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Rs estruturas

RESUMO

do triChidroximetil) amino metano

complexado com cobre CuC!!), do

tri(hidroximetil) amino metano dopado com prata Rg ( I) ,

Rg[NH2CCCOH3)3] foram determinados por difraç10 de raios x. O

complexo contendo lons de cobre ref~nou até um R de 8.934 e foram

encontradas as seguintes caracteristicas princip~is: s\stQm~

cristalino monocllnico; grupo _spacial C2/c, a=12.95S(2l,R;

• 4

b=19.7S3(1)R; c.1frLBS1(2)Rj (3 =116.620
•

xDc=1.694(2)g/cm~; À(K~Mo)=8.71B7~R; das

•
V= 1261 .3 (€i) R:s ;

refLexeles medidas

1441 tinham 1>36(1). O ion de cobre est~ coordenado por pares de

~tomos de oxigênio e nitrogênio os quais formam uma piramide de

base quadrada, o oxigênio da molécula de âgua ocupa o outro

vértice da piramide. R determina~~o dessa estrutura é utilizada

na interpretaç~o da formaç~o de complexos de cobre com

tri(hidroximetil) amino metano em funç~o do pH. R estrutura do

tri(hidroximetil) amino metano dopado com prata apresentou as

seguintes caracteristicas: sistema cristalino ortorr6mbico; grupo

espacial
o

a=7.899(2)Ri
•

b=8.819(3)Rj c=8.859C2Hl;

V=698.85(4)R3i Dc=1.32Sg/cm3j DM=1.337g/cm3; 435 reflex~es com

1>36"<1>; R=9.13i. o carbono central é coordenado tetraédricamente

por três âtomos de carbono do triChidroximetil) e um nitrogênio

do grupo amino. Rs estruturas do tris dopado com niquel,e do tris

dopado com zinco apresentam-se isomorfa com a estrutura do tris

dopado com prata.



RBSTRRCT

The crystal structures of the tri(hydroxymethyl) amine

~g[NH2[([OH3)3] doped into the tri(hydroxymethyl) amine methane

have been determined by X ray diff.~action. The complex involving

[u++ refined to final R-factor of 9.934, and the following main

features were found: the crystal system is monoclinic and its

o SI. ospace group is [2fc, a=12.955(2) R; b=1B.793(1) H; c =1B.B91(2)R

o o

V=1261.3(6)~:5j Z=4j Dc=1.694(2)g/cm:5; A(K Mo)=9.71973~; from

measures done, 1441 had I>3~CI). The Cu++is coordinated by

couples of atoms of oxygen and nytrogen, whych form a base of a

quadrangular pyramld, the pyramld vertex ls formed by the oxygen

of the water molecule. The determination of this structure is

used to interpret the rise of triChydroxymethyl) amine methane

and complexed with copper varying the pH. The silver doped into

the structures de trisChydroxymethyl) amine methane presented the

following features: crystal system is orthorhombic; space group

o o o o
ls Pna21; a=7.899(1)R; b=8.81S(3)R; c=8.859(2)~; V=698.85(5)R3j

Dc=1.32S(3)g{cm3j DM=1.337(2)g/cm3j R=9.13, 435 reflections with

I ) 3<JCI) the cen tral c arbon is coo rd in ated te trahed ra lly b y th ree

atoms of carbon from triChydroxymethyl) and a nitrogen from the

amine group.



INTODUÇRO

o presente trabalho tem ~ois objetivos fundamentais: o

apr@ndizado dos divQr~os ~~~ê~to~ ê~~ê~imentais e teoricos que

permitem a determina~~o da estrutura molecular de um cristal por

met6dos de difrac~o de raios X e sua aplicac~o a um problema

original de interesse biofisico.

R import~ncia destas técnicas ao estudo de diversos

problemas flsicos, quimlcos e biológicos tem aumentado

consideravelmente nos 6ltimos anos, em condiç8es favoràveis podem

ser resolvidas estruturas de até milh8es de àtomos na cela

unitària, como é o caso das estruturas cristalinas de alguns

virus. R estrutura teórica e experimental dessas técnicas tem se

desenvolvido espetacularmente nas 6ltimas duas decàdas. Num

trabalho como o presente seria absolutamente impossivel

descrever, ainda que superficialmente, todas as variantes que são

atualmente utilizadas; por essa raz~o limitamo-nos apenas a uma

descri~~o de alguns principios e metódos gerais que permitem a

compreens~o da estrutura experimental e teórica do procedimento.

O termo cristal é usado para designar uma classe de

sólidos exibidores de certas propriedades caracteristicas.

O inicio dos estudos dos cristais data do século XVII e

até o inicio do século XX a cristalografia limitou-se a medir e

c·lassificar cristais naturais de acordo com a sua morfologia.

Estes s6lidos eram reconhecidos por apresentarem externamente

formas regulares, com faces bem definidas. O estudo da orientaç~o

dessas faces levou a consideraç8es sobre a natureza periódica do

arranjo interno dos cristais, (cap. I).



Em 1912, com a observação do fen6meno de difração de

raios X em cristais comprovou-se essa peri6dicidade.

Uma reLaç10 entre o padr10 de d~fração de raios X e o

arranjo at6mico pode ser derivada sobre dois aspectos: o

primeiro, mais comumente usado, se baseia na rede do çristal, as

dimens8es dessa rede decide as condições necess~rias para a

produF~o do feixe difratado~ condic~es essas que podem ser

expressas pelas equa~8es de Laue e lei de Bragg. O segundo

aspecto, é que a an~lise das intensidades leva ao conhecimento

das posit~es al6micas na cela unit~ria, (cap. 11).

No capitulo 111, dessa dissertatão, descreve-se a

estrutura do tri(hidroximetil) amino metano complexado com ions

metàlicos. Esses compostos s~o usados como soluç~o tampão em

estudos de cinética quimica. ~ importante conhecer a coordenaç~o

do ion metàlico antes da interaç~o com o sistema biol6gico para

se obter informa~aes sobre a uni~o -estrutura e funf~o

biol6gica - desse ion.
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CRPITULO I

[RISTRLOGR~FIR GEOM~TRI[R



1.1 HISTelRICO

No final do seculo XVII Hooke, em seu livro intitulado

Micrografia, julgava que 05 cristais fossem constituidos por

pilhas de partlculas esfericasarranjadas de maneira regular.

Huygens (1678) [1], endossou a mesma ideia. IHguns cristais

fragmentam-se (clivam-se) segundo certos pLanos, dando origem a

fragmentos com superflcies planas especulares. Huygens levantou a

hipótese de que os planos de clivagem fossem limites naturais da

divis~o entre camadas planas de particulas. Os planos de clivagem

segundo ele, exibiriam a granulaç~o da estrutura. Pensava tambem

que as 6ltimas particulas fossem pequenas esferas (como na figura

1). ~ fim de explicar a forma romboédrica de uma menor unidade de

clivagem, prop6s que as esferas estivessem ligeiramente

dpformadas (esferóides).

Figura 1_ Interpreta~~o de Huygen~ para

a estrutura da calei ta.

René Haüy (1749) [2], introduziu maior precis~o nas

idéias de arranjo regular de particulas. ~ observa~~o de

fragmentos de um cristal de calcita ap6s sucessivas clivagens

levou Hauy a idéia de que as faces naturais fossem formadas por

14



diferentes empiLhamentos de minóscuLos romboedros, possuidores

das caracterlsticas angulares do romboedro de clivagem; figura 2.

Figura 2_ Interpretaç10 d~ Haüy para a

estrutura da calcita.

R discuss10 sobre a clivagem levou a considerações

sobre o interior do cristal. Rs regularidades observadas foram

reunidas nas leis da const~ncia dos ~ngulos e da racionalidade

dos lndices [3]. Essa óltima , chamada lei principal da

cristalogràfia geométrica, e diz: , possivel achar um conjunto de

eixos e raz~es axiais para qualquer cristal, tal que seus lndices

de Miller para qualquer face natural seja um nómero inteiro

pequeno.

Wollaston (1812), sugeriu que as unidades estruturais

f6ssem consideradas como esferas, segundo a sugest10 dada

anteriormente por Hooke. Entretanto, esse modelo n10 se ajustava

em muitos casos, tais como subst~ncias possuidoras de um grande

nómero de àtomos de vàrias espécies,ou grupos de àtomos unidos

para formar a molécula. Ele superou esse problema, considerando

apenas o aspecto geom'trico da exist@ncia da unidade fundamental,

substituindo cada unidade por um ponto representativo; tal como

seu centro de gravidade. Ligando esses pontos adjacentes ,uma

nova unidade fundamental estava formada, mas agora a unidade

15



estrutural era a - unidade do modelo - contendo uma representação

comple~a das subs!tncias daquele cristal.

Seeber (1824), referiu-se aperus aos' centros de

or3vidade (pon~os represen!atlvos) das particulas e expressou a

idéia de que esses pontos no cristal, quando ligados, s~o

irranjados na fgrm~ de paraleleplpeqos, chi.mados c~l~, QU, qu~ a

di~t~ibuiçlo desses pontos ~o espa~Q formam u~a reQ~. Entret_nto,

h~ um namero infinito de diferentes celas que podem ser usadas

para descravar quaLquer rede; flgu~a ~.

Figura 3_ Construç10 da unidade estrutural.

Uma rede tem as seguintescaracterlsticas: (1) é um

conjunto infinito de pontos arranjados no espaço, tais que (2),

cada ponto tem arredores id@nticos. ~rredores id@nticos,

significa que a vizinhan~a ao redor de qualquer p~nto particular

é a mesma que ao redor de qualquer outro ponto. Dessa forma os

pontos da rede do cristal podem ser relacionados por operaç~es de

simetria.

1.2 SIMETRI~

Hà duas espécies de operaç10 de simetria

16
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primeira esp'cle· desLocam' o objeto sobre o quaL a operaç10 •

feita, s10 eLas: translataes, rotaçaes 'ao redor de um eixo (ou

rota~~o pr6pria). R outra - opera~~o de segunda espécie (rota~10

impr6pria) - 510 rotaç~es ao redor de um eixo precedida ou

seguida por uma reflex10 no plano normal ao eixo; 510 chamadas de

rota~10-reflex10. Considera-se essas óltimas operaç8es como

rotat8es precedidas ou seguidas por uma invers10 com respeito a

um centro situado no eixo, chamando-se rota~~0-invers10 [4]. R

opera~10 de refLex~o sobre um pLano, mais comumente chamada de

reflex~o espelho, representada pelo simbolo m, ~ mostrada na

figura 4.

,

: I
~
, ,)::: I •.

I"

Figura 4_ Reflex10 em um plano.

o plano de reflex10 ~ o elemepto de simetria da

operaç10 e ~ chamado de plano espelho. Uma reflex10 rotacionada

de 1800 é uma invers1o, figura 5.

17



Figura 5 Inver.s10 por um plano.

Exceto no caso centrossimétrico, as operaç8es dEt

segunda espécie n10 levam o objeto a ser id@ntico ao original;

figura 6.

I '

Ji f<~~r~
_I,~-------I[J/i i

J' . ~_..-'-

,

/ - " .., ......,.),',-.. ;.•.•.J.

( \\
Figura 6_ Objetos relacionadas por operaç~es

de segunda espécie. (a) plano com

deslizamento, (b) eixos helicoidais.
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Figura 7_ Repetiç10 de u~a figura congruente

(a) por translaçto, (b) por rotaçto.

Objetos que podem ser superpostos por op~raF8es de

primeira éspecie s10 chamados de objetos congruentes; figura 7.

