogos da quinoline/isoquinoline como inibidores DPP-4.  
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Fonte: Patel e Ghate (2014), 

 

Os valores de atividade biológica (piC50) apresentados pela série de 

moléculas variam dentro do intervalo de 4,07 – 8,74. As ferramentas utilizadas 

na publicação para obtenção dos modelos foram o CoMFA e CoMSIA. E os 

melhores resultados apresentados, respectivamente por CoMFA e CoMSIA 

foram: 𝑞 =0.803 e 0.826 utilizando leave-one-out para validação, 𝑟 =0.991 e 

0.983 ao realizar a predição de todo o conjunto de treinamento e 𝑟 =0.874 e 

0.847 ao prever as 9 moléculas de teste. 

Para realizar o comparativo com resultados já publicados, o 3D-QSARpy 

foi executado utilizando as mesmas moléculas e seguindo o mesmo 

particionamento das 27 moléculas usadas para treinamento e das 9 moléculas 

usadas para teste. Foram registrados os resultados após a aplicação dos filtros 

do módulo 1 ainda com uma significativa quantidade de descritores e após a 

execução das diferentes estratégias de seleção de atributos. 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados obtidos através da 

execução de alguns dos melhores modelos construídos após a aplicação de 

filtros e antes da aplicação de estratégias para seleção de atributos, resultando 

em modelos com 866 descritores. Dentre eles vale a pena destacar o modelo 

obtido através de regressão linear, Bayesian, que apresentou em torno de 0.88 
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de predição das moléculas de teste com base na métrica r2, resultado muito 

parecido com o alcançado utilizando Ridge, também regressão linear. 

 

Tabela 3. Resultados obtidos após a aplicação dos filtros 

 

Lasso ExtraTree Ridge Bayesian KNN Linear Regression 
Random 

Forest 
Decision Tree 

𝑟  0.964 1 1 1 0.821 1 0.954 1 

𝑞  0.804 0.739 0.689 0.689 0.618 0.602 0.629 0.603 

𝑟  0.775 0.759 0.888 0.888 0.595 0.886 0.629 0.771 

Descritores 866 866 866 866 866 866 866 866 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

As tabelas exibidas a seguir mostram resultados de alguns dos melhores 

modelos obtidos após a aplicação das técnicas de seleção de atributos. De 

acordo com o que já foi mencionado anteriormente, as técnicas utilizadas foram 

provenientes de implementações existentes no Scikit-learn, sendo elas: 

SelectKBest com métodos f_regression e mutual_info_regression e Random 

Forest para seleção de atributos. 

A Tabela 4 a seguir mostra os resultados obtidos para cinco dos melhores 

modelos obtidos com SelectKBest método mutual_info_regression. Nesse caso, 

destaca-se os resultados obtidos com o terceiro modelo, usando algoritmo 

Random Forest, alcançando 0.85 de predição. É válido chamar a atenção para 

quantidade de descritores dos modelos ser significativamente reduzida em 

relação a tabela anterior e mesmo assim, sendo possível conservar uma boa 

capacidade preditiva. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos após seleção de atributos com método mutual_info_regression  

 ExtraTree RandomForest RandomForest Ridge Linear 

𝑟  1 0.962 0.968 0.90 0.828 

𝑞  0.795 0.772 0.695 0.706 0.709 

𝑟  0.822 0.846 0.853 0.819 0.806 

Descritores 15 13 16 13 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Já na Tabela 5, na qual os resultados apresentados utilizam a técnica 

f_regression do SelectKBest, os resultados de predição são ainda melhores em 
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relação a tabela anterior, chegando a 0.87 com Random Forest e apenas 14 

descritores selecionados. O quarto e penúltimo modelo da tabela, utilizando o 

algoritmo de árvore de regressão, ExtraTree, também apresentou um ótimo 

resultado. 

