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RESUl'40

Este trabalho consta de uma introdução teórica tra

tando, do conceito de cristal, da interação entre o raio-X e o

meio cristalino e dos fundamentos dos métodos de determinação

novoum

Európio com Perrenato e Trans-l,4-ditiano-l,4-dióxido,
2

(n'ReO )(J.I.-n-TD4

e Metil-2,6-anh~

de estruturas moleculares de pequeno porte aplicados na solu

ção das estruturas cristalinas dos complexos: Praseodimio, NeQ

dimio e

(TDTD), tendo fórmula geral [Ln(H20)4(n-TDTD)

TD)} (ReO) 2 . nTDTD onde, Ln = Eu', Pr, Ndn 4 n
dro-3-azido-4-0-benzoil-3-deoxi-u-D-iodopiranosideo,

derivado de 2,5-dioxabiciclo(2,2,2]octano. Determinou-se que

os complexos envolvendo ions lantanideos, tem estruturas iso 

morfas, que refinaram para os valores finais: R(Eu)=0.067,R(Pr)

= 0.074, R(Nd) = 0.061. As caracteristicas principais das es 

truturas são as seguintes: a) sistema cristalino ortorrômbico;

)' +3 ' , ~b o ion Ln e coordenado por nove atomos de oxigenio dos gr~

pos TDTD, perrenato e H20. Os átomos de oxigênio que coordenam

o cátion formam uma configuração antiprisma quadrado de Arqui

medes com chapéu; c) o ion d~ terra rara se encontra eD posi -

ção especial de simetria c2; d) a estrutura possui uma desor 

dem ocupacional com relação a três átomos de oxigênio descoor

denados do perrenato que coordena o ion Ln+3 através de um oxi

gênio situado também em posição de simetria C2' Explica-se os

resultados do espectro de emissão do Eu+3 à luz dos resultados

estruturais obtidos, comparando estes resultados com outros

descritos na literatura. A estrutura do complexo orgâniCO, com

fórmula química C14H15N305' foi determinada utilizando métodos

diretos. A conformação do anel de seis membros foi determinada

como sendo aproximadamente um barco torcido.
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ABSTRACT

This work consists of a theoretical introduction to

the concept of a crystal, the interaction between X-ray and

the crystalline medium and some aspects concerning the methods

of structure determination, applied to the crystal structure

of the complexes: Praseodymium, Neodymium and Europium Pern~he

nate with Trans-l,4~dithiane-l,4-diaxide(TDTD) af general

. 2

formula: [Ln(H20)4 (11 '-TDTD)2 (11 'Re04) (11- Jl -TDTD)] (Re04)2n.

nTDTD, where Ln = Eu, Pr, Nd and Methyl-2,6-anhydro-3-azido-4-

O-benzoyl-3-deoxY-a-D-iodopyranoside, a new 2,5-Dioxabicyclo

[2,2,2]octane derivative. It was determined that the complexes

involving lanthanide ·ions are structurally isomorphous, the

structures refined to the final values of: R(Nd)=0.061, R(Pr)=

0.074, R(Eu) = 0.067. The principal characteristics of these

structures are: a) the crystal system is orthorhombicj b) the

ion Ln+3 is coordinated by nine oxygen' atoms of TDTD, perrhen~

te and water rnolecules. The coordinated oxygens have an appro

ximate Antiprisrnatic Arquimedian Capped Square conformationjc)

th~ rare earth atom is located on a crystallographic C2 posi

tionj d) the structure has a~ occupational disorder, with rel~

tion to three uncoordinated oxygen atorns of the perrhenate

group that coordinates the cation by the oxygen located on the

special position with exact point symmetry C2. The

spectra of the Eu+3 ion is explained based on the

emission

structure

information obtained from X-ray analysis. Also acomparison is

traced with other coordination compounds, with the lanthanide

ion Ln+3, revealling some important aspects of these structures.

The structure of the compond with chemical formula C14H15N30S

was determined using direct methods. The six mernbered ring

C(1)-0(5)-C(5)-C(4)-C(3)-C(2) is in an approximate twist- boat

conforrnation.
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INTRODUÇAO

A cristalografia é a ciência dos cristais., Ela tem

sofrido muitas mudanças durante o seu desenvolvimento. Mudan -

ças que revolucionaram conceitos, permitindo a compreensão do

cristal em sua intimidade. Rapidamente, a cristalografia pene

trou em diversas áreas do conhecimento, como Física dos Sóli -

dos, Ciência dos Materiais, Física Molecular e Química entre

outras. Em particular, o estudo da estrutura atômica se esten-

deu para cristais de crescente complexidade contendo milhares

de átomos na cela unitária, como exemplo, podemos citar a sol~

ção da estrutura da capa protéica do vírus da gripe comum, for

mada por um conjunto de proteínas llJ.

Diversos são os fenômenos explorados na tentativa

de obter informação da estrutura interna do cristal. Entre es-

tes, podemos citar o espalhamento de elétrons l2J I neutrons

l2J e o "tradicional" espalhamento de raio-X. Tudo se baseia

no fato que a interação depende do meio, portanto, o resultado

da interação deve conter informação sobre o meio. O objetivo é

encontrar uma maneira de combinar os efeitos da interação para

obter uma "imagem" do meio. Este processo de "combinação" pode

ser visto como um processo de formação de uma imagem por uma

lente. O processo de "combinação" representa desta forma, a

ação de uma lente. Esta lente, no caso da difração do raio - X

é representada pela expressão:

p (r) + + + 3
= f F(h) exp(2TIi h • r) d r (i)

onde
+ + -

p(r) representa a imagem, F(h) o efeito da interaçao en-

tre a radiação e o meio cristalino. A operação matemática que

relaciona as duas grandezas representa a lente.
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( ,
No Capltulo l, veremos o que e o cristal, como que

, - ,
se da a interaçao do raio-X com o meio cristalino. e como se

realiza o processo de "combinação" para formar a imagem da es

trutura molecular. No CapItulo 11, veremos como medir os efei

tos da interação e finalmente no CapItulo 111, veremos como

que a cristalografia é capaz de contribuir com informações es

senciais para a compreensão de um sistema típico.
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CAPITULO I

Introdução aos Métodos de De

terminação de Estruturas
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1.1. Simetria e Natureza dos Cristais

o termo cristal é usado para designar uma classe de
, , ,

solidos e liquidos que exibem certas propriedades caracteristi

caso O seu significado tem sido sujeito a revisão de tempos em

tempos na medida em que novos métodos experimentais têm sido

desenvolvidos, tornando outras propriedades observáveis. Atra

vés das experiências de Von Laue, o mundo submicroscópico tor

nou-se acessível a observações fisicas. Fundamentado nestas ob

servaç~es, surgiu o conceito moderno de Cristal baseado nas ca

racteristicas internas do meio cristalino reveladas por expe 

riências de difração de raio-X. Antes desta experiência,a cla~

sificação de um meio como cristalino dependia da observação de

propriedades hoje" consideradas particulares e pouco importan 

teso

Inicialmente, veremos algumas propriedades macroscó

picas do meio cristalino e como estas estão ligadas à sua es 

trutura interna.

1.1.1. O Cristal do Ponto de Vista Macroscópico

Macroscopicamente o meio cristalino é descrito co

mo homogêneo e anisotrópico. A homogeneidade implica na inva 

riância das propriedades fisicas com respeito à translação. I~

to não é satisfeito para sólidos, quando próximo à sua superfi

cie, já que na superficie as propriedades sofrem variações. Pa

ra evitar este tipo de dificuldade, admitiremos um sólido

extensão ilimitada. Quanto à natureza anisotrópica, esta

deve ser interpretada simplesmente como a não invariância

propriedades com relação à rotação, pois a variação ocorre

com
~

nao

de

de

maneira ordenada. Esta última caracteristica é exibida

chamados cristais liquidas. Estes têm uma faixa

pelos

de tem

peratura de existência bem definida, acima da qual
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"fundem" e abaixo cristalizam. As propriedades e estruturas

dos cristais liquidas são determinadas pelo fato das moléculas

que compõer.teste "liquidoll possuirem formas alongadas com ei

xos predominantemente orientados numa direção.

Os cristais sólidos, objeto de estudo neste traba 

lho possuem, em geral, faces bem definidas. O estudo da orien

tação relativa das faces a partir de suas normais indica que

embora as formas individuais de um mesmo tipo de cristal va

rie, os ângulos entre as faces correspondentes permanecem cons

tantes. Este resultado é conhecido como a lei da constância an

guIar (3). As faces cristalinas podem ser representadas por

expressões analiticas em termos de um sistema de referência

convenientemente escolhido, com três eixos paralelos às ares 

tas do cristal, não estando os três eixos num mesmo plano. Des

ta forma, é possivel encontrar um conjunto de três números in

teiros e pequenos para cada face [3).

Este é um resultado empirico conhecido como lei dos

lndices racionais, fundamentada por medidas feitas em milhares

de cristais e proposta pela primeira vez por F. Newmann em

1823 sendo redescoberta por Abbée Haüy quarenta anos depois.

Baseado nestas duas leis e na observação da cliva

gem de cristais de calcita Haüy publicou em 1884 o seu traba

lho intitulado "Essai d'une Théorie SUl" Ia Structure des

Crystaux appliquée a plusieurs Genres' de Substances Crystalli

sées" que propunha um modelo em que o cristal seria constitui

do pela repetição em três direções de uma unidade sólida funda

mental chamada por ele de "íiíoléculeIntégrante". Na Figura 1 ,

pode-se ver como são formadas as faces cristalinas, pela omis

s~o sistemática de algumas unidades. A forma desta unidade de

pende da simetria da substância. A natureza periódica do cris

tal prevista por Haüy foi confirmada experimentalmente enquan

to que a natureza do elemento que forma a estrutura periódica
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só pode ser compreendida à luz da teoria atômica da matéria e

com as experiências de difração.

Figura 1. Reprodução de uma das figuras

de Haüy de um cristal construído a

partir de unidades romboédricas.

1.1.2. O Cristal do Ponto de Vista Microscópico

A primeira prova da periodicidade do meio cristali

no foi obtida por Friedrich, Knipping e Laue ao observarem a

difração de raio~X por um cristal. Este fenômeno constitui tam
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bém nu~a evidência experimental da natureza ondulatória do

raio-X, cujo comprimento de onda é da ordem de 10-8 cm, [~]

Este valor é um pouco menor que as estimativas de

distâncias interatômicas obtidas a partir de dados químicos

Sendo o cristal um meio periódico tridimensional este atua co

mo uma grade de difração natural para os raios-X.

As regul~ridades observadas no estudo das propried~

des macroscópicas ajustam-se ao modelo da estrutura interna re

velada pelas experiências de difração. A chamada "Molécule In

tegrante" de Haüy é na verdade, formada por um único átomo,uma

molécula ou um conjunto de moléculas tão grandes quanto protei

nas. Chama-se este conjunto que se repete, periodicamente, de

motivo. Veremos mais àdiante, que o fato das moléculas se org~

nizarem de forma ordenada, ou cristalizarem, é uma propriedade

fundamental que permitlrá o seu estudo conformacional.

Pode-se representar o arranjo periódico por um con

junto de pontos onde cada ponto é escolhido de forma equivale~

te em cada motivo. Por exemplo, tomando sempre o mesmo

em cada uma das moléculas que formam o cristal.

átomo

o conjunto de pontos formado desta maneira, para um

cristal de extensão infinita, é caracterizado por ter pontos

cuja vizinhança é idêntica a qualquer outro ponto. Um conjunto

com estas características é por definiçã~ uma rede de Bravais.

A rede cristalina é, em geral, formada pela superposição de vá

rias redes de Bravais, cada uma correspondendo a um tipo part~

cular de átomo numa posição particular. Todas estas redes, co~

sideradas como um conjunto de pontos puramente geométricos,são

completamente idênticas.

Uma rede de Bravais pode também ser definida como o

conjunto de pontos obtidos pela intersecção mútua das famílias

de planos paralelos e infinitos, igualmente espaçados. Desta

maneira, dois planos consecutivos de três famílias de planos
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não paralelos define um paralelepípedo com vértices coincidin

do com os pontos da rede. O paralelepípedo formado desta manei

ra, é chamado de cela unitária primitiva. Para encontrar os

tipos de redes, ou arranjos espaciais diferentes, é necessário

introduzir o conceito de simetria.

1.1.3. Simetria

Os átomos, moléculas, plantas, animais e o próprio

homem possuem algum tipo de simetria. Apesar das diversas mani

festações da simetria na natureza e a sua universalidade, sua

teoria foi basicamente desenvolvida em Cristalografia.

Qualquer objeto, figura géométrica, rede e algumas

funções podem ser submetidas à transformações no espaço de va

riáveis que as descrevem. Em particular, um objeto tridimensi~

nal pode ser rodado, transladado ou reflet~do. Se houver inva

riância à transformação, o objeto é dito simétrico e a trans

formação é chamada de operação de simetria.

As operações de simetria que mantêm um ponto inva -

riante são chamadas de operações de simetria pontual e podem

ser do tipo inversão (1), plano de simetria (~) e eixos de ro-

tação de 2n/n onde n=1,2,3,4,5 ... Nem todas estas
-

operaçoes

são compatíveis com a simetria transl~cional da rede. Isto se

torna mais claro ao tentarmos preencher um plano com pentágo 

nos (Figura 2 ), vemos que nem todo o espaço é preenchido. A

restrição limita as operações de rotação a (2,3,4 e 6). Uma

prova mais detalhada pode ser vista na referência [5J.

Combinando as operações de simetria pontuais, obte

mos 32 combinações diferentes. A observação das operações de

simetria de um cristal, com faces bem definidas, permite clas-

sificá-Ios num dos 32 grupos pontuais. Uma dedução rigorosa
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Figura 2. Cela com simetria de rotação

5 (pentágonos) não satisfazem a con

dição de simetria trans1acional . do

cristal.

destas 32 combinações pode ser encontrada no livro de Zacharia

sen [6].

Para muitos dos efeitos observados no cristal ma 

croscópico este se comporta como homogêneo sendo identificado

pela variação ordenada de suas propriedades com a direção. A

simetria do cristal, por sua vez, evidencia a equivalência de

várias direções no cristal. Em termos macroscópicos pode - se

dizer então que as propriedades são deterr.linadas pela sime

ttia das direções, ou conjunto dos eixos e planos de simetria,

o grupo pontual, conhecido como classe cristalina.

Dentre os 32 grupos pontuais há 21 grupos não cen

tro simétricos e 11 centrosimétricos. O último conjunto é cha

mado de onze "grupos de Laue", pois apareceQ nos padrões de

difração de espalhamento quando a dispersão anBmala é despre-
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,
zivel.

Além destas operações de simetria, pode-se construir

novas operações de simetria: combinando um eixo de rotação com

um deslocamento ao longo do eixo, chamada de eixo helicoidal (

Figura 3) e combinando um plano de reflexão com um deslocamento

paralelo ao plano, chamada de plano de deslizamento (Figura 4).

2
(a)

2,
(b)

I
t_~

.t-

----.'!,

3,
(d)

Figura 3. Operação de eixos helicoidais

de ordem 2 e 3,(b) (d) e eixos de

rotação de ordem 2 e 3 (a) (c).

I. t II . I
I k--~---<
r I. I

~ ~3 bl ~1- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1-- -- -- ---

c••: Jcslo,,,,mento
ti". re{Ic.,,'ao

Figura 4. Operação do Plano de Desliza

mento.
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1.1.4. Bistemas Cristalinos e Classes Cristalinas

Cada rede de Bravais é caracterizada por um conjun

to de operações pontuais ou grupo pontual de simetria. A carac

teristica de vizinhança idêntica para todos os pontos signifi-

ca que a rede possui um centro de simetria em cada um

pontos. Isto reduz os grupos de operações de simetria

destes

usadas

na descriçã~ das redes a sete (Figura 5). Estes sete tipos de

simetria pontual são chamados de sistemas cristalinos.

Pode-se definir uma cela unitária primitiva para ca

da uma destas redes,cujas periodicidades serão representadas

pelas arestas do paralelep1pedo que forma a cela unitária. A

escolha desta cela não é única, pelo contrário, há infinitas

maneiras de se escolh~-la, mas escolhe-se somente a cela cons

tru1da a partir dos elementos de simet~ia pontual que caracte

rizam a rede. Na Tabela I pode-se ver os sete tipos diferentes

de sistemas cristalinos e o grupo pontual que os caracterizam.

Do ponto de vista das operações de simetria pontual

existem somente sete redes de Bravais diferentes. Para chegar

mos às 14 redes, deduzidas por Bravais no século passado, deve

se introduzir novos elementos de simetria ou as operações de

simetria espacial definidas na seção 1.1.3, os eixos helicoi -

dais e planos de deslizamento. A combinaçio destes elementos

com as sete redes de Bravais geram mais sete redes diferentes.

Cada uma destas redes é caracterizada por um conjunto de opera

ções de simetria pontual e espacial diferente, ou em

palavras, pertencem a um grupo espacial diferente.

Uma forma prática de deduzir as outras sete

outras

redes

de Bravais utiliza o conceito de padrão de vizinhos próximos

[7]. Se o conjunto de vetares, definidos a partir de um ponto

qualquer da rede de Bravais aos seus vizinhos próximos (V.P.)
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d»

Figura 5. O Grupo Pontual 4/m (a) re

duz-se a um Grupo Pontual de maior

simetria 4/ m m m (b) quando o m~

tivo em (a) coalesce para um ob

jeto com simetria esférica.

Tabela I. Sistemas Cristalinos

Sistema nºde param. parâmetrosSimetria
Cristalino

independ. derede

triclinico

6a;lb;lc;Cl:f.Sf:.y I
monoclinico

4a;lb;lc;
o

S;l900 2/mCl=y=90 ;

ortorrômbico

3a;lb;lc;
o

Cl=S=y=90 mmm

tetragonal

2a=b;lc;
o

4/mmmCl=S=Y=90

romboédrico

o
2 a=b=c;Cld3=Y~90 3m

hexagonal

a=bf:.c;
oO

6/mmm
2 Cl=S=90 ;y=120, Cl=B=Y=900m3mcubico 1a=b=c;
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mudar ao introduzir novos pontos na rede primitiva, mantendo o,
grupo de simetria pontual, o novo conjunto de pontos ser~ uma

rede distinta da anterior. Através deste processo, chega - se

às outras 7 redes de Bravais "centradas" que com as 7 primiti 

vas formam o conjunto das quatorze redes de Bravais. O proces

so de "centragem" pode ser visto na Figura 6, onde uma rede

monoclinica é centrada num par de faces opostas, mantendo a

simetria pontual onde ocorre uma alteração no padrão de distân

cias aos vizinhos próximos. Na Tabela 11, temos as 14

de Bravais classificadas nos 7 sistemas cristalinos.

redes

Há inúmeras maneiras de se escolher uma cela unitá

ria numa rede. No caso de uma rede cúbica da Figura 7, é possi

vel escolher tanto uma rede primitiva como uma rede centrada .

Escolhendo a primeira, obtém-se uma cela romboédrica que tem

menor simetria e portanto, não representa toda a simetria da

rede. Ao escolher uma cela unitária, deve-se então, tomar cui.-

dado para definir uma cela que represente toda a simetria da

rede.

A estrutura do cristal é a composição de várias re

des de Bravais idênticas em orientações paralelas. Devido a es

te fato, a simetria do cristal é em geral, diferente da

de Bravais correspondente. A adição de redes de Bravais

rede

pode
~

eliminar alguns eixos e plano~ de simetria da estrutura. Por -

tanto, o cristal pode possuir menor simet~ia que a rede corre~

pondente. Ou seja, ter uma das 32 simetrias pontuais compati -

veis com a simetria da rede.
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,~",í'.....
.",'" I"'"I

.•..•.

\b)

Figura 6. "Centragem" de urna cela mo

noclinica (a) alterando padrão de

V.P. "Centragem" de urna cela tri

clinica em que o padrão de V.P.

permanece inalterado (b).

(Q) (b)

Figura 7. Escolha de Celas Diferen-

tes Numa Rede Cúbica de

Centrado (a) e Cúbica de

Centrada (b).

Corpo

Face
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Tabela 11. Rede de Bravais

••c
o
••

';::•..

1.1.5. Grupos Espaciais [8]

R

Vimos até aqui, um aspecto da simetria cristalina

que pode ser observado a partir das propriedaàes macroscópicas

do cristal, como por exeQplo, sua forQa externa e taQbéQ pelas

suas propriedades óticas na região do visivel. No entanto, es

tas características não determinam a organização atômica inter

na, o "grupo espacial".

A teoria geométrica dos grupos espaciais, desenvol

vidos independentemente por Federov (1895), Barlow.e Schoen
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(a) (b)

Figura 8. Rede ortorrômbica (a) motivo

(b)

Figura 9. Os Dez Grupos Espaciais gera

dos com a introdução de operações de

simetria translacionais.

Pmc =Pcm
Pma =Fbm
Pca =Pbc

Pnc = Pcn
Pmn = Pnm

Pna = Pbn
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flies, estabeleceu que o número de combinações diferentes de
, ,

elementos de simetria pontual e translacionais e limitado a

230 grupos, distribuidos entre as 32 classes cristalinas. A de

terminação de um grupo espacial só se tornou possivel com o, ... ,
desenvolvimetno dos metodos de difraçao de raio-X. Atraves da

observaç~o das intensidades dos feixes difratados pode-se infe

rir a respeito do possivel grupo espacial.

Combinando-se as redes de Bravais com o motivo, or

ganizado de tal forma a manter uma simetria pontual compativel

com o sistema cristalino, obtém-se 73 arranjos ou grupos espa

ciais diferentes. Introduzindo os elementos de simetria trans-

lacionais (ver seção 1.1.3) deduz-se os 230 grupos espaciais

obtidos pelos autores mencionados acima. Para ilustrar melhor

este processo de combinação, escolhe-se um dos 73 grupos resu!

tados da combinação de ,uma rede ortorrômbica, em que os moti 

vos se agrupam formando um padrão caracterizado por uma sime 

tria pontual representada por dois planos de reflexão perpendi

culares (Figura 8). ° número de maneiras que se pode organizar

os motivos na cela unitária, mantendo a simetria pontual, e in

troduzindo elementos de simetria translacionais é 10, como po

de ser visto na Figura 9.

1.2. INTERAÇÃO DO RAIO-X COM O ~lliIOCRISTALINO

° raio-X é uma forma de radiação eletromagnética

assim chamado pela primeira vez por Roetgen [9], que na época

(1895) desconhecia sua natureza. Na interação com o meio mate

rial este apresenta dois tipos de comportamento: um ondulató 

rio comprovado pelas experiências de difração de raio-X por

cristais realizada por Friedrich, Knipping e Laue [1_0); outro

corpuscular cuja evidência surgiu a partir das experiências de
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Compton lllJ. Nainteração do raio-X com a matéria esta
,
e

u~1sta'l como um Qeio eletr3nico, uma vez que os efeitos da in

teração do campo sobre o movimento dos elétrons é muito maior

que os correspondentes efeitos sobre as particulas carregadas

do núcleo, que possuem massa 1840 vezes maior que o elétron.