Dois objetos no qual a coincidência é feita por meio de opera~8es

de simetria de segunda éspecie s10 chamados de enatiomorfos;

figura 8.

l'

Figura 8_ Deriva~10 de uma figura enatiomorfa;

(a) por reflex10, (b) por invers1o.
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1.2.1 SIMETRIR ROTRCIONRL

Uma rotaç10 por um angulo de 2 In ao redor "de um eixo é

designada por n, onde o inteiro n repre~@nta o ei~o nde simelria

e e indicado por um pollgono de n lados, o qual ê omitido para

n = 1, e recebe a notaç10 seguinte para os demais valores:

eixos diretos

de ordem i

Eixos de ordem cinco e eixos de ordem superior a seis

n~o s~o possiveis em cristalogr~fia,

pent~gonos regulares ou quaisquer outras figuras cuja simetria

seja maior que seis, se repetem deixando espaços vazios, figura

Sj sendo dessa maneira imcompativel com o paralelepipedo da cela

[5l.

(b)

Figura S_ Modelos de simetria proibidos em cristalogràfia

(a) eixo de ordem 8, (b) eixo de ordem 5.

Nas rotaçaes impróprias (rotaçaes seguida de invers10)

esses modelos s10 designados pelo n6mero correspondente ao eixo

de ordem n, com uma barra em cima, especificamente, 1 é uma

invers10, 2 = m é uma reflex10, 3 = 3*1 significa a exist@ncia

28



simult3nea de um eixo de ordem 3 e 1 (invers~o); 6 = 31m produz o

mesmo modelo que produziria um eixo de ordem 3 e um espelho m

perpendicular; figura 10.

Todas essas operaçaes de simetria podem ocorrer em um

modelo tridimensional, e também na rede representativa do cristal.

""'\

)
•,I ; I'"

••!
J.

\

, V
r~t

i r\••••I V
I '*'~-...:.

,
~ •••li....••••1 2.3<4&
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"'-

.~

I
~ ,

/

.I-
~:~

V
,I,./i

"'JI
\: ,

,
V1 '. /

---
~I~•••••.•..

r I!fi
(to )

Figura

19-Modelos gerados por operi~8es
derotaç:1oia

operaç:10 geradora foi em (a)

rotaç:10 pr6priai

em (b)

rotaç:10 impr6pria.

1.2.2 SIHETRIR CRISTRLINR

1.2.2.1 CLRSSES CRISTRLINRS (GRUPOS PONTURIS)

Os principais elementos de simetria das figuras com

dimens8es finitas s10: planos de reflex10 ou planos de simetria,

eixos de rotaç:10, eixos de rotaç10 invers10. O nómero de

combinaç:8es possiveis desses elementos, é também o nómero de

simetrias macrosc6picas possiveis dos cristais. Dessa maneira

podemos questionar: quais as combinaç8es desses elementos de

simetria s10 possiveis tais que deixem um ponto do corpo

21



invariante? R resposta é que h~ trinta e duas diferentes

maneiras de combinar esses eLementos de simetria de orientação ao

redor de um ponto no espaço [6,7].

Essas trinta e duas combinaç5es posslveis correspodem

as trinta e duas cLasses cristaLinas ou trinta e dois grupos

pontuais. ~ simetria externa da classe do cristal tem as

caracteristicas de cada um dos grupos pontuais.

Os grupos pontuais de simetria, são agrupados de
\

maneira taL que os membros de cada grupo possuam um eLemento de

simetria em comum. Com esse critério de distribuição os grupos

pontuais de simetria s10 reunidos em sete conjuntos, tabela 1, de

acordo com a simetria pontual da rede de Bravais a que dão

origem.

------------------------------------------------~-----------~

Conjunto

TRICLINICO

MONOCLINICO

ORTORROMBICO

ROMBOEDRICO

TETR~GONRL

HEX~GON~L

[~BI[O

simetria da rede

1

21m

mmm-
3m

4/mmm

S/mmm

m3m

ele~entos de simetria

1 1

m, 2, 21m

mm, 222,mmm

3,

3,3m,32,3m

4,

4,4/m,42m,4mm, I

422,

4/mmm

S,

S,SIm,Sm2,6mm, I

S2,

6/mmm

23,

m3,43m,43,m3ml

Tabela 2 Os sete sistemas cristalinos, e

os trinta e dois grupos pontuais.

22



Esses conj~nto5 510 chamados de sistemas cristalinos.

Entretanto,. a sl~ltria exiQida pelo grupo pontutl

indica que determinados ,onjunto5 .xiais '(de lixos

cristalogràficos) e raz8es de unidades de disttncia ao longo

desses eixos s~o mais apropriados para a descriç10 do grupo.

Esses conjuntos axiais s10 escolhidos considerando-se: (1) ~ lei

dos indices racionais; (2) a concord~ncia da simetria da classe

com o conjunto direT10 e comprimento ~xial. Rssim @ po~~ivgl

obter os diferentes conjuntos axia~s, mostrados na figura 11.

C

romboédrico

c·a

hexagonalor tor rô mbi co
A

B

cúbico

c

A

c c c

c
c c

A monoc linico

B

A

tetragonal

B

triclinico

Figura 11_ Os sete conjuntos axiais possiveis.
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Esses conjuntos axiais com os Quais a simetria da rede

est~ rel3tionada representa as diferentes maneiras de desenhar o

paralelepipedo representativo da rede, ou cela uniUHia,

mo~tr~do~ n~ figur3 12. Os sele sislemas cristaLinos e suas

respectivas constantes est10 Listadas na tabela 2.

------------------------------------------------------------

I sistema cristaLino constantes

-------------------------------------------------~----------

,
TRICLINICO

a J b J c; <:xJ fl ~ 'I ~ 99Q

MONOCLINICO

a ~ b ~ c; Q( = t =990 i f + 990
ORTORROMBICO

a ~ b ~ c; ~ = fi> = '( = 9'90

ROMBOEDRICO

a = b = c; Oc. = fi = ~ -J 99a

TETRRGONRL

a = b ~ c; O(.. = 13 = ~ = 900

HEXRGONRL

a = b ~ c; ~ = p = 990; ~ = 1290 I

CfJBICO

a = b = c; o<.. = p = 15 = 990

------------------------------------------------------------

Tabela 2 Os sete sistemas cristalinos e suas constantes.

A

Figura 13_ R cela unitària e os par~metros

de rede a I b I C I O(. I f3 e '(.
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1.2.2.2_ REDES DE BRRVRIS

o aspecto essencial que dete~mina o sistema cristalino

e a simeiria roiacional. Entretanto, a forma e'os lados da cela

unitària 510 importantes para a estrutura do cristal pois,

especificam a distribuiç10 no espaço dos pontos da rede.

;Colocando-se pontos da rede nos vértices da cela dos

sete sistemas cristalinos obtém-se sete diferentes pontos da

I'êdê, e cada ponlo pode ser levado a qualquL1r outro por

translaç~o [8J. Outros arranjos dos pontos que satisfazem o

requisito de pontos da rede, ou seja, que cada ponto tenha

arredores id@nticos, também é posslvel. Tal problema foi abordado

por Bravais (1848) [9l. Ele determinou haver calorze redes

tridimensionais que podem ser deduzidas pnr transLifloi sendo

eLas d, quatro Plln.iras cUferentes. (1) Rs redes simples, onde os

pontos slo unitamente as v'rtlces do p~raLeLepipedoj (2) as

redes de base centrada, onde os pontos da rede ocupam os centros

das bases de duas faces quaisquer, (3) as redes centradas, onde

um ponto da rede ocupa o centro do paraLeLepipedoi (4) as redes

de face centrada, onde pontos da rede ocupam os vertices do

paraLeLeplpedo e também os centros de todas as faces. R tabela 3

mostra a distribuiç10 das redes de Bravais para os sete sistemas

cristalinos.

Os paralelepipedos (celas unitàrias) das redes de

Bravais, mostrados na tabela 3, possuem todos os elementos de

simetria pontual do sistema ao qual ele pertence.
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Si ,lemOl Simple. o. tDe •• etllttoclo

Triclh,lc~

Monoclinico

Orlorrombico

IV Trigonol

.lrhomboidrico)

Tel ro go nal

Hexagonal

Cú bico

I
Tabela 3 Distribuiç~o das redes de Bravais

para os diversos sistemas cristalinos.
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1.2.2.3 GRUPOS eSPRCI~IS- - ; ,

Rs redes de Bravais foram construldas selecionando-se

pontos da rede do cristal, e efetuando as transla~~es possiveis

de modo que iodos os pontos da rede possuissem mesmos arredores.

Trinta anos depois, Soncke (1879), extendeu es~a teoria

intoduzindo operaç~es de simetria com eixos helicoidais,
(rotaç5es seguidas de transla~aes f~gura 13 ). Demonstrando assim

a exist@ncia de sessenta e cinco combina~5es diferentes .

I

I/-
e ----:

.~_#.
• ----- !

<.a.)

I
I

.-----1
I

I----eII

e

,-..'

e-- I

•••
,:

e---I-- --

I

e-~i----·

•.-- -----.

3

( b)

---e

,,
I

(~

---1'--"
.-- ---- ~-":'

3i- .

Figura 13 _ Exemplo de eixos helicoidais; (a) eixos de

ordem 2 e 21 i (b) eixos de ordem 3 e 31 •

Schoenflies (1888), adicionou planos de simetria com

deslizamento, (reflexlo seguida de translaç10 figura 14 ) e eixos

de rota~10-inversI0 as sessenta e cinco combinaç8es obtidas por

Soncke, e obteve cento e sessenta e cinco grupos espaciais.

Fedorov (1885); Barlow (1884), utilizando métodos diferentes

chegaram ao mesmo resultado,

~7

isto é, a introduç10 dessas



operaçees de simetria admite a pQ$,ibilidade de c~nt$ e s~,~e~ta

e cinco fipos de arr~n}o5 levando _ um total de d~lentps e fr'nta

grupos espaciais. R tabela 4, mostra a distribui~~odesses grupos

espaciais entre as trinta e duas classes cristalinas.

)
"

//
X

Figura 14_ Plano com deslizamento Cglide plane).

TriClínico Tngonal

Classe I
: }2

Classe 3

~}25

"
T "3

"
3m

Monoclínico

"3m

"
32

Classe2 :113
••

m
Hexagonal••

21m

Or forrômbico

Classe 6
6

••

~ I
••

6/m 2Classe mm2

22J

6mm427to••
222 959"Wm2

4
00

mmm28 ti
622 6"
6/mmm4

Tefragonal
Classe 4

6
Cúbico

••

~
2

to

4/m 6Classe 23

i}36

ti
.~~ 1268

to
m3

••

12ti43m
••

422 10 00
432

to

4/mmm 20
••

m3m 10

Tabela 4 distribuiç~o dos 239 grupos espaciais entre

as trinta e duas classes cristalinas.

R descric~o para cada um desses duzentos e trinta

grupos encontra-se na lnternational Tables for X-ray

Crystallography, vol.1, 1965 [1B].
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1.3 OUTROS RSPECTOS DE SIMETRIR

Os cristais n10 s10 os ônicos elementos da' natureza a.
apresentarem simetria. Plantas e animais também exibem simetria

em suas formas externas; isto ê, redund~ncia em seu aspecto

moforl6gico, figura 15. Nestes casos, entretanto, o nómero de

combina~8es p~ssiYeis é virtualmente infinito.

Ca) Cb)

Figura 15_ Exemplos de simetria n~ naturezi

Ca) especular Cb) rotacJanal.

Simetria como um conceito artlstico e um meia de

express10 também foi utilizado pelo homem. Figuras 16 e 17.