 

Tabela 5. Resultados obtidos após seleção de atributos com método f_regression 

 KNN ExtraTree ExtraTree ExtraTree RF 

𝑟  0.925 1 1 1 0.970 

𝑞  0.799 0.825 0.774 0.816 0.753 

𝑟  0.771 0.832 0.849 0.865 0.876 

Descritores 22 23 26 20 14 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Finalmente, a seguir a Tabela 6 com resultados obtidos após a seleção 

de atributos aplicando a seleção de atributos com Random Forest, a qual mostra 

os melhores resultados até então, alcançando 0.92 de predição com o algoritmo 

Bayesian e 24 descritores selecionados. De forma geral, diversos modelos 

construídos com essa estratégia de seleção apresentaram uma ótima 

capacidade preditiva. 

 

Tabela 6. Resultados obtidos após seleção de atributos com método Random Forest 

 RF RF ExtraTree Bayesian Ridge 

𝑟  0.96615 0.964322 1 0.913691 0.785635 

𝑞  0.796434 0.783151 0.76767 0.764184 0.699804 

𝑟  0.871287 0.91326 0.901481 0.917643 0.882495 

Descritores 21 10 21 24 2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Essa última Tabela 7 exibe alguns dos resultados já publicados obtidos 

usando CoMFA e CoMSIA e alguns dos melhores resultados obtidos pela 

presente ferramenta 3D-QSARpy. Por meio dela, é possível comparar a 

capacidade preditiva dos modelos através dos valores apresentados na última 

coluna.  

Todos os modelos apresentados nessa tabela, construídos com a 

ferramenta 3D-QSARpy , apresentaram maiores valores de predição em relação 

a CoMSIA.  Destaca-se o modelo obtido utilizando a seleção de atributos com a 



75 
 

 
 

estratégia Random Forest que apresentou 0.91 de predição, enquanto CoMFA 

conseguiu 0.87. 

 

Tabela 7. Quadro comparativo de resultados obtidos pela publicação e pela ferramenta proposta 

3DPyQSAR 

CoMFA CoMSIA 

3DPyQSAR 

(sem 

seleção) 

3DPyQSAR 

(f_regression) 

3DPyQSAR 

(mutual_regression) 
3DPyQSAR (RF) 

𝑟  0.991 0.983 1 1 0.968 0.913 

𝑞  0.803 0.826 0.689 0.816 0.695 0.764 

𝑟  0.874 0.847 0.888 0.865 0.853 0.917 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

É importante mencionar também que os valores de 𝑟  são em geral 

menores quando comparados aos modelos já publicados CoMFA e CoMSIA, 

entretanto isso pode ser facilmente justificado tendo em vista a divergência em 

relação a validação do treinamento. Na publicação, foi utilizado leave-one-out, o 

que significa que apenas uma molécula é retirada para validação, enquanto nos 

experimentos realizados com 3D-QSARPy a validação interna usou 10-fold-

cross-validation, removendo 10% das moléculas para validação, sendo utilizada 

a média de repetição de 10 vezes do 10-fold-cross-validation. Dessa forma, é 

esperado que os resultados apresentem valores menores e até mesmo que o 

procedimento de validação adotado pelo 3D-QSARPy seja considerado mais 

confiável. 

Na Figura 24, é possível visualizar o modelo mais preditivo alcançado, o 

modelo que utilizou o algoritmo Random Forest como estratégia de seleção de 

atributos e Bayesian (regressão linear) para construção do modelo. Cada tipo de 

descritor está representado por uma cor diferente. 
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Figura 24. Descritores remanescentes no modelo mais preditivo obtido. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

6.2. 3D-QSAR studies of topoisomerase I and II inhibitors 

 

O segundo estudo utilizado como base para validação da ferramenta foi 

um trabalho de Karki et al. (2016), o qual construiu modelos QSAR 3D, cuja série 

de quarenta e cinco moléculas inibidoras de entrada, 2-fenol-4-aril-6-compostos 

de clorofenil piridina, foi sintetizada e avaliada quanto à citotoxicidade contra 

quatro linhas celulares de câncer humano (DU145, HCT15, T47D, e HeLa), tendo 

como alvo topoisomerase I e II. Um resumo das informações contidas nesse 

artigo pode ser visualizado na Tabela 8. 
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Tabela 8. Informações gerais sobre o artigo de Karki et al. (2016). 

