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PREFÂCIO

Durante meus estudos de pós graduação,em 1971

e 1972 no Instituto de Física e Química de são Carlos, são Pa~

10, tive oportunidade de entrar em contato com a Professora

Yvonne Primerano Mascarenhas, chefp do grupo de cristalografia

que, atendendo minha solicitação, aceitou-me em seu grupo e de~

me todo o apoio e estímulo para que me iniciasse neste fascinan

te campo da ciência: a cristalografia.

A época, Professora Yvonne entregou-me cri!

.tais de produtos naturais, que haviam sido extraídos da planta'

Nectandra Rubra (Louro vermelho) pela química Nídia C.Franca do

grupo do Dr. otto Richard Gottlieb, do Laboratório de Química

de Produtos naturais da U.S.P. e que haviam sido denominados r~

brenolídio, rubrinolídio e cristais mistos de rubrenolídio eru

brinolídio.

Como do ponto de vista da difração de raios ~

os cristais não fossem adequados, sugeriu-me Ora. Yvonne que ,em

primeiro, efetuasse a recristalização e, em seguida, procedesse

à determinação de seus·dados cristalográficos.Saliento que, poso. -
teriormente, foi-me fornecida a substância rubranina para que

também se determinasse os dados cristalográficos.

Assim, de posse desses elementos, comecei a

trabalhar no Laboratório de raios x do IFQSC, tendo, então, ob

tido os resultados ora apresentados.

Os dois primeiros capítulos são dedicados,re~

pectivamente, aos fundamentos teóricos e métodos experimentais

utilizados. O terceiro, a resultados experimentais, enquanto o

quarto são dadas sugestões para trabalhos futuros. Em seguida,

são apresentados a bibliografia, apêndices e figuras.
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CONTRIBUIÇOES ORIGINAIS

Considero que as contribuições originais do presente tr~

balho são a determinação dos dados cristalográficos dos pr~
dutos naturais.

Rubrinolídeo •••. Cl7 H)O °4 ~Rubrenolídeo ..••• C17 H28 04 ~

Cristais mistos de Rubrinolídeo e Rubrenolídeo

Rubranina .•••.•. C25 H26 04

e a verificação do isomorfismo entre os cristais de rubi

nolídeo, rubrenolídeo e cristais mistos de rubrinolídeoe r~

brenolídeo. Além disso sugere-se uma possível configuração

estereoquímica para esses compostos.



RESUMO 

Foram determinados os dados cristalográficos 

das substâncias denominadas rubrinolídeo, rubrenolideo, 

cristais mistos de rubrinolídeo e rubrenolídeo e rubrani- 
na. 

Além disso, foi verificado o isomorfismo en- 
tre os cristais mistos de rubrinolídeo, rubrenolfdeoedos 

cristais mistos do rubrinolídeo e rubrenolídeo. A partir 
de considerações derivadas do conhecimento das dimensões 
da cela unitária e da simetria do grupo espacial foi pos- 
sível sugerir uma possível configuração estereoquímica pa - 
ra esses compostos. 

E dada uma introdução geral dos métodos expg 
rimentais utilizados e dos fundamentos da teoria da difra - 
ção dos raios x pelos cristais. 

121 = ( 5,15 - massa específica ob 
+ 0907)x servada 

- 

p = 88O 52 2 18 massa específica cal 
culada 1,13 2 g/crnr 

121 = (5,36 0,Ol)~ massa específica ob - 
servada 

a = 9 = 900 (1,24 2 0,21) g/cm3 

13 = 88052' 2 18' massa especifica* 
culada 1 ,O8 g/cm3 



Cristais mistos: 111::: (33,66:!:O,09),j(

Itl::: ( 5,08:!: o,Ol)í

ló I= ( 5,20:!: 0,08 ),j(

0(,::: "6'::: 900

\1 = (88052':t]8')

Rubranina lál= (15,62:!: O,02)X

-+ + OIb I::: (11,92 - O,03)A

lei::: (26,84:t O,03)X

0<.::: 't :::900

~ ::: (550 3'± 6')

VIII

V:::(889 :!:20 )X3

Z= 2 molec/ cela

massa específica ob
servada -
(1,20:!: O,18)g/cm3
massa específica cal
culada 1,12 g/cm3 -

v = (4102! 106)X3

Z:::'8 molec/ cela

massa específica ob
servada
(1 , 24 :t 0,13 )g/ cm3
massa específica cal
culada 1,27 g/cm3 -
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ABSTRACT

The erystal data of the eompounds rubrinolideo,

rubrenolideo and its mixed erystals and of rubranine were

determined using the Weissenberg equi-inelination and the

Buerger's preeession methods.

The erystal data for these eompounds are

the following:

Rubrinolide o: riI = (32,95 :!:0,08 )X

-+ + oIb1= ( 5,18 - 0,04)A

~
lei = (5,15 0,07)A

cx, = 't = 900

~=88052':!:18'

Rubrenolideo: lal = (34,25 ~ O,17)X

Ibl = ( 5,19 ~ 0,03)X

.• + o
le1= ( 5,36 - O,Ol)A

~ = t= 900

~ = 880 52~ 18'

Z = 2 mOlee/eell

d -
obs. - 3
(1,22~O,16)g/em

deale = 1,13 :!:g/ em3

Z = 2 mOlee/eela

dobs. =

(1,24 ~ 0,21 )g/em3

deale. = 1,08 g/em3



Mixed crysta1s: 111 = (33,66:!:0,09)í

-+ + oIb I= ( 5,08 _ O,Ol)A

Itl= ( 5,20:!:0,08 )X

c:x: = }f = 900

13 = 880 52:!:18 '

x

v = (889: 20)í 3

z = 2 m01ec/ ce11

dobs.

(1,20: 0,18 )g/cm3

dcalc. = 1,12 g/cm3

Rubranine: 1-"1 +)0a = (15,62_0,02 A

(11,92:!:0,03)X

+ o
(26,84 - O,03)A

o(, = 't = 900

f3 = 5503': 6'

z= 8 molec/ce11

d
obs.

(1,24± 0,13)g/cm3

dcalc. = 1,27 g/cm3

There is isomorfism in the crystals of rubreno

lideo, rubrino1ideo and its mixed crysta1s. Erom consideraüans

derived from their cell dimensions and space group symmetry

it is proposed a possible estereochemica1 configuration for

these compounds.

It is given a general introduction to the used

experimental methods and to the fundamental theoryof x-rays

diffraction by crystals.



CAP!TULO I

Fundamentos Teóricos

I. 1 - Introdução

o fenômeno da difração dos raios x é o resu!

tado da interação entre os raios x e os cristais. Assim,é conv~

niente breve relato desses dois importantes fatores para o fe

nômeno da difração de raios x.

I. 2 - Natureza e Obtenção de Raios x

Eletrons acelerados por altas diferenças de

potencial ao Chocarem-se com um alvo metálico (target) produzem

radiações eletromagnéticas de mesma natureza que a luz. Tais r~

diações denominam-se raios x e são utilizados em di fração • Os

comprimentos de ondas usados situam-se no intervalo de 0.5 a

2.5 i do espectro eletromagnético. (9)

A fig. I.l apresenta em diagrama um tubo de

raios x convencional. O filamento de tungstênio(a) é aquecido

por intermédio de uma corrente elétrica, produzindo então, uma

região de alta densidade eletrônica em volta ao filamento.Parte

desta nuvem é acelerada ao longo do tubo de focalização (c) por

intermédio de alta diferença de potencial elétrico aplicada e!!,

tre o anodo, alvo ou "target" (d) e o filamento (a). No choque

com o anodo os eletrons produzem radiações x e uma porção signi

ficante dela passa através a janela (e). Com o choque dos el~

trons, o anodo se aquece, sendo necessário seu resfriamento com

água - fig.I-l (9)-.

Ao chocarem-se com o alvo os elétrons do me

tal que o constitui, desaceleram os eletrons incidentes de modo

desigual, produzindo radiação contínua ou branca. A distribu!

ção da inténsidade da radiação contínua, isto é, do nUmero de

fõtons como função de sua respectiva energia é caracterizada
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por um limite de curto comprimento de onda; correspondente a

energia máxima dos eletrons excitadores.

na figo 1-2.

A distribuição da intensidade
..
e apresentada

••

Quando a voltagem num tubo de raios x eleva

se acima de um certo valor crítico, característico do metal do

alvo, aparecem certos picos de intensidade máxima em certos com

primentos de onda, que são superpostos ao espectro contínuo.De~

de que tais picos sejam estreitos e característicos do metal do

alvo usado, eles são denominados raias características. (5) A ra

diação característica origina-se da transferência da energia en

volvida em rearranjos de eletrons orbitais dos elementos do aI

vo, quando ja tenha havido ejeção de um ou mais de seus

eletrons, no processo de excitação pelos eletrons incidentes (9)

As raias características são agrupadas em vá

rios conjuntos distribuidos comoK,L,M, etc., na ordem de com

primentos de ondas crescentes. O conjunto das raias caracterís

ticas forma o espectro característico. (5) De ordinário,somente,

as raias K são úteis na difração de raiosx •

Nas várias experiências de difração de raios

x, muitas vezes, exige--seradiação monocromática. No entanto, o

feixe de um tubo de ráios x operado acima da voltagem crítica

necessária à emissão de raias K, contém não somente, a radi~

ção mais forte ~mas também a radiação mais fraca K~ e radia~
ção contínua. As intensidades dessas radiações indesejáveis p~

dem ser diminuidas, relativamente, à intensidade da radiaç-âoKq

pela passagem de feixe de raios x através filtros feitos de ma

teriais que permitam absorção das radiações contínua e K~ (5).

I. 3 - Geometria dos Cristais

Cristais ou sólidos cristalinos são sólidos

compostos de átomos arranjados em disposição períodica a três

dimensões.Ex: NaCl, KBr, etc. Os não cristais não possuem ar

ranjo regular dos átomos. Ex: vidros, líquidos e gases. (11)
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Reticulo

Nos estudos dos cristais é por vezes, conve

niente, ignorar os átomos reais que compõem o cristal em seu aE

ranjo periódico no espaço e, ao invés, pensar-se em um conjunto

imaginário de pontos, que tem uma relação fixa no espaço, rela

tivarnente , aos átomos do cristal e que poss~ ser olhado como

dispositivo ou arcabouço sobre o qual o cristal é construido. O

conjunto de tais pontos pode ser definido por três conjuntos de

planos, sendo cada conjunto paralelo a urna direção prefixada •

Tal divisão fornece conjunto de celas de tamanhos idênticos. (5)

Cela unitária

As celas do retículo da figo I-3 são idênt!

cas. Escolhamos uma fortemente traçada e a denominemos cela un!,

tária. Ela é o conjunto de pontos de menor volume, que reproduz

o retículo por translação de corpo rígido segundo as três dir~

ções. O tamanho e forma da cela unitária podem ser descritos

- .•••"b ~ íd d'- .por tres vetores a, , c, constru os a partir e um vertice da

cela tomado como origem. Fig. I-4. (5)

Retículos de Bravais

Ao dividir o espaço pelos três conjuntos de

planos, podemos, de certo, produzir celas unitárias de várias

formas dependendo corno são arranjados os planos. O cristalógra

fo francês Bravais demonstrou em 1848 que são possíveis sõmente

14 retículos e não mais. Os retículos de Bravais podem ser di!

tribllÍdos nos sete sistemas cristalinos conhecidos como cúbico,

monoclínico, triclínico, ortorrornbico, hexagonal, rornboedrico e

tetragonal.