Figura 16_ Modelo africana em ràfia, exibindo com

algumas distorf5es - plana de simetria 2mm
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Figura 17

..
.•

::

'-' . -- . - ... _- -
Simetria na decoraç10 de cer~mica dos

lndios brasileiros (desenho José Sidney)
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CRPITULO II

INTRODUÇ~O ROS M~TODOS DE DETERMINRÇ~O DE

ESTRUTURRS POR DIFRRÇ~O DE RRIOS-X

;31



2.1 ESPRLHRHENTO DE RRIOS-X POR U~ CRISTRL

Raios X é l'adiaç10 ele.tromagnética, e -encontra-se no

espectro entre os raios ultra violeta e a radiaçl0 gama, possui
o

comprimento de onda na faixa de 8.1 a 1B8 R. 510 produzidos por

desacelera~1o de elétrons que movem-se I'apidamente convertendo

essa energia de movimento em quantum de radiaçl0. S10 também

emitidos por certos is6topos radioativos. Foram descobertos em

18S5 por Roentgen[11l.

Em 1S12 Hax von Laue [12], sugeriu a observaçl0 do

fen6meno de difra~10 de raios x em cristais. Difrafl0 é um

fen6meno caracterlstico do movimeto ondulat6rio e, é observàvel

quando uma onda encontra um conjunto regurlarmente espaçado de

objetos espalhadores que t@m dimensaes comparàveis com o

comprimento de onda da mesma. R observaçl0 deste fen6meno em

raios x provou o caràter ondulat6rio dos m~smos e a periodicidade

do arranjo at6mico nos cristais até ent10 56 conhecido por

especulaçaes.

o padrl0 de difraçl0 do cristal constitui uma

caracterlsticaflsica da substthcia, servindo nlo s6 para a sua

identifica~10 mas também para a elucidaç10 de sua estrutura. Esse

padrlo pode ser analisado considerando-se que a direç~o dos

màximos de difra~10 dependem da geometria da cela, enquanto suas

intensidades depedem do arranjo dos àtomos da cela.
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2.2 RN~LISE GEOMeTRICR DR DIFRRÇRO

2.2.1 EOURÇCES DE LRUE

Rs condiç8es geométricas que devem ser satisfeitas para

as ondas produzidas pelos espalhadores interferirem em fase

podem ser expressas pelas equaç~es de Laue ou pela lei de Bragg.

Rpesar de terem usado formulaç~es diferentes ambos se basearam no,
mesmo conceito flsico - interfer@ncia construtiva.

Para achar a condiç10 de interfer@ncia construtiva,

sup8e-se que nos pontos da rede de Bravais est~o localizados

elétrons. R posiç10 desses elétrons ser~ especificada pelo vetor

... ~ .. -'
r = ua+vb+wc, onde a, b e c s10 os par~metros da rede e u, v e w

s10 inteiros quaisquer.

Quando o feixe de raios x de comprimento de onda

incide no cristal na direç10 definida pelo vetar
..•
So I o campo

eletromagnético dessa onda incidente força os elétrons a

oscilarem como uma fonte secund~ria de radiaç1o. A onda total

espalhadct depender. da diferença de fase entre as ondas

espalhadas por essas 'fontes secund.rias·.

Sendo a direç10 de espalhamento aquela definida pelo

vetar
..a

s, e sendo Ri e R:;.! I fi gu r a 18 I dois pontos da rede

separados pelo vetar
..•
r I linhas obtidas nas

frentes de onda ~ncidente e difratada, respectivamente.

R diferença de caminho entre duas ondas espalhadas

..a ••.••

= r.(s - 50) 1 . 1

Is 1 = I't. 1
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5

s
---.

--- .. ----

Figur~ 18_ R~l~çlo êntre as direç~es dos fetxes

incidentes e difratados.

Sendo
.•
s e

~
So os versares nas direc;8es dos feixes

difratados e incidentes, respectivamente; sendo o 3ngulo de

espalhamento i gu a l a 2Q e IsI
....

en t 10 I s - So I = 2 sen";

figura 19. O vetar 5 é usado para descrever a posiç10 no espaço

de difra~10 do mesmo modo que o vetar r é usado para descrever

posiç10 no espaço real .

Figura 19_Relaç10 entre os vetares
...• ..,:)

so' se S.

R candiç10 de interferência construtiva serà obtida

quando os raios espalhados por cada um dos pontos estiverem em
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..1

5 =

fase; ou seja quando a diferença de caminho 6tico entre eles for

um nómero inteiro de .comprimento de ondas. Da equa~~o 1.1, tem-

se:

-' ••• -' JD = r. (s - so ) .It

..• -'
S - 'e
~-' 'N'D = r. 5 = n '\

.••.••.•• .1 'ft(ua+vb+wc),S = n" 1.2

Cada prQduta sep~ra~.w.n~~ dever' ser um ~ntairo! ve~

que u, v e w j. 11Q intelrQI •

...• ..•
S.a = h

...•...
S.b = k

......S.c = l 1.3

Rs equa~~es acima s~o conhecidas como equaç~es de Laue;

s~o a express~o matemàtica para o modelo da rede. Quando s~o

satisfeitas simultaneamente, o feixe de màxima intensidade é

produzido.

2.2.2 LEI DE BRRGG

Rs ondas espalhadas nas direçaes R, B e C, pelas

condiç~es de Laue, devem ter comprimento de onda h, k e l

respectivamente a frente da onda espalhada por O; figura 29.

Sucessivos planos da rede do cristal tendo lndices de Miller

(hkl) interceptam os eixos a, b e c em intervalos a/h, b/k e c/l,

de tal forma que as ondas espalhadas por esses planos estar~o em

fase com aquelas outras.
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c

c'

A

B

flgura 28_ Equtv.l.nçi~ .~ntre as CQ~~iç8,~

;, '~t~" I -r.f~IX1Q·,

R disttncia perpendicuLar desde o pLano definido por

a/h, b/k e c/l at. a origem O • o espacamento dChkl) dos planos

-A

Chkl) da rede; e. a projeç10 de a/h, b/k e c/l no vetor 5, ou

seja:

d (h k l> = a/ h cos Q(. = b /k cos~ = c /l cos t 1.4
.~

onde cos~, cosp e cosY slo os cosenos diretores do vetor 5, ou ,

da normal ao plano refletor, referente aos tr@s eixos a, b e c do

cristal; figura 21.

~
Figura 21_ Relaç10 entre o vetor 5

e o plano hkl.

Inserindo a equa~10 1.4 nas eqaçaes de Laue obtém-se:
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2dChkllsenQ =..l

Essa expr~ss10, ~btida quando a c~ndifl0 de igualdade

no caminho ótico para pontos distribuidos sobre um plano da rede

é tida como a condi~10 de reflex10 para o feixe incidente, é

conhecida como lei de Bragg, sendo fundamental na

radiocristalogràfia.

R lei de Bragg é uma consequ@ncia da periodicidade da

rede. Expressa um tipo de efeito coletivo, no qual os raios,
espalhados por todos os àtomos em certos planos pa~alelos

interferem construtivamente.

2.2.3_ REDE RECIPROCRR

PeLa L.i de Br.qQ •, '

sal.tlfeit~ ~~'n~q:

cond i~"a de t fi teu f ,rtnç l,
2senQ .A/~(hkl). ~endf) Q

tngulo de incidência inversamente proporcional ao espaçamento

dChkl) de uma familia de planos Chkll.

Pode-se ver da figura 22, que OD é perpendicular ao

plano RBC, e OR = a/h ent10:

-a .•••..• ""t ••••••••OR.dChkl)=C1/h)a.aChkll=OR.dChkllcosr=d2Chkl)

assim:

..•........•....•
a. dChkl) = a.S

~ ..........•
b. dChkll = b.S

-a .•.••.•. ~
c. dChkll =c.S

d2Chkl)
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Figura 22_ Sucessivos planos refletores Chkl)

com espaçamento interplanar dChkl).

Comparando-se essas
~ ~

equa~aes com as de Laue a.S = h ,
............• ~
b.S = k e c.S = l tem-se que a ónica soluf10 para 5 ~ dada por
~ ~ ~
S = dChkl)/ d~(hkl). Da figura 23, vê-se que S tem a mesma

dire~10 que d e seu m6dulo ~ 1/d(hkl). Essa familia de planos,

representada pelo vetor cuja direç10 ~ normal ao plano, e cujo o

m6dulo ~ o inverso do seu comprimento, define pontos de uma rede

- a rede reciproca. R cela unit.ria dessa rade ~ definida por

três ve to re s a.", b" e

o ~ a;•.. o
-ao

Figura 23_ RelaF10 entre p vetor S e o espaçamento

dChkl) entre os planos do cristal.
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Cada ponto da rede reciproca pode ser representada por

•••••••••••••

um vetar ••" = ha* + kb* + lc* onde h, k e l s10 tr@s inteiros. Se

r* é um vetar reciproco ele deve satisfazer as equa~~es de Laue,

ou seja:

~

...•
...• ""(h a- +kb*+lC").a=h

""

...•.......
(ha- +kb"+lc· ) .b=k

••

""

..a -.I(ha* +kb"+lc" ) .c=l

de modo que
....... .....

..a ••• b ..•••..a• ê·1
= "

ate.b : atot• c =b" . a : .••• c:: c·.a

e

......•...•...• "' ...•
a". a = b*. b = c*. c = 1

Sendo
...• ~-

o produto escalar de a- com b e c lpuall zero

significa que ele e perpendicular a cada ~m deles e

consequentemente perpendicular ao plano definida por eles, figura

24.

/
/

;' d•

~.-L- I
, __ I
, / TI

I•
o

0* I
Ii

Figura 24_ Construç10 de um dos vetores

fundamentais da rede reciproca.

o uso da rede reciproca nos problemas de difraç10

representa uma simplificaç1o, jà que substitui a considerafão de
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planos da rede cristalina pela de uma rede de pontos no espaço

reciproco (espaço que contem os vetores reciprocos, ou seja onde

aparecem as intensidades espaLhadas).

2.2.4. CoNSTRUÇRo DE EWRLD

Em 1913, Paul Ewald [14] expressou as condições de

reflexões C2dChkl)sene = A) em termos da rede reciproca a partir

,

de uma construç10 conhecida como c~nstruç~o de Ewald,figura 25.

Na figura 25, PO e o ve t o r ; Q IA n a d i r e T ~ o do f e ix e
-..

incidente. Da mesma forma, PO e o vetar correspondente a direç~o

~ ...•

de difrac~o màxima. Ent~o Da està na direç~o do vetar 5, sendo

~
normal a um dos planos Chkl). O comprimento de Da é (2/A)sen9,

valor que de acordo com a condi~10 de difra~ão (lei de Brãgg), é
--4

igual a 1/d(hkl). Da é portanto, um vetor na direrão da rede
--A

reciproca e tem o mesmo módulo que ele. Rssim o vetor PO é

escolhido tal que O seja a origem da rede reciproca, e a outro

ponto da rede de coordenadas (hkl). Toda vez que um ponto da rede

I' e c ip ro c a in te rc e p t a r a e sf e r a d e E w a ld , e le e s t a r à o b e d e c e n d o a

condilj=ão de

Figura 25_ Constru1ão de para a difra'rão

màxima usando a rede reciproca e a

esfera de reflexão.
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2.3 ~N~LISE DOS P~505 n~~INT~NSID~DES

o fen6meno da difra'r10 de raios x por' um c:ristal

analisado do ponto de vista de que os feixes difratados s~o

produzidos por cad a espalhador quando certas condirões

gQomQtri~~~ ~10 !aiisfeilas -equa~~es de Laue e lei de 8ragg-,

n10 d10 informaç~es sobre a intensidade espalhada por esse feixe.