Informações Gerais do Artigo 

Série de Moléculas 45 compostos de 2-fenol-4-aril-6-compostos 

de clorofenil piridina 

Alvo topoisomerase I e II 

pIC50 4.318-6.051 

Ferramentas utilizadas para geração dos 

modelos 

CoMFA 

Resultados 𝑞  0.82 

Resultados 𝑟  0.915 

Resultados 𝑟  0.985 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O principal objetivo apontado por esse trabalho é evitar a proliferação de 

células cancerígenas através da inibição das topoisomerase I e II. As 

topoisomerases de DNA humano (I e II) são expressas em diferentes níveis em 

diferentes tipos de câncer. Por exemplo, topo I é superexpresso em linhagens 

de células de câncer de cólon, enquanto topo II é superexpresso em linhagens 

de câncer de mama e ovário. 

De acordo com Nelson e Cox (2014), as topoisomerases são enzimas que 

aumentam ou diminuem o grau de subenrolamento do DNA ao modificar seu 

número de ligação. Eles enfatizam ainda a relevância dessas enzimas ao 

afirmarem que elas desempenham um papel fundamental em todos os aspectos 

do metabolismo do DNA (incluindo processos de replicação e compactação), 

sendo importantes no desenvolvimento de fármacos para o tratamento de 

infecções bacterianas e câncer. Isso ocorre porque ao inibir as topoisomerases, 

as células não conseguem se replicar, compactar o seu DNA ou expressar seus 

genes, desse modo acabam morrendo. 

Karki et al. (2016) trazem informações sobre estudos recentes que 

mencionam um acontecimento com causas não esclarecidas sobre usos de 

inibidores de enzima topoisomerases I provocando aumento no nível de 

expressão da enzima topoisomerases II, e vice-versa. Por isso, novas classes 

de compostos exibindo forte atividade inibitória dupla podem permitir resultados 

mais eficazes, menores efeitos colaterais e menor resistência. Assim, sendo 
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considerada uma estratégia promissora para o planejamento de agentes 

anticancer. 

Karki et al. (2016) propõe uma nova série de 2-fenol-4-aril-6-clorofenil-

piridinas sintetizada como potenciais agentes antitumorais atuando com 

atividade inibitória dupla. Para isso, foram incorporados o cloro na posição 6-

fenilo e grupo arilo na posição 4 da piridina central (conforme Figura 25) com a 

finalidade de investigar se essas alterações causam algum efeito combinado 

(duplo) na atividade e citotoxicidade. 

 

Figura 25. Estratégia para o projeto de compostos 2-fenol-4-aril-6-clorofenil-piridina . 

 

 
Fonte: Karki et al. (2016) 

 

Para realizar o comparativo com resultados já publicados, o 3D-QSARpy 

foi executado seguindo o mesmo particionamento das 29 moléculas usadas para 

treinamento e 8 para teste. Foram registrados os resultados após a aplicação 

dos filtros do módulo 1 ainda com uma significativa quantidade de descritores e 

após a execução das diferentes estratégias de seleção de atributos. 

Na tabela 9 são apresentados os resultados obtidos através da execução 

de alguns dos melhores modelos construídos após a aplicação de filtros e antes 

da aplicação de estratégias para seleção de atributos, resultando em modelos 

com 490 descritores. Dentre eles vale a pena destacar o modelo obtido através 

de árvore de regressão, ExtraTree, que apresentou em torno de 0.95 de predição 

das moléculas de teste com base na métrica r2. O KNN, por outro lado, 

apresentou um desempenho muito inferior aos demais algoritmos de 

aprendizado apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9. Resultados obtidos após a aplicação dos filtros 

 

Lasso ExtraTree Ridge Bayesian KNN 
Linear 

Regression 
RF 

Decisio

n Tree 

𝑟  1 1 1 1 0.578 1 0.910 1 

𝑞  0.538 0.701 0.602 0.602 0.226 0.550 0.600 0.755 

𝑟  0.892 0.952 0.844 0.843 0.286 0.839 0.854 0.903 

Descritores 490 490 490 490 490 490 490 490 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

As tabelas exibidas a seguir mostram resultados de alguns dos melhores 

modelos obtidos após a aplicação das técnicas de seleção de atributos. De 

acordo com o que já foi mencionado anteriormente, as técnicas utilizadas foram: 

SelectKBest com métodos f_regression e mutual_info_regression e Random 

Forest para seleção de atributos. 