Cela primitiva e cela não primitiva

Celas primitivas são aquelas que possuem sª

mente um ponto reticular por cela. Cela não primitiva possui ma

is de um ponto reticular por cela. (11)
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Espaçamento inte~lanar

~)

Os vários conjuntos de planos em um retículo

têm espaçamentos interplanares de valores diversos. O valor

do espaçarnento~kl' distância entre planos adjacentes no co~

junto (hkl) é função dos índices h, k, l,do plano e dos parâm~

tros da cela unitária a, b, c, C( , (1 ,1. A relação exata depende

do sistema cristalino envolvido e para o sistema cúbico é: (14)

= I-I

Grupos pontuais

-São as trinta e -duas pos
siveissiTIletr1as em torno de um ponto. Diz-se que o reino

cristalino divide-se em trinta e duas classes cristalinas. (11)

Grupos espaciais'cristalográficos

••
são os duzentos e trinta grupos resultantes

da combinação dos quatorze retículos de Bravais com os trinta e

dois grupos pontuais. (11)

Dados cristalogrãficos

cristal com

e os ângulos

de unidades as

e calculado da

Os dados cristalográficos de um

preendem os parâmetros da cela unitária a, b, c

interaxiais ct, €I ' 1, o grupo espacial, o número

simétricas por cela unitária e os valores medido

massa específica do cristal. (12)

I. 4 - Difração de raios x pelos cristais

\l
A teoria da difração dos raios x pelos cri~

tais é bem desenvolvida na literatura, onde o fenômeno da difra
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çao de raios x é estudado em analogia com o fenômeno da refl~

xão das ondas eletromagnéticas. Salienta-se aqui, no entanto, a

relação fundamental formulada por W.L.Bragg, conhecida como a

lei de Bragg:

I-2 (l4)

.•..

onde n é a ordem de reflexão,~ comprimento de onda do feixe de

raios x incidente, Qhk-to ângulo de incidência do feixe sobre o

plano reticular do cristal. A lei de Bragg expressa a condição

essencial para que a difração ocorra:(7) Se um raio incidente

de comprimento de onda À encontrar planos reticulares de inte!

valos dhkt, sob um ângulo Qhkl' originar-se-á um raio difratado
na direção do raio refletido por estes planos se for verificada

a relação I-2. A relação de Bragg é básica em radiocristalogr~

fia. Ela mostra como se pode por medidas de ângulos de difra

ção, medir-se as distâncias interreticulares dos cristais, se

for conhecida o comprimento de onda dos raios x utilizados.

Direção de difração

Uma relação geral que fornece o ângulo de di

fração de qualquer conjunto de planos é obtida pela combinação

da relação I-2 e a equação de espaçamento aplicável ao partic~

lar cristal envolvido. No caso do cristal cúbico, por exemplo,

combinando-se a I-I e I-2, obteremos:

sen29 = . À2-----~------
4a2 (h2+k2+t2)

I-3

A relação I-3 expressa para determinado com 

primento de onda incidente sobre um particular cristal cúbico,

de parâmetro axial-t da cela unitária, todos os ângulos em que

a difração pode ocorrer para os planos (hkt). (5)
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Retículo recíproco

Bragg analisou a difração dos raios

mos de reflexão por planos cristalográficos paralelos

ces de Miller h, k, t.

x em ter

de índi

A observação de "um feixe refletido"impõe que

todos os feixes individualmente, refletidos por cada plano este

jam em fase. Daí decorre a equação: (12)

nÀ = (I-2)

'..

Quando se consideram as diferentes direções

em que os raios x são difratados pelo cristal, além da orienta-
ção relativa dos planos entre si é, também, necessário o conhe

cimento dos espaçamentos interreticulares dhkl, pois,eles deter

minam os ângulos de reflexões 9hkl.

A construção do retículo recíproco é conv~

niente, pois, de modo simplificado e claro ele conserva as pri~

cipais características do retículo direto, como a orientação

dos dife.rentes planos e distâncias reticulares •. Com a lei de

Bragg o retículo recíproco auxilia a interpretação dos diagr!

mas" de difração. (14)

o retículo recíproco é assim construido:

À cada família de planos (hkt) é construída uma normal, defini~

do assim, as direções das famílias de planos. Todas as normais

são construídas de modo a irradiare~se duma origem comum e, s~

bre cada uma delas, escolhe-se um ponto a uma distânciaU'hkt:l/~
da origem. Cada ponto assim obtido dista, pois, da origem de um

valor igual ao recíproco do espaçamento interplanar. O conjunto

de tais pontos forma um retículo denominado "recíproco do orig!.

nal". Na bibliografia apresentada neste trabalho, nos capítulos

dedicados a retículos recíprocos, são apresentados exemplos de

sua construção.

Os parâmetros da cela unitária no espaço rec!

proco (onde se encontra o retículo recíproco) são designadas p~
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Ias mesmas letras que a do espaço direto (onde se encontra o r~

tículo direto) tendo, porém, a aposição do asterisco acima e à
direita. As fórmulas que 'ligam os parâmetros nos dois retíc~

los, tomando-se cornocoeficiente de proporcionalidade a unidade

são:

.• cos (3cOs1- cos cL
cos C(=

Sen (3 Sen 1

4A-+
••cosacos ..,-

cosO
(1,2)~. c a

cos ~=b
=

•• -+1\-+
Sen aSen 7b.c a

,~

-.~ ••
cosct cos (3-cosYa/\ cosf =c

=-+ ••. -+
c.aAb Sen C( Sen (3

onde!\ indica produto vetorial e produto escalar

Mostra-se que há a seguinte relação entre os

volumes das celas unitárias nos dois espaços. (1) (14)
*
v = l/V I-S.

Lei de Bragq no ret'ículorecíproco

A propriedade mais importante do retículo r~

cíproco é que ele permite urnavisualização geométrica e simples

da lei de Bragg 1-2.

Imaginemos um cristal em um feixe de raios x

com o comprimento de onda À e consideremos urnasecção a* c* do
retículo recíproco do cristal, figo 1-7. Admitindo o cristal se

ja orientado de modo que os raios x sejam paralelos ao plano

a* c*, construamos a linha Xo na direção do feixe e passando ~

través da origem O do retículo recíproco. Finalmente, descreva

mos urncírculo de raio l/~com seu centro C sobre XO e localiz~

do de modo que O seja ponto da circunferência. Consideremos ag~

ra as propriedades de um ponto P do retículo recíproco que est~

ja sobre a circunferência. O ângulo OPB é reto, pois está ins
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crito em um semi-círculo. Portanto, podemos estabelecer areIa

demas, OSP=9 e sendo P um ponto
ção: OP _ OP

SenOSP = --- - ~00 ~/A
reticulo recíproco, seu comprimento OP é por definição igual a

l/dhki. Assim, substituindo tal valor na relação anterior, tere
mos: 1. ~

sen9 =
1-6ou

hki 2dhk-t

1.À = 2dhk-tsen9 1-6

que é justamente a lei de Bragghk-t
1-2 para n=l.

Sendo a derivação da 1-6 completamente geral,

ela implica que quando um ponto do retículo reciproco coincida

com o circulo construido, a lei de Bragg é satisfeita e ocorre

a reflexão.

•

Generalizando-se para três dimensões verif!

ca~se que o circulo gera uma esfera, por rotação em torno a um

de seus diâmetros e podemos concluir que a condição para que se

observe uma reflexão do plano (hkl) é que o ponto corresponde~

te do reticulo recíproco se encontre sobre a esfera de raio 1//\
Por tal razão, esta esfera é denominada esfera de reflexão. Os

pontos do retículo reciproco possiveis de reflexão são, no máxi

mo , aqueles contidos na esfera de raio 21À e que por isso é
chamada esfera limite. (14)

Linhas de Níveis

Por construção do reticulo reciproco o* * .
que contém os eixos a c e os planos que lhe são_ e .•••
10s sao perpendiculares ao eixob do cristal.

plano

parale

paral~

manchas

originárias

Ias e serão

Nos métodos de cristal giratório, se tivermos
. -to

o cristal bem orientado segundo o eixo b e girarmos o cristal

em torno desse mesmo eixo, .os pontos do retículo recíproco que

acompanharão esse movimento e que serão possíveiS de reflexão

serão aqueles de índices hOI, hli, h2l, etc. (14)

No filme cilíndrico desenrolado as

das reflexões, alinhar-se-ão segundo retas

denominadas-linhas de níveis, fig. 1-8
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CAPITULO 11

~TODOS E TeCNICAS EXPERIMENTAIS USADAS

11.1 - Câmara de Neissenberg

Utilizando-se o método do monocristal, a câ

mara de Weissenberg, figo 11-1, permite o uso das técnicas:

1) de oscilação para orientar o cristal e ve

rificar as simetrias em torno dos eixos de oscilação:

2) de rotação para se determinar as medidas

dos parâmetros axiais e obter-se constantes instrumentais para

as fotografias de nível:

3) de Weissenberg que fornece as fotografias

de nIvel utilizadas para as medidas dos parâmetros da cela unitá

ria e para a determinação das extinções sistemáticas que, junta

mente com as simet~ias, indicam o grupo espacial do cristal. (14)

(1), (2).
Montagem do cristal

Montar um cristal segundo um eixo é colocá

10 sobre a cabeça goniométrica, de tal modo que este eixo coinci

da com o eixo-'t, de rotação da câmara, fig. 11-1.

Na montagem, o cristal é colado à extremida

de de uma fibra de vidro da' ordem de grandeza do monocristal e a

outra extremidade é colada à ranhura dum pino de latão, usando

se, em geral, goma-laca dissolvida em alcool.Em seguida, o pi

no é colocado na cabeça goniométrica~ fig. II-l-N, que por sua

vez é ajustada à câmara, de maneira que pino-fibra de vidro-eixo
••••

escolhido do cristal fiquem na direção do eixo de rotação b,fig.