~ geométria do feixe màximo difratado leva ao conhecimento do

tamanho forma e orienta~10 da cela unitària n~o sendo

suficiente para a completa determinaç10 da estrutura do cristal.

Para isso é necessàrio saber sobre o arranjo d05 àtomos na cela

unitària e essas informaç~es s10 obtidas a partir da anàlise das

intensidades dos feixes difratados.

2.3.1 F~TOR DE ESTRUTURR

R intensidade do espalhamento de uma onda é proporcional

ao quadrado do m6dulo da amplitude dessa onda. Podendo também

ser expressa pelo produto da amplitude complexa pelo seu conjugado.

~
amplitude, RCS), espalhada por uma onda é a

transformada de Fourier da densidade eletr6nica fCr) do elemento

espalhador.

-I J .RCS)= fCr)exp~iS.rdv
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Onde exp2i~S.r é a fase,

~ ~
5 é o vetor espalhamento e r

é o vetor posiç10 do elemento espalhador em rela~10 a origem.

- Se o elemento espalhador ti! um cristal, a' onda total

espalhada ser~ a soma de todas as ondas espalhadas por cada cela

unitària. Cada uma dessas ondas tem amplitude proporcional a

superposi~10 dos fatores de espalhamento dos àtomos da cela. ~

onda total espalhada pelo pela cela unitària, é:

N

F(5)=~fJ'XP2~i5.r

j=1

~
Onde N é o numero de àtamas da cela, S é a vetar

~ ~ ~ ~
reciproco (5 = ha- + kb- + lC-)i fJ é a onda espalhada pelo àtomo

i, medida e~ unidades de ondas que dispersarà um elétron na

origem, e chama-se fator de forma.

Se o àtomo n possui coordenadas x", Y"J Zn cujas

magnitudes slo fraç~es das dimens~es da rede ecoordenadas

fracionàrias) figura 26, sua posiG1o na cela unitària pode ser

.....•.........
representada pelo vetor r" = xna + y"bs + ZnC' ent10 a onda total

espalhada pelo cristal passa a ser:

N

~ ~ -" .......•.Fes)= ~ fnexp2ffiexna+Ynb+znc).s

n=1

o màximo de difraç~o ocorre quando as condiç5es de Laue

s'ão satisfeitas, isto é,
~ ~ ~ ~ ~ ~
a.s = h, b.s = K e C.S = l, ent'ão

~
substituindo 5, temos:
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N

F ( h k l ) =Lf.1'l e x p 211 i(h)( n + k Yn + l Z n )

n=1

o fator de estrutura F(hkl) depende do tipo (fn) e da

posição (xn Yn 2n) dos àtomos na cela unitària. Essa depend@ncia

das coordenadas dos àtomos na cela unitària, mostra que, o fator

de estrutura ~on~êm informal~es sobre a simetria do grupo

espacial ao qual o cristal pertenc~, tornando posslvel derivar a

simetria da rede diretamente do espaço reciproco pela analise das

intensidades do espectro de difraf~o.

Figura 27_ Par~metros estruturais x, y e z.

Redes n~o primitivas e elementos de simetria, tais como

espelhos com deslizamentos e eixos helicoidais,

efeito de extinguir algumas classes do espectro

Cada uma dessas extinç8es é caracterlstica do

produzem o

de difrafilo.

elemento de

simetria que a produz, e portanto, pode ser usada como critério

para a determinaç~o do tipo da rede e do grupo espacial.
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2.3.2" PROBLEMR DR FRSE

Devido a periodicidade do cristal pode-se expressar a

densidade eletrOnica em termos de uma série de Fourier, cujos

coeficientes s10 os fatores de estruturas F(hkL).

N

f (x, y. z J= -~ -LILF." eX,p2!1'U hxtky;'1 zJ
h k l

Cada coeficiente compLexo da serie p(xyz) coresponde a

um ponto hkl na rede reciproca. R magnitude de tod05 esses

coeficientes podem ser medidos (vez que as intensidades são

proporcionais a ou a FF-), mas experimentalmente
-
nao

possivel detectar as fases. Essa limita~ão e conhecida como o

problema da fase.

Existe alguns metodos para contornar esse problema de

obter a densidade eletr6nica sem o conhecimento previo das fases.

Entre eles os metodos diretos, o método de Patterson,

substituição isomorfa e dispersão an6mala. Os dois óltimos

normalmente são empregados na solução de estruturas

macromoleculares ou moléculas biol6gicas como as de proteinas

[15] e virus [16].

Nos metodos diretos a estrutura pode ser determinada

utilizando-se diretamente as medidas das intensidades. Rs

informaçeles sobre as fases são ob ti d as por relafeles

probabilisticas entre as reflexeles [17].
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2.4 METODO DE· PRTTERSON

Sendo que s6 os valores de IFhkll2 510 obtidos

diretamente através de medid~s, Patterson (1935) [18], mostrou

que e~ses valores podem ser usados para obter informaç8es sobre a

estrutura do cristal fazendo uso de uma sintese de Fourier cuj~s

coeficientes s10 os IFI2 Ess~ sintese di a fun~1o auto

correlaç10 da distribui~10 densidade eletrOnica no cristal.

Representando a distribuiç10 elet~Onica no cristal em t@rmos dos

àtomos individuais, ou seja, em funç10 dos fatores de

espalhamento desses ~tomos, denominados fJ (j=1 a N) ent10:

N

IFh k 1 I2 = (~ fJ exp21t'i(hxJ + kYJ + lZ J »)2
n=1

N N

P (u I v, W) =L Lf J f I exp2ffi (h~ I J + kv, J + lW I J )
i=1 j=1

R funç10 de Pattersan é uma série de Fourier com

coeficientes que podem ser determinados experimentalmente.

Entretanto, os picos na funç10 de Patterson n10 representam a

posiç10 dos àtomos.
...•

Sendo (ulJ,

obviamente essa funç10 n10 contém informa~8es sobre as

coordenadas individuais dos fltomos XJ' YJ, ZJ mas, sobre os

vetores interatOmicos Rssim esses vetores

representam o deslocamento de um ~tomo em relaf10 a qualquer

outro àtomo. R determina~10 da estrutura por esse método consiste

em deduzir as coordenadas ~tOmic~s XJ' YJ, e ZJ a partir dos
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vetores interat6micos.

SQndo
- --

IFehklll2 = IFehklll2 a equaç~o lorna-se

centossimétrica e pode ser escrita na forma:

PIUYW).-t--II~Fh" l'c052 lhu+ky+ lwl

h k l

Se hà N àtomos na ceLa unitària haverà N2 pares de

àtomos, tais que produzir1Q N2 ,picos na funF10 de Patterson.

~endo que N se encontram na origem, representando as auto

dist~ncias. Para estruturas com muitos àtomos na cela unitària a

interpretaç~o do mapa de Pallerson torna-se dlficiL e as vezes

inviaveL,vez que o nómero totaL de picos é N(N-1).

2.4.1 SECÇCES DE HRRKER

Harker (1836) [18], mostrou que picos, da funç10 de

Patterson, devido a àtomos relacionados por elementos de

simetria, tais como eixos e planos de simetria, eixos

helicoidais e planos de deslizamento ocorrem em posilfêles

especificas chamadas de linhas ou seclfêles de Harker. Essas

aparecem porque os vetores entre os àtomos ou moléculas

relacionados por aqueles elementos de simetria tem uma ou duas

coordenadas que se repetem.

Por exemplo, em uma estrutura possuindo um eixo de

simetria de ordem 2, se hà um àtomo com coordenadas x, y, z

haverà outro com coordenadas X, y, z. Os vetores diferen~a entre

esses àtomos terà coordenadas 2x, 2y, S, i.é est10 concentrados no

plano de Harker w = S. R funç:10 de Patterson neste caso assumirà
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a forma

PCuv8l =.-~-IIL'Fh' I l'cps2 Chu+kv l
h k l

R @Quaç10 pod@ §@r redu2id~ ~ um~ ~oriQ d~ Fouriêr

bidimensional, se for feita a substituiç1a

P(UV8l~~[hkCPS2ff(hU+kV)
h k

R tabela 6, lista algumas linhas e sec~aes de Harker

correspondente aos elementos de simetria mais comuns.

Eixos de ordem 2/Ia,b,c Bvwju0wjuvB

Eixos 2 screw

/Ia,b,c 1/2vw;u1/2wjuv1/21

Plano m

a,b ,c uBB;BvB;BBw

Glide

ab,c 1/2vB;1/2Bw

I Glide b

a,c u1/2Bju1/2w

Glide c

a ,b u91/2;9v1/2

Tabela 5 Rlgumas linhas e secr8es de Harker.

R fun~10 de Patterson é muito util quando a estr4tur~ •

47



ser determinada possui um 'tomo pesado. Os m~ximos

corresp~ndentes aos ~etores entre os ~tomQs pesados diferenclam-

se dos demais possibilitando adet.rminaçlo de suas ·coordenadas.

Por essa razlo o mét~do de Patterlon também é chamado de método

do ~tomo pesado. Rp6s os ~tomos pesados serem localizados é

necess~rio obter informaç8es sobre os outros àtomos da cela

unitària, que geralmente é feito atràves de uma slntese de

Fourier.

2.5 SINTESE DE FOURIER

Quando parte da estrutura é conhecida existem vàrios

tipos de slntese que podem ser empregadas para determinar o

restante da estrutura. Entre elas as slnteses conhecidas como~,

, .
fl,t,~ e ~ propostas por Ramachadran & Raman [2B] e Srinivasan [21l.

Nestas slnteses uma combinaçlo entre as medidas das

intensidades IFla, devido a todos 05 'tomos da estrutura, com o

fator de estrutura dos ~tQmos conhecidos IFpl dlo origem aos

coeficientes das sinteses oc.. e p,. Na sintese O(, é utilizada a

técnica da multiplica~lo entre os IFnCh)12 e Fp, levando aos

coeficientes IFnCh)la.Fpexpi~p. Na sintese p a técnica utilizada é

a da divislo, a qual leva aos coeficientes [IFnCh)12/Fplexpifp.

Supondo que a posiçlo de um n6mero P de àtomos de uma

estrutura que p~ssui N ttomos na cela unit~ria, seja conhecido

tal que o n6mero de 'tomos desconhecidos .seja O=N-P, o fator de

estrutura Fn desse cristal para um~ reflexlo hkl ,:

N

Fn(hkl)=~f"JeXP2rriS.1"J .IFnlexpitn
j=1
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De modo que podemos escrever:

N

~) ~ ~FnCS)= ~f~JeXP2rris.r~J

j = 1

.••• -' ...a

IFn(S)I=Fp(s)+FQ(S)

N

\ ~ ~+L f QJ exp2f1'iS. rOJ .

j = 1

o fator de estrutura pode ser representado no plano

complexo por:

Com esses dados pode-se calcular uma sintese de Fourier

cujos coeficientes s~o definidos como:

.& -a
IF(S)I=IFn(S)lexpi~p.

Essa sintese é convencionalmente usada quando parte da

I
estrutura é conhecida, é chamada de sintese ~. Ela contém picos na

posi~~o dos àtomos desconhecidos. Com essas novas posiç8es

conhecidas e com as posiç8es determinadas anteriormente calcula-

se novas fases para o fator de estrutura que combinadas v~o
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•

•

•

melhorando os sucessivos mapas de Fourier, at~ completar a

estrutura.