A Tabela 10 a seguir mostra os resultados alcançados para cinco dos 

melhores modelos utilizando SelectKBest com método mutual_info_regression. 

Nesse caso, destaca-se os resultados obtidos com o quinto e último modelo, 

usando algoritmo de árvore de decisão DecisionTree, alcançando 0.98 de 

predição.  

Assim como ocorreu com a série de moléculas da subseção anterior, é 

válido ressaltar a quantidade de descritores dos modelos significativamente 

reduzida em relação a tabela anterior (sem aplicação da técnica de seleção de 

atributos) e mesmo assim, na maioria dos casos, os modelos construídos com 

emprego das técnicas de seleção de atributos apresentaram capacidade 

preditiva superior. 

 

Tabela 10. Resultados obtidos após seleção de atributos com método mutual_info_regression  

 ExtraTree Bayesian Ridge KNN RF DecisionTree 

𝑟  1 0.935 0.772 0.975 1 

𝑞  0.819 0.641 0.535 0.734 0.903 

𝑟  0.969 0.967 0.767 0.946 0.987 

Descritores 16 22 27 26 16 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Já na Tabela 11, na qual os resultados apresentados utilizam a técnica 

f_regression do SelectKBest, os resultados de predição podem ser considerados 
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também muito bons, alcançando 0.97 de predição com o modelo de regressão 

linear usando algoritmo Ridge e apenas 2 descritores selecionados. É 

interessante observar que os melhores modelos exibidos nessa tabela 

apresentam uma quantidade muito pequena de descritores selecionados quando 

comparados as tabelas anteriores. Isso ocorre até mesmo em relação as tabelas 

apresentadas na série da subseção anterior, inclusive usando esse mesmo 

método de seleção. 

 

Tabela 11. Resultados obtidos após seleção de atributos com método f_regression 

 Ridge 
Linear 

Regression 
ExtraTree SVR DecisionTree 

𝑟  0.890 0.897 1 0.905 1 

𝑞  0.860 0.839 0.811 0.706 0.745 

𝑟  0.971 0.925 0.958 0.957 0.936 

Descritores 2 2 5 2 8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Finalmente, a Tabela 12 apresenta os resultados obtidos após a seleção 

de atributos aplicando o algoritmo Random Forest, o qual também mostra bons 

resultados. Alguns modelos apresentam resultados de predição bem próximos:  

0.97 usando algoritmo ExtraTree com 18 descritores, 0.96 usando algoritmo 

DecisionTree com 4 descritores e 0.96 usando algoritmo RF com 12 descritores. 

 

Tabela 12. Resultados obtidos após seleção de atributos com método Random Forest 

 ExtraTree Bayesian Ridge DecisionTree RF Lasso 

𝑟  1 0.892 1 0.969 0.841 

𝑞  0.682 0.810 0.758 0.743 0.774 

𝑟  0.979 0.933 0.969 0.964 0.893 

Descritores 18 4 4 12 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

De forma geral, diversos modelos construídos com as três estratégias de 

seleção apresentaram boa capacidade preditiva. Considerados os resultados 

apresentados nas Tabelas 10, 11, 12, as árvores de decisão e modelos usando 

regressão linear apareceram com bons resultados nas três estratégias.  

Essa última Tabela 13 exibe alguns dos resultados já publicados obtidos 

usando CoMFA e alguns dos melhores resultados obtidos pela presente 
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ferramenta 3D-QSARpy. Por meio dela, é possível comparar a capacidade 

preditiva dos modelos através dos valores apresentados na última linha.  

Um dos modelos apresentados nessa tabela que foi construído com a 

ferramenta 3D-QSARpy apresentou resultado de predição sensivelmente maior 

em relação a CoMFA, o modelo utilizando a seleção de atributos com a 

estratégia mutual_regression com 0.99 de predição, enquanto CoMFA 

conseguiu 0.98. Os demais modelos apresentados exibiram valores próximos, 

mas não conseguiram superar o CoMFA. 