Nesta seção, será estudada a natureza ondulatória do

raio-X, em particular, o fenômeno de difração deste por um
", ,

meio cristalino. Este fenomeno sera formulado atraves das equ~

ções de Maxwell, onde o meio cristalino é representado por uma

constante dielétrica periódica. A partir das equações obtidas,

chega-se à relação fundamental da cristalografia estrutural

que relaciona o padrão de difração com a estrutura cristalina.

1.2.1. Difração de raio-X por cristais

As primeiras discussões a respeito da difração do

raio-X por cristais interpretavam o fenômeno como um problema

de difração de Fraunhofer [12) em três dimensões. Nesta si-

tuação, a radiação incidente não tem que satisfazer condições

de contorno na fronteira com o meio cristalino, portanto o

campo dentro e fora do meio cristalino é descrito pela expres-

sao:

onde:

+ . + +
E. exp (iwt - 2ni k .. r)1 1

w = 2n'oJ
+
k. = vetor de onda.1

(1.1)

Neste modelo, a radiação é espalhada de forma inde 

pendente para cada elemento de volume do "meio eletrônico",não

havendo interação entre a radiação espalhada por um elemento
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de volume e o restante do meio. As ondas difratadas são obtidas

- ,
pela superposiçao das ondas espalhadas pelos diferentes elemen-.

tos de volume.

o modelo de interação entre o raio-X e o cristal,
,

ja

descrito, permite o cálculo das direções dos feixes difratados

e a intensidade, com uma precisão adequada a muitos propósitos.

Entre estes propósitos, encontra-se a determinação da arquite -
".., , N

tura atomica de diversos complexos. No entanto, a principio nao

se justifica negligenciar a interação da radiação espalhada com

o restante da estrutura.

A primeira tentativa para obter uma teoria mais com 

pleta que àescrevesse o fenômeno de difração foi feita por C.

G. Darwin em 1914 [13]. Darwin considerou a difração no cris

tal como uma "reflexão" (ver seção 2.1) de planos hipotéticos

igualmente espaçados, permitindo a reflexão múltipla (Figura

10). Ele demonstrou que se houver uma regularidade entre estes

planos para uma grande extensão volumar, a radiação incidente

e espalhada pelo meio cristalino, deve se propagar com uma velo

cidade diferente da velocidade da luz no vácuo. O indice de re

fração do cristal é diferente daquele no vácuo, tendo um valor

pouco menor que a unidade.

As estimativas experimentais da intensidade dos fei -

xes difratados realizadas por Mosley & Darwin (14)e posterioE

mente por Compton [15) favoreciam no entanto, o ponto de

vista mais simples do fenômeno. Esta aparente discrepância en 

tre a teoria e e as evidências experimentais, mostrou-se poste

riormente, como sugerido por Darwin, estar relacionado ao esta

do de perfeição do cristal. Muitos cristais são tão imperfeitos,

que não há agrupamento de planos que persistam paralelos numa

extensão volumar suficientemente grande, para que um campo do

tipo concebido por Darwin se estabeleça. Cristais deste tipo

são em geral chamados de cristais mosaicos (Figura 11). Os
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•••

II/.I-,-III

IIIII

Figura 10. A intensidade I do feixe in
----- O'

cidente atingindo sucessivos planos

paralelos num cristal perfeito é ate

nuada pelas reflexões múltiplas den

tro do cristal.

Figura 11. Modelo do Cristal Mosaico.

cristais mosaicos são considerados como uma coleção de regioes

quase paralelas, mas oticaQente independentes. Para cada uma

destas regiões, aplica-se o tratamento de Fraunhofer [12) e a

intensidade total é a SOQa das intensiades de cada regiao.

o problema foi tratado independentemente por Ewald
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~6) de maneira mais fundamental, tornando-se base de todo o

trabalho subsequente. Ewald tratou o problema baseando-se na

hipótese que um campo estacionário pode existir num cristal com

extensão infinita. Segundo Ewald o cristal é composto de dipo 

los elétricos idênticos, situados nos nós de uma rede perfeita,

em estado de oscilação tal que o momento de dipolo em qualquer

ponto da rede, em qualquer instante de tempo, é dado pelo deslo

camento numa dada onda plana vetorial passando pela rede. Ewald

chamou esta onda de onda de dipolo. É importante frisar que es-

ta é somente uma descrição cinemática do estado de oscilação

dos dipolos e não uma onda eletromagnética se propagando no

meio.

Os dipolos oscilantes dão origem a um campo eletromag

nético, este campo por sua vez interage com os dipolos mantendo

a oscilação dos mesmos. O que se procura é um sistema auto-con

sistente de vibrações e emissões tal que um mantenha o outro.

Em 1931, Laue estendeu o conceito de cristal de Ewald

a um meio em que a matéria, responsável pelo espalhamento,
,
e

considerada como uma distribuição continua de cargas negativas

e positivas. Quando uma onda eletromagnética passa por este

meio, esta é espalhada pela carga negativa. Ao aplicar um campo

neste sistema haverá um deslocamento relativo das cargas negati

vas em relação as cargas positivas causando uma polarização elé

trica, proporcional a força do campo, expressa em termos de

uma constante dielétrica. Esta constante dielétrica é tridimen

sionalmente periódica e função das coordenadas do cristal. Não

se deve confundir com a constante dielétrica comum aplicada a

problemas eletrostáticos que dependem da distribuição das car -

gas positiva e negativa [ 17) •

o campo no interior do cristal é descrito como um sis

tema de ondas planas acopladas:
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+ + + +

D = ~ Dh exp i(wt - 2nk • r)h

+ ,
onde k e o vetor de onda no interior do cristal

.... , ~ ,
h e o vetor do espaço reciproco.

(1.2)

Este conjunto de ondas planas acopladas é chamado de

onda de Bloch e deverá satisfazer as correspondentes
-

equaçoes

de Maxwell, como descrito a seguir. A onda escalar deste tipo

~ comumente usada em fisica do estado s6lido.

1.2.2. Equações de Maxwell (18)

Para encontrar as condições que tornam o sistema de

ondas auto-consistente, exige~se que o campo de onda existente

no interior do cristal satisfaça as equações do eletromagnetis-

mo •

onde:

..•.

aD..•. ..•.

..•.

vx H ::; -- + J
a t
r

..•.

aB........
VX E ::; - ---

a t

..•.

..•. D::; p
v • r

........
V. B::; O

p ; carga realr

(1.3a)

(1.3b)

(1.3c)

(1.3d)
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+
J : corrente real.r

, + -
O vetor deslocamento eletrico D e o vetor induçao ma~

nética
+ N ~

H sao definidos pelas expressoes (1.4a) e (~.4b) co -

nhecidas como as "equações materiais".

+ + +
D = E: E + Po (1.4a)

+
H =

1 +
B

+
11 (1.4b)

Quando os campos vetoriais são fracos
......

lineares COQ respeito a E e H,

......
P e M

-
sao

...... ...

P == X Ee
...

M == X Hm (1.5)

onde X e x correspondem as suscetibilidades elétrica ee f:1, .
magnetica respectivamente. Os campos D e B podem ser escri-

tos na forma:

......
D == E E

......
B == ).l H

(1.6)

onde: E: == E (1 + X ) e /l. == /l. (1 + X ), são grandezas conhe-o e o m

cidas como constante dielétrica e permeabilidade magnética res-

pectivamente.

Usando as equações materiais (1.4) as equações (1.3)

podem ser escritas na forma:

......
v x :a __

.•.
E

t
...

/l. E + J /l.
o o eff o

(1.7b)
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-+ ..•.

'V. E ;;;

1
E:

o
P eff (1.7b)

........
'V x E ==

..•.

Cl B

a t
(1.7c)

..•.

v
..•.

B = o (1.7d)

Onde:

..•.

..•...•.

Jeff = Jr + Jp (1.8a)

..•.

..•.

3p
..•.

..•.

Jp

= +í/ x M (1.8b)
li t

Peff =
p + p

r p

..•.

..•.

p
- í/.P

P
(1.9a)

(1.9b)

..•.

As quantidades p e J , são interpretadas como a
P P .

densidade de carga e a densidade de corrente devido ao estado

de polarização.

Originalmente, as equações de Maxwell foraQ estabele

cidas para o fenômeno eletromagnético macroscópico. Postula-se,

no entanto, que as equações (1.7) também sejam válidas para o

fenômeno microscópico em qualquer escala. A confirmação do pos

tulato vem com a comparação entre a teoria e os resultados exp~

rimentais.

-
equaçaoDo ponto de vista microscópico,

P eff na

é a densidade de carga dos núcleos e elétrons que consti(1.7b)
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~, ... ,
tuem a materia. Da mesma forma Jeff na equaçao (1.7a) e a

densidade de corrente devido ao movimento de particulas carre-

gadas. As equações de Mawell macroscópicas são interpretadas, ... ,
como Uma media espacial das equaçoes microscopicas. Detalhes

sobre a maneira como estas médias são efetuadas podem ser vis-

tos na referência [18 ].

P .C' = <p . >
efl fíllC

= p r
~

- Q • p (1.10)

~
~

ap
-+-+

-+
-+J =< J >= J+ == V x M (1.11)eff

micrat

Antes de buscar uma solução das equações de Maxwell

é útil discutir com detalhes a natureza da constante dielétri-

ca do meio cristalino.

1.2.3. A Constante Dielétrica [19)

Como foi dito, para o raio-X o meio cristalino é vis

to como um "meio eletrônico". O problema pode então ser trata

do como uma interação entre um campo eletromagnético e um elé-

trono Admitindo, em primeira aproximação, que os elétrons
...

sao

livres, estes oscilam na frequência do campo eletromagnético

incidente, de acordo com a equação de movimento

..
-+ -+

m r = e (E .
e e mlC

-+ -+

+ v x B . )mlC (1.12)

é o deslocalLlento adicional do elétron, devido a onda
-+

onde re
, -+

e carga do eletron. E .
ILllC

e
-+

B .
mlC

... ,
sao os campos microscopicos.

Para um campo de onda incidente do tipo:
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Ê + += E (r) exp - (iwt) (1.13)

a solução da equação (1.12)
,

sera:

+
r (t)e

t 2 += - e/ (m w )] Ee (1.14a)

~ ,
A polarizaçao devido as cargas oscilantes e dada por:

+
p - +
mic - e N (r) (1.14b)

.... , ,
Onde N (r) e a densidade de eletrons.

Como as equações de Maxwell (1.7) ou (1.3) são linea

res com respeito aos vetores de campo, pode-se separar a parte
, , .

oscilatoria da parte estatica do campo: E = E t + E .Paes . osc.-

ra a parte oscilatória as equações de Maxwell pode~ ser escri-

tas na forma:

..•.+
V x B. = fimlC o

+
a D .

mlC

at

(1.15a)

+
íl B mic

"....

Vx E mic

- (1.15b)

íl t

1

....
++ +

= ___ v (1.15c)V
.E .P

mic
e:

r;Üc
o

+

....

(1.15d)v • D
mic

= o

....

....

(1.15e)V • B
mic = o

....

....

D
=e:E (1.15f)

mic
r:1ic
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Como a contribuição do campo estático foi separada
"-o

p == Or
da por

pois a

e só haverá carga devido ao estado de polarização da-
+ , ,

- V. p .• A parte Qagnetica do caQPo e desprezadamlC

magnetização induzida pelo campo eletromagnético é suf~

cientemente pequena. A quantidade E é interpretada como uma

+
E X E. temos:o e filC

+

constante dielétrica da matéria para o raio-X. COQO p
mie

=

2
e

2
m W .E

o

+
N (r) (1.16)

1.2.4. Equação de Onda e Sua Solução

AssuQindo que a condutividade é nula para a frequên 

cia de raio-X, não havendo perda por efeito Joule e que Qagnet!

camente o cristal tem o mesmo comportamento que o espaço vazio

~ = ~ a partir das equações (1.15) obtéQ-se a seguinte equa-o
- +

çao diferencial para o vetor deslocaQento D .

(1.17)

para a aproximaçao x / (1 + X ) ;:: Xe e e justificada pelo baixo

A equação não homogênea (1.17) representa a

valor de X e l17).

-
equaçao

+
fundaQental do caQpo vetorial D e pode ser escrita como

22+
(v +p)D=

+
(pD) (1.18)

onde c = R À2/n obtida a partir da relação (1.16), e p = 2nk.

Note que esta equação é siQilar a equação de Schrôdin

ger independente do teQPo para ondas Qateriais:
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+
[ E - U ( r)] 1jJ = O (1.19)

A função de onda estudada é do tipo:

- 2 2 (+)'lV + k + ~ U r J~ = O

[20 )

(1.20)

onde k2 representa o número de onda para a radiação indicen

te no vácuo e ~ é um parâmetro que especifica a força da in

teração com o campo potencial.

Uma forma alternativa e útil em teoria de espalhamen

to é escrever a forma integral da equação (1.20) usando

isto a função de Green G(~,~') definida pela expressão

para

(1.21)

Desta forma, qualquer função ~(r) que satisfaça:

+ . + + + + 3+
= \IJ(r) + J G(r - r') U(r') \IJ(r')d rIo

~, _ A

onde ~ (r) e a soluçao da homogeneao

(1.22)

(1.23)

satisfaz a equação (1.20). Para mostrar isto, basta aplicar o
2

operador A + k em ambos os lados de (1.22) levando em con-

ta (1.21), assumindo que é possivel mover o operador para den-
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tro da integral. Pode-se mostrar que as soluções para a equa 

ção (1.21). são do tipo [20]:

+ +
G (r - rI) :::

( + +G r, rI) representa a

+ +
exp (i k I r - r I I )

1+ +r -.rl

amplitude num ponto

(1.24)

r , devido a UQa
~ -

onda espalhada por rI cuja contribuiçao para o espalhaQento
~ ~ .•.

em r depende de um potencial U(rl) e 'de ~ (rI).

guIo MPO

Figura 12. Definição das distâncias no pr~

blema de espalhamento.

Estando o ponto P (Figura 12 ) distante de M e O, o ân

é pequeno implicando que:

.......... - ..•.. -
Ir-r'l =r-n (1.25)

onde
~

é um vetor na direção de
++

n r.Segue que para I r I gran

de + +
+ +

exp
(iklr-r'l)

G
(r - ri)=

=
+ + II r - ri r+ Q) ,

exp

(i k r)
=

.exp(i k ri.r)
(1.26)

r
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+ , ,
O vetor de onda incidente K. de modulo k esta1 na

tem o
~ ~ +

direçao de z, como indica a Figura 12,0 vetar Kd

mesmo módulo k que a onda incidente mas sua direção é
" ' ,

da pelos angulos e e ~ (em coordenadas esfericas).' A
, , ,

espalhada e tambem caracterizada por um modulo k e
"

de n.

fixa-

onda

direção

(1.27)

tre
..•.

k.
).

e
o vetar de espalhamento é definido pela diferença en

••
K

Figura 13. Relação entre os vetares

de onda e ..•.

k .•
).

Desta forma

(1.28)

..•. ..•.

G (r - rI) =
exp (i k r)

r
+

• exp - (i kd
...
r) (1.29)

Substituindo este resultado na equação (1.22), teoos:
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exp(i k r)+ +
= 1j!exp (i k .• r) +o 1 r

l +1 +1 + -t, 3
U(r) 1j!(r)exp - (i kd • r) d r'

(1.30)

Se a interação for fraca,

substitui-se

obtendo-se:

-t

I\J(rI) (Born) [ 21 )

-
em primeira aproximaçao ,

pela onda incidente I\J (r),o

+
== 1\J exp(i k.o 1.

+
r) +

exp(i k r)
+

------/ U (r') .
r

o.' (+ +) +. 3 ()• exp - [i kd - ki . rJ d ri . 1.31

Retomando o caso de difração de raio-X por u@ meio
, + +...-

cristalino onde a onda incidente e dada por D exp(i k .• r).o 1.

O termo U ~(r') por analogia pode ser escrito como:

+++ ++ 2+
U ~ +c P 'Vx 'Vx D exp (i k.

.r)
== - k cp Do 1.

o

+

+. exp(i k..r) (1.32)
1.

Substituindo estes resultados na equação (1.31):

+ + ++2exp(2 i k r)
D

== Dexp(2'JTik..r)+ k cs
o 1.

r

J

++
d3 rIP(r' )

exp(2'JTiS.r) (1.33)
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o segundo ter~o da soma é um termo importante que r~

laciona os efeitos da difração com a estrutura do meio crista-

lino. Note que este termo dimunue, na medida em que

aumenta o valor de r. Isto significa que todas as medidas de

difração realizadas a uma mesma distãncia r do ponto de re-
+

ferência O (Figura 12) terão amplitudes proDorcionais a A(S) ,

descritas pela equação (1.34). O primeiro termo da

(1.33) representa a onda plana incidente.

Pode-se então dizer que:

equação

(1.34)

Onde
+

I A( 8) I é a amplitude da onda espalhada.

Define-se:

+
F (8) =

cristal

+ + + 3
J p(r) exp (2ni r . s) d r

cristal
(1.35)

+ ,
Onde F (8) e chamado de "Fator de Estrutura".

Como
p .Cr)l é uma funç~o peri6dica pode-se escrecrlsta

ver usando o teorema de convoluç~o l22) que:

+
F (8) = T.F. [p * ô )

cela R.D.
(1.36)

Ou seja, o fator de estrutura é a transformada de

Fourier da convoluç~o da densidade eletrônica da cela unitária

com a rede direta do cristal. Pode-se mostrar

caso unidimensional que:

l22] ,para o
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onde S
-+

= k
d
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-+-

- ki
+00

F (S)

cristal

- F (
cela S)

exp (211inas) (1.37)

Utilizando o resultado fundaoental [22]

L exp (211 i nas) = E & (S -
n:;:- 00 n=-oo

com a condição que Sa = n inteiro.

n

a) (1.38)

Generalizando o resultado para três dimensões:

-+- -+- -+-

na-+pa+qb+rc com p, q e r inteiros

-+- -+-

naS -+ (p a + q b

Com a condição

-+- -+- -+-

(p a + q b + r c)

-+- -f

+ r c) • S

-+-

S = inteiro

(1.39)

Ou

-+-

-+-

a •
S = h (1.40a)

-+-

-+- (1.40b)b . S = k

ê .

--+-

(1.400)S .:::1

Sendo h, k, 1 inteiros, cha~adas equações de Laue.
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~
A partir destas equaçoes, pode-se ver que S d~cre-

ve uma rede. A expressão (1.40a) pode ser escrita como:

ã . (8 - h

~
a

a
) = O (1.41)

- ~ ,
Esta expressao significa que ~ so pode assumir va

lares sobre uma familia de planos paralelos e igualmente espa-

çados, no espaço reciproco, todos normais a
~a e separados

~ ~ ,
por 1/ lal . As outras duas equaçoes definem outras duas fami

~ ~ ..•.

lias de planos perpendiculares as direçoes: b e c respectiv~

mente, com distâncias interplanares 1/ 151 e
~

1/ Ic I.

As três famílias de planos independentes se inter

ceptam sempre numa rede de pontos que é descrita por vetores

de translação

to como:

..•.

e c*. Desta forma,
~
S pode ser escri

..•. ~ .
h = S = h a* + k b* + 1 c* (1.42)

para h,k e1inteiros.

A relação entre os dois espaços,

é dada pelas rela-

ções obtidas a partir das equações de Laue.

Õ x c

1"a* =
=a* (1.43a)

v
dlOO

..•.

b* =

~ ~
c x a 1

= b* (1.43b)
v d

010
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+
c* =

Onde:

â x f) 1
=

"
C* (1.43c)

+ + +
V = a • b x c (1.43d)

,. ,. "
a, b e c

c* respectivamente.

vetares unitários nas direções a*, b* e

Os resultados destas equações podem ser resumidos

àa seguinte forma:

pcela (r)
unitária .

REDE
DIRETA • pcristal (r)

. T. F. T. F. T. F.

..
REDE

RECIPROCA
•

Figura 14. Relação entre a Densidade Ele

trônica e o fator de estrutura. "*"

indica convolução, ".11 indica produ-

to e T.F. a transformada de Fourier.

Através da expressão (1.35), temos:

F
cela

+
(S) = f p 1 (r) exp (211 i (r' + r ). sv 1 ce a nce a

dv

(1.44)
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Figura 1&. Átomos da Cela unitária.

-+ •.•. -+.
r ::::rI + rn

(1.45)

ver:

Como p
cela

é uma função atômica, pode-se escre

"'"

F (S) -
cela -

I
v cela

-+

p. Cr") exp (-2ni S
J

+ I ). r

-+

exp (-2ni S • }.) d vJ
(1~A6)

F (+
cela S) ::::

N
L

j::::1

f.
J

-+

exp (2ni S • r) (1.47)

Onde ~
J.. •

J
é dado por:

f. ::: I P
J v atôm. atôo. (1.48)



37

que é a aQplitude dispersada pela distribuição eletrônica do

átomo j.

1.3. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE FASES

A equaçao (1.49), obtida da expressão (1.35)

~
P(r) =

1
L L E

V h k li,

F (h) exp (2ni[hx + ky + ~z] )(1.49)

corresponde a um processo de reconstrução de imagem. Em geral,

os fatores de estruturas são quantidades complexas que podem

ser escritas em termos de uma magnitude e um argumento como:

(1.50) .

Fisicamente estas entidades correspondem à amplitu-

de e à fase relativa dos diferentes feixes difratados. No exp~

rimento de difração de raio-X as intensidades difratadas
-

sao

medidas e depois de corrigir estes valores por fatores fisicos

e geom~tricos (seção 2.4) obt~m-se as quantidades IF (n)l. No

entanto, toda a informação da fase
+ ,

$(h) e perdida. Isto tor

na o c~lculo direto da densidade eletr~nica (equação (1.49) im

possivel, utilizando somente as medidas do padrão de difração.

Este fato ~ conhecido como o problema da fase. Todas as t~cni

cas de determinação de estruturas cristalinas desenvolvem m~to

dos para calcular a densidade eletr~nica sem informação iniciàl

a respeito das fases dos fatores de estrutura.