Q ~lntêsa ~Odê ~êr derivada uiilizando-5~ as relaç~es

geométricas entre os fatores de estrutura, representadas na

figura 27. Onde Fn representa o fator de estrutura de todos os

~iomos da eslrulura, ~p dos ~tomos conhecidos e Fg dos ~tomos

procurados.

figura 27_ Relai!es .ntre os fatores d,

estrutura fn, Fp e Fg•

Pela lei dos cossenos:

Rs quantidades IFgl2 e cos~ podem ser determinadas a

partir dos seus valores esperados:
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(Wilson, 19428> [22] e

(Sim, 1869) [23]

21FnllFpl

x :-----------

La

ent1o:

por 2Fp" t@m-se:

IFnl(cos~)expi~p = Fp + fD + Fg"exp2ifp- ------
2 2

Entretanto, nessa sintese os picos nas posif8es dos

àtomos desconhecidos tem a metade do peso dos picos nas posif8es

conhecidas.

Rs alturas dos picos em posii8es at8micas conhecidas

podem ser alteradas, adicionando-se um múltiplo de Fn aos

coeficientes de Fourier; de modo que os pesos dos picos

conhecidos e desconhecidos sejam aproximadamente os mesmos. Por

exemplo, a sintese com coeficientes (2IFnl-IFpl)expi~p tem

aproximadamente o mesmo peso para os picos nas posiçeles

conhecidas e desconhecidas.
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(2lFnl<cos~)-lFpl)expifp = Fp + Fg + Fg*exp2ifp

Fp*

Uma maneira c~nveniente de melhorar a resolu~10 para o

restante dos .tomos na estrutura é utilizar um sistema de pesos

para os fatores de estrutura observados. Woolfson 1856 [24],

prop6s um sistema de pesos para estruturas centrossimétricas,

ondeneste caso o fator peso é w=tan~(1/2X), X= 21FnllFpl! 1~'• I-

1.="

Para o caso n10 centrossimétrico Sim (1858) [21], prop6s que o

fator peso fosse w= 11 (X). Onde I (Xl é a func10 de Bessel

modificada de primeira espécie de ordem n; e X assume o mesmo

valor que no caso anterior.

Entretanto, cada um~ deslas sintese! deve ser usada de

acordo com a natureza dos d.dos disponlveis. Deisenhofer &

Steigemann (1875) [25], mostraram que a sintese 2Fo-Fc é melhor

que a ~. ou a 3Fo-Fc no refinamento de protelnas.

Numa comparaç1~ te6rica entre as slnteses fl, t' e 2Fo-Fc

Peter Main (1878) [26], concluiu que: a raz10 entre a altura do

picos dos àtomos procurados e o background é a mesma nas três

slnteses; a slntese 2Fo-Fc suprime com mais eficiência os picos

interpretados err6neamente como àtomos e que a slntese 2Fo-Fc é

melhor para estruturas n10 centrossimétricas enquanto que a

slntese é melhor para estruturas centrossimétricas.

Em geral, pode-se utilizar slnteses com coeficientes do

tipo nFo-(n-1)Fc onde n n10 é necess.riamente um inteiro, podendo

ser escolhido de modo que os picos conhecidos e desconhecidos
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tenham o mesmo peso, e que os picos dos ~tomos posicionados

indevidamente tenham_4ensldad. reduzida a 2.ro.
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CRPITUlO III

ESTRUTURRS DO TRI(HIDROXIMETIll RMINO METRNO

COMPlEXRDO COM IONS MET~LICOS
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3.1 INTRODUÇRO

o TriChidroximetil) amino metano, designado na

literatura simplesmente por tris, é extensivamente usado como

soluç10 tamp10 em estudos de cinética quimica assim como em

estudos biol6gicos. O tris é membro de substitui~10 dos compostos

pentaerythritol, que s10 designados como [R-C-(CH20H}3]' Doshi,

Furnan e Rudman (1873) [27] mostraram que componentes de
l

substituiç10 desses compostos sofrem transir10 de fase para

cristais plàsticos.

Uma série desses compostos de tris complexados com

v~rios 10ns metàlicos foi sintetizada e cristalizada no

laboràtorio de Bioflsica do IFOSC/USP pelo grupo do professor

Otaciro Rangel Nascimento. Recentemente este grupo vem estudando

a adi~10 de 10ns metàlicos em diferentes moléculas de mioglobina,

usando distintos valores de pH, com o objetivo de estudar cambios

conformacionais através de técnicas de EPR. Nesse trabalho

utiliza-se normalmente tamp10 bàsico de tris complexado com lons

metàlicos tornando portanto importante o conhecimento prévio da

coordena~10 do tris com o ion metàlico antes da sua intera~10 com

o sistema biológico. ~ comun estudar a formaç10 de complexos de

tris em funç10 do pH utilizando-se técnicas quimicas, como

titulaç10 potenciométrica, absorç10 eletr6nica, etc. Essas

técnicas slo óte~s para verific~r os ligante5 dos lons metàllcps,

as simetrias de liga~10 e obter informaç8es a respeito do grau de

coval@ncia nesses complexos [24]. No entanto estes estudos p10

d10 infQrma~8es expllcitas .abre _ estrutijra desses compl.~os

mas, apenas indicaf8es sobre ela. Para melhor compreens10 dos

resultados obtidos por essas técnicas é ótil determinar a
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estrutura da fase cristalina desses complexos, por difraf10 de

raios"x por ser a " técnica mais 'poderosa' para a completa

elucida~10 das estruturas [29,3Bl.

Durante a resolu~10 da estrutura dessa série de tris

complexado com ions de niquel, prata, cobre e zinco. observou-se

que alguns dos cristais dessa série quando foram crescidos, nlo

incluiram o ion met.lico ordenadamente em sua estrutura. De modo

que, as estruturas ~os cristais de tr!s complexados c~m prata,,
niquel e zinco eram apenas tris c~m impurezas desses ions. O

ónico complexo que deu origem à estrutura cristalina ordenada foi

aquele complexado com cobre.

3.2_ R ESTRUTURR DO TRIS COMPLEXRDO COM COBRE

Devido a importtncia biológica dos complexos com metais

de transiçlo com ion CU··, e sua presença como parte integrante

em v.rias proteinas, algumas técnicas t@m sido usadas para obter

informaç8es sobre a unilo ~ estrutura e funç10 biol6gica - desse

ion. Por causa da complexidade dos sistemas biológicos e do alto

peso molecular, vàrios desses estudos t@m sido feitos em sistemas

modelos de C~··com amino.cidos, pequenos peptideos e compostos

orgtnicos [28l.

o estudo desses compostos por técnicas quimicas N10

d10 informaç8es precisas sobre os cpmplexos formados, sendo estes

controvertidos na literatura. Melhores expllca~rse5 510

dad_s, quando 05 co~plexos for~~d~s em soluçlo 510 também obti~05

e i~vestlgados em .,~a~o s6lidQ. 'A Qbten~lp desses monocri5t~ls

forneceu a clrcunsttn~l. ld•• ~ par. dirrimlr ., co~ltoY.r.las .
• 'i_)
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3.2.1 PRRTE EXPERIMENTRL

o tri(hidroximetil) amino metano complexado com cobre,

de fórmula qulmica Cu[NH2C(COH3}3]2.H20, designado na literatura

simplesmente por tris-Cu(II), foi obtido a partir de uma soluçl0

de tris 9.95M e CuCl04 9.995M. O controle do pH, que varia no

intervalo de 3.9 a 12.9, foi feito com o uso de solu~~es

concentradas de NaOH e HCl. Em geral, esse composto tem a cor

azul se o valor do pH é em torno d~ 8.5.

O cristal escolhido para ser estudado por difratometria

tinha a forma de um paraleleplpedo com dimens~es

9.19*9.19*8.52mm. Determinou-se que a face maior é paralela ao

plano ac, tendo indices de Hlller (111) e sendo as eixos b e c

paralelos as arest~& menores, conforme a fl~ura 28.

a p.o, I)

el-I,-I,I)

(T,ol)

Figura 28_ Forma e dimens~es do cristal de Tris-Cu(II).

3.2.2 MEDIDRS DOS PRRRMETROS GEOMeTRICOS (~eTODO DE WEISSENBERG)

Inicialmente foi feito

utilizando-se o método de oscilaçl0.

ele foi montado numa cabeça
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convenientemente na ctmara de difraç10. Os raios difratados slo

recebidos por um f~lme colocado no interior de um suporte

cillndrico, o qual é conc@ntrico com o eixo de rotaç10 do cristal.

Nas fotogràfias de rotaç10 e oscílaf10 o feixe primàrio

fica numa posiçl0 fixa enquanto o cristal tem movimento de

rotaç10 em torno de um eixo, ou movimento de oscilaç1o. ~s

fotogràfias de oscilaç10 s10 usadas para: alinhar o cristal,

medir o lado da cela unitària ao longo do eixo de oscilaç10 e,
obter informaç~es preliminares sobr~ a simetria do cristal [31].

Rlinhamento: consiste em orientar numa direrl0 real ao

longo do eixo de rotaç1o ou, o que é a mesma coisa, uma familia

de planos reciprocas perpendiculares ao dito eixo. Figura 29,

mostra a fotogràfia feita para verificara orientaf1o do cristal.

I'I" . '"'I 11 II
II

I' •• I ,,,I'I
1'1•

,
,• ,'. ,,'ti I'"I .,,,, I III., ,. ,. ..,11

O• I
I..l-.,fi .. I

.1 •
•

, ," "" ," " I,,III ",•,,
II' I
"," "

,
" , r," , li

Figura 29_ Fotografia de oscila~10.

Medida do comprimento axial: a dist~ncia entre a camada

zero e a n-éssima camada de linha na fotogràfia de oscilaç~o

(figura 29) é proporcional a dist~ncia perpendicular En entre o
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nlvll 21ro e o n-6ssimo, fiaura 39. Yn medido na rotogr~fi. ~ a

disttncl. antre a camada zerQ e i ~~essima. R , o ralo do fiLm~,

Film.

~igura 39_ ~eLaç~o enire En na rede reciproca e o

espaçamento entre as camadas de linha

R partir da fotografia, figura 39, mede-se Y1=3.6mm,

Y2=7.2mm e sendo 2R=57.3mm, entao:

En= Y2n = ".125-
~R2+Y2n

Devido o eixo de rotac10 ser o eixo direto e ser

perpendicular ao nivel da rede reciproca, e assim paralelo a E",

a distancia r que se repete ao longo desse eixo, em Ro, serà :

r = .\/~n = 12.35

Sendo o comprimento de onda dos raios X igual a 1.54 Ro

para a linha K'l(.do cobre.

Nas fotografias de oscilaf10, as intensidades contidas

num plano da rede reciproca est10 condensadas numa linha o que
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n10 permite normalmente, encontrar os indices de Miller

associados.

Inómeros métodos existem para esse fim, ~orém o mais

usado e o sugerido por Weissemberg em 1924 [32].

~ssa ~écn~ca conslsle em selecionar uma linha com uma

fenda convenientemente escolhida que barra todas 05 outros raios

difratados. Quando o cristal é rotacionado o filme é movido

simultaneamente, paralelo ao eixo de rotaç~o e reflexões Que~

ocorrem para diferentes tngulos 510 registradas em diferentes

raio-X

Figura 31_ Uso da fenda para sele~~o das camadas de linha

3.2.3 FOTOGR~FIRS DE NIVEIS

Da fotografia de nivel pode-se ver que o cristal està

orientado segundo o eixo ónico b, figura 32, a partir dai

identifica-se os eixos cristalinos e determina-se os par~metros
9

de rede a = 8.84 R/c = 19.19 R e r= 890 •

Identificando-se os eixos principais ~ e ~ escolhendo-

se
~ ..•
a* (+) e a 1890 a* (-) e da mesma forma


C" ( +) (- >. Na

regi10 entre 1*(+) e ~*(-) os indices ser10 positivos de modo que

se pode prosseguir com a indexa~10 dos pontos, figura 33.
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Figura 32_ Nlvel zero na fotografia de Weissem~erg.

o·

Figura 33 Fotografia de Weissenberg mostrando a

indexaç10 das linhas no espaço reciproco.
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Pela fotogràfia de oscilaç10, figura 32, pode-se ver

que n10 hà planos de _simetria perpendiculares ao eixo de rotação.