 

Tabela 13. Quadro comparativo de resultados obtidos pela publicação e pela ferramenta 

proposta 3DPyQSAR 

 
CoMFA 

3DPyQSAR 

(sem seleção) 

3DPyQSAR 

(f_regression) 

3DPyQSAR 

(mutual_regression) 
3DPyQSAR (RF) 

𝑟  0.82 1 1 1 1 

𝑞  0.915 0.701 0.682 0.903 0.682 

𝑟  0.985 0.952 0.979 0.987 0.979 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

6.3. Planning new Trypanosoma cruzi CYP51 inhibitors using QSAR studies 

 

O trabalho publicado, por nosso grupo de pesquisa  (DE OLIVEIRA et al., 

2020), teve como foco a identificação de características estruturais que 

possibilitassem a obtenção de moléculas bioativas promissoras para o 

tratamento da doença de chagas como alternativa aos medicamentos já 

existentes.  

Essa busca por novas moléculas se deveu ao fato de que o medicamento 

de referência é o mesmo desde a década de 70, havendo apenas dois 

medicamentos aprovados, benznidazole e nifurtimox. Além disso, medicamentos 

para tratar a fase crônica da doença são necessários, tendo em vista que 

estudos indicam um percentual de cura na fase crônica da doença de apenas 

5.9%, enquanto na fase aguda, esse percentual sobe, chegando a 71,5% 

(GUEDES et. al, 2011). 

Inibidores CYP51 foram considerados promissores em estudos recentes 

contra o parasita Trypanosoma cruzi, transmissor da doença em questão, apesar 

de ainda não ter sido possível obter sucesso em testes clínicos. Na busca por 



82 
 

 
 

essas novas moléculas, diversos modelos QSAR foram construídos, tanto 

utilizando descritores 2D e 3D de forma independente, como também através da 

união desses dois tipos de descritores, os chamados modelos híbridos. Para 

isso, 197 compostos já publicados e testados in vivo ou in vitro foram utilizados. 

Os modelos híbridos destacaram-se com resultados bem superiores aos 

modelos 2D e 3D. 

Outros trabalhos foram publicados com sucesso usando essa estratégia 

de combinação de descritores 2D e 3D demostrando a relevância desse tipo de 

abordagem (DE ARAÚJO SANTOS et al., 2015) (KYAW ZIN; BORREL; 

FOURCHES, 2020). O trabalho de DE ARAÚJO SANTOS et al.(2015), por 

exemplo, utilizou uma abordagem híbrida na busca por construir modelos tendo 

como foco tratamento da malária, explorando uma série de inibidores 

deoxyuridine 50-triphosphate nucleotidohydrolase (dUTPase). Ele mostrou que 

utilizando essa abordagem híbrida, é possível obter modelos mais robustos e 

com maior capacidade preditiva quando comparados as abordagens 2D e 3D 

separadamente. 

No presente trabalho, a estratégia híbrida escolhida gerou uma matriz de 

entrada que permitiu construir modelos com uma ótima capacidade preditiva, 

conforme será detalhado ao longo dessa Seção. Para construção dos modelos 

QSAR-3D, a ferramenta desenvolvida 3D-QSARpy foi utilizada. Nesse contexto, 

a qualidade dos descritores 3D obtidos através do 3D-QSARpy foi de suma 

importância para viabilizar a obtenção dos resultados alcançados 

Em seguida, analisando-se os modelos obtidos, foram sugeridas 

moléculas análogas ainda não sintetizadas. 

Um resumo das informações contidas nesse artigo pode ser visualizado 

na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Informações gerais sobre o artigo de Oliveira et al., 2020 

Informações Gerais do Artigo 

Séries de Moléculas 3 séries de moléculas totalizando 197 

moléculas. 

(84, 67 e 46 moléculas). 