Os métodos utilizados para sclucionar o problema da
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fase são basicamente:

a) Métodos Diretos

b) Função de Patterson

c) Substituição Isomorfa [2]

d) Dispersão Anômala [2)

e) Combinação de Métodos Anteriores (23)

Os rriétodoschamados "diretos", são aqueles que pro

curam derivar as fases dos fatores de estrutura diretamente por

meios matemáticos. A partir de um conjunto de dados de intensi

dade, exploram relações entre os fatores de estrutura obtidas

a partir de vinculos ou informações físicas e químicas ares 

peito do problema. Este método tem sido largamente empregado

na solução de estruturas moleculares de pequeno porte, conten

do até 100 átomos, obtendo o .seu maior sucesso.

A função de Patterson é geralmente utilizada para a

localização de átomos pesados. Este método pode tornar-se inv!

ável na medida em que o número de átomos pesadOS que a estrutu

ra contém se torna muito grande. Neste caso, pode-se usar os

Métodos Diretos para localizá~los.

Os três últimos métodos são empregados na solução

de estruturas moleculares grandes, como a de uma proteína (24)

ou até maiores que estas, como no caso de um vírus [1].

1.3:1. M~todos Diretos

Como o módulo dos fatores de estrutura podem ser

obtidos por medidas experimentais da intensidade observada, e~

tabelecendo relações entre os fatores de estrutura, resultam

relações entre as fases dos mesmos. Para estabelecer estas re

lações matemáticas, é necessário introduzir informações fisi-
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cas que a priori sao conhecidas. Estas informações são restri-
- " ,,~ +'

çoes a densidade eletronica p(r). Como p(r) esta ligada
-+ . - , "

aos valores de F(h) a imposiçao de um vinculo a densidade

eletrônica traduz-se no espaço reciproco em relações .de fase.

Inicialmente, há dua~ informações importantes ares

peito de p(r). são estas:a positividade e a atomicidade da

função. Estas duas condições podem ser expressas como:

(1.50)

Esta expressão em termos dos fatores de estrutura ,

dá origem à equação de Sayre que será discutida mais adiante.

A condição de positividade, traduzida em termos dos fatores

de estrutura dá origem ao determinante de Karle-Hauptman [25]

também descrito mais adiante.

As duas condições mencionadas são extremamente for

tes e reduzem o tipo de função compatível com estes vínculos .

Muitas vezes, estes não são os únicos dados que se tem a res

peito de uma determinada estrutura. Informações como a ocorrên

cia na cela unitária de um determinado grupo químico com orien

tação conhecida, ou até mesmo as posições conhecidas, podem

ser introduzidas no processo de determinação de fase. Uma in 

formação particularmente importante no caso de estruturas de

vírus é a ocorrência múltipla de uma mesma molécula na unidade

assimétrica, dando origem ao método de substituição molecular

desenvolvido por Rossmann [26] e Bricgne [27].

1.3.1.1. Fatores de Estrutura Normalizados

Quando se resolve uma estrutura molecular, o objet~

vo é encontrar as posições atômicas e não a forma dos átomos .
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Os efeitos da forma atômica podem ser removidos dos fatores de

estrutura representando o átomo por um ponto geométrico com

peso igual ao número atômico. Define-se então o fator de estru

tura unitário como sendo:

+
U(h) = 0.-1

-1

N
E

j=l

+
Z. exp (21fi h

J
(1.51)

onde

a n

N
= E Zn

j=l j
(1.51a)

2
O valor esperado de lU (h)1

de átomos iguais é dada por:

para uma estrutura

< lu (h) ,2 > = (1.52)

oé um valor que leva em consideraçãoOnde E

h
efeito da simetria espacial nas intensidades (28). Note que

-2
o valor esperado de lU (h)1 depende do tamanho da estrutu

ra.

Outra quantidade utilizada nos métodos diretos é o
+ ,

fator de estrutura normalizado E (h) . Esta quantidade e 'im-

portante, pois garante a confiabilidade das relações de proba-

bilídàde que mostraremos na seção (1.2.1.5). Para obter os va-
+ +

lores de IE (h)1 a partir de IF(h)1
2

fator de escala tal que: <IE (h)1 > = 1
deve-se aplicar um

sobre todo o espaço

reciproco. Os fatores de estrutura normalizados não correspon

dem a átomos pontuais, mas são quantidades usadas em relações

de probabilidade que dão uma medida correta de probabilidade

estatistica das fases dos fatores de estrutura. Uma- 'maneira
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prática para calcular E's, que inclui as condições já menciona

das ,é:

I E (h)12 =

+
I (h)

+

E:h < I (h) >

= (1.53a)

valor da intensidade

valor

+
E (h)

esperado de I

pode ser expresso por:

(1.53b)

+
E (h) =

1 N
1: \I

Eh1/2 j=l j exp (2'1 h

+

rj) (1.54)

Onde \I.=f./(
J J

N
L

j=l
(1.54)

Note que o fator de estrutura normalizado definido

desta forma permite que seja incluída informações particulares
, +

a respeito da estrutura quando se toma o valor media de I (h)

em termos das coordenadas at3micas [29].

1.3.1.2. Determinante de Karle-Hauptman

Em termos gerais, a positividade da densidade ele -

trônica
+

p(r) permite o uso das desigualdades ná obtenção

das fases dos fatores de estrutura ou sinais no caso centro-si

métrico.

Karle e Haptman (1950) [25] notaram que peculiari
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dade e deduziram uma forma geral que garante a condição de po-
~ ~

sitividade de p(r) • Pode-se mostrar a seguinte relaçao para

a forma hermitiana abaixo [29]:

~

X é um vetor de coeficientes de Fourier, U(h)

Onde F

~ ~
F (h - k) e

h
X F X > O

é uma matriz cujos elementos são do

(1.55)

tipo

rio X

~ ,
Desde que P(r)? O para qualquer vetor arbitra-

L29j. Esta condição leva à relação de desigualdade

geral de Karle-Hauptman expressa por um determinante de ordem

m, que em termos de Uls pode ser escrito na forma:

1 U(h2)U(h3)
...U(hm)

U(-h2)

~ . ~~ -+-

~O
1 U (h3 - h2) ...U(hm- h2)

.
.

(1.56)I~
-+- ~~ -+-

U (-h ) U(h2 - h)U(h3 - h)
...1

m

Uma relação particular, importante obtida a partir

do determinante pode ser expressa como:

1

~
D = IU(-h)3

U(-k)

Ou

~
U(h)

1

-+- ~

U(h - k)

-+-

U(k)

U(k - h) I) O

1

(1.57a)
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Onde:

a++ = (t+ - t+ - $+ +)
hk h k h-k

+ +
cos(a h,k)~ O (1.57b)

(l.57C)

+ +

Plotando os valores de D3 em função de a (hJ< )
temos:

Figura 16. Valores do Determinante D3

em função de

Observando a Figura 16, nota-se que quanto maior o

mÓdulo dos fatores de estrutura mais o conjunto de fases rela

cionadas pelo determinante discrimina os valores prováveis. p~

ra estruturas centro-simétricas, este valor é, provavelmente,

igual a zero, ou o produto dos sinais dos fatores de estrutura
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+ + + + ,
s(h) . s(k) . s(h - k) ~ + para estruturas centro-simetri -

caso Para estruturas nio centro-sim~tricas obt~m-se um con 

junto de valores possiveis,como pode ser visto pela Figura 16.

Nota-se que as desigualdades nio dio informaç~es seguras,se~

do necessário introduzir um crit~rio para encontrar um valor

mais provável.

Karle-Hauptman (1950) [25) rearranjaram o deter-

minante Da para~ue este ex~ressasse a regiio de fases para

um ~nico fator d~ ~strutura em termos de dois outros fatores

de estrutura cujas fases sejam conhecidas .

U(h) - ........Iõ(h,k) (1.58a)

Onde:

(1.58b)

1 ..•...•. *U(h - k) 1 U(k) * I ( 1 •58c )
r =

U(h - k) 1 U(k) 1

A expressio acima pode ser representada no diagra-

ma de Argand (Figura 17).

o valor de ,
proximo

Segundo a representaçio da Figura 17, quanto maior
........

Õ(h,k) e menor o valor de r: mais
..•...•.

6(h,k).estará de
....

F(h)

Pode-se escolher outras relaç3es U~ U~_~
.... -

para diferentes valores de k. Tem-se entao no diagrama de
, , ....

Argand varios circulos em torno do valor real de F(h),a inteE

cessão destes circulos restringirá mais ainda a faixa de vaIo

res possiveis. Pode-se escrever que para o caso não centro-si
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, N

metrico a seguinte relaçao

$..•. ;: < (<I> ..•. + <1> ..•...•. ) >h k h-k

1m

.....
....

I
I

I

Re

(1.59)

Figura 17. Representação da equação

IU(h) - & J< r está limitado a

assumir valores sobre a

cheia.

1.3.1.3. Equação de Sayre

linha

Em 1952, Sayre, Cochran e Zachariasen [30,31,32]

separadamente mostraram que mesmo quando UIS fossem menores

que o necessário para satisfazer as relações de desigualdades,

ainda assim, a relação

+
S(h)

............
S(k) . S(h - k) ~ + centro-simétrico (1.60)

<I> h ~ ~h i <1>-+-K k
não centro-simétrico (1.61)

é provavelmente satisfeita.
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Para estruturas de átomos iguais , com boa resolu-

ção a condição p(t) = c p2(r) (Figura 18) implica:

"'11b
o

"I

- .. ~ ... \~ I

l)\)\ )\/\ I
o • I

"lbl

Figura 18. Comparação de p e
2

p pa

1

ra uma estrutura de átomos iguais.

1+ + +

~ F(h) exp (2ni h . r) = c 2v h v

+ + + + +
L L F(k) F(h - k) exp (2ni h . r)
h k

(1.62)

~
çao

Cada coeficiente de Fourier deve satisfazer areIa

1
+

F(h) =
v

Onde:

e(h) = f/g

+
ê(h)

+ + +
}: F(k) F(h - k)+h

(1.63a)

(1.63b)

f: fator de espalhamento atômico
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~
g: fator de espalhamento atomico ao quadrado

conhecida como equação de Sayre, uma relação exata. Para tan 

to, é necessário que o somatório à direita da expressão inclua

um número suficiente de termos para que a hipótese de resolu 

ção atômica seja válida. Multiplicando ambos os lados da equa-
,... -+- ,-

çao (1.63a) por F(h) chega-se a relaçao (1.60) para estrutu-

ras centro-simétricas.

As relações de fase obtidas a partir do determinan

te de Karle-Hauptman e da equação de Sayre usaram a informação

de positividade e atomicidade da funçoão densidade eletrônica.

As expressões obtidas representam a tradução para o espaço re

ciproco destes vincuios.

1.3.1.4. Invariantes e Semiinvariantes Estruturais

Embora os valores das fases dos fatores de estrutu-

ra dependam do arranjo atômico e da esoolha de uma origem no

cristal, há uma certa combinação de fases, chamadas de inva

riantes estruturais cujos valores são determinados pela estru

tura sendo independentes da escolha da origem.

Se deslocarmos a origem de um ponto, O para um

ponto O' (Figura 19), relacionado ao pr~meiro pelo vetor
-+- - , ,

ro' a posiçao do j-esimo atomo

rá dado por,

+
r. com respeito a origem o se

J

+ + +
r' =: r - rj j O

(1.64)
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o

o'
•••

Figura 19. Definição das grandezas
+ + +,
r , r. e r.

o J J

Substituindo a equação (1.64) na expressão do fator

de estrutura (Eq. 1.47), temos:

ou

onde:

+
F I (h)

F' (ti)

N +
= E· f. exp[2ni h
j=l J

+ +
= F(h) exp (-2ni h

+ +
IF ' ('h) I = I F(h) I

m , +'t'h = lj> - 21lihh ..

+ +
(r.-r»)

J o

+r )o

+r
o

(1.65)

(1.66a)

(1.66b)

(1.66c)

onde lj>h' é a fase do fator de estrutura

a origem O' (Figura 19).

+
F'(h) com respeito

Para uma' combinação linear de fases com coeficientes

Ati poc8-se escrever (1.66c) da seguinte forma:

E A+ lj>+' =
+ h hh

E A+
+ hh

+
lj>+ - 2n( E A+ h)
h ti h

(1.67)

claramente se,

(1.68)
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temos o seguinte resultado:

E A .•. cl> .•. ' ==.•. h hh
(1.69)

independente do valor de ro. Sendo assim, a combinação li

near de fases (Equação 1'.67) que satisfaça (1.68) é um inva

riante estrutural. No caso da equação de Sayre (1.63), as fa-

Ql'" cl>- - $ ••.h h-k k é um invariànte estrutural que satisfaz (1.68).

Para cada grupo espacial, com exceção de P1, a ori-

gem é preferencialmente escolhida de modo a simplificar a ex 

pressão do fator de estrutura (Equação(1.47) ) • Para um cris

tal com simetria espacial P1 ,por exemplo, o fator de estru

tura pode ser escrito como:

...

F(h)
N

== E f. cos (2ni ~
j:1 J

r. )
J

(1.70)

- .•. ,
Neste caso, a expressao (1.70) indica que F(h) e um

,
numero

real, quando se escolhe como referência um dos centros de sime

tria do cristal. Em cada grupo espacial há pontos,com simetria

pontual particulares. Ao escrever o fator de estrutura tendo

como referência estes pontos obtém-se expressões simplificadas

que tornam mais evidentes relações entre as fases dos fatores

de estrutura, dependentes do grupo espacial, chamadas de semi

invariantes estruturais.

1.3.1.5. Definição de Origem

Como as fases dos fatores de estruturas dependem da

origem, com exceção dos invariantes e semiinvariantes estrutu

rais, para definir a estrutura é necessário especificar as po



50

siçoes atômicas com respeito a algum ponto de referência.

Em cada grupo espacial existem conjuntos de pontos

cuja vizinhança em termos de elementos de simetria é idêntica.

A cada um destes conjuntos, chamamos de classes equivalentes.

No grupo P4 por exemplo, há duas classes de origens com sime -

tria 2 e 4 respectivamente (Figura 20) .

•••

•

-t-

Figura 20. Grupo espacial P4, (C' )*----- 4

Uma regra prática para definir a origem em qualquer

grupo espacial, descrita por Hauptman e Karle

a seguir:

[33 ]
,e dada

1. escolhe-se as reflexões não seminvariantes, ou

seja, aquelas que dependam da origem, reduzindo

módulo vetar invariante [34] as reflexões.

2. agora dentre as reflexões que dependem da origem

é necessário escolher um conjunto linearmente in

dependente. Para garantir esta condição de inde

pendência linear, monta-se o seguinte determina~

te com as reflexões já reduzidos módulos seminva

riantes,

*
notação de Schoenflies
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h1 k1
'R,

1

h2

k2
R,

2 I
= + 1

h3

k3R,3

(1.71)

onde: h1, k1, ~1 ,são os índices das reflexões.Se o determi

nante for + 1 a condição está garantida e pode-se atribuir

valores arbitrários de fase, definindo uma origem a partir des

tas reflexões.

1.3.1.6. Relações de Probabilidade

Neste ítem, serão examinadas algumas ,relações de

probabilidade entre as fases dos fatores de estrutura. Por meio

destas relações, é possível encontrar o valor "mais provável"

ao invés de saber por meio'das desigualdades ,os "valores possí

veis".

Os primeiros passos no sentido de derivar distribui

ções de probabilidade para as fases foram tomados por Hauptman

e Karle (1953) [34]. Eles derivaram a distribuição de proba

bilidade conjunta para fatores de estrutura de invariantes e

seminvariantes estruturais ,no caso de cristais centrosimétri -

COSo

Serão consideradas nesta seção as distribuições do

invariante triplo para o caso centro e não centrosimétrico quan

do os módulos dos fatores de estrutura envolvidos na relação

forem conhecidos. Estas distribuições são as mais utilizadas

na prática. O fator de estrutura normalizado (1.54) pode ser

reescrito na forma (1.72a) para o caso centrosimétrico.
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..•.

E(h) = 2-t/22

N/2
1:

j=l

z. ~.
J J

(1~72a)

Onde

...•.
~. ;:: cos (27\"1 h

J
r .)

J
(1.72b)

Se a priori não se sabe nada a respeito da estrutu-

pode assumir qualquer valor na unidade assimétri

são as var~áveis aleatórias. O fator

O

~.'s
J

de estrutura, portanto, é uma soma de variáveis aleatórias.

.......
ra entao r.

J
ca. Sendo assim,

teorema do limite central diz que a distribuição de uma soma

de variáveis aleatórias independentes aproxima-se de uma Gaus-

siana, quando o número destas variáveis aumenta. Como as variá

veis estão associadas as posições atômicas, deve-se ter um nú-

mero suficiente de átomos para que a distribuição de
..•.

E(h) se

ja Gaussiana. Segue dos resultados acima que quàlquer combina

ção de fatores de estrutura também terá uma distribuição Gaus-

siana.

As hipóteses assumidas no parágrafo anterior impli-

... I 2' 1 ... ,ca na condiçao: < E (h) I > =.::' • Esta condiçao e aplicada na

derivação dos Eis a partir dos dados observados (seção 2.4.3),

viabilizando as medidas de probabilidades descritas a seguir .

Estes valores constituem a informação que·se dispõe sobre a

estrutura. Valores ruins de E's,obtidos de uma má normalização

tornam dificil e muitas vezes impossivel a determinação corre-

ta das fases.

A distribuição Gaussiana (normal) para um

triplo de fatores de estrutura é dado por:

produto

exp l- (x - <X> ) 2 ].202
(1.73a)



Onde <x> 

2
o
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valor médio de X

variância de X

No caso centrosim~trico a probabilidade do produto

triplo ser positiva'é dada por:

p+ = 1/2 + 1/2 tanh

Onde

IXI <X>

2
(J

(1.73b)

-to -to -to -to

X = E(h) E(k) E(h ~ k) (1.730)

Calculando o valor m~dio e a variância admitindo que

todas as posições são igualmente prováveis, obtém-se:

X = 03
°

2
-3/2 (1.74)

I<X>12 = 1 (1.75a)

A probabilidade P+ do invariante estrutural conhe
• -+ ....•. -+ ,

cldo os sinais de E(k) E(h - k) e dada por:

-to -3/2 . -to

P+ (h) = 1/2 + 1/2 + tanh [0302 IE(h)l·

(1.75b)

para estruturas de átomos iguais.
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-6 -4 4 .6

Figura 21. P+ como dado por (1.75b)

para átomos iguais:

a a -3/2 -1/2
3 2 :::: N

Se o produto Ek Eh_k for positivo, pode-se dizer

que a probabilidade E(h) será maior que 1/2, o contrário

negativo. Pode-se

for positivo. Quando o produto

se

inferir

,
sera menor

de ser positivo1/2

E+ E+ +
k h-k

tem probabilidade maior queque Eti
o produto E-+ E+ +k h-k
for negativo, o valor correspondente de P+

para quando o produto

1/2. Em ambos os casos, a probabilidade de

maior que 1/2.

S(E-+)::::S(E+.E++) éh k lHk

A expressão (1.75a) no caso de átomos iguais,

::::N-1/2, torna evidente a existência de um limi te no

número de átomos, para que a eficiência na ,indicação do

mais provável seja boa, uma vez que com o aumento do

valor
,

numero

de átomos menor o valor da probabilidade dos sinais (Figura

22).

A distribuição de probabilidade de um invari.ante

triplo para estruturas não centrosimétricas foi deduzido por
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utilizando as mesmas hipóteses anteriores. A

distribuição de probabilidade de

é descrito como:

$fi dado o valor $fi + $h-k

(1.76)

Onde 10 é a função de Bessel modificada (Watson,

1945) [38]

-to -to

K == K(h, k)

1000

500
300
200

:e 100

50

20

10

Figura 22. Valores para a expressão

(1.75b) em função de 1Ek Eh Eh_kl

e do número de átomos na cela

unitária.

A distribuição conjunta para ~h'~k e

zida por Karle & Hauptman (1956 eq. 5.39) [39)

q>-to -to dedu
h-k

está de

acordo com este resultado. Claramente a expressão tem um máxi-

mo quando ~h = <Pk + q,h-k . Quanto· maior o valor
-to -+ _

K(h,k) mais estreita a distribuiçao (Figura 23).

de
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Dado uma série de, conjuntos ~k + ~h-k calcula-se

1++= TI P (~+ + K(h, k)) =
k o h,k

=
( -+ -+-

exp {ohCOS ~(h) - 8(h))}

2711 (a)o

(1.77a)

Tt

a(h) =1: K(h,k) exp(i (fk + <1>++)) I(1.77b)
k

h-k

+ +

+
E K(h,k) sen(<I>.k+ </>h-k..• + k

(1.77c)tang ~(h) = + +
+

E K(h,k) cos(</>k + <I>+ +~
h-k

k

o
Figura 23. Distribuição de probabil!

dade da fase do produto triplo

, +

O maximo ocorre para <Ph=8(h) dado na expressão (1.77c)

que é conhecida como fórmula da tangente. Ela expressa a fase

de um fator de estrutura
+ +

I\l(h) = b(h) em termos das fases
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conhecidas para outros fatores de estrutura e é a fórmula
-.

mais empregada para determinaç~o de fase para estruturas

centrosimétricas.

-
nao

,
O criterio utilizado para avaliar a confiabilidade

de uma indicação da fase é calcular a variância V de $~ parah

V =

2
11

3
+ I (o) -1o

E

n=l

+ 4 •

10 (a) -1 E

n;;o

I2n+1 (a)

(2n + 1)
(1.78)

A variância V, é graficada na Figura 24 •

.3

6
a

8 10 12 .14

Figura 24. Variância como função de a

(em radianos quadrados).

Este resultado foi originalmente obtido por Karle

& Karle (1966) [40). Como se espera quanto maior K, menor a

variância. K está ligado a dois fatores importantes: mÓdulos

de Eis grande e alto indice de relação com os outros-Eis.
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Os resultados obtidos até aqui podem ser sistemati

zados'desenvolvendo-se um método para calcular as fases dos

fatores de estrutura normalizados chamado de Método de Multiso

lução.

Neste método, atribui-se valores numéricos a um con

junto de fases inicialmente desconhecidas. O conjunto inicial

é convenientemente escolhido levando-se em conta dois fatores

~mportantes: módulo alto e estarem relacionados a várias ou

tras reflexões, via invariantes estruturais. O procedimento u

sado para obter este conjunto é chamado de convergência e é

descrito por Germain, Main & Woolfson [41]. Os valores numéri

cos sao atribuidos de acordo com o prodecimento de permutação

chamado lIinteirosmágicosll descrito por r·1ain [42].

Após atribuir valores ao conjunto inicial, usa - se

a fórmula de tangente ou uma forma ótimizada desta descrita

por Hull e Irwin [43] para calcular a fase do restante das

reflexões. Para cada grupo de fases, calcula-se um valor que

represente a consistência entre os dados observados e o modelo,

chamado de figura de mérito. A análise dos mapas de EIs obti ~

dos a partir do conjunto de fases calculados permite verificar

se a solução foi encontrada ou ao menos parte dela. Caso não

possa ser encontrada a solução será necessário reestudar os di

versos passos tomados.