Pela fotogràfia de Weissenberg se observa as relaçees do tipo

h+k=2n, que corresponde ao tipo centrado 8.

R localizaç~o das reflex8es, nas v~rias fotografias de

difraç10 de raios X, permitiu deduzir os parâmetros geométricos

da cela unit~ria, mas a intensidade relativa dessas reflexaes

constituem um dado relevante do qual a estrutura do cristal pode

vir a ser derivada.

3.2.4 DETERMINRÇRO DO RRRRNJO RTOMICO

Rs intensidades das reflex~es foram medidas Cutilizando

se o mesmo cristal orientado pelo método de oscilaç10) no

difrat8metro do laboràtorio de crlstalografia do DFCM/IFQSC/U5P,

que é o CRD-4 da Enraf-Nonius [33].

Neste equipamento, o feixe de raios X e Q detetor de

radiaç10 est10 no mesmo plano, chamado plano equatorial. O

cristal montado na cabeça goniométrica é colocado na intersecç10

dos eixos difratométricos. Passando pelo cristal pode-se imaginar

a esfera de reflex10, cuja intersec~10 com o plano horizontal é

um circulo. R coleta de dados consistirà em levar a cada vetor

reciproco a coincidir com esse circulo e medir, na dire~10

determinada pela lei de Bragg, a intensidade correspondente,

figura 34.

Obtém-se, através de varredura automàtica de uma certa

regi10 do espa~o, as coordenadas angulares de n (25) reflexaes,

dai calcula-se os seus respectivos vetores coordenados XYZ do

sistema fixo à cabeca goniométrica e determina-se a cela reduzida
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que define a rede do cristal. R cela unit.ria determinapa

difratométricamente forneceu os partmetros de rede indicadQs na

!abela S.

---------------------~-------~-----
•a = 12.954 R O(. = P = 990

o
b = 1B.BSB R V = 116.620

o

•
c = 18.793 R V = 1261.296 R3

Tabela 6 par~metros de rede para o tris - Cu.

RAIO -X

Figura 34 Geométria do CRD - 4.

Encontrada a cela unit~ria, procede-se as medidas das

intensidades das reflex8es com g no intervalo 90 g ( 250 I

usando-se a rad i af ~o K, do mo libd@ n io , de
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•
onda À=8.71873 R monocromatizada com um cristal de grafite.

o nllmero de ..reflexeles medidas incluindo-se as extinçeles

sistemàticas foi 3682, com indices de Miller entre -~5 < h < 15,

8 < k <12 e -4 < l <12. R reflex~o (3 1 5) foi usada como

controle de intensidade a cada uma hora, matendo-se constante

durante a realiza~~o do experimento (variaç~o de 2~). Das

intensidades medidas 1848 dessas tinham intensidade I <T(!),

onde~CI)é o desvio padr10 da intensidade; 1461 tinham I>2rCI) e
. ,

1441 tinham I > 3aCI). Utilizou-se a técnica de varredura ~. - 28

Cna qual ambos cristal e detetor se movimentam de forma acoplada,

numa relaç:10 2:1) com velocidade variàvel entre 2.40 Imin e

8.80 Imin. Foram refinados 118 partmetros.

3.2.5_ DETERMINRÇRO DO GRUPO ESPRCIRL

Rsintensidadesforamcorrigidaspelosfatoresde

Lorentz

[34]Ccorrigea diferençain troduz.id apelofatodos

pontos

doreticuloreciprocoatravessaremcomvelocidades

diferentes

aesferade Ewald)e polarizaçlo[35](corrigea

redu~~o na intensidade do feixe de raios x, devido a sua n~o

polarizaçlo). Rpesar das dimenseles do cristal serem muito

pequenas ~ o coeficiente de absorç:~o ser igual a 16.83 cm-1 f@z

se a correçl0 por absorçl0.

R partir das intensidades observadas e corrlgidas pelas

fatores que as afetam, obtê",-sli 05 m6dulos dOI fatores de

estrutura e seus respectivos d.sviQ. padr10.

Para o grupo eSPlcial.ar apresentadp de ,corda com ~

convenç:1a cristalogrifica (C2/c) foi necessàrio fazer uma

permutaç:10 nos indices h e k enos partmetros de rede relativos

64



.•• ...a

as direç8es a e c.

R anàlise dos fatores de estrutura observados indicou

as seguintes condiF8es de exist@ncia: para reflex8es gerais do

tipo hkL s~o h + k = 2ni para reflex~e~ do tipo h00, h = Zn e

para reflex8es do tipo BkB, k = 2n. Essas condil8es caracterizam

os grupos espaciais monoclinicos de face centrada. Como hà a

condiç~o supLementar h9L, L = 2n o grupo espaciaL possivel e o

C2/c, de n6mero 15 nas International Tables, vol. I [18].

Na figura 35, encQntra-s~ a foto,õpia da International

Tables for X Ray Crystallography para o grupo espacial C2/c.

Monoc1inic 21m C 1 71c 1 No.15. C2jc
C62h

-0.Ql-1"0\0"

-0LQt
f-tG) 0+

-0 Ol-!~9-~:;(.)10+ 4 : I !.--- .: , :
i • I .. .: iL-.. o I .
'~ .: . :
.1_ : J, :
.: :

-0J 01- 1_ i . -i.
~ 0+ .•

"f-----Y -4i :
; ;-~1
I t--li :• :--.,.1I : .•
! : 1--4

Number of posilions.
WycJ,. ólf notaliOll

and point SImlllC\l)'

Origio at J 00 glide-plane c; unique lU.Ís b

'Co-ordinales or C'quh'alent positions

• (0,0,0; U,O)+

2~o SFlTlNG

C(lndilions limiling
possibJe reft~lions

8 f .J XJ',Z; .f,jJ,f; .f,y,J-:z; x,jJ,I+z.

4 e20,)',1; O,p,'.

4

drf.I,i; ,.t.Q·
4

cJ, M,O; f,I,I.

••

bJ0,1,0; 0,1.1•

••

QJ0,0,0; 0,0,1.

SymmetJy or spccial projeclions

General: '

l1T.:l: h+k-2n
hOl: 1-2n; (h'~2n)
OkO: (k ,~211)

Spedal: 85 above. plus

no extra conditions

J hkl: k.+I-2n; (1+1t-2..,)

• } hkl: 1-211

(001)cmm; 0'-0. b'-b (JOO)pgm; J/-bj2, c'-c (OJO)p2; c•..•c/2.o'-n/'1

Figura 35_ Grupo espacial C2/c.
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formula qulmica

peso molecular

sistema cristalino

grupo espacial

a

b

c

volume

densidade calculada

321.81 uma

monoclinico

C2/ c n° 15

.
12.955(2) R

,
10.793(1) A

•
19.991(2) R

116.62(4}o

•
1261.29(6) R3

1.694(2} g/cm3.
9.71973 A

1.68 mm-1

Tabela 7 Resumo dos dados cristalogràficos

Considerando que a densidade do cristal deve ser em

torno de 1.5 g/cm3 sup8e-se a existência de quatro moléculas por

cela unitària .

o fato de s6 existirem quatro molécul~s no grupo

esp~cial cujo o namero de simetria é oito, indica que o àtomo

pesado (cobre) deve estar localilldo numa posi~10 especial de

simetria. A anica posi~10 e5peci~l de namero de $imetria n=4

posslvel é o eixo de ordem ~. Como o cobre (Cu++) é provavelmente

tetraédrico s10 excluidas as outra, posi~8es por serem eixos de

invers1o.
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3.2.6 LOCRLIZRÇRO DO ~TOHO PESRDO (H~TODO DE PRTTERSON)

R localizar10 do àtomo pe$ido foi feiti uti'lizando·s@ O

método de Patterson. R express~o geral da funr10 de Patterson

para n grupo [2/c, extraldo das International Tables vol.1 [36Jé:

Com essa express~o (01 elaborado um programa, ap@ndice

1, para determinar o mapa de Patterson do cristal, figura 36, em

um sistema monocllnico com eixo unico b.

Figura 36_ Mapa de Patterson para o tris-Cu.

o mapa de Patterson num~ escala ç~jo o piçg da orig6~

tem valor 12.31 apresentou ~ais cinco picos principais, tabela &.
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--~-----------------------------------------

Pico

Coordenada

altura

XYZI '
" 12.31

aao

8.06

0a.~7a.56 I

5.91

9.5990.59

4.78

o9.599.59

4.39

99.599.59
•3.39

9.47aa.5B

I I--------------~-~~--------------~---------

Tabela 8 Principais picos da funç10 de Patterson.

~ simetria do grupo espacial implica que um àtomo em

posiç10 geral, excluindo-se as posiç8es de centrado, na cela

unitària aparece tambem em outras tr@s posiç8es relacionadas da

seguinte forma i tabela 9.

Posic10 Coordenada

1

2

3

4

x

x

x

x

y

y

y

y

Z

Z

1/2-Z

1/2+Z

Tabela S_ Posit8es equivaLentes do grupo C2/c.

Neste caso os vetares interat6micos dos âtqmos

equivaLentes, tabela 19, dentro de uma mesma ceLa unitàri terlo a

seguinte forma:
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Tipo

a

b

c

àtomos coordenadas dos

envolvidos

vetares interat6micos

1-2

3-4 2x, 2y, 2z

1-3

2-4 2x, 0,1/4

1-4

2-3 8,2y,1/2

1 -----------------------------------------------I

Tabela 19 Vetares interat6micos do grupo C2/c.

Destaque-se que todos os vetares interat6micos dos

~tomos equivalentes possuem a equaç10 de um plano de Harker.

Excluindo o pico da origem, o pico mais _lto tem as

coordenadas (8, 8.47, 8.5). Esse pico foi interpretaqo como sendo

a dist~ncia entre dois ~tomos de cobre da estrutura. V~Z que o

~tomo de cobre deve estar necessariamente numa posiç1o de simetria

especial, (eixo de ordem dois), as coordenadas s10 do tipo (8, y,

8.25) possuindo vetares interat6micos do tipo (8, 2y, 8.5).

R determinaç10 de y é feita utilizando-se 05 planos de

Harker, do tipo (8, 2y, 8.5); obtendo-se y = 8.23 e z = 8.25. Rs

coordenadas do àtomo de cobre 510 portanto (8, 8.23, 8.25).

3.2.7 LOCRLIZRÇRO DOS DEMRIS ~TOMOS (SINTESE DE FOURIER)

Introduzindo essas coordenadas, intrepretadas como as

d~ àtomo de cobre, no càlculo do fator de estrutura, obteve-se
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o indice de discordtncia R [37] ( indice que avalia a

consist@ncia entre o ~odelo da estrutura encontrada e a estrutura

real), é dado por R=~(IFol-IFc I). O valor de R = 0.3525 foi

considerado uma boa indicaçl0 para a posiçl0 do ~tomo pesado.

Uma slntese Fourier diferença com as fase$ calculadas a

partir da posiç~o do àtomo de cobre forneceu todos os outros

àtomos restantes (hidrog@nio inclusive).