11-1, da câmara. (14)

Técnica de' orien·tação na câmara de' N'eissenberg

A técnica de orientação, em geral, é feita

usando-se o método de oscilação, largamente desenvolvido na lite
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ratura (bibliografia apresentada neste trabalho), motivo sua não

exposição.

As fotografias de oscilação são feitas até um intervalo an~

lar máximo de 150, isto é, os controles são mantidos sobre o dis

co com a escala azimutal (F-fig. 11-1) da rotação do cristal,pe~

mitindo-lhe oscilação a um ângulo até «=150, em radiação bran

ca. Se, por acaso, numa primeira fotografia o cristal estivesse

completamente orientado, as linhas de níveis produzidas seriam

circunferências de centros sobre o eixo de rotação (intersecções

dos cones de difração com o filme cilíndrico Fig. 1-8-a). No fil

me desenrolado, torna~-se-iam retas paralelas, figo 1-8-b. ACOIl

tece, porém, que na maioria das vezes não se apresentam como na

figo 1-8-b e sim como curvas paralelas, o que indica que o cris

tal não está orientado - a direção do eixo cristalino escolhido

não coincide com a direção do eixo de rotação b •

.A não orientação do cristal origina-se do erro de posiciona

mento do eixo cristalino e pode ser:

a) erro no plano vertical, que é perpendicular ao plano defi

nido pelo feixe incidente de raios x e pelo eixo de rotação~ câ

mara. A fig. 1I-4-a mostra o desalinhamento vertical nível zero.

b) erro no plano horizontal, que é paralelo ao plano defini

do pelo feixe incidente de raios x e pelo eixo de rotação da câ

mara. O desalinhamento da linha curva nível zero é mostrado na

figura 1I-4-b.

c) erros em ambos os planos, apresentados pelas figs.II-4-ca

1I-4-h. As curvas cheias são combinações das curvas em traços (de

salinhamento vertical) e em pontos e traços (desalinhamento hor!

zontal).

A orientação do cristal poderá ser feita utilizando-se as fi

guras 1I-4~, efetuando-se as devidas correções (apêndice 1) nos

arcos horizontal e vertical da cabeça goniométrica. O refinamen

to da orientação deverá ser feito usando-se o selecionador de ni

vel (slit), fig. 11-2.

Simetrias nas fotografias de oscilação

Além de permitir a orientação do cristal,

~ Figuras desenhadas por Jacques Allemand
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fotografias de oscilação podem mostrar cinco simetrias: 1, 1, mx

ffiy e mm (fig. 11-5). Destas a simetria mx é de maior importância
prática pois ela indica que o retículo recíproco possui um plano

especular perpendicular ao eixo direto de rotação e então o cri~

tal deve pertencer ao sistema monoclínico ou de maior simetria.

Se investigação posterior mostrar que o cri~

tal é monoclínico, o eixo de rotação será identificado corno ei
...1p -

xo b. Se por qualquer razão houver suspeita de tratar-se de um

eixo de maior simetria que 2(isto é, o cristal pertença ao siste

ma tetragonal ou de mais alta simetria) a confirmação poderá ser

procurada tornando-se as fotografias de oscilação em novas posi

ções de 360o/n (n=6, 4 ou 3) da posição original. Se urna destas

fotografias for idêntica com a primeira fotografia,confirrna - se

ser um eixo de rotação de ordem n. (14)

'l'écnicade' Rotação

A técnica de rotação fornece fotografias so

bre as quais se acham reflexões de um número de níveis do retíc~

10 recíproco, cada um, claramente, separado do outro,o que perrni

te de um modo simples e rápido medir-se o período de rotação 1 ~

lém disso ela fornece a,s constantes s e.JJ necessárias àsfotogr~

fias de níveis superiores ao nível zero nas fotografias da técni

ca de equi inclinação, de Weissenberg.

As fotografias são obtidas retirando-se os

controles de oscilação do disco com a escala azimutal fig.II-I-F

o que lhe permitirá a rotação livre~ (13)

S-é o eixo' cristali-
~ ..

noesco!hido for o eixo b, os planos do espaço rec~proco

que lhe são normais e que girarão simultaneamente consistem dos

pontos hOi, hli, h2i, etc. Tais planos cortarão a esfera de r~

flexão e fornecerão cones de Laue simétricos ,coaxiais com o ei

xo de rotação, figo 1-8-a. (12)

As reflexões são registradas sobre

cilíndrico B, figo 11-1, cujo eixo coincide com o eixo

um filme

de rota
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ção. A razão do filme estar enrolado cilindricamente apresentavan, -
tagem sobre o filme plano:

a) número maior de reflexões é registrado;

b) Os cones interceptam o filme em um conjunto de círculos

e quando o filme é desenrolado as reflexões que esboçam os vários

círculos apresentam-se como linhas retas - são linhas de níveis,

figo 1-8-b, porque elas estão relacionadas aos níveis dos planos

reticulares recíprocos;

c) a medida do parâmetro da direção em estudo é mais segura,

pois, aqui temos que medir distâncias entre linhas retas, enquan

to nas fotografias planas seriam distâncias entre vértices de pa

rábolas. (12)

Determinação do Período reticular direto no eixo de Rotação

A figura 11-6 mostra uma secção através do filme cilíndrico,

paralela e incluindo o eixo de rotação. O ângulo de semi-abertura

V de um cone de difração depende do espaçamento XY dos planos re

cíprocos. Se o eixo de rotação b [01<TIé o escolhido, XY = d'"010.

Mas, d~lO = Â/b, então, v depende do comprimento de onda da radi~

ção incidente ~ e do período do eixo de rotação~. Para o cone~

difração de Ia. ordem, no triângulo OXY

cos \)= XY/OY = d~loll = Ã./b/l= .'Ã/bou

b = -;'.jcos v (11::"1).Para o cone de n-ésima ordem, cos Yn = nXY=n]y'b.

A medida do ângulo 'Gn no filme nos dá cot V = Gli/OG= Y Ir, onde yn n
é a distância entre as linhas de níveis n e O e r o raio do filme.

Assim, V = cot-l(y /r)(11-2). De 11-1 e 11-2, tiramos (13)n n

b= n~
coscotg- (y~r)

~écnica de Equi-inclinação de Weissenber~

A técnica de equi-inclinação de Weissenberg
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técnica que permite a obtenção de fotogra-

fias de níveis. As fotografias de equi-inclinação para todos

os níveis são obtidos inserindo-se o selecionador de níveis,fig.

1I-2, entre o cristal G e o filme B da fig. II-l, de modo que a

fenda hl da figo 1I-2 entre na placa D à distância s do zero da

escala em D, figo lI-I. A fenda equatorial h2 figo 1I-2 permiti

rá apenas 1 cone de Laue, atingir o filme. Para todos os filmes

de níveis, na técnica de equi inclinação, o controle M será usa

do para permitir o movimento de translação do filme para direita

e esquerda. Para níveis superiores ao nível zero, todo o conju~

to J, figo II-l, será girado de um ângulojL sobre a escala em L,

figo II-l. Os valores de s e~ são calculados a partir dos v~

lores y das fotografias de rotação, usando-se o gráfico II-l(13)

O movimento sincronizado oscilação - transla

ção do filme, frente ao feixe de raios x permite o espalhamento

das reflexões por todo o filme e um espectro bi dimensional ap~

recerã em contraste com os níveis mono-dimensionais produzidos

pela técnica de rotação. Cada fotografia terá reflexões de um ín

dice conhecido e cada reflexão terá as coordenadas y e z, como

mostra a figura 1I-7; y, coordenada medida ao longo da circunfe

rencia é idêntica à coordenada y sobre os filmes de rotação e a

cha-se ligada ao ângulo de reflexão 1e ao raio r da câmara,fig~

11-8; z, coordenada medida paralelamente ao eixo do filme tem i~

terpretação angular, pois, ela mede a distância percorrida pelo

filme enquanto o cristal gira de um ângulo {)J. As coordenadas y

e z fixam a posição de um ponto do retículo recíproco em relação

a outros pontos do nível. (12)

II.2 Técnica de Precessão Bue'rger

A técnica de precessão Buerger é uma técnica

cujas fotografias obtidas mostram o reticulo recíproco não des

torcido. A câmara com a qual se obtém as fotografias pode ser ~

justada experimentalmente de tal modo que todos os níveis foto

grafados sejam ampliados por um mesmo fator de proporcionalida



de. Assim, visualizü-se melhor o retículo recíproco, sua sim~

tria, escolhe-se a cela unitária, medem-se suas dimensões e,

por fim, deduz-se a simetria do Grupo Espacial. Comparado à téc

nica de Weissenberg, a técnica de precessão mostra-se superior

no que tange à indexação.

~ uma das mais úteis técnicas

tal. (13)

Movimento do Cristal

de monocris

{l

o cristal é mantido para que seu eixo esc~

lhido precessione em torno ao feixe de raios x. O movimento r~

sulta da combinação de dois movimentos oscilatórios simultâ 

neos, de mesmo valor angular, ocasionado por dois eixos dispo!

tos em forma de garfo e onde é mantido o cristal. A figura 1I-9

mostra o movimento de precessão do cristal.

Em seu movimento o eixo escolhido do cristal

descreve um cone coaxial ao feixe de raios x. (13)

Instorumentode Precessão

Um plano recíproco pode ser registrado de

forma não destorcida, se o filme e o plano do espaço reticular

reciproco realizam simultaneamente o mesmo movimento com ref~

rência à direção do feixe de raios x. Tal é realizado no in~

trumento de precessão, cujo esquema é apresentado na fig.II-lO.

O filme é mantido em um garfo com eixos de

oscilação R' e V', conforme fig. II-lO. um eixo N, normal ao

filme, em seu centro, está conectado com um braço circular que

gira em torno a um eixo horizontal D. O ânguloP que N faz com

o eixo horizontal é ajustável no intervalo 09~)T~309.

O filme pode ser movido para frente ao longo

desse eixo, fora do plano dos eixos do garfo, para obtenção das

fotografias de níveis.
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o movimento do eixo cristalino escolhido, os

cilando no garfo que mantém o cristal é sincronizado com o m~

vimento da normal ao filme. A oscilação vertical do garfo do

porta filme é transmitida ao cristal pela junta universal LL' e

a oscilação horizontal pela junta universal UU'. Se o eixo e~

colhido do cristal é orientado a coincidir com o feixe de raios

x quando o posicionamentoJL da normal ao filme é zero, o eixo e

a normal ao filme ficam paralelos quando a JIé dado algum valor

angular e precessionam simultaneamente; em torno ao feixe de

raios x,' quando o instrumento é colocado em movimento. Filmes e

planos recíprocos, que são normais ao eixo cristalino em prece!

são, ficam paralelos uns aos outros e executam movimento idênti

co no caminho do feixe de raios x ~urante a precessão.