Este método foi aplicado na solução da estrutura de

um novo composto Metil-2,6-anhidro-3-azido-4-0-benzoil-3-deox~

-u-D-iodopiranosideo derivado de 2,5-Dioxabiciclo[2,2,2]octano.

Os dados de espectroscopia indicavam uma nova estrutura. Para

determinar a sua conformação, a estrutura foi estudada por

difração de raio-X. Determinou-se que se tratava de um compos

to com 'um anel de seis membros, com uma conformação de barco

torcido. Na figura 45, (Apêndice B), pode-se ver que uma proje

ção do composto, um resumo da sua solução e os principais da 

dos encontra-se no Apêndice B.
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1.3.2. Função de Patterson

Em 1934, A.L. Patterson [44] derivou as propried~
, - + 2 '

des da serie de Fourier cujos coeficientes sao IF(h)1 . E co-

mum chamar esta série de função de Patterson

P (u,v ,w) == l/v L E E I Fh I . exp (hu + kv + ~w)
h k 9, k~

(1.79)

Como foi dito na seção (1.3), a intensidade de fei

xe de raio-X difratado é proporcional a IF(h)/2

através da função de Patterson tenta-se extrair

(1.80)

informações

estruturais apenas com os dados experimentais medidos. Para

compreender o tipo de informação que se pode extrair desta fun

ção é melhor defini-la na forma integral.

P(u) == T.F. [F(h) F*(h)] (1.81a)

onde T.F. simboliza uma transformada de Fourier; pelo Teorema

da convolução [22].

P(u) ==

,..
T.F. F(h) * T.F. (F*(h) (1.81b)

onde o simbolo * indica a operação de convolução.

Sabendo que (seção (1.24»

+
== T.F. (F(h» (1.82)
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Pode-se escrever:

(1.83a)

A expressão (1.83a) diz que a função de Patterson é

a convolução da densidade eletrônica com a inversa desta. Es 

crevendo esta expressão na forma integral obtém-se:

P(u) ::::J pC}) p(u + r) d3 r
V
cela

(1.83b)

Escrita nesta forma, a função (1.83b) terá valores

não nulos quando li representar na função pC}) vetores inte

ratômicos (Figura 25) o valor da função neste caso,· será

proporcional ao produto das densidades eletrônicas dos átomos

envolvidos

• cr,st.Il "".4

Figura 25. Vetores Interatômicos no

Cristal e os Correspondentes pi-

cos de Patterson.
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..

TABELA 111

Seções de Harker usadas na determinações de

coordenadas atômicas de átomos relacionados

por elementos de simetria. ~5)

Elemento de Simetria

(a) Eixos paralelos a b

(i) 2, 4, 4, 6*

3, 3

(ii) 21, 42, 43, 61

.(iii) 31, 62

(b) Planos perpendiculares a b

(i) planos de reflexão

(ii) planos de deslizamento,

deslocamento = 1/2 ao
deslocamento = 1/2

co
= 1/2

(a + C )o o

Forma de P (u, v, w)

P(u, O, w)

P(u, 1/3, w)

P(O, v, O)

P(1/2, v, O)

p(O, v, 1/2)

P(1/2, v, 1/2)

* A nomenclatura usada para os elementos de simetria é toma

da da Tabela Internacional [8].
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As propriedades mais importantes desta função serão

descritas brevemente a seguir:

, -, ... ,.
a) E uma funçao centrosimetrica pois como u e um

vetor interatômico, este pode ter (Figura 25)

sentido do átomo 1 para o átomo 2 ou o inverso.

b) Para ti = Ô

c) Os vetares interatômicos entre átomos relaciona-

dos por uma operação de simetria dão origem a

picos com localização característica chamados de

planos e linhas de Harker respectivamente (Tabe

la 111).

Pelas suas propriedades a função de Patterson

torna-se útil para a localização dos átomos mais pesados da

estrutura, pois os picos interatômicos que relacionam estes

átomos a outros destacam-se pela sua altura. No entanto, se o

número de átomos pesados aumentar, aumenta correspondentemente

o número de picos no mapa de Patterson, tornando difícil a in

terpretaçã do mapa. No Capítulo 111 há um exemplo prático em

que a interpretação do mapa de Patterson permitiu a localização

de três átomos independentes.

1.3.3. Sínteses de Fourier

Quando parte da estrutura cristalina é conhecida ou

pór métodos diretos ou através da função de Patterson, pode-se

usar esta informação para encontrar o restante da

por meio de uma síntese de Fourier.

estrutura

Diversas sínteses, ()., S, (). I, S e y I , foram pr~
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postas por Ramachandran & Raman (1959) [46] e Srinivasan

(1961) l47] . Destas as mais relevantes são a, a, yl e ou-

tra conhecida como sintese diferença.

Os coeficientes de Fourier das sinteses a, 8, yl e
..

sao:

, 2
sintese a IF I F

N

, 2
sintese 8 IF I F *N

síntese y

diff.

Onde:

IFN I exp i $- p

(2IFNI - IFpl)
exp i cp

P

F
= Fator de estrutura da estrutura completaN

F
= Fator de estrutura dos átomos conhecidos

p
<l>

= fase de F
p

P

A--sintese

,
a convoluçãoda função dea e Patter

son com a parte conhecida da estrutura.

Diferentedas sinte-

ses e e y' esta não dá a densidade eletrônica para

F = F , portanto, menos útil, como confirmado por Nixon &p N
North (1976) [48).

A sintese yl e a diferença são as sinteses conven

cionais usadas quando parte da estrutura é conhecida e em ge-

ral, pesadas de acordo com Sim (1960)

tem sido muito empregada.

[49 ). A sintese
-

nao

Uma medida da eficiência que em sintese de Fourier

tem em revelar a parte desconhecida da estrutura é a altura
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dos picos requeridos
*

acima do número de picos espúrios. Além

disto, é necessário que a síntese suprima picos que foram in

cluídos de modo errado. Utilizando estes dois critérios, Main

(1979) [50j compara teoricamente as sínteses l3, r' e

(2F - F ) chegando às seguintes conclusões revelantes, queo c

são úteis quando da aplicação destas.

a) As'três sínteses possuem a mesma razão de picos

requeridos
*

para picos espúrios, sendo que a

síntese

rios.

possui um maior número de picos esp~

b) A síntese pesada2F - F suprime com mais efi -o c

ciência os picos interpretados erroneamente como

átomo.

c) A síntese que se aproxima mais a densidade eletrô

nica é a 2F - F
o c

centrosimétricas e a

pesada, para estruturas não

Y , pesada para estruturas

centrosimétricas. Em ambos os casos, são melhores

que a síntese 13

,
cos espurios.

no sentido que contém menos pi-

d) Quando apenas uma parte da estrutura é conhecida,

como por exemplo, um átomo pBsado, a síntese

2F - f não oferecerá qualquer vantagem sobreo c
a síntese Y'.

peso:

A sintese Y I e 2F - F pesadas utilizamo c
o

* Picos requeridos são os picos relacionados a átomos que se

procura encontrar através destas sinteses.
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w = x =

. 21F o
"p

E

n=l

+ +
(h)IIF (h)1

E
+f (h)n

(1.84)

I(X) é a função modificada de Bessel de primeira classe, de

ordem n . O termo W mostrou-se ~til fla localização dos ~to 

mos leves, tendo sido localizados os átomos pesados, utilizan

do a função de Patterson.

Para localizar os átomos leves, o coeficiente de

Fourier é da forma:

+ +
W IF (h) I exp (i4> (h»

o p

ou a sintese diferença

+ "+
W[IF (h)1 - IF (h)1o c

+
exp(i4> (h»

p

(1.85)

(1.86)

Para a localização dos átomos de hidrogênio, já

final da determinação da estrutura, a síntese diferença

mais ~til, pois a contribuição dos outros átomos (pesados

leves) é subtraída do mapa, evitando assim, as flutuações

no
,
e

e

de

fundo nos mapas de Fourier, muitas vezes comparáveis à altura

de átomos leveEY.

r

1.4. REFINAMENTO POR MÍNIMOS QUADRADOS [51]

A aplicação dos métodos descritos anteriormente dão

como resultado um modelo aproximado para a estrutura. O uso

do método de mi~imos quadrados neste estágio do problema otimi
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za o modelo até o ponto que o~ dados experimentais permitirem.

o conjunto inicial de átomos que foram o modelo a -

proximado desrito por um certo número de parâmetros, permite

o cálculo dos fatores de estrutura
-+

IF (h) Ic para todos os va-

lores de
-+

h medidos. O "melhort.' modelo será aquele que mini-

mize, com algum critério convenientemente definido, a discre

pância entre os fatores de estrutura observados e os calcula -

dos a partir do modelo. Pode-se conseguir isto minimizando

por exemplo, a função:

(1.87a)

é um peso aplicado a cada uma das reflexões levan-W-+h
do em consideração a precisão. No refinamento das estruturas

onde

deste trabalho, foi utilizado como função peso a expressão:

(1.87b)

onde: p é um parâmetro ajustado durante o refinamento.

A função M é função dos parâmetros que definem o

átomo. Como a solução é aproximada a função M deve ter um va

lor mlnimo, ou seja:

:= O i := 1,2, ... , m (1.88)
ôp. 1

onde m é o número total de parâmetros. A priori as
-

equaçoes

(1.83) são funções das variáveis através dos fatores de

estrutura calculados
..•.

F (h)c

p.1
e podem ser resolvidos. Na verda-
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de, como os fatores de estrutura dados pela expressão (1.46) ,

são funções não lineares, o sistema acima torna-se insolúvel .

Pelo fato do modelo estar próximo da solução real, é possivel

expandir
+ ,

F (h) numa serie de Taylor da seguinte forma:c

~
+ - ..•.

IF (h)1 = IF (h)1 +c c· o

m

E

j=l
(P. - p. )

J JO
+

2
+ termos contendo (P. - p.) + •••

J JO
(1.89)

Desde que (P. 
J

derivadas segundas de Fc
de-se desprezar os termos

p.) seja um valor pequeno e as
JO

não tenham valores muito altos po-

de ordem superior a um. Desta forma,

a minimização de M é conseguida resolvendo as equações nor 

mais na forma:

a I F I

[C oE W+ I F I - k I F I - K (P1 - P10) - •••~ h c c o

h áp

alF I ] alF I
_ k c o c o = O (1.90)

a p a p.
m J

j = 1,2, ... , m

Onde m é o número de parâmetros.

Como estas equações são derivadas ignorando termos

de ordem superior de (p. - p. ) e as derivadas de ordem supe
J JO -

rior de IF. I estas nem sempre resultam em valores corretos.Cl

Eventualmente os resultados podem resultar num modelo pior

.:» .\ \I. d' f-.,. o In Ica que a uncao e calculada no valor aproximado dos parametros p.
J
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que o inicial. Felizmente, a Jinearidade de IF Ic
"-

com pa(ame-

tros·é boa para uma pequena faixa de erros na posição. Ambos

os métodos de Patterson e Métodos Diretos usualmente dão posi

ções que são suficientemente próximos do valor real não ocor 

rer divergência no refinamento por minimos quadrados.

"
Para avaliar a consistencia entre o modelo encontra

do, por mínimos quadrados a a estrutura real, define-se o indi

ce de discordância R, dado por:

(IF I -K IF I)o c .
R =

E..
h

(1.91)

Outro indice utilizado; o indice de discordincia ponderado

dado por:

R =
w

(IF I - KIF I )2o c

E w
-+- hh

1/2

(1.92)
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CAPÍTULO 11

MÉTODOS EXPERIMENTAIS
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INTRODUÇÃO

Para medir as intensidades dos feixes difratados

são utilizados basicamente dois métodos. Um deles, o .fotográfi

co, que consiste na fotoativação dos grãos de brometo de prata

numa emulsão e depois a conversao para grãos de prata livre

por meio de um processo químico de revelação. A densidade óti

ca da prata livre é urna medida da quantidade de radiação que

ativou o brometo de prata. O desenvolvimento de densitômetros

automáticos capazes de digitalizar a densidade ótica de um fil

me inteiro tem estimulado o UGO desta técnica especialmente

nos casos em que a exposição demasiada à radiação danifica a

amostra, como por exemplo, cristais de virus [1].

Outra técnica utilizada para medir as intensidades

dos feixes difratados é por meio de contadores- proporcionais e

de cintilação, capazes de contar quanta individuais dando uma

estimativa mais direta da intensidade do raio-X, que o filme

fotográfico. Isto levou a um aumento no interesse por esta

técnica e ao desenvolvimento de difratômetros totalmente auto~

máticos corno o CAD-4 da Enraf-Nonius. A alta velocidade e pre

cisao dos difratômetros e o fato de que cada reflexão é regis-

trada em disco ao mesmo tempo em que é medida, permite um pro

cessamento rápido dos dados através do uso de um computador.

Por volta de 1960 os difratômetros tornaram-se pop~

lares. No entanto, como já ressaltado, sofre a desvantagem de

que só pode medir uma reflexão a cada passo o que pode trazer

prejuízos em cristais de macromoléculas, que possuem um conjun

to de dados da ordem de 104 para resoluções de 2 ~. Atualmente

estes aparelhos têm se desenvolvido a ponto de medir até cinco

reflexões simultaneamente.

Um método rápido para coleta de dados de estruturas

de grande porte é utilização de radiação sincrotron [lJ.
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o aparelho utilizado na solução das estruturas des-

te trabalho foi um difratômetro CAD-4 da Enraf-Nonius,

funções principais serão descritas mais adiante.

~ .
cUJas

2.1. RELAÇÃO ENTRE O ESPAÇO RECíPROCO E O FENÔMENO DE DIFRAÇÃO

Inicialmente, ~ importante fazer algumas considera

ções a respeito da geometria eo fenômeno de difração, baseado

no conceito de espaço reciproco introduzido na secção (1.2.4).

As equações de Laue (1.39) podem ser reescritas na

forma:

+
S+h

+a

h

+
b

k

= 1

= 1

(2.1a)

(2.1b)

+
+

C

S+
.--h

=1
t

subtraindo uma expressão
. ,

da outra, obtem-se:

+

ba+
++S+ .----- =S+.di=O

h h
k h

,(2.1c)

(2.2a)

+
S+h

+a

h

+
C

= (2.2b)
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+
S+h

+ +
b c

k

+
;:: S+h (2.2c)

Segundo estas relações o vetar Sh é perpendicular
,... ~ ••. -+ ,..,

ao plano formado pelos tres vetares di' d2, da. A distancia

(dhk) deste plano à origem é dada pela projeção de qualquer

um dos vetares + + + ( ••a/h, b/k, c/~ Figura 250 na direçao do ve -
+

tor de espalhamento Sh.

+
a

+ 1+d
- -- ;:: (2.3)

hk ~
.+ +

h S·' S+h h

Figura 26. Relação entre o vetar

e o plano hkL

Os indices hkR- são chamados de indices de Miller,

obtidos da interceptação do plano A B C com os três eixos

cristalográficos. Eventualmente um destes infinitos planos,que

se pode definir a partir da rede cristalina, representa uma

fase cristalina.



73

A equação de Lauepode também ser escrita vetorial 

mente segundo a expressão (1.32) que é reescrita abaixo

+ + ~,

Os vetares Kd e Ki tem modulos iguais sendo

representados na Figura 27. Observando a figura e utilizando

propriedades geométricas conclui-se que:

=
À

(2.4)

Em termos de magnitude a equação vetorial de Laue

pOde ser escrita da seguinte forma, utilizando-os -resultados

das expressões (2.3) e (2.4), temos:

é conhecido como ângulo de "reflexão" ou ângulo deonde e
B

Bragg. Na Figura 27, temos a interpretação desta equação.

(2.5)

o

feixe difratado pode ser tratado como uma "reflexão" do feixe

incidente por um conjunto de planos, repreentado pelo vetar
-to A

Sh' com distancia interplanar dhk~.

dH

Figura 27. Lei de Bragg.
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2.1.1. Lei de Bragg - Uma Visualização Prática

A expressão (2.5) pode ser reescrita na forma

. e
S1.n B

= (2.6)

Este resultado pode ser representado geometricamen

te como pode ser visto na Figura 28. Esta representação permi-

te uma visualização simples da lei de Bragg que é muito útil

do ponto de vista prático, para projetar dispositivos que tor

nem possivel a identificação e medida da intensidade de vários

feixes difratados.

Na Figura 28,temos em crista~, banhado por um feixe

de raio-X de comprimento de onda À , na direção AO, cuja

seçao a*b* do espaço reciproco está orientada paralelamente

ao plano do papel. Define~se o ponto B como origem do espa-

ço reciproco e a circunferência ou esfera em três dimensões

cujo corte pode ser visto na Figura 28, é chamada

de Ewald.

construção

Qualquer ponto que esteja nesta circunferência ou

numa casca esférica (caso três dimensões), satisfaz a lei de

Bragg e dá origem aum feixe difratado. Por exemplo, o ponto

com a direção do feixe incidente.

c' gera um feixe BC (figura 28) formando um ângulo 2 e
B

A função desta construção (Figura 28) é definir a

direção do feixe difratado, não havendo nenhuma distinção en-

tre a direção

centrado em O

OD ou

ou em

BC , podendo-se considerar o cristal

B.

Dentre os métodos utilizados para registrar os fei

xes difratados pode-se citar os métodos fotográficos Weissen -

berg e precessão; Este último muito utilizado para a coleta
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Figura 28. Construção de Ewald

de dados em cristais de protelna

Nesta parte, descreveremos rapidamente o método de

Weissenberg e o outro método utilizando contadores, este últi~

mo utilizado na coleta de dados das estruturas estudadas.

2.2. MÉTODO DE WEISSENBERG

Em 1924, K. Weissenberg propôs um método para re 

gistrar os feixes difratados por um monocristal, de tal forma

que cada ponto do filme possa ser indexado [52] . Com este

método, cada reflexão pode ser examinada individualmente per

mitindo a verificação de extinções sistemáticas que dão infoD

maçoes a respeito do grupo espacial.

O método de Weissenberg baseia-se na rotação de um

cristal banhado por um feixe de radiação monocromática forman
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do um ângulo v com este eixo. Neste instrumento, orienta-se

um eixo cristalino na direção paralela ao eixo de rotação. O

filme é cilindrico e também tem seu eixo paralelo ao eixo de

rotação do cristal como pode ser visto na Figura 29A~

Pode-se compreender o processo de difração de raios

X neste método usando a construção de Ewald (Figura 29).

n= 3

n: 21 I\>2n.: 1 ••••••••••• " ••••••••• I".n,:: o I •••••••••••••• @ •.••..•.••.••• Yo-

A B

Figura 29. Método de Weissenberg

segundo a construção de Ewald.

Ao rodar o cristal, outros pontos do espaço reci 

proco entram em condição de difração. Os pontos do espaço re-

ciproco do tipo hk R, (29A) geram feixes com direção deter

minada em outras palavras formam um cone de difração. Quando

este cone intercepta o filme cilindrico indicado na figura

todas estas reflexões são impressas numa linha no filme (Figu

ra 29B).

Usando-se fendas defletoras colocadas em posiçoes

especiais, como indica a Figura 30 é possivel imprimir, no

filme somente reflexões com mesmo valor de v. Ao fazer esta

escolha, determina-se um dos indices das reflexões, por exem-
J

plo h k n , n = 1, 2, 3, .•• Dado o valor de
,

\l e posn
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(52). Se o filme for movimentdo de modo

sistemático acoplado com o movimento do cristal as reflexões

h k n qVe antes se concentravam numa linha, se espalham por

todo o plano do filme como pode ser visto na Figura 31. Desta

maneira, cada filme representará um plano do espaço
,

reciproco

sendo possível encontrar os indices h e k

são de acordo com sua posição.

de cada refle -

x·ray beam"

Figura 30. Fenda defletora
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o
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O
Y == 90 ,

composto

de Weissemberg doFigura 31. Fotografia

de fórmula
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2.3. DIFRATÔMETRO (53]

o difratômetro CAD-4 foi introduzido pela primeira

vez na Reunião Internacional de Cristalografia em Stony Brook,

1969. Ele utiliza uma nova geometria chamada Kappa que ofere

ce uma série de vantagens em relação a geometria Euleriana

tais como diminuição das obstruções fisicas e um aumento no

espaço, possibilitando o uso de vários acessórios de baixa

temperatura, células de alta e baixa pressão entre outras.

o aparelho pode ser visto nas Figuras 32 e 33. Na

Figura 33, temos uma representação esquemática comparando a

geometria Kappa com a geometria Euleriana. A caracteristica es

pecifica do novo goniômetro é a introdução de um novo eixo

chamado Kappa que intercepta o eixo w formando um ~ngulo de

500 (Figura 32) com o eixo w • O supqrte do eixo phi está

ligado ao eixo Kappa. O eixo phi intercepta o eixo Kappa e

também forma um ~ngulo de 500 com o mesmo (Figura 32). Na

posição zero (figura 32, 33) tanto o eixo phi quanto o eixo

ômega são coincidentes. Os três eixos w, k , ~ se intercep-

tam no centro do difratômetro, onde fica o cristal.

Figura 32. O goniômetro Kappa e

seus graus de liberdade.
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DIFRA TOMETRO DIFRATOMETRO
DE DE

QUADRO CIRCUlOS QUADRO CIRCULOS. - -

~D.IFRATOMETRO Q:IFRATOMETRO

KAPPA KAPPA
w=o . w=o w=o W=+2303
x=o - I

- k=o x=_50k~_66,97./
~ t=o +=0 ~=o ~=.•.2~O

DIFRATOMETRO
DE

QUADRO CIRCU_LOS
DIFRATOMETRO

KAPPA

w=o w=+90
x=-IOO 

k= -180
Cl o õ= 90

, ..---- ..•.•.....

. ,. - ", ,;' ",/ \\I I \
I I \ \

: , ~ :~I ~ II~.~ /II I/

,-;.r- ....,;'/ "// "
/ / . \ \, \

II~.~ ,\

I ' I II I

\ \' I
\ \ /

\JJ

Figura 33. Posições do cristal nos

goniômetros Kappa e convencionais.

o plano horizonta~ perpendicular ao eixo ômega que

contém o centro do difratômetro é chamado de plano de incidên

cia. Neste plano, encontra-se o detetor, que gira em torno do

eixo w. e o feixe incidente. Este plano é chamado de plano

de incidência, formado por X e Y onde todas as intensida-

des das reflexões são medidas (Figura 32).