, ,

3.2.8 REFIN~HENTO DR ESTRUTURR

o refinamento das coordenadas dos 'tomos foi feito pelo

método dos minimos quadrados, [37] usando a funç10 minimizaç10

I.w(IFol - IFcl)2, w = 1/~(Fo) onde w representa o sistema de

pesos, Fo o fator de estrutura observado e Fc o fator de

estrutura calculado.

o refinamento da estrutura foi realizado até atingir um

indice de discord~ncia R = 0.034 e um indice de discordancia

ponderado de Rw = 0.03.

Os fatores de espalhamento para os àtomos n~o de

hidrog@nios foram obtidos de Cromer & Mann [38] e com correç~o

por dispers10 an6mala por Cromer & Liberman [38]. para os àtomos

de hidrog@nio foram obtidos por Stewart, Davison e Simpson [40].

Rs coordenadas at6micas finais para os àtomos n~o

hidrog@nios e equivalentes fatores de vibraç10 térmica

anisotr6picos [38] s~o dados na tabela 11.
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Atol )(/a v/b ;/c
*

Bea

CU 0.00.2315(1)0.251.~J(2)
C(I)

0.1047(3)0.2081(3)0.0605(5)1.8(1)
0(1)

-0.0069(2)0.2180(2)0.0527(3)1.68(7)
C(2)

0.3124(3)0••514(4)0.2260(5)1.9(1)
0(2)

0.3909(2)0.0935(2)0.3596(3)2.40(9)
C(3)

0.1538(3)0.0056(3)0.2012(5)1.8(1)
0(3)

0.1699(2)-o. 061U J)0.0912(3)2.40(9)
C(4)

0.19'9(3)0.1414(3)0.2021(4)1.3(1)
N

0.1716(3)0.2027(;'3)0.3233(4)1.6(1)
O(W)

0.00.434J(4)0.253.9(2)

Tabela 11 coordenadas at6micas e fatores de

vibral~o térmica.

'I Beq ::!~(a.~a.J')B~.)·j [43)I.J

R lista dos fatores de estrutura, os partmetros de

vibra110 térmica anisotr6picos [41,42,43] e coordenadas

fracion~rias dos hidrogênios est10 no Depository de Unpublished

Data. Dist~ncias e ~ngulos para o triChidroximetil) amino metano

e para a coordenaf10 ao redor do àtomo de cobre s10 dados na

tabela 12

0(1) - Cu- N84.5(1)Cu - 0(1) 1.958(2)0(1) - Cu- O(W)94.3(1)Cu - N 2.028(4)N- Cu- O(W)98.8(1)Cu - O(W) 2.189(4)0(1) - C(1) - C(4)111.2(3)C(1) - 0(1) 1.416(6)0(2) - C(2) - C(4)112.1(3)C(1) - C(4) 1.530(6)0(3) - C(3) - C(4)110.4(3)C(2) - O(2) 1.419(5)C(1) - C(4) - C(2)111.5(3)C(2) - C(4) 1.524(6)C(!) - C(4) - C(3)111.4(3)C(3) - 0(3) 1.414(5)C(1) - C(4) - N105.0(3)C(3) - C(4) 1.530(5)C(2) - C(4) - C(3)110.6(3)C(4) - N 1.488(5)C(2) - C(4) - N111.6(3)C(3) - C(4) - N 106.5(3)

Tabela 12 Disttncias e ~ngulos para o Tris-Cu
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3.2.9 DESCRIÇRO DR ESTRUTUR~

o àtomo de cobre està localizado em um eixd de simetria

de ordem dois e é coordenado por cinco outros àtomos, os quais

formam aproximadamente uma piramide de base quadrada.

~ base da piramide ê formada por pares de atamos de

oxig@nio e nitrog@nio. Os àtomos de cada par estão relacionados

pelo eixo de ordem dois, e pertencem Ias dois grupos de tris

desta forma relacionados. O outro vértice esta localizado sobre o

eixo de ordem dois sendo ocupado pelo oxigênio da molécula de

agua , figura 37.

Na cela unitària hà quatro complexos de coordenação do

tipo da figura 37, que estão ligados uns aos outros por ligaç~es

de hidrogênio, figura 38. ~ tabela 13, mostra as distancias e

~ngulos para as ligaç~es hidrogênio.

O••. 0H... 0Ang. O-H ... O

0(3)-H(03) ... 0(1)

2.585 (4)0.72(1.)165. (1)

0(2)-H(02) •.. 0(1)

2.716(4)0.67(4)175.(1)

O(\.,r)-J1(OW) ... 0(2)

2.752(4)0.75(4)162.(1)

N

-II(N) •.. 0(3) 3.113(5)O. 79 (3)168.(1)

o
Tabela 13 Disttncias (~) e tngulos (0) para as

ligaç5es tipo ponte de hidrog@niQ.
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0(2)---

H (02·) -

Figura 37_ Poliedro de coordena~10 para o Tris-Cu.

Figura 38 Vista estereosc6pica da cela

unitària do tris-(u.
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Essa estrutura é essencialmente diferente da prevista

pela técnica de EPR, .. devido a prsença da molécula de água que

aparece no vértice da piramide de coordenaf10. Entretanto, os

resultados de EPR podem ser compatibi Lizados com os

cristal6graficos devido a que os àtomos de nitrog~nio e oxig~nio

conformam a base da piramide num arranjo quadrado planar, com o

àtomo de cobre 9.1476 R acima deste plano. Por outro Lado, os

resultados do EPR a baixa temperatura também sugerem
, , distorç10

no quadrado base da piramide. Essa .~istor~10 aparece devido a n~o

equival@ncia entre os ligantes oxigênio e nitrog@nio.

3.3 ESTRUTUR~ DO TRIS DOP~DO COM PR~T~.

Um cristal transparente de triChidroximetil) amino

metano dopado com ions de prata, de f6rmula quimica

com formato de uma placa retangular com

dimens8es 0.19 * 0.34 * 0.29 mm foi montado no difratometro C~D-

4 da Énraf Nonius do laboràtorio de cristalográfia do

DFCM/IFQSC/USP.

Vinte e cinco reflex8es encontradas por varredura

automàtica e centradas por crit.rios de mlnimos qu ad r adtu

forneceu as dimens8es da c~la unit6ria e a matriz de orienta~1Q

para a coleta de dados. O sistema cristalino é ortorrOmbico.

~s faces maiores do cristal ,como vista na figura 38, ~10

paralelas ao plano cristalino bc tendo indices de Miller (1 B B)

sendo o eixo b paralelo a aresta maior (B.34mm) e o eixo c

paralelo a aresta menor da face (0.20mm).
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100

-
OlI.

T
i

Figura 39_ Forma e orientaçl0 do cristal de tris.

~ intensidade dos feixes difrat,dos foram medidas

utilizando-se a técnica de varredura w - 2Q com velocidades

vari~veis de 2.80/min e 8.9o/min; para reflexaes com 8 entre 90 e

o

25°, :·usando-se a radiaç~o K6C. do molibd@nio (A. = 0.71073 lU

selecionada por um cristal de grafite. ~s intensidades das

reflexaes t1 3 3)foram medidas como controle a cada 3699s de

exposiclo permanecendo constante durante todo o experimento.

Dessa forma foram medidas 851 refLex~es com os indices de HiLLer

variando no intervalo - 2 ( h (9i 0 ( k (10; 0 ( l (19. Das

851 reflex~es medidas 435 tinham intensidade I ) 3~(I). Um resumo

dos dado~ cristalogràficos encontra-se na tabela 14.

Os m6dulos dos fatores de estrutura com seus

respectivos desvios padrlo foram entlo obtidos à partir das

intensidades medidas e corrigidas peLos fator~s de absorçl01

poLarizaçl0 e de Lorentz. R anàlise dos fatores de estruturas

observados indicou as seguintes condi~~es de exist@ncia: para

refLex~es do tipo h k L e 0 k L sem restriç~es; h 0 L, L = 2ni h

k 0 I h + k = 2ni h 0 0 h = 2n; 0 k 0 I k = 2n; 0 0 L I L = 2n.

Estas condiçaes Levam ao grupo espacial P21cn. Devido a

convenç~es cristalogràficas é necessàrio se fazer uma permutaçl0

entre os indices h e l, a qual levarà a~grupo espacial Pna21, de

nàmero 33 na InternationaL Tables voL.I [19]; figura 40.
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-------------------------~-------------------

F6rmula molecular

Peso moLecuLar 121.32 u.m.a.

Sistema cristalino ortorr6mbico

Grupo espacial

b

o
7.8~~(1) R

8.819(3) R

(I

8.650(2) R

Volume
o

6,08 . 85 ( 5) R3

Densidade medida

Densidade calculada

1.337(2) g/cm'

1.329 (3) 9 I c m3

(k~ Mo)
o

~.71073 j:l

----------- ---------- - -------
Resumo dos dados cristalogràficos

No. 33

~--~---J I
--, ,I _.,_._._.

1_._._.-.-. I'-'-'-, I
I ~ II ~ I
I l_I _._._._.,_._.'-'-'-,-'-' I
I 1 __~J--'----

0+

0+

},o PUtl2,• 1

0+ ._---LIO

!tOL I~IO2 _. ~ __ L__.
0+

Tabela 14

Orthorholllbic m 111 2

Origin 011 2]

d":r 01' p,)' ili,,:,
.'\..koff notd[i~llt
I'oinl S)l1l1n.:t}'

l'll-ordillaks (lI' cquivaklll posiliolls COlldiliollS liJllililH~

possiblc rcflcclion~

(/ .'·,)',Z; .\",j\~ 1 =; ~ .r,:~t 1,~ 1=; :t, ,r.~ .1'.:~.

Symmctry or spccial projcctions

li/- I: No cOlldiliollS

OU k + 12/l
/i0/: 11=·211

MO: No conditions

IJOO: (/1.. 2/1)
0/':0: (k~2n)
00/: (l = 2n)

(001) pgg; (/' a, b'b (100) t'11/1; b' b, c'~c (010) plg; C'"t', a'=a/2

Figura 49_ Grupo espacial Pna21•
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e interessante destacar que a ceLa unitària e o grupo

espacial do tris jã foram determinados anteriormente por Rose e

Van Camp (1855) [46] e Durovic e Kupick (1858) E47 J. Eles

determinaram Que o grupo espacial era e Pbnm

respectivamente. Entretanto, em (1882) Engin Kendi utilizou a

distribuiç10 dos fatores de estrutura normalizados e os

resuLtados dos testes NeZ) eHowells et alo 1959) [48] Que foram

consist@ntes com o grupo espacial n~o centrossimétrico, para

confirmar a escolha do grupo e5pac~al Pna21, concluindo assim Que

os grupos espaciais determinados anteriormente estavam errados.

Rs dimens8es da cela unitària, por ele obitidas, a partir das

fotogr~fias de oscilar10 e nivel zero de Weissenberg foram:
••••••

a=8.897(6)~, b=8.872(7)~, c=7.708(2)R, V=602.0R3 .

o valor da densidade calculada D=2.50g/cm3 foi muito

maior que a densidade medida (met6do da flotar1oJ [48]

DM=1.337g/cm3• Esse resultado levou asuposii10 de que os 10ns de

prata n10 se encontram na estrutura de forma ordenada. Excluindo-

os do càlculo do peso molecular obtevemos que a De ~ DM•

Como a estrutura do tris jà se encontra na literatura,

comparou-se os resultados dos par~metros de rede, grupo espacial,

e densidade medida; sendo esses valores aproximadamente iguais

concluimos que esse complexo cristalizou com a prata desordenada

na estrutura.

3.3.1_ SOLUÇRO E REFINRMENTp DR ESTRUTURR.