Um selecionador de níveis M é inserido entre

6 cristal e o filme para permitir que reflexões de apenas um

plano do espaço recíproco alcancem o filme. Em vista das refl~

xões estarem sobre as superfícies de cones , que são coaxiais

com o eixo de precessão, (,selecionador de níveis deve ter uma·

abertura anular, cujo eixo coincida com o eixo de precessão. O

selecionador de níveisM é ligado ao eixo horizontal H,por um br!

ço móvel, ao qual se pode atribuir a constante instrumental s

(apendice 5) •

Quando o instrumento estiver com a normal N

em posicionamento.li. =00, o feixe de raios x deverá passar atr!

vês o centro do selecionador de níveis. Conforme o problema ~

presentado poder-se-ã usar selecionadores de aberturas anulares

com raios de diversos valores. (13)

Fotografias de precessao

Orientação

A fotografia de orientação é destinada à or!

entação do eixo cristalino escolhido de modo que ele precessi~

ne em torno do feixe de raios x. ~.o primeiro passo para obten

ção das fotografias de níveis. (13)
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Eixos de core

Tais fotografias são necessárias para a de* -
terminação da distância interplanar d da família de planos r~

cíprocos perpendiculares ao eixo cristalino escolhido que pr~

cessiona em torno ao feixe de raios x. O valor de d* é preciso

para se determinar um dos posicionamentos instrumentais nas fo .

tografias de níveis. A fotografia de eixo de cone é dispensá

vel, quando já se determinou anteriormente o valor do eixo em

fotografia de rotação, já que se .pode usar a relação. (13)

p

Fotografias de níveis

Servem para se determinar os parâmetros da

cela unitária, as extinções sistemáticas e simetrias que forne

cerão o grupo espacial a que pertence o cristal. (13)

Técnicas de obtenção de ·f·otoqrafiasde orientação, eixo de co
.ne e níveis

Orientação:

uma vez o cristal montado na cabeça goniomé

trica (conforme já foi descrito anteriormente}, esta é ajustada

ao eixo horizontal H, fig. II-lO, que possui um disco com esca

la azimutal.

Estando o cristal devidamente orientado,a fo. -
tografia de nível zero do retículo recíproco do cristal mostra

uma área circular deste nível devidamente ampliada. A área cir

cular será bem definida usando-se radiação branca, devido ao a

parecimento de traços de radiação branca na fotogr- -:':ia, que se

irradiam do centro do círculo até a circunferência ~imitante.



"

18

Sendo r o raio do círculo, F a distância cristal-filme _lT o ân

guIo de precessão, a figo II-ll nos dá-
r = 2Fsen ..",u.

Se o eixo de precessão do cristal foi coloc~

do inadvertidamente a um ângulob + € ao feixe de raios xi então

a área não será mais circular e a fotografia mostrará traços de

radiação branca com deslocamentos verticais, horizontais ou em

outras direções, além da circunferência lirnitante,figo II-12 a,

II-12 b e II-13.

Usando-se a técnica de correção

(r+~)E em uma câmara de F=60 mm, para um ângulo j; =
de-se:

do erro,

100, proc~

de radiação bra!!,
simultâneas no

da cabeça g~

a) Descreve-se sobre o filme um círculo de

raio r = 2 x 60 mm X sen 100 = 20,8 mm (aplicou-se a relação

r = 2Fsenj1) centrado sobre a intersecção dos traços de radiação

branca;

b) se houver deslocamentos de traços de r~

diação branca além da circunferência lirnitante,apenas na dir~

ção vertical da fotografia, figo II-12 a, a partir do centro da

fotografia mede-se o comprimento raio + deslocamento, isto é,

(20,8+~)f, mm. Tal valor em rnmé convertido em valor angular, p~
10 gráfico 1I-2 e a correção deverá ser efetuada no disco com es·

cala azimutal do eixo horizontal H, figo II-IO;

c) Caso os traços de radiação branca aprese!!,

tem-se apenas com deslocamentos horizontais sobre a fotografia,

figo II-12-b, procede-se como anteriormente e a correção é fei

ta de modo análogo, no arco horizontal da cabeça goniométrica.E,

nesse caso, o comprimento raio+deslocamento (20,8+.l1)~"rntt:lque

se converte em valor angular pelo gráfico 1I-2.

d) O deslocamento dê traços

ca em urnadireção qualquer implica em correções

disco com a escala azimutal e no arco horizontal

niométrica. A figo II-13 indica como desdobrar o erro em erro
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vertical e erro horizontal. A correção deverá ser feita como ex

posto anteriormente. (13)

Técnica de obtenção de fotografias de eixo de cone

Para a obtenção das fotografias procede - se

assim:

a) Posicionar o instrumento a um ângulojT=Oo,

colocar o eixo freso, que tem o disco com a escala azimutal, H

da figura II-I0 em seu valor correto fornecidopela orientação e

fixá-lo.

b) As fotografias de eixo de cone apresentam

se com as reflexões distribuídas em anéis concêntricos. Deve-se

posicionar o instrumento de modo que o anel correspondente ao hí

vel zero seja o mais interno. Para isto, o ângulo de precessão1I

deverá ser de 100, quando se usar À Cuk ae o eixo cristalino es

colhido não exceda a 102 K. (13) (1)

c) Escolhe-se o valor s de posicionamento

do selecionador de níveis de acordo com o interesse. Coloca - se

o filme no envelope apropriado. Nas fotografias obtidas para es

ta dissertação usou-se s = 30 mm.

Foto"grafias" de Níveis

1)" Fotografia de nível zero

a) Escolha conveniente do ângulo

são.)J.;

de prece:!.

b) Escolha do selecionador de níveis de raio

rs de acordo com a conveniência (rs = 15mm, 20mm, 25mm ou 30mm);

c) Determinação da distância s de posicion~

mento do selecionador de níveis, em função do ângulo de prece.!,

são.z;:e raio rs' usando-se o nomograma fig. II-14; (apêndice 5);

d) Não se esquecer de efetuar uma preces são

manualmente ,afim de se verificar se não há algum impedimento me

cânico, por escolha de posicionarnento incorreto.
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2) Fotograf'ias de níveis superiores

a) Escolha conveniente do ângulo-
são,j.l ;

de prece~

b) Escolha do selecionador de níveis de raio

*
c) Deslocar o porta filmes duma distância Fd

na escala que se encontra atrás do porta filmes, na câmara:

*
lFd para 19 nível

* .
2Fdpara 29 nível, etc.

d* é determinado por fotografias

cone, como já foi dito anteriormente;

de eixo de

d} Determina-se graficamente a distância s

do posicionamento do selecionador de nlveis, usando-se o nomogr~... ~ -.- *
ma figo 11-14. O calculo de s e feito em funçao dejU,rs e d
(Veja apêndice 5).
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CAPITULO III

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

III. 1 - Descrição dos Cristais

Os cristais de rubrinolídio, rubrenolídio e

cristais mistos de rubrenolídio e rubrinolídio são transparen
...• -

tes aproximam-se a paralelepípedos, em que - a direção b é
alongada, senQ,oentretan~o a face bc maisdesenvolvida que ~ ab .As

direções escolhidas para eixos são apresentada na fig. 111-1.
Quanto à clivagem os cristais permitem escamação em folhas se

gundo planos paralelos ao plano (bc), agulhas segundo planos p~

ralelos ao plano (ab).

Quanto à rubranina, os cristais são amarelos,

de hábito aproximadamente, equidimensional, não tendo sido ob

servada qualquer direção privilegiada para clivagem.

III. 2 - Recristalização

A obtenção de amostras nonocristalinas de t~

manho razoável de rubrinolídio, rubrenolídio e cristais mistos

foi bastante difícil. Considera-se que os melhores monocristais

obtidos foram os de-rubrinolídio. Os monocristais foram obtidos

dissolvendo-se as amostras fornecidas em alcool anidro e deixan

do-se a solução sob evaporação lenta à temperatura ambiente.

Não houve necessidade de recristalização da r~

branina, pois a amostra que foi fornecida já apresentava um nú

mero razoável de monocristais adequados.

III. 3 - Determinação da massa específica

As massas específicas do rubrinolidio, rubren~

lídio e cristais mistos e rubranina foram observadas usando-se
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o método de flotação, utilizando-se a balança de Mohr.

Em face da solubilidade dos cristais em várias

substâncias orgânicas foi escolhida solução de água e Erometo

de Potássio.

Houve alguma dificuldade na observação das ma~

sas especificas dos cristais de rubrinolidio, rubrenolideo e

cristais mistos, tendo-se em vista o tamanho dos monocristais

obtidos.

111. 4 - Montagem dos monocristais

Usando-se a técnica de montagem conhecida, os

monocristais de rubrinolídio, rubrenolídio e cristais mistos fo
~ ~

ram colocados na cabeça goniométrica segundo os eixos b e c,fig

111-1. Quanto à rubranina a montagem foi feita, segundo o eixo,

que posteriormente foi denominado ~, figo 111-2. sendo que após

obtenção de fotografias de rotação na câmara de Weissenberg, a

cabeça goniométrica foi transferida com o cristal para a câmara

de precessão.

111. 5 - Fotografias, medidas de parâmetros e Indexação

A medida dos parâmetros da cela unitária

monocristais foi feita conforme processos apresentados

rias obras da bibliografia apresentada neste trabalho.

dos

em vá-

,'2eloIndexação das reflexões das fotografias de níveis obtidas

método de Weissenberg

A indexação foi feita pelo método gráfico,usan

do-se um gráfico Weissenberg adquirido comercialmente (Uni

cam Instruments, Cambridge) e apropriado para as condições e~

perimentais, isto é, câmara de 57,3 mm de diâmetro e com 20 de

rotação por cada milímetro de translação. Estes gráficos facili

tam a escolha dos eixos apropriados do retículo recíproco, a i~

dexação das reflexões de acordo com os eixos escolhidos e a me

dida dos parâmetros destes eixos.
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métod0 de nrecessão

As fotog,:afiasde precessão permitem indexação

imediata e fácil, pois, a?resentarno retículo recíproco não ães

torcido. (1), (2).

Fotografia de oscilação do rubrinolídio .t: 50

o monocristal foi montado ao longo do eixo da

agulha, tendo a fotografia revelado simetria m • Apenas a rotax -
ção a 1800 mostrou fotografia idêntica ã primeira, donde se con

cluiu que o eixo era de ordem 2. Tal simetria indica a presença

de um plano de reflexão perpendicular ao eixo e que o monocris

tal pertence ao sistema monoclínico ou de mais alta simetria.

Chamou-se o eixo de b ao ser confirmado que o

monocristal pertencia ao sistema monoclinico.