2.3.1. Localização e Centragem das Reflexões

Pode-se usar um algoritmo que localiza e centra re-

flexões. A partir de uma posiçao e , chie , <p
inicial dada,
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o -1
uma velocidade de varredura entre 20 - 240 mih , tendo como

critério um valor fixo para a relação intensidade /radiação de

fundo. A rotina explora o espaço reciproco de forma sistemáti-

ca em forma de incrementos ora em Chi ora em Teta formando uma

espiral em torno da posição inicial no espaço chi-Teta.

A centragem de urna reflexão significa determinar a

posição de reflexão. Ela envolve ajustar o cristal na melhor

posição de reflexão e medir a intensidade nesta posição.

2.3.2. Determinação da Matriz de Orientação e Coleta de

Dados

O monocristal deve ter, quando possivel, faces bem

definidas e dimensões pequenas para minimizar e· eventualmente

corrigir, os efeitos de absorção do raio-X pelo cristal. Usual

mente, estas dimensões não devem ultrapassar 0,3 mm.

Estando o cristal centrado na intersecção dos eixos

do goniômetro é necessário encontrar a orientação do sistema

cristalino reciproco em relação ao sistema fixo XYZ da cabe

ça goniométrica. Por isto é necessário um conjunto de reflexões
+

contendo os vetares de espalhamento S+, obtidos de uma var-h
redura inicial, e a soma e a diferença de cada um dos vetores

de espalhamento. Deste conjunto, três vetores são selecionados

usando os seguintes critérios:

a) o vetor deespalharnento com menor módulo Vi

b)

o vetor deespalhamento com menor módulo quesa-

o mais próximo de

~(.

tisfaça Vi
"V,.., zero~

c)

o vetor deespalharnento de menor módulo
V3

que

seja mais perpendicular possivel

deVi
e
V2"
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Estes três vetares formam a base do espaço reclpro-,
co a partir da qual todas as reflexões são indexadas. Os indi-

ces são em geral fracionários, próximos de inteiros, e por

meio de sucessivas recentragens, incluindo novos vetores de

espalhamento pode-se obter uma cela unitária, direta ou reci -

proca, mais otimizada.

co a*b*c*
4-

mento Si1
reflexão.

Conhecendo a orientação absoluta do sisteQa recipr~

é possi~el posicionar qualquer vetor de espalha 

em condição de difração e Qedir a intensidade da

A medida da intensidade integrada neste trabalho

foi fei ta utilizando varredura w - 2 e na qual ambos cristal

e detetor se Qovimentam de forma acoplada, numa relaão de 2:1.

O perfil da reflexão tem a forma:

l1 rzs = ANGULO DE VARREDURA

A=Ccl&.. 6
a- 2 ~~'3

c
~I

Figura 34~ Perfil do feixe Difratado.
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Na Figura 34, A e B são regiões que estão relacio-

nadas à radiação de fundo. Sendo

contagens nas regiões A, B e C

NA' NB, NC o número de

respectivaQente e w a veloci

dade COQ que é feita a varredura, a intensidade da radiação

dada por:

w

,
e

w
max

(2.7a)

Com o desvio padrão

o (Ia) =

w

w max
(2.7b)

onde· w é a velocidade de varredura da reflexão

w
max

é a velocidade de varredura máxima.

2.4. CALCULO DOS FATORES DE ESTRUTURA IF (h)IE NOR~~LIZAÇAOo

Os valores de intensidade integrada (I) obtidoso

das medidas feitas pelo difratômetro r~presentam em geral, a

maior parte da informação física que se dispõe do cristal.

Todo o desenvolvimento subsequente dependerá da

manipulação cuidadosa e inteligente dos dados de intensidade

para que se possa extrair a informação contida nos mesmos. A

manipulação preliminar dos valores de intensidade, afetadas

por uma série de fatores que dependem do método utilizado para

a coleta de dados da polarização do feixe de raios-x,da forma

e dimensão do cristal entre outros, é c.:hal;}adade "redução dos



84

dados". Pode-se então calcular os fatores de estrutura
I

e a/FJh)l) que estão relacionados à intensidade

vada pela relação:

/ -.. *-1'.-

IF (11)1o
obser-

* -..
I (h)c (2.8)

As intensidades das reflexões de um cristal são ge-

ralmente medidas nUQa escala arbitrária e são coletadas
/-..

varreduras distintas. Os dados de F (h) obtidos deveQo

convertidos para valores absolutos IF (h)1 usando UQo

de escala k, onde:

com

ser
fator

K =

Ic

I
= IF~(h)12

1Fo(h)12

(2.9)

Como será mostrado na seção (2.4.3), obtém-se um

valor aproximado para o fator de escala k a partir de um grá-

fico de Wilson. Já em escala absoluta (aproxiQada) utilizando

relações de simetria, as reflexões equivalentes são cOQparadas,

calcula-se então UQ indice de consistência interna que terá um

valor baixo quando a siQetria dos dados estiver correta (R. t)ln

(da ordem de 5%). Se os métodos diretos forem eQpregados na

solução do probleQa é necessário normalizá-Ios através do

processo descrito em 2.4.3.

2.4.1. Fatores que Afetam a Intensidade

2.4.1.1. Fator de Lorentz

representa a intensidade medida em que são levados* I
c

conta os fatores mencionados na seção 2.4.

em

*. F' indica fatores de estrutura em escala arbitrária.
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Como o cristal real é finito e imperfeito, com car~

ter mosaico, este difratará o"raio-X incidente numa faixa ~ng~

lar pequena, centrada no ângulo de Bragg da reflexão. Quando

este cristal é rodado, de tal forma que os pontos do espaço re

ciproco entrem em condição de difração, os feixes difratados

não surgirão instantaneamente. A intensidade aumentará até a

tingir um valor máximo e depois decairá (Figura 34). Pode - se

então imaginar que não há um ponto no espaço reciproco, mas pequ~

nos volumes centrados nos nós da rede, reciproca. Desta forma ,

ao girar o cristal , os pontos do espaÇo reciproco cruzam a

esfera e Ewald com velocidades diferentes. O fator de Lorentz

tem como objetivo corrigir estas diferenças. Dependendo da ge~

metria este fator assume valores particulares [54 J. No caso

do difratômetro CAD-4 pode-se mostrar que [ 54) a intensida-

de medida de cada reflexão deve ser dividida pelo valor

L = l/sin e
B (2.10)

chamado de fator de Lorentz, onde

da reflexão.

e é o ângulo deB Bragg

2.4.1.2. Fator de Polarização

Para o caso do feixe de raio-X'com uma dada polari

zação pode-se deduzir que a onda espalhada é proporcional ao

número de elétrons, ou seja, os elétrons espalham a radiação

eletro-magnética segundo o modelo de Thomson

I 4 . 2 <pe Slno =I
224r mce

Onde:

[ 55 ).

(2.11)
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der

é o ângulo formado pela direção de oscilação do. ,
elétron e a direção de propagação da onda espa-

lhada.

1$: intensidade da radiação espalhada na direção ~

I : intensidade do feixe incidente.

e : carga do elétron.

m : massa do elétron.e
c : velocidade da luz.

distância da partlcula que oscila ao ponto

observação.

Nos experimentos usuais de raio-X, o feixe não é

polarizado. Desta forma, o campo elétrico incidente tem duas

componentes, como pode ser visto na Figura 35.

z

..~

p

Unpolarized
x-ray
beam I

~:~I
y

"

Figura 35. Reflexão de um feixe de

raio-X não polarizado.

Como a componente E nao é polarizada, oo vetor

tem posição randômica, portanto, a intensidade de cada compo

nente do campo é idêntica.
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I == I == 1/2 I-
ox oz o

I + I == I
ox oz o

(~.12a)

(2.12b)

A intensidade total refletida será

2

2
e

I == I + I == I 2
R x z

r m
c

e

(1/2 +

(1/2)
2

(2.13)cos 28)

(1/2 + (1/2)

2,O fator cos 28)e chamado de fa -

tor de polarização.

2.4.1.3. Fator de Absorção

O raio-X é absorvido pela matéria. A extensão com

que este fenômeno ocorre em.cristais pequenos, usados na aná

lise de estruturas, depende da densidade média de elétrons no

cristal, do comprimento do caminho percorrido pelo raio-X no

cristal e do comprimento de onda À [ 54] •

No cristal o efeito total da absorção sobre a in -

tensidade espalhada por elemento de volume dv ,é reduzir

a intensidade por um fator onde: é o coeficiente

de absorção linear; x == Xl + x2 é o caminho que o feixe pe~
corre dentro do cristal. Define-se o fator de transmissão co-

mo:

T ::::l/v 1 exp l- ~] dvr (2.14)
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integrada sobre todo o volume do cristal. Note que esta in -

tegração depende do ãngulo azimutal da reflexão ($) e

da forma do cristal. Para levar em consideração estes efeitos

divide-se o valor medido da intensidade pelo fator de trans 

missão calculado para cada reflexão.

Figura 36. O caminho percorrido pela

radiação espalhada por elemento

de volume dv do cristal.

Para efetuar o cálculo de T é necessário conher
cer a forma do cristal e a sua orientação em relação aos fei-

xes incidentes e difratados. Para conseguir isto, basta encon

trar um volume aproximado, em que cada face do cristal seja

indexada, e conhecer as dimensões do cristal. O coeficiente

de absorção linear é calculado a partir da composição

química, densidade e os coeficientes de absorção de massa

(11/ p) de cada um dos elementos (valores tabelados [56]).

11 é expresso por:

11 = G [P 1 (11/ p) 1 + ••• + Pn (11/ p) A
(2.15)

onde: n é o número de tipos diferentes de átomos, -f
,
e o

volume especifico do cristal.
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P , PB, ... P são as frações em pesoA n '

G é a densidade do cristal.

2.4.1.4. Fator de Temperatura

Cada átomo na estrutura cristalina interage com um

certo número de vizinhos em que atuam forças de diversos tipos.

A estrutura completa do cristal corresponde ao arranjo de áto

mos que minimiza a energia potencial ..Quando os: átomos são des

locados fora da posição de equilíbrio eles experimentam uma

força de restauração. A energia térmica, que em escala atômica

está associada à vibração dos átomos em torno da posição de

equilíbrio, afeta as coordenadas atômicas e consequentemente o

padrão de difração.

As intensidades observadas num longo período de te~

po correspondem a'uma média temporal das intensidades em ins 

tantes sucessivos. Partindo da expressão do fator de estrutu

ra '(1.47), para deslocando pequenos em torno da posição de e 

quilíbrio pode-se mostrar que o fator de espalhamento (1.48)

deve ser multiplicado pelo fator [57):

T ~ exp
2

-8n
2

<u,+.>h

2
sen 6B

chamado de fator de Debye - Waller onde: <u~> significa o

valor quadrático médio do deslocamento atômico.na direção de
+ ,
h. Se o deslocamento for anisotropico, T passa a ser descrito

como

2
T :::exp (-2 TI h Uh) (2.16b)



onde u é uma matriz simétrica 3 X 3
,

u =: (2.16c)

chamada de tensor térmico anisotrópico.

2.4.2. Cálculo de
+

IF'(h)1 e

A intensidade observada corrigida pelos

mencionados é dada por

fatores

+
l' (h) =:c

L T
P r

(2.17a)

0(1') =:c
ld( (h»

L T
P r

(2.17b)

por (2.15). Os fatores de estrutu

-+-

são as intensidades corrigi das e observa-
onde l'e1 '(h)

c das em escala relativa

onde

11é dado por(2.17a);0(1' )por(2.17b) ;L por (2.10);c

P por (2.13b) e Tr
ra em escala relativa são dados por:

/ 1/2
IF (h)1 =[r' (h)]o c (2.18a)

l' indica intensidade de reflexão segundo uma escala arbi 

trária.
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+
a (I I (h")c

2IF'(h)1o

"-

(2.18b)

2.4.3. Fator de Escala e Normalização dos Fatores de Es 

trutura

o cálculo das amplitudes dos fatores de estrutura

dependem da estimativa do valor esper~do da intensidade I

cada reflexão (2.17a). A estimativa da intensidade esperada

feita com maior facilidade usando-se um "Gráfico de Wilson"

de
,
e

(Wilson 1941 (35)). Neste,Q fator de escala (A) e o fator

de temperatura isotrópico T estão relacionados da seguinte for

ma:

(2.19a)

onde Ih é o valor médio da intensidade medida em função

de (sen 6)/A. <IFh,2,> é o valor esperado da intensidade que

é escrito como

< I F+ 12h
N N

.•.

>= <E E f. fk exp[2ni h
j=l k=l J

(2.19b)

que é reescrito

2 ~
<IF I >:::; <"h

j=l

N N
< L

. E f. f
J=l k:::;l J k

(2.1.9c)
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Tomando o logaritmo e rearranjando a expressão (2.

19a), obtém-se:

log
2

= - 2 Bs - log A (2.20)

Graficando o termo à esquerda da equação (2.20) em

função de s, obtém-se o valor de B e A,o fator de tempera

tura e escala respectivamente que ajustam a melhor reta que

passa pelos pontos plotados.

Pode-se introduzir informações a respeito da estru
, + 2

tura no valor de < IF(h)1 >.

De acordo com Main (1976) toda a informa -

ção estrutural pode muitas vezes ser considerada como uma com

binação de quatro situações tipicas:

a) nenhuma informação estrutural. Neste caso, as

coordenadas atômicas são consideradas como variá

veis randômicas.

b) grupos atômicos com configuração conhecida mas

orientação e posição desconhecidas.

c) grupos atômicos com configuração e orientação co

nhecida, mas posição desconhecida.

d) grupos atômicos corretamente posicionados.

Estes casos influenciam no valor de
+ 2

< [ F(h) I >. Al-

terando o gráfico de Wilson (Figura 37), pode-se observar que

quanto maior a quantidade de informação mais a curva tende a

se linearizar.
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tn (t/>I dF";,
0.77 1.23 1.70 2.16 2.62

0.00'

0.06

w 0.12
-< ..•Q;w

0.18!
0.24

Figura 37. Gráfico de Wilson para C---- 26

- H29 N4 02· a) nenhuma informação (-)

estrutural; b) geometria conhecida

com posiçao e orientação desconhe

cida (•.•); estrutura corretamente

orientada mas posiçao desconhecida

(---) .

A partir da expressão (2.20), pode-se calcular

EIs utilizando a expressão (1.53b) •
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CAPÍTULO 111

Estruturas Cristalinas dos Com

plexos de Európio, Neodimio e

Perrenato com trans-l,4-ditian~

1,4-dióxido, (TDTD)
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INT,RODUÇÃO

Os elementos conhecidos como lantanideos ou terra-

raras com número atômico (2) na feixa de 57-71, entre os quais

se inclue o itrio (2 = 39), são geralmente caracterizados pela

presença de um ou mais elétrons na camada 4f junto com outros

elétrons nas camadas 6s ou 5d. A valência normal dos íons de

lantanldeo é 3+ [59). O íon Ln+3 possui a configuração e

letrônica de xenônio e os ions consecutivos na série somam su-

cessi vamente 14 elétrons na sub camada 4f, como pode ser visto

na Tabela IV [ 60) •

TABELA IV

Algumas características dos Lantanídeos

Atomic
IdealizedObserved AtomicIonicIonizõllion

number

Element
configurationconfiguration"Electro-

radii
Atomic

radijenergy
(Z)

(symbols)

41 I5d I 41 I5d I
negativityb
(Á)

volumec
M3+ (Á)cVfu 6s

57

Lao12o12 1.081.6922.51.0615.61
58

Ce112112 1.08 20.691.034
59

Pr2123o2 1.07 .-20.78 1.013
60

Nd3124o2 1.07 20.600.9956.3
61

Pm4125o2(1.07)
62

Sm5126·0 2 1.071.66 0.9645.6
63

Eu6127o2 1.01l.8528.910.9505.67
64

Gd712712 1.111.6119.880.9386.16
65

Tb8"".129o2, 1.10 .19.250.923
• (or 812)

66
Dy91210o2 1.10 19.030.908

67
Ho101211o2 1.10 18.740.894

68
Er111212o2 1.11 18.470.881

69
Tm1212.13·0 21.111.5618.150.869

. 70
Yb1

13 I214o2 1.061.7024.800.8586.22
71

Lu14121412 1.141.5617.780.8486.15.
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Embora o primeiro membro da série, o cêrio tenha

sido identificado por volta de 1803 [60] , só por volta de

1960 estes elementosatraíram a atenção de físicos e quími -

cos 60. Este fato se deve, entre outros motivos, .pela di

ficuldade encontrada na sua separação e purificação. O desen

volvimento destas técnicas permitiu o estudo individual destes

elementos. Dentre os estudos desenvolvidos neste campo de

trabalho, encontra-se a análise sistemática de compostos de

adição entre sais de terras raras e diversos ligantes t61Jco~

tribuindo para o conhecimento da química "de coordenação des

tes compostos.

Neste trabalho, foram estudados os compostos com

fórmula química

onde Ln =Pr, Nd, Eu.

Estes compostos contêm os grupos: trans - 1,4 - di

tiano - 1,4 - dióxido (TDTD) que é um anel de seis membros

com conformação em cadeira (62), como pode ser visto na Fig~

ra 39, e o ânion perrenato Re04 que é uma estrutura molecular

em forma de um tetraedro (Figura 38).

Os complexos com lantanideo foram preparados no

Laboratório do Prof.Geraldo Vicentini, do Departamento de Qui

mica Fundametal do Instituto de Quimica, Universidade de são

Paulo, como descrito por Vicentini et al [63). Os compostos

não são higroscópicos e são praticamente insolúveis em água.

O estudo da coordenação destes compostos foi feita

usando técnicas espectroscópicas e de difração de raio-X em

monocristais.Ocorre que nestes compostos, a correlação en-
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o

o o

o

Figura 38. Ânion perrenato.

tre a estrutura e as características espectrais é particular 

mente complicada tornando difícil uma previsão somente com os

dados espectroscópicos. Para interpretar os resultaods quími -

cos e espectroscópicos e con~ribuir para a compreensão

propriedades óticas, foram d~terminadas por difração

raio~X, as estruturas mencionadas anteriormente. Na

(3.6), discutiremos os resultados espectroscópicos com

nos resultados estruturais.

Figura 39. Conformação do grupo TDTD.

das

de
-

seçao

base
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3.1. DADOS EXPERIMENTAIS

As experiências de difração de raio-X foram feitas

no difratômetro CAD-4 da Enraf-Nonius utilizando cristais com

forma aproximada de um paralelepipedo cujas dimensões estão in

dicadas na Tabela V. As dimensões das celas unitárias e matri-

zes de orientação para coleta de dados foram obtidas a partir

de 25 reflexões. Parte destas reflexões foram obtidas por var

redura automática (modo normal). Com estas reflexões iniciais,

foi possivel obter uma matriz de orientação aproximada, utili

zada para encontrar as outras reflexões satisfazendo as condi-
- o ,-

çoes: tl > 10 , 1 > 30(1) , cujos indices sao homogeneamente

distribuidos.

TABELA V \

Principais Dados Cristalográficos dos Com

postos de Neodimio (Nd), Praseodimio (pr),

••••••• .A...l\,A. ••• "-' ...L,,"-'.L...I •••••• J •

~omposto

PrNd.EuI
!peso

I

1572.5
1575.83

15B3.551
mo1ecu1ar

sistema

ortorom.ortorom.ortorom.
cristalino . o16.900(5)16.904(3)

16. 892( 1)1
a (H)

b (Ã)

12.959(5)12.945(4)
12. 9411(3)1

c tÃ)

17.83(1)17.778(6)17.675(5)1

.~
v (~ ) 3904(4)3889(3)3863(2)

Den

-\
2.675·2.6912.722

c sem
grupo

PbcnPbcnPbcn

espacial -1

-.f'
em

105.08 .
106.36109.75

r(ooo)

29lj.7.72951.72963.7

-1..( mo:~~' 11 .0.71073 ,~71073

0.71073
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As medidas de intensidade dos feixes difratados p~

ra reflexões com 6
n~ faixa indicada na Tabela VI, foram

feitas usando a técnica de varredura w /26 com as velocida 

des de varredura máxima e minima indicadas na Tabela VI. A ra

diação utilizada foi de linha Ka do Mo, monocromatizada por

um cristal de grafite, (À = 0.71073 2).

A densidade para estes compostos está na faixa de

2.0 - 3.0 g cm-1 l65]. Baseado neste valor, o número de fórmu

las quimicas por cela unitária (z) é igual a quatro. Os fato -

res de absorção calculados pela expressão (2.14) são

na Tabela V.

TABELA VI

Parâmetros usados na medida·é o número

de reflexões coletadas.

-.-. 'p",WdEu..Estrutura

Faixa de 8

0<8~250<8~22O 8~21

Faixa

H· 3.-153-131-13·
Faix.a

K
· 0-200-170-17·

0-17 IFaixa

L· 0-210-18· I

max.

-1
8.0 8.0. 8. OI

ve1.min i-1

I

Mi n.
vel.min2.42.42.4I

,.
I

I
Refi. padrão

I

262 118359I
!i

3542

i
nº de refls.

49102625III

nº de- refls.
3440

22852066
independentes

nº de refls.

1980
15001296

17 3cr( 1)
Rint

4,9 O/o _2.9 0106.4%-

dados
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As reflexões padrões (Tabela VI) mantiveram-se con~

tantes em todos os três experimentos com uma
-

variaçao
,

maxima

de 2%.Nos três experimentos, foram coletados um octante do es-

paço reciproco, incluindo as extinções sistemáticas que
-

nao

eram conhecidas a priori. O número de reflexões coletadas e o

número de reflexões com intensidade I maior que 3 x 0(1) (

onde 0(1) é o desvio padrão de intensidade) é dado na Tabela

VI.

Os módulos dos fatores de estrutura com os seus res

pectivos desvios padrão foram obtidos a partir dos valores das

intensidades dos feixes difratados calculado pela
-

expressao

(2.18a) e (2.18b). Estes fatores foram corrigidos pelos fato 

res de Lorentz e polarização. Os conjuntos de reflexões inde -

pendentes foram obtidos tomando a média entre as reflexões

equivalentes (seção 32.) O 1ndice de consistência interna dos

dados R. t ,definidos na seção (3.2) foi calculado paraln

os três conjuntos de dados (Tabela VI).

3.2. ANÁLISE DOS ~ADOS E DETERMINAÇÃO DO GRUPO ESPACIAL

A comparação dos dados k, k, t , F (h) e os parâ

metros da cela unitária das três estruturas, revela o isomor

fismo estrutural dos tres compostos. Após correção por absor-

ção, justificada pelo alto valor do coeficiente de absorção

~, escolheu-se o 'composto contendo neod1mio para prosseguir na

solução do problema, pois apresentou a melhor
-

correçao eq.