Alvo CYP51 

Ferramentas utilizadas para geração dos 

descritores 2D e 3D 

PaDEL, MarvinSketch, 3D-QSARpy 
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Resultados 𝑞  modelos híbridos 1,2,3 0.79, 0.86, 0.88 

Resultados 𝑟  modelos híbridos 1,2,3 0.92, 0.91, 0.93 

Resultados 𝑟  modelos híbridos 1,2,3 0.8, 0.68, 0.85 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nesse trabalho, o primeiro módulo da ferramenta 3D-QSARpy foi utilizado 

para geração da matriz de descritores 3D (LJ, QQ, HB e HF), incluindo a 

aplicação dos filtros de variância (com valor de corte para os descritores com 

variância 0.2) e correlação (quando a correlação entre os descritores foi maior 

que 0.98) que compõe também esse módulo. Dessa forma, resultando uma 

matriz de entrada filtrada. Nesse caso, essa matriz foi utilizada para geração dos 

modelos através de outras ferramentas. 

Para construção dos modelos, 197 moléculas foram selecionadas e 

agrupadas de acordo com suas similaridades químicas (usando uma ferramenta 

denomiada Gephi). Os três agrupamentos gerados podem ser vizualizados na 

Figura 26 a seguir e foram identificados pels letras “A”, “B” e “C”. A letra “A” 

representa o agrupamento aminipiridil (composto por 84 moléculas), “B” 

representa o agrupamento dialquilimidazol (composto por 67 moléculas) e 

finalmente, “C” representa imidazol ou triazol composto por 46 moléculas. Sendo 

válido destacar que quanto maior o tamanho da esfera na figura, maior a 

atividade biológica da respectiva molécula. 
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Figura 26. Agrupamentos de moléculas separados por similaridade química. 

 
Fonte: Oliveira et al. (2020) 

 

Na Figura 27, é possível observar o alinhamento das moléculas em cada 

um dos três agrupamentos utilizados para construção de cada um dos três 

modelos antes do cálculo da matriz de descritores. 
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Figura 27. Alinhamento das moléculas por agrupamento para cada modelo. 

 

 

Fonte: Oliveira et al. (2020) 

 

A Tabela 15 resume bem os resultados obtidos para cada um dos três 

modelos, tanto para o caso dos descritores 2D ou 3D de modo independente, 

como no caso dos modelos híbridos (unindo os descritores 2D e 3D). Existem 

resultados que estão representados por traço “-“, sem o correspondente valor 

numérico, isso porque os resultados obtidos foram muito baixos, então decidiu-

se por não os apresentar.  

A significativa melhoria nos resultados nos casos dos modelos híbridos 

pode ser constatada para os três agrupamentos. Os modelos foram avaliados 

usando o coeficiente de determinação R2, Q2LOO coeficiente usado na aplicação 

do leave-one-out e Q2ext para testar a capacidade preditiva de um conjunto 

externo.  

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 

Tabela 15. Resultados das métricas para cada um dos tipos de modelos construídos. 

 
Fonte: Oliveira et al. (2020) 

 

 No lado esquerdo das Figuras 28 a 30, estão exibidas as moléculas mais 

potentes para cada um dos modelos, destacando em cada uma das figuras os 

descritores selecionados para cada um dos respectivos modelos. Através da 

legenda, é possível identificar o tipo de cada um dos descritores.  

 Na figura 28, por exemplo, foram utilizados 12 descritores, dentre os quais 

a maioria do tipo LJ, HF. O símbolo “+” ao lado do tipo de descritor indica que o 

respectivo descritor contribuiu com o incremento da atividade biológica ao 

modificar a região da molécula próxima a sua localização. Enquanto, o símbolo 

de menos “-”, indica justamente o oposto, o descritor atua na região da molécula 

decrementando o valor de sua atividade.  

 Na lateral direita das figuras, os gráficos representam a predição 

alcançada pelo modelo em questão (eixo y) em relação aos valores 

experimentais previamente conhecidos (eixo x). Ou seja, no gráfico, estão 

representadas as moléculas (instâncias) utilizadas na construção dos modelos. 

O conjunto de treinamento é representado pelos pontos em vermelhos, enquanto 

o conjunto externo de moléculas é representado pelos pontos na cor azul. 
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Figura 28. Descritores e predição do modelo A. 

 
Fonte: Oliveira et al. (2020) 

 

Figura 29. Descritores e predição do modelo B. 

 
Fonte: Oliveira et al. (2020) 
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Figura 30. Descritores e predição do modelo C. 