Fotografia de rotação de rubrinolídio
-+

A fotografia de rotação em torno ao eixo b ~

presentou-se com poucas linhas de níveis, isto é, as duas pri. ~ -
meiras. Isto indicava que o eixo b era pequeno. Feitas as medi

das, obteve-se o valor \b\ = (5,0~± 0,01)~. As medidas constam

da tabela 111.1. Os valores de~ o e s para as fotografias de

níveis de Weissenberg constam da tabela 1II-la. Feita, também,

a fotografia de rotação em torno ao eixo cr, as linhas de níveis

foram poucas, o que também evidenciava eixo pequeno. O valor

calculado foi I~I= (5,23±0104) R. As medidas são apresentadas
na tabela 111-2, enquanto os valores de -U0 e s, para as foto

grafias de níveis de Weissenberg, são apresentados na tabela

III-2-a.

Fotografias de níveis de Weissenberg de rubrinolidio

As medidas dos parâmetros feitas a partir das

fotografias de níveis são apresentadas nas tabelas 111-3, 111-4

e 111-5. A indexação revelou as seguintes extinções sistemát!

cas: k=2n+l em OkO, o que indicava a existência de eixo helico!

dal de ordem 2. Não há extinçõessistemáticas em hkl, o que im

plica ser a cela unitária primitiva.

Foram feitas as fotografias dos níveis 0,1 e 2.



Fotografia de oscilação do rubrenolídiO .:!:50

Como no caso do rubrinolídio o monocristal

foi montado ao longo do eixo da agulha, tendo a fotografia reve

lado simetria m • Feita a rotação, apenas aquela de 1800 mostroux
fotografia idêntica à primeira, donde se concluiu que o eixo e~

colhido era de ordem 2. Tal simetria indica a existência de um

plano especular perpendicular ao eixo e o monocristal deverá peE

tencer ao sistema monoclínico ou de mais alta simetria. O eixo
-+

foi denominado b ao ser confirmado que o monocristal pertencia

ao sistema monoclínico.

Fotografia de rotação do rubrenolídio
-+

A fotografia de rotação em torno ao eixo b

apresentou-se com os dois primeiros níveis, o que evidenciava o

pequeno valor do eixo. Feitas as medidas, em milímetros,achou-se

o valor Iltl = (S,17Z 0,03) ~. As medidas são apresentadas na t~

bela III-6. Qucmto aos valores de JJ. o e s para as fotografias de

níveis constam na tabela III-6-a.

A fotografia de rotação em torno ao eixo de

nominado c permitiu determinar-se o valor Ict 1= (5,13Z 0.10) ~-,
sendo que as medidas constam da tabela III-7. Os valores de s e

...AJopara as fotografias de níveis de Weissenberg são apresent~

dos na tabela III-7-a.

Fotografias de níveis de"Weissenberg do rubrenol"ídio

As fotografias de níveis zero e um possibili

taram, apenas, verificar-se que não havia extinções sistemáticas

gerais, o que indicava a cela ser primitiva. As reflexões em sua

distribuição e intensidade assemelham-se aquelas da substância 

rubrinolídio. As medidas dos parâmetros feitas a partir das fot~

grafias de níveis são apresentadas nas tabelas III-8, III-9 e

III-IO. As distâncias de dOlO e dOOI são aproximadas.

Fotografia de oscilação de cristais mistos::!:50

O monocristal montado ao longo do eixo da ~

gulha permitiu fotografia que apresentava simetria m .Rotação dex
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1800 a par~ir da posição inicial do .Donocristal apresentou fot~

grafia idêntica aquela da primeira posição, donde se concluiu

que o eixo escolhido era de ordem 2. Tal simetria indica a exis

tência de um plano especular perpendicular ao eixo e que o mono

cristal deve pertencer ao sistema monoclínico ou de mais alta s~..•.
metria. Confirmado o sistema monoclínico o eixo foi denominado b.

Fotografia de rotação dos cristais mistos

A fotografia de rotação em torno ao eixo ib

apresentou-se com as duas primeiras linhas de níveis, permitindo

determinar-se o valor 1"61 = (S,081!0,0Q5)5L As medidas são apr~

sentadas na tabela III-ll. Os valores de s e ~o para as fotogra

fias de níveis de Weissenberg constam da tabela III-ll-a.

Fotografias de níveis de Weissenberg dos cristais mistos

As fotografias de níveis zero e um possibili

taram, apenas, verificar-se ausência de extinções sistemáticas

gerais, o que indica ser a cela unitária primitiva. As reflexões

em sua distri~uição e intensidade assemelham-se aquelas das foto

grafias de rubrinolídio. AS medidas dos parâmetros são apresenta

das nas tabelas III-12 e III-13. O Valor de dOOl foi obtido com

aproximação e o valor de dOlO não foi possível obter-se, ~ que
fotografias de níveis foram tiradas apenas segundo o eixo b.

Fotografia de oscilação darubranina

O cristal montado ao longo do eixo escolhido

fig. 1II-2 forneceu fotografia que apresentou simetria m. Rotax
ção a 1800 da posição inicial forneceu fotografia idêntica,o que

permitiu concluir-se que o eixo era de ordem 2. Tal simetria i~
dica um plano de reflexão perpendicular ao eixo e que o cristal

pertence ao sistema monoclínico ou de mais alta simetria •
••••

Posteriormente, denominou-se o eixo b ao ser·

confirmado que o cristal pertencia ao sistema monoclínico.

Fotografias de rotação e de eixos de cone -
A fotografia de rotação em torno ao ei~:o b,·
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apresentando-se com várias linhas de níveis permitiu determinar

se o valor Ibl = (12,42:!:0,31).R. As fotografias de eixos de cone

obtidas na câmara de precessão permitiram os valores

Itl = (22.02::!:0,01) j lir1= (15,41 ± 0,01) j. As medidas são

apresentadas nas tabelas 111-14,111-15 e 111-16.

Fotografias de níveis de rubranina

As fotografias de níveis obtidas pela técnica de preces

são Buerger permitiram a indexação, cujas extinções sistemáticas

apresentadas são as seguintes: h +1= 2n + 1 em hOi, indicando um- - ~
plano de reflexao translaçao perpendicular ao eixo b, com trans-

lação I~ I /2 + rt I /2;

h= 2n+ 1 emhOO,

1= 2n + 1

emOO-l,

k = 2n + 1

emOkO,

ordem 2.

já implícita na condição acima;

também implícita em h+i = 2n+ 1;

indicando existência de um eixo helicoidal de

,

(l

Não há extinções sistemáticas em hkl, indicando que a

cela é primitiva. ° grupo espacial obtido é P21/n

As medidas dos parâmetros são apresentadas nas tabelas

111-17, 111-18, 111-19.

111. 6 - Refinamento dos parâmetros axiais do rubrinolídeo, ru

brenolídeo, cristais mistos e rubranina

Sabe-se que a precisão das medidas dos parâmetros axi~

cresce, de um modo geral, com o valor de e e, afim de se obter~

lor mais preciso compatível com as medidas obtidas dever-se-ia

usar o método de Kettman. E um método bem simples, sendo que não

é o mais indicado, quando se deseja medir parâmetros com extrema

precisão.

° método de Kettman consiste em lançar d contra e e ex

trapolar para 6=900• E bem apresentado na bibliografia (2).

A utilização do método no presente trabalho foi tentada,

mas não concluída, já que as melhores fotografias,
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obtidas dos monocristais em estudo apresentavam reflexões a

ângulOS em torno de 300• Assim, a extrapolação de e a 900

não seria precisa.

Será, pois, necessário o refinamento,

quando da obtenção de fotografias a partir de monocristais

que permitam maior número de reflexões.

111. 7 - Dados cristalográficos das substâncias estudadas

Rubrinolideo

Os cristais de rubrinolídeo são de hábi

to acicular, sistema monoclínico, classe 2, grupo espacial

P21, nQ 4 da International Tables. (8)

Apresentavam os valores:

ltl = (32,95 :t 0,08)X

~ + oIb I = (5,18 - 0,04 )A

1'#1=( 5,15tO,07)A

o(, = 't = 900

f3 = 88 o 52' :t 18 '

z= 2 molec/cela

massa específica observa
da (1,22:t0,16) g/cm3

massa específica calcula
da 1,13 g/cm3

Como o grupo espacial P21 possui duas
pos1çoes equivalentes, havendo duas moléculas por cela uni

tária, haverá uma molécula por unidade assimétrica e as po

sições admitidas são x, y, z e i, 1/2+y, Z
Rubrenolídeo

Os cristais de rubrenolídeo são de hábi

to acicular, sistema monoclinico e há fortes razões para ia

cluí-los na classe 2, grupo espacial P21, nQ 4 da Interna
tional Table (8), tendo em vista a marcante semelhança de

suas fotografias com aquelas do rubrinolideo.
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Apresentam os valores:

lál= (34,25: O,17)X
-+ o
Ibl= ( 5,19:0,03)A

161= ( 5,36: O,Ol)X

0(,= 't = 900

~ = 880 52': 18'

v= (959 ± 12)X3

z= 2 molec/cela

massa específica observa
da (1,24: 0,21) g/cm3

massa específica calcula
da 1,08 g/cm3

Como o grupo espacial P21 possui duas posições

equivalentes e há duas moléculas por cela unitária, ha

verá uma molécula por unidade assimétrica e as posições

admitidas pelo grupo espacial são:

X, y, z e X, 1/2+y, Z

Cristais mistos de rubrinolídeo e rubrenolídeo

Os cristais mistos são de hábito acicular.

Há fortes razões para incluí-los como sistema

monoclínico, classe 2, grupo espacial P21, nQ 4 da In
ternational Tables (8) em vista a marcante semelhança~

suas fotografias com aquelas do rubrinolfdeo.

Apresentam os valores:

l'tl=(33,66: o,09)í v= (889: 20)í3

Ibl= (5,08 : o,Ol)í z= 2 mOlec/cela

I'dl = ( 5,20: 0,08 )X massa específica obeerva-da (1,20:!:0,18 )g/cmJ
~ = l' = 900

massa específica calcula-
~ = 880 52'! 18' da 1,12 g/cm3

Como o grupo espacial P21 possui duas pos~çoes

equivalentes e há duas moléculas por cela unitária, h~

verá uma molécula por unidade assimétrica e asposições

admitidas pelo grupo espacial são:

x, y, z e x, 1/2+y, Z



29

Rubranina

Os cristais apresentam hábito aproximadamente equidi

mensional. Ap6s transformação de eixos verificou-se serem de

classe 2/m, grupo espacial P21/c' nQ 14 da International Ta
bles. (8)

Apresentam os valores:

lál= (15,62:!:0,02)X
••• o

Ib 1= (11,92:!:0,03)A

l'tl= (26,84:!:0,03)~

cx. = t = 900

v= (4102:!:106)í3

z= 8 mOlec/cela

Massa específica obser

vada (1,24:!:0,13) g/cm3

Massa específica calcu
lada 1,27 g/cm3

Como o grupo espacial P21/c possui quatro posições
equivalentes e o número de moléculas por cela unitária é oito,

haverá duas moléculas por unidade assimétrica, As posições~

mitidas pelo grupo espacial P21/c são:

x,y,z; x,y,z; x, 1/2+y, 1/2-z; x, 1/2-y, 1/2+z

f·

111. 8 - Considerações sobre as possíveis estruturas das subs

tâncias rUbrinolídeo, rubrenolídeo e cristais mistos

A semelhança entre as fotografias de níveis Weissem~

berg é marcante, permitindo-nos afirmar isomorfismo entre as

substâncias estudadas.