(2.17) os fatores de transmissão máximos e m1nimos foram res-

pectivamente: 0.2708 e 0.1314.

o grupo espacial (Figura 40), uma combinação de ele

mentos de simetria com translação como:planos de deslizamento e

eixos helicoidais, causam no padrão de difração a ausência de
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certas calsses de reflexões. Estas ausências são chamadas de

- . ,
extinçoes do grupo espac~al, tabuladas para todos os grupos es

paciais [8) Como exemplo, consideremos o grupo espacial

em que cada átomo pode ocorrer 4 ou 8vezes na cela uni-p
bcn

tária, a depender de sua posição, devido às operações associa-

das ao grupo espacial, indicadas na Figura 40.

A expressão geral do fator de estrutura pode ser

reescrito na forma:

+
F(h) .= E

j átomos in
dependentes

E + +
f. _exp(2ni h . rk)

J k posiçoes in
dependentes

(2.21)

onde os átomos independentes são aqueles da unidade assimétri

ca, uma região da cela' unitária em que ·qualquer operação de

simetria, atuando num ponto qualquer deste volume, leva

ponto para fora deste volume.

este

Explicitando a 2a. soma em (2.21), indicada por G,

temos

G = exp[2ni(hx + ky + lz») + exp[- 2ni

(hx + ky + lz») + exp[2ni

(
h

- hx +
k

- ky +

1
+ lz) +

z

222

h k 1
exp[-2ni (- --- - hx - --- - ky

2 2
+ lz) + •••

•••••••• 'r. (2.22a)
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Ou

G ::;2 cos[2n(hx + ky + ~z) + 2 exp[2ni

h k

(- + -)) cosn(~z - hx - ky) +
2 2

h k
+ 2 exp[211i (- + - ))

2 2

R,

cos 2n (hx .:....ky - R, z) + 2 exp[ 2ni --]
2

cos 211(- hx + ky - ~z) (2.22b)

para reflexões do tipo hOO pode-se reescrever G na forma

G ::;4 cos[2nhx] (1 + exp1l2 i h)

= 8 cos 2nhx

::;O

R, = 2n

R, = 2n + 1 (2.22c)

ou seja, F(h,O,O) ::;O para ímpar é uma extinção sistemáti

ca. Outros tipos de extinções sistemáticas correspondentes a

êste grupo podem ser encontradas na Figura 37.

A simetri.a dos grupos espaciais implica também que

teremos certas familias de "planos cristalinos" relacionados por

elementos de simetria do grupo. As reflexões correspondentes a

estes planos terão mesma intensidade. Para o grupo P
bcn

temos
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por exemplo: F(h, k, t ) = F(h, k, l',) = F(h, k, 9-)= F(h, k, 9-)=

F(h, k,~) para h + k == 2n e ~ = 2n entre outras [8).

o conjunto de dados apresentou as seguintes condi 

ções para a presença de uma reflexão:

h OJI,

·t par·
O

ki·t par·
h

kO·h + kpar·
h

OO
·h par·

O

kO:k par

O grupo espacial compatlvel com estas condições
,
e

grupo

Pb (nº 60) na tabela internacionalcn
, pode ser feita mediante uma simples troca dos lndices( 8

P . A transforQação dos eixos cristalográficos para ocan

espacial equivalente,

k por h, no conjunto de dados.

Uma medida de qualidade dos dados de intensidade po

de ser obtida calculando um indice de consistência interna dos

dados definidos como: [64)

, 2
ra IN Lb w (F(medio) - F) I

2
r (N - 1) L wFa b

1/2

(2.23)

Onde

L a ... soma sobre todas as reflexões independen

tes

soma sobre as N reflexões equivalentes
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número de reflexos equivalentes

F (médio) ... valor médio dos fatores de estrutura

observados das reflexões equivalentes

w = ... peso aplicado a cada valor de F

que leva em conta a precisão de

medida.

Para os dados do composto de neodlmio obteve-se um

valor final para R
int = 2.9%.

As caracterlsticas do grupo espacial

produzidas na Figura 40. Na Figura 40b

Pb são re-cn
temos todas as opera -

ções de simetria do grupo, cujos s1r.lbolosrepresentam:

eixo helicoidal de ordem 2; o núme

ro ao lado dá a altura do eixo em

relação ao plano do papel em unida

des fracionárias

~: eixo de ordem 2

(a)

(b)

(c) planos de deslizamento com desloca

mentos
(a)

1/2
+

em c

(b)

+
1/2 emb

(c)

1/2
+

1/2
+

em de em b.
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Orlhorhombic JJ1 111 l1l No. 60 PbCll
n14-. 2h

t -;y1- 0---------..0)------0 -+ t
4 .•••. 4, ,

~----~----j----~----].. ~ • 7 •, ,, ,., ,
'1- Õ .õr-----~O _~~......., , ,

~----~----L-- __, :•. ~ . , ... ,, .
1_ 6-------..6>- ----~6 -+ .1.

4 J J 4

-0 Oi
0+0+ ~+G)

i+O

0+
-O

01-

o}-

-fi)

Origin at I
NUOlbcr or posilions,

Wyd;olr nolalioIl,
alld poillt SYlJllllclry

Co-ordinatcs or cquivalent positions
Conditions limiting
possiblc rcl1cclions

8 d1x,y,z;.~--x,~ -y,+z;+x,--y,i;:\',y,-z;
·\',Y,z;

J+x,J +y,.,..-x,+y,z~x,y,+z.-,
General:

hk/: No conditions
Okl: k=2/1
hO/: 1=2n
hkO: h+k=2/1

hOO: (h=2/1 )

OkO: (k=2n)
00/: (/=2/1)

4 c2O,y,l;O,)\~;'!,}+y,{;~-,t-y,!,

4

bIO,l,O;O,J"~-;t,o,O;t,o,~-.

4

aI0,0,0;O,O,J·;-~-,~-,O;J 1.!2,2, .•

Special: as above, plus

hkl: h+k=2n

} hkl: h+k~2n; 1~2n

Figura 40. Dados principais do grupo

espacial Pb 9nº 60).cn

3.3. Solução e Refinamento da Estrutura

A escolha do método a ser utilizado na determinação

da estrutura depende das informações que se dispõe a respeito

do problema. No caso particular dos complexos de lantanideos ,

a caracteristica mais relevante é a presença de átomos pesados.

!liassó a existência destes não é um critério sati.sfatório sufi
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ciente para que optemos pelo uso da função de Patterson. Deve-
" ,

mos examinar qual o numero de atomos pesados e, se possivel

alguma caracteristica peculiar que pode ser revelada por uma

análise preliminar da função de Patterson. Após estas observa

ções, é possivel optar ou não pelo uso da função de Patterson

ou escolher outro procedimento.

Na estrutura que estudamos, a composição
,

quimica
AA , A ,

revela a existencia dos atomos de renio (z = 75) e lantanideos

(praseodlmio (z = 59), neodlmio (z = 60) ou európio (z = 63) .

Como sabemos, a fórmula qulmica e o número de fórmulas por ce

la unitária (z = 4) concluimos que há 12 átomos de rênio e 4

átomos de lantanideos por cela_ unitária.

No grupo espacial Pb há 8 posiçoes gerais ecn

três tipos de posições especiais cuja simetria pontual é 2 ou

1.
o problema:encontrar as coordenadas atômicas (x/a,

y/b, z/c) dos átomos ae rênio e lantanideo, pode ser formulado

da seguinte maneiraj qual'a distribuição destes átomos nas 8

posições gerais e 4 posições especiais da cela unitária?

Se houver um átomo em posiçao geral, necessariamen

te teremos mais 7 outros relacionados por operações de sime

tria do grupo espacial. Para as posições especiais, teremos

mais três outras ~osições, rel~cionadas a primeira por opera

ções de simetria. O número de distribuições compativeis com

estes vinculos são dois:

a) Todos os átomos de rênio em posição especial (s~

metria 2 ou 1 )j

b) Um átomo de rênio em posiçao geral e outro em p~

sição especial.

Em ambas as distribuições necessariamente o ';'tomode
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lantanideo encontra-se em posição especial, fato este justifi,
cado pelo n~mero de ocorr~ncia destes na cela unit~ria (qua

tro) .

o mapa de Patterson (Tabela VII) calculado pela ex

pressão (1.79) apresenta algumas características relevantes.

Inicialmente distinguimos quatro grupos distintos de picos, do

ponto de vista de sua altura. A primeira região do picO~2 ao

~ 7 que atribuimos representardistânciasinteratômicas re-

lacionando átomos de Re(Re - Re ). A segunda região do pico

~ 8 ao ~12, representando distâncias interatômicas rela

cionadas a átomos de rênio e lantânio (Re - Ln). A terceira r~

gião próxima ao pico • 12 representando distâncias interatô

micas do tipo (ln - in). Finalmente, a última região mais bai

xa do pico 12, relacionados aos outros tipos de vetores in

teratômicos.

A primeira informação que podemos obter do mapa de

Patterson é a posição especial em que se encontra o átomo de

lantanideo já que necessariamente este está numa posiçao espe

cial. Para a posição especial com simetria 1 os picos int~

ratômicos entre os quatro átomos relacionados por simetria

são do tipo

Para 1: (0,0,1/2); (1/2, 1/2, O); (1/2, 1/2, 1/2)

Observando a região 3 do mapa (Tablea VII) não

observamos o padrão acima. Concluimos então, que o lantanideo

está em posição de simetria 2 montado num eixo de ordem 2 ao
- +

longo da direçao cristalina b .

Uma informação importante é obtida pela interpreta

ção do pico ~ 10. Este indica, pela sua altura, um vetor in

teratômico entre os átomos de rênio e lantanideo, na direção

do eixo
+ ,
b . Como o lantanideo encontra-se no eixo b deduzi
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mos que um átomo de rênio taQbém deve estar montado num eixo

de simetria 2, na direção de
+ , ,
b. Devemos notar que so ha um p!

co do tipo"10.Caso outros átomos de
A

renio estivessem em pos!

ção especial deveríamos observar mais picos com esta caracte 

rística.

TABELA VII

Mapa de Patterson com os dados do com-posto contendo neodfmioPico

AlturaH/aw/bz/c:

1

S6S0.00000.00000.0000

2

4500.00000.50000.5000

:5

2730.50000.50000.00,00

4

2480.50000.50000.4595

5
2240.42800.50000.0000

6

2100.50000.00000.0405

7

2070.04200.00000.5000

8

1400.00000.08110.5000

9

1330.50000.4201o.SOOO

10

1320.00000.33750.0000

11

1230.50000.16510.0000

12

1160.45790.00000.4570

13

980.27120.1288.0.2295

14

950.22850.37190.2297

15

930.22790.11790.2711

16

910.27130.38140.2713

17

010.26610.04540.2679

18

800.00000.25580.5000

19

790.26310.46250.2302

20

780.50000.24400.5000
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Baseado nesta inforQaç~o, podemos calcular as coor-

denadas fracionárias a partir do mapa de Patterson, Os picos

interat3micos relacionados a ~tomos de lantanideo na ceJ.a uni

tária do tipo:

*

simetira 2: (O, 2YLn' 1/2)

*

(1/2, (1/2) + (1/2)y Ln' 1/2)

obtidos a partir das posições especiais da Figura 40.

Os picos ~ 18 e ~20 satisfazem este padrão e

a partir deles, podemos calcular os valores possíveis para as

coordenadas fracionárias do lantanídeo.

YLn = + 0.1236

z -
Ln - 0.25

As coordenadas fracionárias do átomo de rênio em p~

siçao especial (Ree) podem ser calculadas usando o pico ~ 10

= 0.3359

As soluções para YR ee

Enquanto que

~
sao:

= + 0.2123

x = O
Ree



e

z
Ree

= 0.25

•••

Note que em a~bos os casos, o cálculo das coordena

das de um dos átomos implica no conhecimento das coordenadas

dos outros 3 por operç5es de simetria.

Resta determinar as coordenadas fracionárias dos

outros átomos de rênio. Observando a região 1 nao vemos ne-

nhum pico do tipo (O, y, O) indicando que não há mais que um á

tomo de rênio em posição especial. Logo, o outro átomo de rê

nio está em posição geral gerando por operaç5es de simetria ou

tros 7 átomos.

Temos assim,' os 12 átomos de rênio da cela unitária.

Os picos interatômicos dos átomos de rênio relacionados por si

metria são do tipo:

a) (1/2, 1/2, (1/2) + )
2ZReg

b) «1/2)
+ 2XReg,

1/2, O)

c) (O, + 2YR ,1/2)eg

No mapa de Patterson os picos ~4 e ~5 se enqu§:

po c

dram neste padrão (picos a e b respectivamente). O pico do ti-

ocorre neste caso para uma posiçao particular YR =0.25.eg

As coordenadas fracionárias do átomo de rênio tem os

seguintes valores compatíveis com a informação do mapa de Pat -

terson:
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I

XReg

±O.272

±O.228

±O.25

±O.25

ZReg

±O.479

±O.21

Fazendo UQa síntese de Fou~ier diferença,

1.3.3., e usando as coordenadas fracio~árias calculadas,

~
seçao

a so-

lução que apresentou o menor indice de discordãncia entre

e F expressão (1.87), foi a seguinte:o

F
c

átomo

Reg

Ree

Ln

x/a

0.27

0.0

0.0

y/b

0.25

-0.21

0.13

z/c

0.48

0.25

0.25

Índice de discordância R = 28%.

É interessante observar que os átomos em posiçao

especial só contribuem com interferência construtiva para as

reflexões do tipo h, k, R, com h + k + R, par. Isto im

plica que o cálculo do fator de estrutura somente com estes á-

tomos (lantanídeo e rênio) &pesar dos mesmos terem uma, alta

densidade eletrônica não diminuirá significativamente o índice

de discordância R.

Dentre os átomos a serem localizados, o enxôfre fi

gura como o mais pesado e será o pico mais alto na síntese de

Fourier diferença feita com os átomos de rênio e lantanídeo.
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Sucessivos mapas de Fourier foram calculados para localizar os

átomos restantes incluindo os hidrogênios.

Durante o refinamento da estrutura, surgiu uma pec~

liaridade com os oxig~nios ligados ao r~nio localizado em pos!

ção especial (simetria 2).Como o rênio está ligado a quatro ox~

g~nios, formando um tetraedro que tem um dos vértices localiza

do no eixo de ordem 2, o grupo perrenato está numa configura 

ção incompat1vel com a simetria local, ocorrendo o que se cha

ma de desordem ocupacional. O tetraedro estará em posições di

ferntes em cada cela unitária, posições estas relacionadas por

uma operação de simetria 2. Como o raio-X "vê" uma média

posições atômicas na cela unitária encontramos, no mapa

Fourier diferença, dois tetraedros com os oxigênios do

das

de
,..

renio

nos seus vértices. Um dos vértices do tetraedro está localiza

do no eixo de simetria.2, entre o átomo de rênio e o átomo de

lantanideo, os outros três estão desordenados. Durante o refi

namento o número de ocupação destes átomos foi fixado em 0.5.

o refinamento das três estruturas isomorfas aprese~

tou os seguintes valores para os indices de discordância R e

Rw definidos na seção (1.4), considerando fatores de tempe

ratura anisotrbpicos para os átomos de rênio e lantanideo.

Estrutura PrEuNd

H

0.0740.0620.061

Rw

0.0780.0650.064

P

0.0010.0020.001

correçao por absorção

--
nao naosim

o refinamento foi feito miminizando a expressão:
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Ew(IFI -IFI)2o c

- 2 2
Com w = 1/ l o (F ) + p I F I J

o o

onde o valor de p é indicado na página anterior.

Os fatores de -espalhamento para os átomos, com exce

ção do hidrogênio,foram aqueles utilizados por Cromer & Mann

(1968) [66J com correções para dispersão anômala de Cromer

& Liberman (1970) [67] . Para os átomos de hidrogênio usou-se

os dados de Stenary, Davidson & Simpson (1965). [68]

3.4. Descrição e Caracterização das Estruturas

Os parâmetros posicionais e os fatores de temperat~

ra finais para os átomos de uma das estruturas encontra-se na

Tablea XII do Apêndice A. (Eu). As distâncias interatômicas e

ângulos dos grupos TDTD e o ~errenato nas Tabelas XIII e XIV

do Apêndice A~ (Eu) . A listagem final dos fatores de estrutu

ra observados e calculados, posições dos hidrogênios e fatores

de temperatura anisotrópicos encontram-se no Apêndice A.

A coordenação em torno do átomo de lantanldeo ( Eu,

Nd, pr) pode ser vista na Figura 41. Pode-se observar que um

dos átomos de rênio e outro de lantanldeo estão localizados

num eixo de simetria C2. Ambos estão coordenados através de

um dos oxigênios do perrenato, situado no mesmo eixo. Os ou

tros três oxigênios do anion perrenato estão descoordenados.

O poliedro de coordenação ~ aproximadamente um anti

prisma quadrado distorcido, tendo uma simetria próxima a

e simetria real (cristalográfica) c2.

C
4v
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\

Figura 41. Estrutura da coordenação em

torno do átomo de lantanideo (Nd,Eu,

Pr). O simbolo (,) indica átomos re

lacionados pelo eixo de ordem R.
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As moléculas de água, relacionadas em pares pelo ei
~.

xo de simetria 2 formam a base quadrada, distorcida, n~o enca-

puzada. A outra base, encapuzada, é formada por dois grupos

TDTD, cristalograficamente independentes e os seus equivalen 

tes relacionados pela operação de simetria do eixo 2. Um dos

grupos independentes encontra-se em posição geral, tendo um de

seus oxig~nios descoordenados. O outro grupo TDTD está situado

num centro de simetria e os seus oxigênios coordenam cátions

Ln+3 vizinhos formando uma ponte entre estes. As pontes se s~

cedem gerando cadeias infinitas e paralelas na direção crista-
, ~ - ,

lografica c. A projeçao de uma destas cadeias poliedricas po-

de ser vista na Figura 42. Os poliedros adjacentes, na cadeia,

estão relacionados por uma operação de inversão em relação ao

centro de simetria, onde se encontra o grupo TDTD que forma a

ponte. Na Figura 43, poqe-ser ver uma projeção do poliedro de

coordenação evidenciando os grupos TDTD coordenados.

A estrutura possui dois grupos descoordenados: um

anion perrenato em posição geral e um grupo TDTD situado num

centro de simetria.

A caracterização da simetria local em torno do lanta

nideo é feita identificando o politipo favorável num sistema

de nove pontos (os vértices do poliedro), localizados numa cas

ca esférica de raio igual a distância média entre os oxigênios
, +3 .-

e o cation Ln , levando-se em conta apenas interaçoes repuls~

vas entre os vértices [69] . Minimizando a energia repulsiva,

e escrita na forma:

E = Q E r ..
lJ

-n
(n = 1,2, ••. , 6; i ,;,j)

onde r ..
lJ

Q

é a distância entre dois vértices do poliedro

é uma constante dimensional.
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encontra-se dois arranjos de maior simetria; C4v e D3h. Se 

gundo o modelo, dentre estas a configuraç~o de mínima energia
,
e a [69] •

Na Tabela VIII compara-se os ângulos diédricos en

tre as faces triangulares das três estruturas isomorfas com os

valores obtidos através do modelo descrito.

TABELA VIII

Ângulos diédricos entre as faces triangulares

do poliedro com simetria C4v (valores teóri

cos obtidos por Gugenberger e Huetterties

(1976) (69) segundo o modelo da esfera rigi

0(4)0(21)0(12) - 0'(4)0(12)0'(21)
0(21)0'(5)0'(12) - 0(12)0(5)0'(21)
0(4)0(21)0'(5) - 0(5)0'(21)0'(4)
0(4)0(5)0(12) - 0'(4)0'(5)0'12)
0(4)0(5)0'(4)0'(5)-0(12)0(21)0'(12)0'(21)

Plano

da discutido no texto.

Plano

Ansulos diedricos valores

Ln=Pr

Ln=NdLn=Euideais

166.9

164.9:1.64.4163.5
153.3

152.9151.9163.5
144.3

146.6145.3128.2
143.4

144.B146.0128.2
0.0

0.00.00.0

*
o sifubolo (') indica ato~os relacionados pelo eixo de ordem 2

Gue passa pelo centro de poliedro
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--0-

c

04'

05'
05

04 '

~

~

Figura 42. Cadeia poliédrica na direção c;

as linhas (=) indicam distâncias de coo~

denação e distâncias interatômicas;as li

nhas (-) indicam o poliedro. O simbolo

(,) indica 'átomos relacionaods por si-.

metria.
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eu'

05'

C13'

C 121

c

CI3

CII

011

Figura 43. Projeção do poliedro ao longo
, +

do eixo cristalografico b mostrando

os grupos TDTD coordenados. O simbolo

(I) indica átomos relacionados por si

metria.
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Os valores médios das arestas caracteristicas do

antiprisma quadrado com chapéu (AQC), normalizado pela distân

. '. ' . +3 . '" .
ela medla entre o catlon Ln e os oXlgenlos que o coordenam,

são dados na Tabela IX. As arestas earaeteristieas do AQC

dadas na Tabela X.

-
sao

Os dados das Tabelas VIII e IX indicam uma coorde-

nação aproximadamente AQC. Deve-se observar que a base formada

pelos oxigênios 0(4)-0(5)-0'(5)-0'(4) não é exatamente plana,

no entanto, o plano médio que passa por estes átomos é exata 

mente perpendicular ao eixo cristalográfico b. O ângulo entre

os planos formados pelos átomos 0(4)-0(5)-0'(5)-0'(5)

O' (4)-0' (5)-0(5) ou 0(5)-0(4)-0' (4) e O' (5)-0(4)-0' (4)

7.80 e 8.10 respectivamente.

TABELA IX

Parâmetros de Forma Definidos por

Drew (1977) [70]

Valo~es obse~vadosvalores

Lr,=PI'

Ln=NdLn=Euteo~icos

c

1.131.121.12 1.13

s1

1.281.271.26 1.32

s2

1.161.171.17 1.13

1
1.181.181.17 1.18

,
e

e

de

Para passar da configuração C , para D3h4v

um alongamento da distância entre 0(71) e 0(5)-0'(5)

ocorre

ou.
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0(71) e 0(4) - 01(4) na direç~o b . O ~ngulo entre os pIa

nos 0(4) - 0'(5) e 0'(4) - 0'(5) - 0(5), denotado por
,
e utilizado com um valor discriminante para aferir

estruturas

a transição entre

estudadas

[70]
"
angulo

No caso

(O) , indica

das

uma

distorção da configuraç~o ideal C4V em direção a outra D3h '

chamada de prisma triangular tri encapuzado (TCTP). Este fato

pode ser compreendido mais facilmente observando-se a Figura

43. Na Figura 43b a diQinuição da distância entre o segmento

43 e o ponto 9, ou o se~mento 52 e o ponto 7, ou o segmen

to 68 e o ponto 1, por meio de uma "compressão" ocasiona uma

transformação de D a C4 . No caso discutido neste traba -3h v
lho, ocorre o oposto , um estiramento da distância entre o se~

mento 0404' e 071, ou seja, uma distorção em direção a confi

guração D3h.