 
Fonte: Oliveira et al. (2020) 

 

6.4. Molecular modeling of a series of dehydroquinate dehydratase type II 

inhibitors of Mycobacterium tuberculosis and design of new binders 

 

O trabalho publicado (MIRANDA et al., 2019), também por nosso grupo 

de pesquisa, usou a ferramenta desenvolvida 3D-QSARpy para construção dos 

modelos QSAR-4D. Ele teve como objetivo apoiar o projeto de novas e 

promissoras moléculas bioativas inibidoras da enzima dehydroquinate 

dehydratase (DHQase II) com função antibacteriana para atuar no tratamento da 

tuberculose.  

A busca por esses inibidores é justificada pela gravidade dos casos, 

levando muitos pacientes a óbito em todo mundo, em especial em países em 

desenvolvimento por apresentarem precárias condições sanitárias e 

socioeconômicas. A dificuldade de tratar essa doença pode ser atribuída a 

grande resistência da bactéria causadora dela (Mycobacterium tuberculosis) aos 

tratamentos convencionais. 

A DHQase II é a terceira enzima a agir na rota metabólica shikimato, rota 

composta por sete reações. Ela é responsável por reverter a reação de 3-

dehydroquinate em 3-dehydroshikimate. Existem dois tipos dessa enzima. No 

caso da bactéria da tuberculose, o tipo II é o alvo. 

Um resumo das informações contidas nesse artigo pode ser visualizado 

na Tabela 16. 
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Tabela 16. Informações gerais sobre o artigo Miranda et al., 2019 

Informações Gerais do Artigo 

Séries de Moléculas 1 série de 86 moléculas  

 

Alvo DHQase II 

Ferramentas utilizadas para geração dos 

modelos 2D e 3D 

PaDEL, MarvinSketch, 3D-QSARpy 

Resultados 𝑞  0.78 

Resultados 𝑟  0.86 

Resultados 𝑟  0.72 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Nesse trabalho, inicialmente tentou-se construir os modelos QSAR 2D e 

3D, porém não foi possível obter resultados satisfatórios, o que culminou na 

construção de modelos QSAR 4D. O primeiro módulo da ferramenta 3D-QSARpy 

também foi utilizado para geração da matriz de descritores 3D (LJ, QQ, HB e 

HF), incluindo a aplicação dos filtros de variância (com valor de corte para os 

descritores com variância menor que 0.2) e correlação (quando a correção entre 

os descritores foi maior que 0.98). Dessa forma, resultando em uma matriz de 

entrada filtrada. 

Essa é uma outra possibilidade de aplicação da ferramenta proposta, um 

exemplo da versatilidade de aplicações que a ferramenta possibilita realizar. 

Construir modelos QSAR-4D é um caminho ainda menos explorado nas 

publicações em relação aos modelos QSAR-2D e QSAR-3D, entretanto vem 

ganhando espaço nos últimos anos.  

Os modelos QSAR-4D exploram diferentes conformações da mesma 

molécula, contudo, como entrada para construção desses modelos, utiliza-se os 

descritores calculados e filtrados do mesmo modo que é feito no caso dos 

modelos QSAR-3D. Nesse caso, ao invés de calcular os descritores para uma 

série de moléculas, calcula-se para diferentes conformações de uma mesma 

molécula ou das várias moléculas que compõe a série (se mais de uma for 

utilizada), o que permite um maior grau de liberdade na fase de alinhamento 

molecular e consequentemente, permite incrementar a qualidade dos modelos 

obtidos. 
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Na Figura 31 está o desenho da molécula usada como base para construir 

uma biblioteca de inibidores com diferentes conformações, a partir de alterações 

realizadas substituindo o radical representado pela letra R. 

 

Figura 31. Molécula usada para construir uma biblioteca de inibidores. 

 
Fonte: Miranda et. Al. (2019) 

 

Na Figura 32 pode-se observar o comparativo entre a predição realizada 

pelo modelo e as atividades biológicas previamente conhecidas. Nessa figura, 

os pontos azuis representam o conjunto de teste e os vermelhos o conjunto de 

treinamento.  

 

Figura 32. Predição do modelo 4D. 