Assim, convém salientar que a possível estrutura do

rUbrinolídeo, substância que permitiu melhores fotografias ~

sa ser estendida ao rubrenolídeo e cristais mistos de rubrino

lídeo e rubrenolídeo.

Observa-se que o valor médio medido do eixo lál dos

cristais mistos é aproximadamente igual à média aritmética dos

valores dos eixos lál das celas unitárias de rubrinolídeo e

rubrenolídeo, parecendo seguir a lei de Vegard. (5)
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"Em soluções sólidas contínuas o parâmetro ~

xial da cela unitária da solução é diretamente proporcional ao

percentual atômico do sO.lutopresente". Assim, considerando-se

que os cristais mistos sejam constituidos de 50% de cada subs

tância, pode-se verificar que o parâmetro axial J~l dos cri;
tais mistos deverá ser a média aritmética 'dosparâmetros medidos

'ã( das celas unitárias das substâncias constituintes.

Quanto à estrutura, comparando-se as substân

cias em estudo com outras de cadeia longa, que já tem estrut~

ras determinadas e são apresentadas na literatura (4), a prime!

ra hipótese seria de que as duas moléculas se encontrassem dis

postas uma ao longo da outra, paralelamente ao eixo mais longo

da cela unitária isto é, o eixo1t. Montou-se, então, o modelo

estereoquímico da molécula, usando-se o "frameworkmolecular m~

dels", da Prentice Hall inc; Englewood cliffs, N.J., tendo-se

obtido o modêlo da molécula apresentado na figo 111-4. Neste m~

delo a parte B constitui a parte alifática da cadeia e não of~

rece problemas conformacionais, devendo constituir-se pela c~

deia plana em zig-zag com ângulos e comprimentos de ligação usu

ais. Quanto à parte A, vemos que o anel pentagonal não terá s=

us átomos coplanares e o restante da cadeia que se segue terá

rotação livre que permitirá inúmeras variações na estrutura da

molécula. Pode-se então encarar várias hipóteses:

a partir do anel tem a mesma direção da

longa que denominamos B. Isto implicariao
que o comprimento total da molécula seria 18.48 A o que re

sultaria num valor total de 36.96 R para as duas molécula;

alinhadas. Comparando-se com 1"tI = 32.95 i (parâmetro axi

aI mais longo) da cela unitária do rubrinolídio, com a

diagonal segundo a direção [lOlJ de valor 35,87 R e ainda

com a diagonal principal, direção tlll] , de valor 36.23R,

esta hipótese ficaria assim prejudicada;

b) - Tentou-se,então,outras configurações levando em conta a Po!

sibilidade de rotação livre da cadeia alifática pequena l~

gadaao anel.Dentre as configurações possíveis para rotação

dos átomos da parte A, obteve-se a configuração mostrada na
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figo rrr-5, em que a molécula passa a ter comprimento de

valor igual a 17.80 R. Duas moléculas com essa configura

ção, alinhadas, teria um comprimento total igual a 35.60~,

o que mostra a possibilidade de arranjo segundo a direção

[101] ou mesmo segundo [111] admitindo-se a possibilidade,

de uma certa sobreposição dos extremos da cadeia.

A disposição relativa das duas moléculas na cela unitária

Uma vez que as duas moléculas existentes na c~

Ia unitária tem que estar relacionadas pela operação de sime

tria correspondente ao eixo 21, tem-se obrigatoriamente que ~
Ias devam estar colocadas respectivamente com a extremidade A

de uma adjacente ã correspondente extremidade A da outra molécu

Ia, o mesmo acontecendo com as respectivas partes B. Isto terá

esquematizado na figo III-3. (3), (10)

A explicação do fato de não haver clivagem se

gundo o plano (ac) é reforçado pela configuração mostrada na

figo II~-5, uma vez que esta configuração facilita a formação

de pontes de hidrogênio, que existirão entre as extremidades A

e AI de duas moléculas dispostas espacialmente, como foi expo~

to acima, por exigência da simetria do grupo espacial e cuja

for9a de ligação é bastante superior à das forças de Van der
Waals.



CAPíTULO IV

SUGESTÕES PARA OS TRABALHOS FUTUROS

IV. 1 - Rubrinolídio, rubrenolídio e cristais mistos

Os resultados apresentados neste trabalho sao

marco inicial na determinação das estruturas cristalográficas

dos produtos naturais em estudo.

Como primeira iniciativa o autor recomendaria a

obtenção de melhores monocrsitais, afim de que a coleta das in

tensidades fosse feita a partir de fotografias com maior número

de reflexões ou ainda, através um difratômetro automático.

Considerando-se as suposições feitas anterioE

mente e! além disso, levando-se em conta que as moléculas das
substâncias em estudo são constituidaS de átomos de carbono e o

xigênio, elementos leves e cujos números atômicos são próximos,

a introdução de um átomo pesado na molécula possibilitaria o uso

do método do átomo pesado para a determinação da estrutura. Es

truturas que possuem um ou mais átomos pesados são resolvidas m~

is facilmente pelo método do átomo pesada, pois, a localização

dos átomos pesados na cela unitária é possivel sem o conhecimen

to a priori das fases. A seguir, uma vez que tais átomos pesados

estejam localizados, algumas fases~poderão ser determinadas e

outras posições atômicas poderão ser obtidas.

Tal método exige aplicação da Função de Patter

son, cujas propriedades formam a base do método. (14)

IV. 2 - Rubranina

Não é possível deduzir a partir das

contidas nos dados cristalográficos desta substância

informação a respeito da disposição das moléculas na

informações

qualquer

cela unitá
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ria. Trata-se de substância de molécula complexa, que se apresen

ta com vários anéis não coplanares. A aplicação do método do áto

mo pesado seria apropriado para a solução da estrutura desse co~

posto, devendo-se para tal fim preparar um derivado que contenha

um átomo pesado adequado. Outra possibilidade seria tentar-se a

aplicação de métodos diretos.

Considerando-se o ,grupo espacial P2l/c a que
pertence a rubranina, o centro de simetria possuido pela cela u

nitária favorece a aplicação do método direto. O número de áto

mos encontrados na unidade assimétrica é um tanto elevado, mas p~

de-se dizer que ainda se encontra no limiar da aplicabilidade do

método.



Rubrinolídeo

Tabela 111-1
~

Valor do eixo Ibl a partir da fotografia de rotação

2Yn (mm) on (± 0,04)t (A)
n

1
18,395,045 t 0,005

18,30

5,068 ± 0,005

18,33

5,060 ± 0,005

18,32

5,063 ± 0,005

18,26

5,078 ~ 0,005

2

43,885,072 ± 0,004

44,01

5,062 ± 0,004

43,96

5,066 ~ 0,004

43,98

5,064 ± 0,004

43,96

5,066 ± 0,004

Ib I médio (5,064± 0,009) j

Tabela 1I1-la

Valor das constantes instrumentais, ~ e s para as foto
grafias de níveis, calculadas a partir da fotografia de

~
rotação eixo b, usando-se o gráfico I

n

Yn (mm)

}I0
s(mm)(t 0,02)

1

9,168048 '4

2

21,9717054'8,3

34
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Rubrino1ídeo

Xabe1a 111-2

ya10r do eixo \óla partir da fotografia de rotação

n
2y ,(mm)

t
n

(t 0,04)
n

1

17,-875,179 ± 0,005

17,67

5,232 ± 0,005

17,61

5,248 ± 0,005

17,58

5,257 ± 0,005

17,40

5,306 ± 0,005

2

41,83 5,230 ± 0,004

42,03

5,214 ± 0,004

42,20

5,200 ± 0,004

42,20

5,200 ± 0,004

42,21

5,200 ~ 0,004

161 médio (5,227 : 0,037)X

~abela 111-2a

Valores das constantes instrumentais ~ e s para as foto

grafias de niveis calculadas a partir da fotografia & r~

tação eixo~, usando-se o gráfico I

n
Yn (mm.)

]10
s(mm)

:t0,02

1

8,818,42'3,9

2

21,0417,40'8,1
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Rubrinol:í.deo

Ta.bela111-3

Valor ded001 a partir da fotografia de nível zero h o.~

ooL
2y (mm)

doO-º.

d001
n

(± 0,04)

2 ~

001

17,175,165,16 :t 0,02

002

35,632,525,04 ± 0,01

003

52,921,735,19 ± 0,01

004

72,821,30 5,20 :t 0,01
--

d001 médio (5,15 ! 0,07) ~

Tabela.111-4

Valor de d100 a partir da fotografia de nível zero hoQ

hoo

2Yn(mm)
dhoo d100

(-t 0,04)

~ í
800

21,534,1233,02 :t 0,12

900

24,363,6532,88 ± 0,11

1000

27,143,2832,86 ± 0,10

1100

29,872,9932,90 ± 0,09

1300

35,482,5332,89 ::!: 0,07

1500

41,172,1932,89 ::!: 0,06

1600

44,102,0532,86 ::!: 0,06

1900

52,821,7332,93 ::!: 0,05

2000

55,561,65 33,08 ::!: 0,04

2200

61,721,5033,06 :!:: 0,04
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d100 médio = (32,94
o

-+ 0,08) A



Rubrinolídeo
Tabela 111-5

Valor de dOlO a partir da fotografia de nível zero hkO

OkO
2Yn(mm)

I
dOkO

I
dOlO(:t0,04)

010

17,265,145,14 ± 0,02

17,20

5,165,16 ± 0,02

17,28

5,135,13 ± 0,02

002

34,412,605,21 ± 0,01

34,38

2,615,22 ± 0,01

34,43

2,605,21 ± 0,01

I
I

dOlO médio (5,18 ! 0,04) j

Tabela 111-6

Rubrenolídeo
~

Valor eixo Ib I a partir da fotografia de rotação

n
2Yn (mm)

Itn(:t0,04)
1

17,71
+

5,22 - 0,01

17,82

5,19 ± 0,01

17,96

5,15 :t 0,01

17,99

5,15 ± 0,01

17,96

5,14 :t 0,01

..•

I~I médio (5,17 ! 0,03) A
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Rubrenolídeo
Tabela 111-6a