R estr~tura foi resolvida por métodos dir~tos, usando

MULTRN - 76.[50]

Os dados de intensidade foram reduzidos a m6dulos dos

fatores de estrutura, ap6s correr10 pelos fatores de Lorentz e
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polariza~10 e absorc10. Os fatores de escala e temperatura

isotropico media foram encontrados pelo metodo de Wilson,

41.

PLOT Df wILSON ANO OEByE CURVES ANO LEAST SQUARES ST~AIGHT LINt

TRI:i PURO

figura

LN(F(OBS)**2/SIGFSQ)

-2.~q6 -1.&88 -1.328 -~.9&b -~,hOq -~.i4q
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•..

IIIII
t
III

O,053 -lIII
r
II
1I
I

r.l~7 -lIIII
RtiO I

IIII
1",11011 -lII

II
1I
I
1
I

\'l,aI4 -I •I
tI
1
1IIII W

p,a!>7 -li••

•
•

•
• 10

• w

• w

• w

• w

* lI'i

• W

.io

;I •
•••

101 •

•
•

..

~w••
*

•• w

•
~ \li

*
W

*
"

•
101

*
W

•
•

w

•
•..

• ••
:.

ww"

*

*** ••*

;j
*

~
~

Figura 41_ Gràfico de Wllsom

o refinamento da estrutura feito em sucessivos cicto.

de sintese de Fourier diferenfa e ajustados pelQ método ~os

minimos quadrados levou a um indice de discordincia R = 9.13.
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Esse alto indice de discord~ncia se deve ao fato dos

~tomos de prata esta~em de forma desordenada na estrutura, dessa

maneira eles 56 contribuem para a radia~10 de' fundo, n10

permitindo um melhor ajuste entre os dados coletados e os dados

calculados.

3.3.2 DESCRIÇRO DR ESTRUTURR

o carbono central é ligado tetraédicamente por tr@s

~tomos de carbono do hidroximetil e um ~tomo de nltrog@nlo do

grupo amino. R configuraf10 ao redor do ~tQmo de c~borno central

ê aproximadamente um tetraedro distorcido, figura 43.

Figura 43_ Coordenaçã~do carbono central.

3.4 OUTROS DRDOS OBTIDOS

Foi também coletado os dados para os compostos de tris

complexados com 10ns de n1quel e zinco. Rp6s a reduç~o de ~ados

esses compostos t~mbém mostraram evid@ncias de serem apenas tris

com impurezas desses 10ns metàlicos.
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R semelhança entre os valores dos partmetros de rede;

o mesmo grupo espacial; o valor da densidade calculada ser muito

maior que a densidade medida e que a exclus10 dSsses àtomos

pesados para o càlculo da densidade fez com Que os valores para

as densidades observada e calculada fossem os mesmos levou a

concluir que esses compostos cristalizaram com os 10ns de zinco e

niquel de forma desordenada em suas estruturas. Por isso n~o se

levou adiante a resoluF1o da estrutura.

R tabela abaixo mostra ,os valores dos dados obtidos

para esses compostos.

------------------------------------------------

Formula Quimica

Peso molecular

Sistema cristalino

Grupo espacial

a

b

c

v

De:

LC K Mo}

N6mero de reflex8es

I ) 3(f( I )

R

1Z 1 . 32 tA. IY\. êl.

Ortorr6mbico

o
7.839C2} R

•
8.832C7} R

11I

8.862(1) R

616.66(5) Â'

1.329(3)g/cm3

1.337C2}g/cm3
o

9.71973 R

325

9.16

Tabela 15 Dados experimentais para o

triChidroximetil} amino metano
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CONCLUS~O

o objetivQ proposto neste trabal~~,qual ~eja, o de 4m~

introduç10 à teoria e m~tqdos de determinaf10 de estruturas ~or

difraç10 de raios x e a aplicaç10 a um problema original, cremos

ter sido ele atingido, vez que determinamos as estruturas do tris

complexado com cobre e a do tris dopado com prata.,
Entretanto, o fato de alguns compostos da série de tris

complexados com ions de Ni e Zn n10 terem cristalizados incluindo

esses ions em sua estrutura sugere que nova tentativa de

cristalizaç10 deve ser feita e posteriormente a determinação de

sua estrutura.

Seria interessante também, um estudo mais detalhado do

fato de que ao se aquecer o cristal de tris complexado com cobre

ele muda de cor sem haver mudanças em sua estrutura

cristalina.

81



LI5T~ DE REFEReNCI~S

1 C.Huygens, Trait~ de la lumiêre,1678 (PUblicado em

Leyden,1899).

2 R.J. Hauy. J.phys. ,19,366 (Maio, 1782.)

3 _ Philips, M.R., Rn Introduction to crvstallografy, Rddison-

Wesley , EEUU, 1983.

4 Ladd, M. F. C. & Palmer, R. R. Structure Determination by X,
Ray Crystallography. New York, .Plenum Press, 1979.

5 H.Hilton, Mathematical Crystallography, Oxford University

Press,1993,page 43.

8 8uerger, M.J., Contemporary Crystallography, Me Graw-Hill,

New-York,1S7B

7 Zaehariasen, W.H., Theory of X-Ray Diffraetion in Crystals,

Dover Publications Inc. (1967)

8 Cullity, B.D., Elements of X-Ray Diffraction, ~ddison-

Wesley, Canad~, 1977.

9 Bravais, M.~. Journal de l~cole Polytechnique, Cahier 33, Tome

XIX, pages 1-128. Paris 1850.

19 International Tables for X-Ray Crystallography. (1962) Vol.I,

The Kynoch Press, Birmingham, England.

11 Roetgen, W. C. ~nn. der Phys.64,1 (1986) reprinted.

12 W. Friedrick, P. Knipping, and M.v. Laue, ~nn. Physik, 41,

971 (1912).

13 W.L.Bragg, Proc.Cambridge Phil.Soc. ,17,43 (1912)

14 Ewald, P. P., Z. Kryst.56,129 (1921).

15 Herzberg, O. & James, N.G., Nature 313,653 (1985).

16 Rossman, M. et al., Nature 317, 145 (1985).

17 Giacovazzo, Carmelo, Direet Methods in Crystallography,

82



Reademic Press, London, 198B.

18 Patterson, R.L., Phys Rev. 46, 372 (1934).

19 D.Harker, J. Chem.Phys. ,4, 381 (1936)

29 Ramaehadran, G.N. & Raman, S., Ikta Cryst. 12, 957-964

(1959)

21 Srinivasan, R., Reta Cryst. 14, 6B1-611 (1961)

22_ Wilson, R. J. C., Nature 159, 151-152 (1942)

23 Sim, G.R., Reta Crys., 13, 511-512 (196B),
24 Woolfson, M.M., Reta Cryst. ,9,~04-810 (1956)

25 Deisenhofer, J. & Steigemann,W., Ikta Cryst. 831,238-259

(1975)

26 Main, P., Reta Cryst., R 35, 779-785, (1979)

27 Dosehi,N., Furman, M., Rudman, R., Reta Cryst.

143-144 (1973).

B29,

28 Colombo, M.F., Rustrilino, L., Nascimento, O.R., Castellano,

E.E., e Tabak, M., On the Interaction of Copper whith

TRIS(hidroximetil) Rmino Metane, aceito para publicac~o no

Canadien Journal, 1986.

29 Kendrew, J. C., Science, 139, 1259, (1963)

30 Perutz, M. F., Seience, 140,863, (1963>'

31 Stout, G. H. ,& Jensen, L. H., X-Ray Structure Determination,

The· Macmillan [ompany, New York, 1968,

32 Weissemberg, K., Z. Physick 23, 229 (1SZ4).

33 CRD-4 Opera~ion Manual. ENRRF-NONIUS, Dalft, Hqll_nd,(197?).

34 Buerger, M.J., Crystal Structure Rnalysis, Jonh Willey &

Sons (1969).

35 [ompton, R.H., & Rllison, S.K., X-Ray in Theory and

Experiment, D. Van Nostrand [ompany, Inc. Prineeton, N.J.

(1967).

83



36 International Tables for X-Ray Crystallography, Vol.!, The

K ynock P ress, B t,rm in9h an, En9 land, (1963) p a9 .539

37 Rollet, J.S., Least-Squares Procedures in Crystal Structure

Rnalysis. In: Crystallographie Computing, Copenhagen,

Menksgaard, (1970).

38 Cromer, D.T. & Mann, LH., Reta Cryst. R 24,321, (1968>'

39 Cromer, D.1. & Liberman, D.J., Chem. Phys., 53, 1891, (1970>'

40 Stewart, R.F., Davidson, E.R. & Simpson, N.T., J. Chem.

Phys., 42, 3175 (1965).

41 Jonhson, C.K. 8. Levy, H.R., In: International Tables for X-

Ray Crystallography, vol.IV, Birminghan, The Kynoch

Press, (1974L

42 Willis, B .T. M. & Pryor, R. W., Thermal Vibration in

Crystallography. Cambridge, University Press, 1975.

43 Hamilton, W.C., Reta Cryst., 12, 699, 1959.

44 Sheldriek, G.M., Shelx-76, R Program for Crystal Strueture

Determination, Universty of Cambridge, England (1976).

45 Johson, C. K., ORTEP, Report ORNL-3794, Oak Ridge, National

Laboratory, Tennessee (1965).

46 Rose, H., Van Camp, R., Rnal Chem. 27, 1356 (1955).

47 Durovic, S., Kupick, V., Chem. Zvesti. 13, 565-571

(1959).

48 Howells, E. R., Phillips, D.C., Rogef$, D., ~cta Cryst. 3,

219 - 214, (1959).

49 Lechat, J.P., Tese de Doutorado, IFOSC, São Carlas, 1872.

59 Main, P., Hull, S.E., Lessinger, L., Germain, G., Deelereq,

J.P., Woolfson, M.M., MULTRN 78. R system Df Computer

Programes for the Rutomatic Solution of Crystals Struetures

from X-ray Diffraetion Data. Univs. York, England, (1978>'



RPfNOICE I

85



Cl!ILCULO DR

PRRR SISTEMR

SINTESE DE PRTTERSON

MONOCLINICO EIXO ~NICO 8

implicit none

interger*4 h(S999), k(S999), LCS9B9), i, np, nu, nv, nw, u, v, w

real*4 arg, arg1, val, aa, bb, ee

type (a) " '$ forneca aa, bb, cc = '

accept *, aa, bb, ee

nu = aa/2

nv = bb/2

nw = ec/2

type '(a) : '$ forneCi VC =

accept *, vc

dpi= 8.9*atan(1.B)

call assing(1, 'shel.c:tat',8)

i = B

1 i = i+1

read(1, fmt='(3i4,f8.2)' )h(l), k(i), lei), f(iJ

if(f(i) .eq. -1.8) go to 2

go to 1

2 np = i-1

type *,'no. de pontos = ., np

do v = 9, nv

vv = v/bb

write(6,199) vv

write(6,299)

(w/cc,w=9,nw)

do

u=8,nu

uu

=u/aa

do

w=9,nw
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ww = w/cc

p (w) = 9.8·.

do i = 1, np

arg = dpl*(h(l)*u~ t .ign(1,h(i»'l(i~~~w)

arg1= dpi*(k(i)*vv)

val = f(i)**2*cos(arg)

p(w) = p(w)+val*cos(arg1)

end do

p(w) = p(w)*4./vc*1.e-9~

end do

write(6,399) uu, (p(w),w = 9, nw)

end do

end do

199 formatc1hI, 'vv = ' ,f6.4J)

299 format(11x,<nw+1)(1x,f6.4)11)

399 format(5x,f6.4,<nw+1)(1x,f6.2»

stop

end
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