 
Fonte: Miranda et. Al. (2019) 
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A Figura 33 permite visualizar os descritores remanescentes após a 

construção do modelo e suas localizações em relação a molécula em questão. 

O sinal de + e – representam respectivamente, incremento ou decremento da 

atividade biológica em função de alterações na região onde está localizado cada 

descritor. 

 

Figura 33. Descritores na molécula com maior atividade biológica. 

 

Fonte: Miranda et. Al. (2019) 
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7. CONCLUSÃO 

 

7.1 Contribuições 

 

Considerando a relevância da construção de modelos QSAR-3D 

construídos na área de drug design e o avanço de técnicas computacionais que 

permitam aprimorar as metodologias existentes, fica justificada a motivação no 

intuito de desenvolver uma ferramenta amigável que possa apoiar a metodologia 

proposta e dessa maneira, contribuir de forma eficiente com a identificação de 

novas moléculas bioativas para o desenvolvimento de novos fármacos. 

Os experimentos executados com resultados previamente publicados por 

outros trabalhos serviram para validar a metodologia proposta, assim como o 

uso da ferramenta 3D-QSARpy apresentados nesse trabalho. Essa validação 

demostrou o potencial da ferramenta desenvolvida, tendo em vista apresentar 

bons resultados quando comparada a ferramentas bastante consolidadas e 

disseminadas como CoMFA e CoMSIA.  

Além disso, os novos trabalhos publicados demostraram aplicações bem 

sucedidas da ferramenta para apoiar a identificação de novas estruturas de 

moléculas bioativas, usando diferentes abordagens e em dois contextos de 

tratamentos distintos.  

A primeira aplicação fez uso de uma abordagem híbrida resultante da 

combinação de descritores 3D calculados pela ferramenta 3D-QSARpy com 

descritores 2D e tendo como alvo o tratamento da Doença de Chagas. Com 

destaque para os resultados dos modelos híbridos significativamente superiores 

aos modelos construídos apenas com descritores 2D ou 3D. A segunda 

aplicação teve como primeira tentativa, não bem sucedida, a construção de 

modelos apenas com descritores 3D. Em seguida, obtendo-se êxito com a 

construção dos modelos QSAR-4D por meio da exploração das conformações 

moleculares. 

Todos esses experimentos realizados, sejam para validação ou para 

identificação dessas novas moléculas demonstraram, não somente a eficiência 

da metodologia proposta e da ferramenta desenvolvida, como também a 

versatilidade de aplicações que podem ser realizadas em diversos contextos de 

tratamento, com diferentes alvos e considerando quaisquer séries de moléculas 
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que se deseje explorar. Isso significa que o uso dessa ferramenta implica em 

inúmeras possibilidades de novos trabalhos futuros. 

Não bastasse essa gama de possibilidades geradas por esse trabalho, 

fica também demostrada a diversidade de estratégias que podem ser utilizadas, 

seja seguindo todo o pipeline geral da metodologia proposta, seja utilizando-o 

parcialmente de modo combinado com outras ferramentas existentes e até 

mesmo, explorando a modelagem QSAR-4D que vem ganhando espaço nos 

últimos anos.  

 

7.2 Trabalhos futuros 

 

A ferramenta pode continuar sendo aprimorada, com o aperfeiçoamento 

dos módulos existentes ao incorporar novas estratégias de seleção de atributos, 

dentre as quais metaheurísticas como: algoritmo genético, ou colônia de 

formigas. Inclusive, buscando fundamentação em outras publicações que 

enfoquem esse assunto tão relevante para aplicações de diversos outros 

seguimentos além desse.  

Como também é possível aprimorar as técnicas de aprendizado utilizadas 

para construção dos modelos, seja incluindo outros algoritmos, modificando as 

configurações dos já existentes ou até mesmo fazendo uso de estratégias que 

ampliem a diversidade dos modelos, explorando a utilização de comitês de 

regressores.  

Finalmente, é possível também incorporar outros módulos novos, como 

um módulo específico para apoio ao alinhamento das séries de moléculas e 

módulos que visem possibilitar a visualização gráfica dos resultados obtidos. 

Atividades complexas, cruciais e essências na construção dos modelos e 

análises dos resultados obtidos. 
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