Valores das constantes instrumentais ~ e s para as fotogra
fias de níveis calculadas a partir da fotografia de rotação

~
eixo b usando-se o gráfiCO I

38

I
I

n I

1 8,94 8046'

s(mm)

4

I

I

1

I

I

(

Tabela 111-7

Valor do eixo Itl a partir da fotografia de rotação

I 2Yn(mm)it
n

(~0,04)
n

1

28,69 5,12 ~ 0,01

28,60

5,13 ± 0,01

I

28,58 5,13 ± 0,01

28,62

5,13 ± 0,01

I
28,66

5,12 ~ 0,01
I

(5,13 ~ 0,01)

Tabela 111-7a

Valores das constantes instrumentais p e s para as
fotografias de níveis calculadas a partir da foto

grafia de rotação do eixo d, usando-se o gráfiCO I.

yn(mm)

(±0,02)

14,31

s(mm)

3,9



Rubrenolídeo

Tabela 111-8

Valor de dlOO a partir da fotografia de nível zero hOi

I
2Yn (mm) I d100

hOO I I d I (1: 0,04) hOO I

300 I

7,7811,3534,09 1: 0,35

400 I 10,28
I 8,6034,42 :t 0,27

500 I
12,99

6,8134,08 ± 0,21I 800 I
20,804,27 134,16 ± 0,13

. 900 I
23,39I 3,80 34,23 ± 0,12I I 11000 I
25,85I 3,44 34,47 ± 0,10

d100 médio (34,24 1: 0,17) i

Tabela 111-9

Valor de dOOLa partir da fotografia de nível zero hOt

2y (mm) I In I IOO.l I I dOO!.I
d001

(1: 0,04)
001 I

16,50I 5,37 15,37 1: 0,03
I

001 I

16,54I 5,36 15,36 ± 0,03

001

16,58
I 5.35 15,35 ~ 0,03

d001 médio (5,36 ± 0,01) X

39



,) Rubrenolídeo

Tabela III-I0

Valor de dOlO a partir da fotografia de nível zero hkO

40

I
10kO \2Yn (mm)

(~ 0,04)

17,00

17,06

17,10

5,22

5,20

5,19

5,22 :!:: 0,02

5,20 :!:: 0,02

5,19 :!:: 0,02

Tabela III-ll

dOlO médio (5,19 ~ 0,03) í
Cristais mistos

~
Valor do eixo Ibl a partir da fotografia de rotação

t"

t.

'"

12Yn(mm) I
I b I ín I ( ~ 0,04)

I5,086 ~ 0,004

2 I 43,68 I

43,73

I
5,081 ~ 0,004

I43,80
5,078 ~ 0,004

43,83
I+5,076 - 0,004+43,68 I5,086 - 0,004

o
I~I médio (5,081 ~ 0,005) A



41

Cristais Mistos

Tabela III-lla

Valores das constantes instrumentais ~ e s para as fotografias-+

de níveis b, calculadas a partir da fotografia de rotação do
-+

eixo b, usando-se o gráfico I.

y (mm)

I
!

n

n
)10Is( mm)

(:t 0,02)
1

8,808048 '4

Tabela 111-12

Valor de dlOO a partir da fotografia de nível zero hOi

2y (mm)nhOO
I

I dhOO IdlOO
(:t 0,04) I

I
I600 I

15,74 5,6333,78 :t 0,17

800

21,144,2033,62 1: 0,13I
23,81

3,7333,63 1: 0,11

26,56

3,3533,56 ± 0,10

o

dlOO médio (33,65 :t 0,09) A
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Cristais Mistos

Tabela 111-13

Valor de d001 a partir da fotografia de nível zero hOQ

oOi

2Yn (mm) I d

dOO1
(~ 0,04) 0O!

001

16,96
I 5,23 I

5,23 :± 0,02
I 001

17,03
5,19 :!: 0,025,19 I

I
001

17,105,19 I5,19 ± 0,02

d001 médio (5,20 ! 0,02) X

Rubranina
,. Tabela III-1.!

~

Valor do eixo Ibl a partir da fotografia de rotação

1

I
2y (mm)nIn I

+ I
tn

I
( _ 0,04)

I12,83 !0,04

1 I 7,30I
2

I
15,10

I
12,32 ± 0,04I I

3 I
24,01

I
12,45 ± 0,05

4

34,27 12,08 ± 0,05
I

Ibl

médio + ) o
(12,42 _ 0,31 A



Rubranina

" Tabela 111-15

Fotografia de eixo de cone ~OQJ

)l : 100 Â: 1,5418
s : 35 mm

43

r (mm)n

(± 0,04)

r1 18,32 10,52 I

r2 28,22 10,81 I
I I I

cos 'Y

0,890

0,780

cos)1-

0,980 - 0,890 10,09
I I

0,980 - 0,780 ,10,101

d~OO média = (0,10 ± 0,01)

lál = ;~ = (15,42 ± 0,01)

Tabela 111-16
de

Fotografia de eixolCone [OO~

}l = 100

s : 35 mm

À= 1,5418

rn (mm)
ItanY

Icos "
I nd*: cos )l - ccsVld*/n

(± 0,04)

I

I
I,

Ir1

I16,04I 0,46 I 0,90610,980 - 0,906 10,07I I I I I
r2

I22,77
0,65 I 0,840

0,980 - 0,840 10,07
I r3

I29,54 0,84 I 0,7600,980 - 0,760 10,07
~.

d~Ol médio: (0,07 ± 0,01)

Itl:ii:(22,02 !0,01)
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Rubranina

Tabela 111-17

Valor do eixo Itla partir da fotografia de precessão, nível

zero hkO

~
IF2~ooI

F= 60mm
2Yn = F2dhOO

hoa
I

(mm) (:!:0,04)

I 2h

I
À= 1,5418

100

11,895,95dioo = Fd~oolF

200

23,535,88

lál = dI'"

!300
I 35,49 5,92I

I
100

400 I
47,36 5,92

500

59,215,92. I
600

I 70,93
I

5,91

111 = (15,62 :!:0,03) X
'i.
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Rubranina

Tabela 111-18

-.
Valor do eixo Ibl a partir da fotografia de precessão,nível

zero hkO

II 2 F·

I F 2 d~kO !
I Yn == 2dOkO

F == 60 mm

OkO

I
mm

(:t 0,04)I 2 k I" == 1,5418

010 I

15;,577,79Id~lO == F cfI0kO /F

020 I

31,167,79I
-+ Â

Ibl==y

030 I

46,43I7,73
010

t!~

II
040

61,927,74

050

77,307,73
I..• o

lbl == (11,92 :t 0,03) A

.;;
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Rubranina

Tabela 111-19

Valor do eixo Itl a partir da fotografia de preeessão, ní

vel zero Okt

*

I
2Yn = F2d001

oOkl
(mm) (:!: 0,04)

F2d;oi 2

001 I

8,394,20

1002 I
16,61

4,15

003 I

25,054,18

004

33,434,18I
005

41,654,17

I006

49,934,16

1007 I
58,284,16I

1008 I

66,684,17I
74,98

4,17
I

1009 I

I

F = 60 mm

À = 1,5418. - /d001 = F dÔO.! F

~ "-lel= ~
001

00101

0011
83,34

91,74

4,17

4,17

"

Itl= (22,15 :!: 0,01) X
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Apêndic:.31

Correções a serem feitas para a orientação do Cristal, na Técnica

de oscilação, referindo-se às figuras II-4.

A interpretação das fotografias é feita usando-se as convenções

seguintes:

1) As distâncias OM = ON = 4,5 cm

2) Os raios x são considerados

ção do observador;

3) O corte do filme é feito à esquerda e acima

"

Figuras 1I-4-a

4} e indica que o erro é vertical,por conseguinv -
te a correção deverá ser feita no arco vert!

cal da cabeça goniornétrica;

5} eH indica que o erro é horizontal, por cons~

guinte a correção deverá ser feita no arco ho

rizontal da cabeça goniornétrica;

6} hor. indica que o sentido de correção sobre a

cabeça goniométrica é horário;

7} anti hor. indica que o sentido de correção so

bre a cabeça goniométrica é anti horário.

8) A cada 1 mm medido no filme corresponde a 20

nos arcos da cabeça goniométrica.

apresentam apenas erro vertical.

a-I) correção ev anti hor. valor MP

a-2) correção ev hor. valor MP

Figuras 1I-4-b

apresentam apenas erro horizontal.

b-l} correção eH anti hor. valor MP

b-2} correção eH hor. valor MP



I:guras 1I-4-c,d,e,f,g G h.

apresentam erros vertical (curva em traços) e ho

rizontal (curva em traço e ponto).

c-I)ev = eH
O sistemaev+eH

=MP

(NQ=O)

ev-eH
=

NQ fornecem ev=MP/2 e eH=~W/2

correçao e hor valor MP/2

v
eH hor valor MP/2

c-2)

eV)eHcorreçãoev
hor valor (MP+NQ)/2

correção

eHanti hor valor (MP-NQ)/2

d-l)

eV(eHcorreção e hor valor (MP-NQ)/2v(;
correção eH anti hor valor(I~+NQ)/2

d-2)

ev= eHcorreção ev hor valor NQ/2
~

correção eH anti hor valor NQ/2

e-I)

eV>eHCorreção ev hor valor
(MP+NQ)/2

COrreção eH hor valor

(MP-NQ)2

e-2)

eV~HCorreção ev hor valor (NQ-MP)/2

Correção eH hor valor (NQ+MP)/2-f-l)

ev= eHCorreção ev anti hor valor NQ/2

correção eH anti hor valor NQ/2f-2)

eV>eHCorreção ev anti hor valor
(MP+NQ)/2

c,

correção eH anti hor valor(NQ-MP)/2

.'



.'

•

A - d' l- ~.-pc•• ~ce -con ...~nuaçao

g-l)
~

correção ev anti hor valor ({fQ-MP)12ev~H
correção eR anti har valor (NQ+MP)/2

9:--2) ev= eR correção ev anti hor valor MP/2

correção eS hor valor RP/2

h-l) .e9- eR . correção ev, anti hor (MP+HQ)/2
correção eS hor (MP-NQ)/2

h-2) eV(eH 'c~rreção ev anti hor .(MP-NQ)/2
\ -

dor:ç-eçao eH hor. (MP+NQ)/2

50
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Apêndice 2 - Fator de estrutura e extinção sistemáticas

Define-se o m6dulo do fator de estrutura como razão

plitudes IFI = amplitude da onda difratada por todos os

mos da cela unitária/amplitude da onda difratada por um

trono

o fator de estrutura pode ser escrito

N 2 t'Jli (h x . + ky . + ..lz.)
F= ~f. e J J J

j=l J

N

Z : abrange todos os átomos da cela;
J=l

51

de am

áto

elé -

~
sendQ o eixo b, os pontos de

e i, y + 1/2, z tornam-se

f .: fator de espalhamento atômico do j-ésimo átomo.J

h,k, 1: família de planos que produz a difração (h, k,~ são
inteiros)

Neste apêndice serão justificadas as extinções sistemáti

cas apresentadas nas fotografias do rubrinolídeo e rubranina.