CSAP TCTP

2 ~

6
8

1 5~

O>3:;-=7-J- ~ 5~2

~ 7
4

C4V

D3h

Figura 44.. Transformação entre as config~

gurações C4V e 03h caracteristicas de

compostos com número de coordenadas no

ve.
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TABELA X

o

Dist~ncias interat5mkas em (A) para as tr~s estruturas isomor-

fas (o nome das arestas foi dado segundo Drew (1977) (70).

Ln=PrLn=Nr.lLn=Eu

Ln-O(4)

2.55(2)2.56(2)2.52(2)
Ln"·IH5)

2.58(2)2.58(2)2.55 <:2)
Ln-O(12)

2.49(2)2.48(2)2.41(2)
Ln·-O(21)

2.4~H2)2.40(2)2.36(2)
Ln-O(71)

.2.62(3)2.61(3)2.60(3)

ar·esta r.lo tipo c.'

0(71)-0<12)

2.84(3)2.81(2)2.77(2)
0("71)..·0(21>

:2• 85 ( ~1)2.82(2)2.80(2)

apesta ôo tipo s1
0(12)-0(21)

3.19(2)3.14(2)3.09(2)
O (12) ·-0'(21 )

3.27(2)3.24(2)3.16(3)

a~esta 00 tipo s2
0(4)-0(5)

2.95(2)2.95(2)2.90(3)
0(4)·-1)'(5)

2.92(3)2.94(2)2.90(3)

aresta do tipo 1
0(4)-0'(12)

3.25(2)3.24(2)3.16(3)
O (4 )..tH 21 )

2.85<:2)2.81(3)2.79(3)
0(5)-0(12)

2.74(3)2.75(2)2.70(3)
O (~i) .•I)I ( 21)

3.06(2)3.07(2)2.99(3)
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3.5. Resultados Espectroscópicos

Nos estudos espectroscópicos dos compostos contendo

lantanideos explora-se as caracteristias de fluorescê~cia do

Ln°1-3 [71 j • O espectro de emissão do ion trivalente de lanta-
, rv "

nideo resulta de transiçoes infra-4f, de carater predominante

de dipolo elétrico embora a radiação de dipolo magnético seja

também responsável pela intensidade das linhas do espectro ob

servado. Para o ion livre as transições de dipolo elétrico en-

tre os estados da mesma configuração 4f são estritamente proi

bidas. Desta forma, o espectro observado deve ser explicado em

termos das interações do ion com o campo ligante. O efeito do

campo ligante é remover a degenerecência J dos vários termos

2S+1Lo danào origem a estrutura hiperfina das linhas de emis
J

são. A extensão com que a degenerecência é removida dependerá

da força do campo e de sua simetria [72]. A pequena quebra

das linhas de emissão que caracteriza o Eu+3 é útil para es

tabelecer a simetria local do ion no complexo. Na Tablea XI ,

calculada por Fosberg [73), estendida por Castellano para o

grupo D4d [74), temos a atividade das transições do nível

não degenerado 5DO para o nível degenerado 7Fj; para diver
sos tipos de simetria local.

No trabalho de Escoralick, Zinner, Vicentini et al.,

foi estudado o espectro de fluorescência do complexo de euró -

dois

picos

com

e

e uma outra banda a
-1

e 16135 cm

rsolvidos a
5 7
DO + Fi -1
a 16320 cm

7
F2•

ombros

5D
O +

banda fraca correspondente à
-1

16872 cm

sição

pouco

pio. Este espectro, que reproduzimos na Figura 45, mostra uma

banda 5DO ~ 7DO ; dois

e 16925cm-1correspondente à tran
-1

16340 cm

16235 cm-1 atribuída

Comparando-se as bandas observadas com a Tabela de

fosberg, vemos que se pode indicar a simetria C . No entanto,4v
este resultado não é fãcil de se obter, sem os resultadoses-
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truturais. VereQos mais adiante alguns casos em que ..• o

espectro é muito mais ambíguo na indicação da simetria local

t d· +3em orno o lon Ln .

A análise d8 espectro de infraver8elho do composto

indicou que há grupos s + O coordenados, não sendo possível

afirmar nada sobre possíveis pontes, formadas por grupos TDTD.

5 700-- F2

I I
16 17 x 103 em-I

Figura 45. Espect'ro de Emissão do Composto

de európio a 77K.
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TABELAXI--
,

7 F .Desdobramentos
dosniveis eatividades

5D

7 F .

J

das

,..

Eu(rrr)transiçoes
--paraoion

o
J

em
camposligantessemcentrodesimetria[73)

,--
J·a JoJJ'lJo1-J-4-

l1attrh
---- ---

rb DE o.c
r [I!~r DEtHr llEDIr DE!!(• , . A1 o •T1 • •I.. "2 ••"I

.t, ••
t1 • •I

ta • •
ti • •

Tz

T.

A1 • •'1 - •
.I.•.

AI ••
AI

tI. • •
T •••f

TI • .'
ti • •

ta • .•
D

A1 - .•AZ •.••AI •.•"2 • •11.1 •••••• • ••'1 ..'1 ....AI • •
·1 ••

'1 ••11 ••••1 •• II ••,) .u '••• D.
"1 - ..~ ...AI •••AI - ••1A1 • -1 ••

u. ••Uz • •A) ••U .••
.n ••

'n
AI .•••x) .•A,! ••••1.'1-.A'!--r -• Xz •• •2' •.•ZI' •••

..' .-
1.1 - •Ai '- -

!" ••
X'z •. '.X'z •. -

~... r ..•
'" AI •.•i.z -'.AI ••••A) _ •.

U~ .•.•a •.• li •.•II ••••A ••
IZ • ••

'1 • -. li -'-••• u .o.I) • -
ZE •• ',t. Da

Ar. ••11 • •.U- - A.. - $A --

Iz • •.
li • .'ZBI ••)11 • •

. I) •.•.
IZ • •ZBz • •Uz • •

I) ••
ZIl~ • •••UJ • ••

c•.•
"t!-AZ ••.'AI • -,AZ - •1AI • -

I ••.
II - -II - -AZ - •

IZ·· •
IZ - .•1i - -

a ••
11 ••I) -

2E ••
·c,..

AI •.•AZ ••.AI •.•AI •.••2Al • -I ••. u ••%Az - •~l- .
ZE ••

• •
C)lI

~l ••.~ -.Il- . J:- . AI ••••

•... .. !' • -.!' ••11' ••." .. %Ai • -IA" ••, I" ••I" ~ •
C2.,

AI • •Az ,. •%AI • -AI • -SAI • -

11'· •
Aoz - •ZAZ - •ZAZ - •

IZ • •
11 • •ai • •.Ul '. •

~z • •
ZlZ • •Uz • •

c.

1• • A• • A.·'. A• • SA••
a .•.•.

ZJ 21·- -.u- ..
I

• • ZE•• ZE• •
CJ

A .••A• • A.·" S",• • SA• •I • • 2E• • 2E• • 3E• •
Cz

A•• A•• 3A " •)A• • 5A·.
n

• • ZI·.' u• • u• •

C,

I' • •1(' ••SA' ••SA' ••SA' ••

U" • •
ZA" • •ZA" ••4.(" ••

"

.*D4d
A':"":'A"-i'A'--A"-i-A'--

E'+-

E'+-E'+-B~--

G"--

E"-+B"+-

E"'-+

E'+.-
EIl--E'''-+

Contribuição de Castellano, E.E. e Becker
, • 't'ft$l~ões (artes ~e car;ter aipolo .,~"cllco I.perodas so.ente p.ra

'Do -- "l'SOO-- 'FJ IJ-i~par) é usu~l~.nte {racI p~ra trl.lições de ca
'.te, dlpolo Ilétrlco,

\ • ~b'eYl.~õcs e s(cbolo.: r repr.,cntlç.o lrredut(yel. DE. trlnslç'o per

.Itldl por dlp~l~ 11itrlco; DM. tranl.çõo veraltld. ror dlpolo ··s·êt.c~
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3.6. Conclusões

As três estruturas estudadas são similares em diver

sos aspectos, mas deve-se notar (Tabela X) que a distância mé

dia L-O é diferente em cada estrutura. Em ordem decrescente ,

temos: Nd = 2.52(2) R Pr = 2.51(4) R Eu = 2.48(9) R. Este

fato é esperado apesar do número atômico aumentar. O efeito

acima chamado de contração dos lantanideos, também observado

em menor escala nos elementos de transição interna na medida

em que os subniveis d s~o preenchidos. Quando o n~mero at;mi

co aumenta, a interação eletrostática' entre o núcleo e os elé

trons da camada 4f se torna mais forte, ocorrendo uma contra

ção no raio do ion. Na série dos lantanideos a contração atin

ge 22% no raio iônicoj de 1.061 ~ para La+3 até 0.848 ~ p~

ra o lutécio.

Como os lantanideos tem tamanho relativamente gran

de, em comparação com os elementos de transição d, eles têm

em geral, número de coordenação maior. Para os metais de tran

sição, coordenação superior a 6 ocorrem com grande dificulda

de devido a força de repulsão entre os ligantes na esfera de

coordenação.

Nas estruturas com os átomos da série dos lantani

deos a diminuição do tamanho do ion influi drasticamente na

arquitetura molecular. Vejamos o caso de estruturas com os

mesmos ligantes deste trabalho, mas com um átomo de lantanideo

de raio menor, o holmio por exemplo. Nesta estrutura a repul 

são entre os ligantes na esfera de coordenação torna-se sufi 

cientemente grande para que a estrutura de coordenação nove,oQ

servada no caso do Pr, Nd e Eu torne-se energeticamente instá

velo Neste momento, o número de coordenação e a estrutura cris

talina muda completamente, como descreve J. Miranda et al.l75J

O número de coordenação passa a ser oito, formando também ca

deias infinitas através do grupo TDTD. O átomo de holmio neste
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caso, est~ em posiç~o geral com uma simetria local D distor
2d

cida.

Outro fator que influi na coordenação em torno do

ion La+3 depende tamb~m do tipo deligante. H~ diver~os tipos

de ligantes: monodentados, como no caso destas estruturas; bi-

dentados, como no caso do ligante N, N, N', N' - tetrametilma

lonamida descrito na estrutura com lantânio descrita por Cas -

tellano et a1 [76 J. Neste caso, a estrutura de coordenação e

a mesma observada neste trabalho. O ligante bidentado coordena

nos lados e (Drew 1977) das faces triangulares.

Este tipo de ligante impõe uma restrição no lado

do poliedro; especula-se que estes vinculos devem ser responsá

veis pela configuração da coordenação C4V (aproximada), uma

vez que o poli tipo mais favorável para esta coordenação é D •3h

Já na estrutura contendo o mesmo ligante, mas com o samário e

érbio o número de coordenação cai para oito, havendo também u

ma alteração no grupo espacial em que as estruturas cristali 

zam, como descrevem Castellano e Becker [76]. O curioso des

tas estruturas é que a maneira como o ligante coordena, altera

a estrutura do poliedro devido à restrição estereoquimica. Os

ligantes bidentados podem também formar pontes entre os polie

dros adjacentes, como ocorre na estrutura contendo neodimio e

lantâneo, desritos por Castellano et alo (77). As estruturas

mencionadas até aqui tornam claro o papel importante queitem o

ligante podendo alterar sensivelmente a estrutura da coordena-
-

çao.

Uma outra caracterÍstica dos complexos contendo la~

tanideo é a discrepância e a dificuldade que se tem em determ!

nar a simetria local do ion através da fluorescência do euró 

pio. Neste caso, o estudo por difração de raio-X é fundamental

para que se possa compreender a estrutura de coordenação e o

motivo pelo qual surgem estas dificuldades.

Os dois casos a seguir são úteis para que se possa
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, ,
compreender o motivo pelo qual e dificil determinar a simetria

•••

da coordenação através de dados espectroscópicos,

Na estrutura contendo samário, coordenado pelos li

gantes bidentados mencionados anteriormente (coordenação oi

to), o cátion Ln~3 está localizado numa posição de simetria

pontual exata C2.

Os dados ~spectroscópicos indicaram uma simetria

D2d, No entanto, o espectro de fluorescência do európio não é

completamente consistente, Os resultados cristalográficos indl

cam, no entanto, uma simetria local aproximada D4d' Admite-se

que a distorção da configuração antiprismática seja responsá 

vel pela ocorrência de outras linhas no espectro tornando difí

cil a sua interpretação, Uma outra explicação para conciliar

os resultados espectrescópicos resulta da postulação de uma es

pécie dimorfica para o 'composto contendo samário, Esta última

explicação é, como ressaltada pelos autores, uma especulação,

Em outro trabalho, Oliva, G, et aI, [78J determi-

naram a estrutura do complexo Eu(C103) , 6 DPPA, Nesta estrutu

ra, o átomo de európio é coordenado por átomos de oxigênio de

seis grupos DPPA numa config~ração cristalograficamente octoé-

drica, O espectro de fluorescência do Eu+3 não é compatível

com a coordenação 0h' Isto levou os autores a atribuirem as

distorções observadas no espectro a distorções dinâmicas da si

metria 0h devido a efeitos térmicos,

Os efeitos descritos, como foi visto, alteram sensi

velmente o espectro de emissão do európio, No caso das estrut~

ras deste trabalho, vemos que aparentemente não é muito sensí-

vel a distorções, mas como observado por Oliva, G,

espectros são sensíveis a pequenas deformações,

os
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"
APENDICE A

Tabelas referentes aos complexos de lantanideos

discutidos no Capitulo 111
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Tabela KII

posicoes atolicas ea coordenadas fracionarias , COI

0$ desvios padroes esti.ados indicados 91 parenteses.

e os fatores de te.peratura isotropicos (A ) para o

**
co.plexo contendo Niodi.io

*
Atam

x/a,=,/bz/cBiso

Nd

0.50.6267(2)(>'251.97(6)
S(11)

O.t31~H4)0.5340(6)0.2599(4)3.9(2)
S(12)

0.3296(4)0.4749(6)0.2963(4)3.2(1)
0(11)

0.104(1)0.457(2)0.316(1)4.8(5)
0(12)

0.3654(9)0.552(1)0.242(1)2.9(3)
C(11)

0.205(1)0.615(2)0.309 (1)2.7(5)
C(12)

0.262(2)0.552(2)0.353(2)3.7(6)
C(13)

0.260(2)0.405(3)0.244(2)4.3(6)
C(14)

0.201(1)0.470(2)0.200(2)3.0(5)
0(21)

0.4875(9)0.558<1 )0.3751(9)2.8(3)
S(21)

0.5346(4)0.4[,98(6)0.4116(3)2.6(1)
C(21)

0.53·~(1)0.526(2)0.437(1)2.7(5)
C(24)

0.463(1)0.402(2)0.465(1)2.2(5)
S(31)

0.4381(3)0.1063(5)0.4804(4)2.5(1)
0(31)

0.460(1)0.163(2)0.5521(9)3.4(4)
C(31)

0.529(1)0.071(2)0.436 (1)2.1(5)
C(34)

0.410(1)-0.024(2)0.505(1)2.7(5)
0(4)

0.425(1)0.752(2)0.3358(9)3.0(4)
0(5)

0.402(1)0.735(1)0.1715(Cj')2.7(3)
Re (61)

0.2235(1)0.2447(1)0.5203(1)2.60(4)
0(61)

0.130(1)0.234(2)0.501(1)4.5(4)
0(62)

0.274(1)0.304(2)0.443(1)5.0(5)
0(63)

0.247(1)0.318(2)0.598(1)4.8(5)
0<.S4)

0.265(1)0.123(2)0.533(1)4.1(4)
Re(71)

O •.-0.2914(2)0.256.22(9)• ..1

0(71)
0.50.425(2)0.253.7(5)

0(72)
0.479(3)0.236(4)0.326(2)4.(1)

0(73)
0.398(2)0.262(3)0.193(2)2.7(7)

0(74)
0.441(3)0.238(4)0.317(2)4.(1)

*
para os atomos de Nd e Re. Bi$0=4/3f T'i B~i (Haailtor••1959) (ao]&.J**
as outras tabelas de coordenadas ato.icas dos co.plexos

contendo. Praseodimio P. Europio nao serao apresentadas porse tratar de estruturas iso.orfas.
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Tabela XIII

entre li9scoes pôra os ~rupos TDTD

refernt~ ao comalexo cotendo Niodimio

8(11)-0(11)
S ( t 1 ) .. C ( 11 )
S(11)-C(14)
C ( 1 1 ) '- C ( 1 2 )
C(12)-S(12)
C(13)-C(14)
C(13)-S<12)
S ( 1 2 ) .~() ( 1 2 )
0(21)-5(21)
S ( 21 ) .- C ( 2 1 )
S(21)-C(22)
S(31) --1)( 31 )
S(31)-C(31)
8(31 )-'C(32)
C(21)-C(22)
C ( 3 1 ) •. C ( 32 )

O(11)-S(II)-C(11)
O(11)-S(11)-C(14)
C(11)-5(11)-C(14)
S(11)-C(11)-C(12)
C(11)-C(12)-S(12)
C ( t 4 ) .. C ( 1 3 ) '. S ( 1 2 )
S(11)-C(14)-C(13)
C( 12) ··:H 12) '-C ( 13)
C(12)-S(12)-0(12)
C(IJ)-S(12)-O(12)
O(21)-S(21)-C(21)
0(21)-S(21)-C(24)
C(21)-S(21)-C(24)
S ( 2 ,. ) -. C ( 21, ) .• c (24 )
S(21)-C(22)-C(21)
O ( :11 ) - S ( 3 t ) ..C ( 3 1 )
O(31)-S(31)-C(34)
C ( 3:l. ) - S ( 31 ) ..,C ( 34 )
S(31)-C(31)-C(34)
S(31)-C(32)-C(31)

1.48(2)
1.85(3)
1.79(3)
1.48(4)
1.82(3)
1.52(4)
1.75(3)
1.51(2)
1.55(2)
1.79(3)
1.76(2)
1.52(2)
1.79(2)
1.81(3)
1.54(3)
1.59(3)

106(1)
107(1)
96(1)
112(1)
115(1)
115(1)
112(1)
99(1)

104 (1 )
106 ( 1)
106(1)
104(1)
99(1)

112(1)
113(1)
107(1)
10B(1)
95(1)

111(1)
110(1)
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Tabela X rv

Distancias e an9ulos entre ligacoe~ COIII

desvio ~ad~ao estimado ~ara o COIIIPosto

Nd (Re04)3 • 4 TD1"n • 4 ,.,20

Re(61)-O(61)
Re Ud ) o. O ( ~ 2 )
Re(61)-O(63)
Re ( 6 1 ) .- O ( 6 4 )
Re(71)-O(71 )
Re(71 )·-0(72)
Re(71)-O(74)

O(71)-Re(71)-O(72)
O(71)-Re(71)-Q(74)
O( 61 ) .•Re ( 61 ) ..0 Q ( 62 )
O(61)-Re(61)-Q(63)
O ( 6 t )..f~e ( 61 ) 0- O ( 64 )
O(62)-Re(61)-Q(63)
O(62)-Re(61)-O(64)
O(63)-Re(61)-O(64)

1.67(2)
1.75(2)
1.71(;~)
1.69(2)
1.76(3)
1.60(5)
1. 72 (5)

l1S.(1)
112.(1)
108'<1>
111'(1)
106.(1)
108.(1)
11:5'(1)
111'(1)



132

Tabela XV

coordenadas fracionarias dos

ato~os de hidrogenio do complexo

contendo Niodimio

atoRlo H/a~/bz/c

H(11!>

0.22230.64640.2486
H(112)

0.18260.63430.2018
H(121)

0.27440.54560.2837
H(122)

0.25010.72110.2433
H(131)

0.22300.35800.2719
H(132)

0.27910.37180.2017
H(141)

0.18520.41650.1713
H(142)

0.13450.:~7310.1906
H(211)

0.17920.43210.1119
H(212)

0.57170.52090.5446
H(241>

0.49510.36140.4924
H(242)

0.65110.54470.4827
H(311)

0.~:;8610.09050.4602
IH312)

0.53490.06420.3759
H(342)

0.45900.00630.4854
fH 341 )

0.5078-0.00450.5238
H(41)

0.41940.81710.2B91
fH 42)

0.47140.76290.3094
H(51)

0.43850.75130.2126
H(52)

0.36310.67010.1882



133

Tabela XVI

fatores de temperatura f\n1~tropicos

para os atomos de Renio e Niodimio

Atomo IJ(1d) U<3,3) lH2,3) U(1,3) U(1,2)

Nd
Re(1)
Rfj ( 2)

0.032(1)
O. ()274 U'd
0.142(2)

0.023(1)
0.0324(7)
0.019(1)

0.0198(9) O 0.003B(9)
O • 03'7 O ( 7) .•O • OO 4 9 ( B ) - O • O 02'7 ( 5 )

0.074(1) O 0.077(2)

o
0.0023(6)
O
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Tabela XVII

F~torRS de estrutura caculados e observados

*
par~ o composto contendo Europio

*
as tabelas referentes as estruturas contendo

Niodimio e Praseodimio sao omitidas por se

tratar de estruturas isomorfas
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EU (RE04)~ 4TIlTD4H20[ F(OBS) > 6*SIGMACFCOBS» J

COLUMNS GIVE VALllE~:;OF H ,

10*rODS I 10iFCALC

h:::

O L:::O1 2108 19844 1211 11501 1055 10856 1783 16992 1211 1223
2 1365 1242

3 12Ó4 1271•...5605322558531'8 295:1.30153 lej4,~ 1478.)
4 6142 6433

~; 1815 18936 13;;'8 12653619772 10B368004 3240 3457
6 L~lB lOUn

7 11.B7 11628 163() 16415 1105 1119 14 1201 1294\:.-38744()'"
8 5é/Í 7 5422

9 2074 1880 14746751US'13752 165576596 16:'57 1579
12 :1.::5 8 B 1:}4,}

K:::: 10 t-OK=~i L=19ni4716K'-5 l.=..,7 1971179tl- oc.