Rubrinolídeo: P21

O eixo helicoidal de ordem 2

coordenadas fracionárias x,y, z

equivalentes.

Conseqüentemente o fator de estrutura torna-se

N-L'2 [2qti(hX.+kY.+1Z.) 2qJi(hx.+ky.+~+iz.) lJ-= 1: f. e J J J J J J-
j=l J

N-12 r 2CJlikY.{2'l1i(hx.+lzj) -2'lli(hxj+kj) eJrJk1]
= L: f. I e J e J + e o e

j=l J L '
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Para h = 1. = O

Para reflexões do tipo k=2n, FOkO,tO e IOkO= IFokol2,t O

Para reflexões do tipo k = 2n+l, FOkO= O e IO~O = I FOkO12 = O

Rubranina P2 1/ n

São equivalentes os pontos de coordenadas x, y, z;
1 1- - 1- - 1-1- 1

x + 2' z + 2 ' y; x, y + '2' z e x - '2 ' y - 2 ' z - '2 •

Assim,

f:4 [2 'TIi (hx . + ky . +1z . )
f J J J

Fhki =. j e +
J=l

2 'lTi( hx . + ~ - ky. + iz. + 1)+ e J J J +

2qri(-hx.+kYJ'+~ - "Qz.) -2'lTi(hxJ.+~+ky.+~+izJ'+~~+ e J J + e J J=

[ 2 'lfi (hx . + ky . + iz .)f. e J J J
J

+

+

I!

2 crni( -hx . + ky j -lz j) CJTik+ e J • e +



-2 Cjj i (hx . + ky . + ~z . )
+ e J J J -(["i(h+ k+.i)l• e

•...•

=

53

N/4 [2 ctT i ( hx . + i z . ) { 2 CJT i ky . -2 crriky .
F = t f. e J J e J+e J

hk.Q. j=l J

GJTi( h + i) } -2 CJ[ i ( hx j + l.z j) r 2 CTf i ky .e +e Le J.

'lTik -2 CJfiky .
- + e J• e

a) Para as reflexões do tipo hOi.:

N.l4 r 2 9fi(hx j +.fZj) r. 9fi( h+.O}Fh01. = j~l f j Le L + e +

2 ~i(hx. + izJ') '{ - CJTi(h +1,) } le J l+e

+ J
se

h +~ = 2n =>Fb:Ol.1 O ~

h +1 = 2n+l Fh9t = O -;..

I = I Fhk..t 12.1 O

2
I = IFhk-t I = O

b) Para as reflexões do tipo OkO:

N.l4 r 2 G'JTiky . ·2 qfi ky j CJTikF OkO =.b f j I e J + e • e +
J=l L

-2 crri ky j -2 'iTi ky j - crTikJ
+e + e . e =



(
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para reflexões do tipo k = 2n =J> FOkO'; O -+- I = I F0kO 12.; O

para k = 2n + 1 =*'" FOkO = O ~ I = I FOkO 12 = O
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Apêndice 3: Determinação de d* a partir da

Fotografia de eixo de cone (13)

)l escolhido 100
s escolhido 35 mm

Tabela

rn tan V cos v nd· = cos y. - cos }l d*/n

12) Medem-se as distâncias entre as tangentes externas aos

círculos da fotografia, obtendo-se os valores dos diâ

metros. Acham-se os valores de r •n

22) Calculam-se os valores de tan y = r/s.n

32) Determinam-se os valores de cos\.>=cosarctan (r/s).n

42) Acham-se os valores nd~ = cosr - cos y

52) Acham-se os valores de d~/n e procura-se o valor médio.

62) O parâmetro do eixo escolhido do cristal que precessio

na será igual a Â/d~.
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Apêndice 4: Determinação do parâmetro de um eixo a partir da

fotografia nível zero precessão (13)

Tabela para o eixo lil

( y2 - Y1) = 2yn = F 2 d~OO

(mm) :t 0,04

*
F 2 dhOO

2h

12) Medem-se na fotografia nível zero as distâncias 2y corn
respondentes aos níveis hOO e hOO;

22) Obtém-se os valores

.., 32) Determinam-se os valores F 2 d~ool2h e calcula-se seu va
lor médio

42) O valor médio encontrado é F dioo' onde F = 60 mm para o ní
vel zero.

52) Obtém-se d~OO = F dioo /F

62) O eixo lál = d:100





Fig. I-I Tubo de ra~os x

a) filamento
b) anteparo
c) tubo focalizador
d) anôdo
e) janela

"

b c

58

1
Ko.,

Q) I I
I K ,

"C f ,p.,.C I I,
"C' I'c;; :c
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I
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F!g, 1-2 Distribuição da intensidade de um
tubo de raios x com a~ôdo de tu~gs
tênio a 100 Kv e picos de inte~si=
dade máxima superoostos ao espectro
contInuo.



Fig. 1-3 Retículo puntual

c

59

Q

Fig. 1-4 Cela unitária



tOOIJ'

c

Fig. 1-5 !nàices de direção
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•

Fig. 1-6 O~~s~tação C2 pla~os



Yig. 1-7 Rêde reciproca

a* c*'

.•'

61.
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G RX/.
B-----b

Fig.11-l Esquema da câmara de \'1eissenberg

A-motor·

B-Filme

C-cilindro maciço onde se apeia o aparador de feixe de
raios x "beam stop", figo II-3

D-placa once se encaixa a fenda h do apa:!:"adorde feixe
de raios x, fig .11-3 e a fenda h" do selet.or de níveis.I..

E-Fibra C~ vidro

F-Disco com escala azi~~~al (de rotação dc~~nocris~al)

G-Monocristal

J-Todo o ccnj1.::1toq'.1ec.everá ser girado, CJ:'lando das fo
tografias ·::e ::r·,}'sis s:::='ericr 2.0 ~:::v·e:;:~::rc.

I-
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•
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M-disposit.l.vO que perrnlte rnovi~nto ae 'translação -do
filme

N-cabeça goniornªtrica ,
a- direção do feixe de raios:x

b- eixo de rotação da câmara

c- direção perpendicular às direções anteriores.

Q

Fig. 11-3
Aparador de feixe

(beam stop)

h-fenda que se ajusta
em D da figa 11-1

Fig •.11-2 Seletor de
níveis

h1 fenãa que se ajusta
em D ãa fig.11-I h2

fenda equatorial que per
mite passacrernde um só ni
vel • .J -

h) fenda para ajustar
o aparador de feixe •

•
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Fig. 1I-4-e-l
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Fig.II-4-e-2
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Fig. II~4-f-l
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Fig.II-4-h-2
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1I-5-sirretrias apresentadas nas fo-:'ogra==-2.s
c.e osci:ação.
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Fig. 1I-6-Secção através o filme cilíndrico
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w=o·

Fig.II-7-Coordenadas y e z de cada

reflexão nas fotografias de níveis

de Weis ser-berg.

Fig. 1I-8-a~gulo de reflexão ~ coordenada
y •

•
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Fig. 1I-9

As diversas posições do movimeDto

de precessão do monocristal .
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Fig. II-12-a-l-Correção horária

no disco com escala azimutal.

-

Fig. II-12-a-2-Correção a~ti-horária
no disco com escala azimutal.
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Fig.II-12-b-l-Correçãc horária no arco

horizontal da cabeça goniométrica.

Fig .II-12-}:-2-Correção <3.::' ti-horari ana arco

hor;z~-~~' ~~ ~-~oç~ g~~~o~ó~rl'ca.••••••• '-'_ ••••••••••• ~ \"ol. ••••..•••••••• a~ __ Q ,,-,l-J.,.J- J.;.~__ •
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Fig.II-13-Erro deorientaçâo em direçâo

qualquer, desdobrados em erro vertical (r+~) E I
a ser corrigi~o no disco com escala azimutal e

horizontal (r+~l~lt a ser corrigido no arco ho-

rizontal da cabeça goniométrica.
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Fig.II-14-Nomograma que permite a determi

nação da constante experimental s para as

fotografias de níveis na câmara de prece~
são.
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b,~--- _.-.- - - -.-- -~----

Fig. 111-1

Eixos cristalinos escolhidos para

as substfu,cias rubrinolídio,rubr~

nolíàio e cristais mistos.



L

FigO. III-2 - Eixo cristalino escolhido

para a substância rubranina.Post~
riormente denominado b.
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Fig. 111-3 Disposição relativa das duas molé

culas na cela unitâria
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Fig.III-5 A molécula não estirada com A possibilidade

de rotação livre da parte A.
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Gráfico 1- Que permite a deterndnação de ~ e s
para as fotografias de níveis de Weis
senberg a partir de y das fotografias
de rotação.
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Erro Orientação
€

3o.0~ P =100 F=60 mm

20.0
E E

E

26.0·-

Q) w.- 24.0<]+•••-

I I
20.00- 1 2

..

~~(rl8)'= ~[2Sen)J + Sen,2€ __ :]
/;\\"-
--L --JI .. I i

3 4 5

_01

•
- .

erro angular em € graus

Gráfico - 2 -Que permite a transformação do erro (r+Â )E
calculado na fotografia de orientação ( pre
cessão) em milímetros para graus.
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Cocrreçae

Capa e c0nt~capa

Onde se lê Rubrinelídie, Thlbrenol~di0 e Cristais Mistos de Rubrinelídio e

Rubronolídio, leia-se Rubrinolídeo, RubrenQlídeo e Cristais Mistos de Ru

brinolídeo G Rubrenolídeo.

Em agradecimentos - retirar o me redundante, linha ••

l~efácio, linha 10, substituir Rubrinolídio por Rubrenolídeo.

Pc. 5- linlk~5, acrescentar e expoente 2 em l/d
bltll"e·

6- linha 22, corrija-s8

2 2(7,.

Sen ~ = n , (h2 1<:212 )
4a2

PC. 13 linha 23- Leia-se cotg~ =DOR/Oa

Pg. 14 linha 13, n~o há o II
oPC.

20 linha 4,leia-se 15,42 A

Pg. ~r linha 7 I~ia-se técincas de equi-inc1inaç;o Weissenberg e

•..•

Precessao Euerccr

Pg. 32- [,inha5- Leia-se monecristais

Pg. 48-Item 8- A cada 1 mm corrosponde 1°

6 '-tr •.PC. 1- c paralelo a rede