14 lB43 1686 O 2283 ~~O711 243~i ~!473K= 11 L=13~;9l6618 3332 3169
K=

1 L~:()2 3042 31512 2110 1997l 1290 133648"""" '?6B9 1242 126bI ~)
1 2303 2411

473367031';0618832B43(}OOI 1103 1097 10 3091 3051
3 30 1~5 ~~8ld

/:,2071 :W07.:I907 10394 111~3 1123954~)~\4.;; li11:.3011~56
5 37~:;83605

8 1136 10975 2519 25026 1354 1465 1061~íc:.S'3 12 2731 2~~75
7 ~~O17 :~/'~':i7 1 ()

575545()3279 34661649.S07 1195899'i 13 1435 1:W~~
9 12.18 1105

1\= 11 L=()7 1929 20e3(3 1841 1768 13?S'(".)828 14 2082 2060
11

1622 13~..i~:j1 1U'7:=; 196:~n 2406 2375K= 12 L=1 15835665 16 16.!>7 1435
13 1124 1087

3 1232 12209<j'~;1838:~ 10139S'6K=6 L=r,t<==2 L=3.::
1\:::

2 l.:;::()5 1458 15~~9 10 3347 3{,09K::;O L='")O ~HBl 3418O 12211234.<..O 3615 3977 9 1200 1217 12 2545 24351900 106218557781462472
2 26~){~ J~9~';

K= 12 L:::O 13OlO8582 4717 53242 3792 39472 1019777
4 5076 5820

2 3732 3706 14 2072 20243 110i' 10393 1212 112"77570583•••16 :)332 348~'; /.)311>0 2992K=Ó L=1lf 21 '1'0 22Ii~")4 2393 23906 1041 113~J
8 3020 2862

K= 13 L::OO 3771 38075 2021 1(;1036 1636 17098 1093 1098
14 1247 1176

15804642 3498 35546 65~i5 699'1'77:~2789 10693644
16

950742K=1 L=1351655074534388 1110 1126 1184884~j
t,=

;3 L=O1 1124 10:374 3466 3654B 2209 2043 10 11~2 1109 1497369B
1 2085 2007

2 1062 10706 3081 :H359 13'1'21226 14884703K=3 L=3
3 1~)92 17'41

:'56915698 1279 1132 10 4008 3884K=7 L=21348~; 3502
~i 147'l 1544

4 2969 294(J9824906 12 2200 173317107612 2069 2028
7 2217 :W94

5 2272 1928 10 2058 2090 16 1947 20523 1116 109"73 4024 4363
9 3504 3385

6 2059 1981 110:54855K=1 L=27888805475876·4
11

1160 11038 3331 3214 12 1460 15111 2517 261895;!83035866886
13 1240 1111'410 3742 3492

t,=7 L==1.3 2518 2608 13811800()251~' 2769
15 1053 1130 11 1049 1015

1 1668 17294 1309 1353K=(3 L=27 2838 2819
t,=

4 L=O 12 2697 251724826555 2390 2205O 2775 27068 2854 3067
O 5381 5906 14 2613 2430

;1 1013 10077 1540 14491742753 10 2978 3047
2 4006 4137 15

9237014 2()53 282494053152 3462 3333 11 2057 2002
4

595601 16 1684 146857C:-1:'739 11 1609 15453814940 12 3046 2883;JoJ6 3066 3104 K=2 L=16 1252 1315 13 1437 14014 1499 l:7j68 13703659
8 14fJ:~1273

O 1241 10777 1818 1871K:.:2 L=r,6 2635 2740 14 1653 1836.c.
10 1::'011209

18117878 2675 2692O 3633 31'737797860 15 1065 1202
12

84173329~~0965 10 2419 23041 2167 2127n864763 16 1853 1ó50
16 2238 2057

5 1223 1283 11 10459272 5622 6217 10 1463 1470K=4 L=3
K=

5 L=O6 1115 1061 12 2076 2081:3 1441150/' 12843791O 1308 1347
1 1821 1888

B 1412 1408 14 1894 18864 1063976K=9 L=21785787
5

983 1002 10 1015945K=8 l.:.:16 2805 27951 2208 21'702 1.8b,) 1799
7 1225 1252 14 1320 1176

O 1529 14707 1630 15763 2161 22373591{)94
11

747750 16 10929221 1170 11448 2079 21.S6r..-9628345759655..s15 1038 870K=3 L:;;:12 1350 1322 10 2078 19816624628(, IH·4 1155
K=

6 L==O1 2672 26004 13fJa 1~525 129578477 1432 14678 1330 1285
O 4931 4927

2 2124 2347l.894855 14778655 111557 1523K=5 L=3
2 2530 2562

:326~j8 28947962874K:.:3 L=2K= 10 L=")11674 1527"-4 3093 3150 4 1973 22078 1917 18931 3762 3898O 2785 26262 1745 1651
6 2982 2'i9y'

5 27~j7 ~:945 117006373 3371 37392 1617 15323 1883 1722
8 1619 1585

6 2860 2946K=<J L=1499892135-125274 2259 2370
14

8249777 2092 19761 1582 15985 1717 14954 3282 31715843733
K==

7 L=O8 3303 330~J2 1072S'917 2175 2154fl 1636 16436 2235 2416
1 1571 1300

9 2602 2.7013 2604 25B49 1631 1483K= 11 L='")7 2857 3065•..-5 849849 10 2833 25544833928 105925711852fH68 2189 2212
9 1207 1371 11

9409115 13~'9 1;')73119178'103 1492 1481 10 2415 2476
11

892919 12 3482 35356 1917 2061 1~ 1070 11787 1513 1551 11 2187 2423
K=

O L::;O L1 1195 1146"71039 1011K-4 L=2K= 12 L=2 12 2518 2450-
O 4452 4290 14 1910 1717 8 1919 191'7O 3060 2S't:,2O 4207 4208 14 1692 1"730

2 2244 2230 16 1705 1573
9 1427 1~575199~j7723698~15 15 1603 1601

4 2811 2774
K=4 L=1 10 2107 21t:,92 311'2640354 ;~<"'9~j3089t-:=6 l.=3

6 1914 1811.1
O 2004 1902 11 1513 1374367:1.6396712809O 2938 284~:;

8
980 10872 2026 2029 12 1932 18714 4017 4676K=1 L=31478396

K=
9 l.:::O;57677'.78i\= 10 L=1-5 10:32 11501;'696212 3325 3384
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EUO~E04)3 • 4TDTD • 4H20

COLU11NS GIVE VAlUES DF H ,

10*rOBS & 10*FCALC

3

792787K=1 L=4K=7 L=41 2241.19763 2871 2759·6603711
4 ~DDl 35 ()r,'

1:D26601'l03 10752 2601 264847428557 2020 2101
5 l02;! 1069

3 1267 11192673('39..,.6B16305 1143 1236<7 130l, 17.53.;,6 2942 3093 47057J ..~)55/45714 1346 12566801749 111173 1292
8 19:12 1881

~j 1S'64 189088186825 2"796 30897 2059 2146 13 1214 1294
10 2:Hl3 239~)

66~)46~)~) 11 10119626 2944 32738 2234 223115 1027 1250
12 2g'2; 2256

7 18S'2 1739K=fl L=48 1415 1409 10 1209 1299K=4 L::6
K=

7 L=..,(17397 Ó:-SO 4147 40"769 3209 3498 11 2118 1976O 42(;>2406;.~,) \./

1 1707 1728 9 157:~ 13411 1846 1673 10 2844 2815K= 10 L=l:'1 2696 2372.•..'
4 1650 1601.>10

893fJ ;.~O2 2119 1999 12 2061 22202 10218742 2233 2106
5 1536 1533 11 1608 1583

3 1672 1688 13 2100 2354"/.68360l.,3 1871 lB70•.I6 1690 1713 13 9'}69874 3120 3411 14 1788 160667867564 2720 2705
8 24<;'82504

t,=2 L=45894 1016K=4 L=5K= 11 L=0;:.5 2556 2656../
9 1~.s841297

O 4~~11 45286 1165 1187O 331~~ 3238180:57026 1613 1620
10 2862 2964

1 10639308 1820 18211 1368 1:5822 1071 10917 1297 1403
12 1~-'i61

14972 1701 1704 1290783::'i2 136113643oS 8'"17418 188~j 2073
13 1~i29 1536

3 2í'{:>0 2803K=9 L::::456887124 1030945 10920936
14 1830 1772

4 S1J6 61131 2027 198066156095739522 12 1435 1510
K=

8 L=35 1872 21283 1756 16738 10<;'19896 1239 1310 1·~986993
O 242~5 2335

I>~j () O6165 2348 244597688607 1132 1013 1573264:~
1

1.,767137 1370 13127 1288 1372 13909792K= 12 L=:5K=5 L=6
2 2865 2943

D 27~~6 26529 2022 1893K--5 L=..-16355782447219- .J
4 1217 1218 11 779623K= 10 L=41 3738 3636K=O L=63 1434 1394

5
793778 13 1201 1097O7566813 1199 12301 2693 25185625666

6 1365 1352 16 1155
9641 1406 14484 1331 13522 5698 5959 10 1132 1051
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~<.~414O322340K:::O L= 10K=2 L= 11K=2 L= 12., .,

1~) 32326251400471:.'213 113718413022716548942.:. ..• ..,
13 2273637341597450534 13524176225198{3511503

,..
8 L=6K= 11 L=7K= 11 L=8K=1 L= 103268 42930177\=

8
20415425~S53()62257 2023:593034400515 10509642

9
4183473440203434557742021655379202K=3 L= 12

11
422104314359K:.:1 L=962517672922812449452

12
()O1605K=O L=88268614738647091653356409242

K=
9 L=1..5:)93:?96 1229:~4598241 41 11428308397548

'1
4624279444 c--t,=2 L::9 1036841 12285519 10500249.'. ..J':'

4
280284 134712133122172 12520561 1345367K=4 L= 12

8
275238 155236844188187 14352294K=3 L= 112110223

9
4 to-""426K--1 L.=O54Hl409K=2 L= 102273018296313.J / ,-

.10 3644562342 3573392707302855261139399509
K= 10 L=

()12.').-);364O36f)369 11170151642333 11253")1:,.....•. "'~,
6 247685 134686769352250 12458696 10470177K=5 L= 12

7
54879B 141776 11310277 13405232K=4 L= 111274239

9
37255t'-2 L=13 1.33691K=3 L= 101~H3562276442\- K= 11 L= 6 1038105K=3 l.=921383723303oS853247

2
38342 112971284452383844534644302366314287

4
:1313~j 121104~'í9...,29114 1044145384057217296105/ 6 484342 14308e:',12475736 12517138 101241779399148

K=
1.L=-,K=~)l.=8K=4 L=9K'-4 L= 10 11495450 1030212/ -

1 2781282198641232442349103 12131145K=6 L= 12
15

56775744424223901556281385K=5 L= 11O432534
1\ ==

2 L=7698103525147 10333002434574237356
2

2~j6 6B?-8384"I239 69 1133416436025243186
3

21345 10213579161124 13354705276109(,456100
5

15;J172 11590874 102983Ko'5 L= 10638023283636-
7 301266 14508309 111719121046082683149448554
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EU (RE4)3 4TDTD 4H20 [ F(OBS) < 6*SIGMA(FeOB5» J

COLUMNS GIVE VALUES or H ,

10*rOBS & lo*rCALC

K=

7 l.= 1:~K=1 L= 14t\=2 l.::: 16
1

~r.456 104623<lBO411321'" ~~7146l\=2 L= 14437130t.
3

401376,')'U4377K=3 L= 16,;. 5 327270I:.313UJ245510
6

•.••. to••6983072736434266,:'l •.••

7
42:~189 10393573K=4 L= 16

t,·
n L::: 12t, ::::3 L= 141'\41:L01,= "-6 502373")202201t,=5 L= 1()A'. K= 9 L= 124~J174931535455

2
~S4228264 ""f"r4932432568I ~)

4 37134881272603371198
t, ::

1. L= 1:3t\~4 L= 14K=1 L= 17') ;~1839:~O3546871180331•..
3 411~''1471263':>':>2229141...• ..:.

..•. "..
t,:::: 2 L= 138481388K=2 L= 17

1 310 56K;;;5 L= 141431603
27236114522493390 66

4
2972612364459K=3 l= 17

5
361 243353522272456 4~;O4854370347344517

7
4113045306 78

8
4S422~)7341464

9
3~H3778504416

3.0
2~~0320K=6 L= 1411 3B91236208

K=
3 L= 13438235'1 2962396534'"l c' '7,:.. 4'iJ.o.I

3 3113,3K=7 l= 14, 23~)3801361117(;)
7 4161152128197

8
4755193446174

10
363238447149

K
4 L= 13542154-

1 409262K=1 l= 15
...•

426131231315011.:

3 2:32103339532
4

545199440225
5

441284O468142
6

461561K=2 l= 15
7

40335015052858 37;307:525156
9

220137"'-39283.:J.10 36;510744240
K=

5 L= 13t,=3 l= 15
2

33182514340
4

3982144409230
6

4714625279 33
7

353363O18550
8

381473K=4 L= 15
K=

6 1..= 131274108
1

1203882591822
3

:"jOO3903411244",. 37208545491~I
1,= 7 l.= 13740224

2
., C'108K=5 l= 15~, .J

4
504 641531651

0:.-
333262548 96,)

6 4034904442280
K=

8 L::::13C'36182...•1 3733::';K=(, L= 15")
425197O52878401••

3 447263..,.40287.;)1;.- 542395K=1 L:::: 16.J
1\=

O 1..= 142519398
7

395676498468
••
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1\

APENDICE B

Tabelas Referentes ao Composto Methyl-2,6-

Anhydro-3-Azido-4-0-BenzQyl-3-Deoxy-a-D-Iod

opyranosideo



143

INTRODUÇAO

As propriedades biológicas dos a-S-fluoraminosaca-

rídeos [81j sugeriram a síntese dos compostos (I) e (11)

[82J fluoroanálogos da daunosamina (111), um açúcar que é pa~

te dos antibióticos daunorubicina e doxorubicina. Durante a

síntese de (11) (esquema I) foi proposto que o composto (VI)

um intermediário químico chave,poderia ser obtido tratando VI

com N-Bromosuccinimida seguido de AgF/pyridina. No entanto, es

ta reação deu origem a um composto cristalino incompatível com

(VI). Para obter uma prova conclusiva de que se tratava de um

novo derivado de 2,5-dioxabiciclo l2,2,2Joctano e obter a sua

conformação, determinou-se a estrutura molecular por difração

de raio-X.

I RI8 F. R2 8 H

II RI 8 H. R2 8 F

Scheme I

~- \LI" A AgF/pyN3OUe

*' BzO

1m

N3

N3
L

-----.. n\.
""./I

Dl fN3
1lI

Ph-<O
O
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EXPERIMENTAL

Um cristal transparente, a uma temperatura de 277K

foi montado no difratômetro CAD-4 (seção 2,3 ). Os parâme 

tros da cela unitária foram calculados segundo procedimento

descrito na seção (2.3J ), usando reflexões com 16 <2e <32.

As reflexões foram medidas usando a varredura w-2e com hk~

na faixa hkJ/;: -6 < h < O < k < 8; O < ~ < 1~. Foram medidas

no total 3246 reflexões das quais 2197 únicas com Rint=0.019

(eq. 2.23 )J 1100 reflexões 'com 1>20(1). A estrutura foi re-

solvida por métodos diretos (seção 1,3,1 ), a partir de

226 valores de Eis, usando 3849 relações de fase e com

reflexões iniciais.

seis

A solução com melhor figura de mérito mostrou um

fragmento que foi subsequentemente desenvolvido utilizando ci

cIos alternados de mapas diferença e minimos quadrados. Os á

tomos de hidrogênio foram localizados estereoquimicamente e
,

refinados com um fator de temperatura isotrópico comum U=0.05

AO.

O refinamento concluiu com

o esquema de pesos utilizado foi: w =

p = 0.0035. As coordenadas atômicas e

são dados nas tabelas a seguir.

DISCUSSÃO

R = 0.063 e R = 0.068,
~

l/[F + plF I ] , ondeo o .
outros dados relevantes

O resultado principal deste trabalho é a caracteri

zação do novo composto do titulo.

Uma projeção do composto pode ser visto na Figura

45 . O anel de seis membros C(1)-0(5)-C(5)-C(4)-C(3)-C(2)
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está numa conformação de barco torcido com os parâmetros Cre-

mer Y Pop1e [83J : q = 0.821(6), q = -0.413(3), Q = 0.822
2 ~

(6) ~, -2 = -43.2(4) e 82 = 92.9(4). Os outros dois an~is

C(1)-G(2)-O(2)-C(6)-C(5)-O(5) e C(2)-O(2)-C(6)-C(5)-C(4)-C(3)

tem conformação entre barco torcido e barco com os parâmetros

Cremer & Pople [83J : Q2 = 0.820(5), q3 = 0.019(6), Q = 0.820

(5)~, ;2 = 69.6(3), 62 = 88.7(4)° e q2 = 0.857(5), q3= 0.022

(5), Q = 0.858(5)~, i2 = -17.22(3), ~: 88.5(3)° respecti-

vamente.
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T abel a XVIII

Dados cristalosraficos do coa~osto

co~ formule auilici C14 H14 N3 05

peso lfIo1ecular

sistema cristalino

a

b

c

v

305.3

Itor.oclir.ico

o
5.796(2) A

o
7.392(2)

A

o
16.406(6)

A

o
91.20(3)

0'3
702(7)

A

-I
1.43 !l c••D

" (Ho~)

.J"

0.71073

0.072

c
A

-I
••••

Grupo espacial

n.Q de J'eflexoes

I > 2 (J(I)

R

3246

1100

0.072
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Figura 45. Projeções do composto C H N O14 5 3 5

na direç~o do ponto m~dio das

ligações C(2) - C91) para C(4) - C(5)
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Tabela XIX.

Coordenadas atomicas fracionárias e fatores

de tem~e~atura eQuivalentes (A2) com desvio

,
Atamo

~adr~o estimado, para

x/a w/b

C14 H15 N3 05

z/c
*

Bao

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5).
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)
0(1)
0(2)
0(4)
0(5)
OCa)
tH 1)
N(2)
N(3)

0.0187(8)
0.IB2I.d9)
0.0573(8)

M. O• 1135 ( B )
-0.0309(9)
0.230'~(9)

-0.2981(9)
-,0.2976(3)
-0.2724(5)
M' O• 4525 ( 5 )
-0.4388(5)
-. O • 245 O ( 5 )
-0.0649(5)
-0.0736(5)
-0.1518(6)
0.3437(6)

-0.1160(5)
M' O • O 7 I> O ( 6 )

-0.4583(7)
-0.0284(8)
-0.228(1)
-0.4003(9)

'-0.3627(9)
.MO.2.S90(9)
-0.1982(8)
M' O • 3 4 1 7 ( 8 )

-'0.5201(9)
-0.5373(9)
-0.3011(9)
-0.2944(8)
-0.3143(6)
-0.2509(6)
-0.2661(6)
.• O • 3 -147 ( 6 )

-0.4081(6)
-·0.3929(6)
'MO •2376 (6 )
-0.4042(7)
··0.3599(6)
M. O• 5 188 ( 5 )
-0.2256(9)
-0.0108(7)
0.0119(7)
0.0543(9)

-0.0753(3)
·,0.1330(3)
·-0.2090(3)
..·0.2362 (3)
--0.1990(3)
-0.2087(3)
0.0069(3)

'-0.3669<:3)
0,0.4542(1)
.• O • 5 O 4 2 ( 1 )

•.O• 5 a a 7 ( 1 )
..o • 6232 (1)
-0.5732(1)
··0.4837(1)
-0.0560(2)
.- O'. 1 53 O ( 2 )
-,0.3233(2)
-,0.1144(2)
-0.3340(2)
-·0.2013(3)
·,0.1001 (3)
-0.1622(4)

3.5(2)
3.6(2)
3.1(2)
2.9(2)
:~.6(2)
4.2(2)
4.0(2)
3.5(2)
3.0(2)
3.9(2)
4.8(2)
4.8(2)
4.5(2)
3.8(2)
3.8(1)
4.4(1)
3.8(1)
3.fHl)
7.3(2)
4.2(2)
4.4(2)
6.lH3)

*
BeQ=4/3 IT'J BLi (Hamilton, 1959) t901

l~
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Tabela XX

o
Distancias entrp. lisacoes (A)

com desvio ~adrao estimado

para o composto C14 H15 NJ 05

C(1)-C(2)
C ( 1 ) ·~o( 1 )
C(1)-O(S)
C (;n .~C ( 3 )

C(2)-0(2)
C (3) ·-c (4)
C(3)-N(1)
C(4)-C(5)
C(4)-0(4)
C(5)-(:(6)
C(5)-0(5)
C ( 6 ) .~() ( 2 )
C(7)-0(1)
C O) ) ·~C( 9 )
C(8)-0(4)
C(O)-O(8)
C(9)-C(10)
C(9)-C(14)
C(10)-C(11)
C(11)-C(12)
C(12)-C(13)
C(13)·~C(14)
N(1)-N(2)
N ( ~~)-N (3)

1.52;!(S)
1.395(7)
1.425(7)
1 • 52~s( 7)
1.434(7)
1.512(7)
1.478(7)
1.526(8)
1.435(6)
1.534(8)
1.418(6)
1.437(7)
1.42S'(6)
1.450(5)
1.350(6)
1.199(7)
1.395(4)
1.395(5)
1.395(3)
1.395(5)
1.395(4)
1.395(3)
1.227(7)
1.136(8)
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Tabela XXI

Angulos entre ligacoes ea (~)

com desvio ?adrao estimado

para o composto C14 H15 N3 05

C(2)-C(1)-0(1)
c(~n-C(1)-O(5)
0(1)-C(1)-0(5)
C(1)-'C(2)'-C(3)
C(1)-C(2)-0(2)
C ( 3 ) .- C ( 2 ) .- O ( 2 )
C(2)-C(3)-C(4)
C(2)-CC3)-N(1)
C(4)-C(3)-N(1)
C(3) -C ( 4) ·-C (5)
C(3)-C(4)-0(4)
C(S)--C(4) -0(4)
C(4)-C(5)-C(6)
C(4) ·-c (5) -O (5)
,C(6)-C(5)-0(5)

C ( 5) .0 C ( oS) -O (2)
C(9)-C(8)-0(4)
C(9) ,··C(B) ·-0 (8)
0(4)-C(8)-0(8)
C(B)-G(9)-C(10)
C(8)-C(9)-C(14)
C ( 1 O ...C ( 9 ) '"C ( 1 4 )
C(9)-C(1(1)-C(11)
C ( 10) o'C( 11) -'C ( 12)
C(11)-C(12)-C(13)
C ( 12 ) ,..C( 13 ) -C ( 14 )
C(9)-C(14)-C(13)
C ( 1 ) '- O ( 1 ) .- C ( 7 )
C(2)-O(2)-CU,)
C ( 4 ) --o ( 4 ) .- C ( 8 )
C(1)-0(5)-C(5)
C ( :0 ,..N ( 1 ) - N ( 2 )
N( 1) -·N (2) -tH 3)

107.1(4)
109.2(4)
111.S(4)
111.'1(4)
106.2(4)
107.9(4)
107.4(4)
114.1(4)
117.6(4)
106.9(4)
110.6(4)
108.3(4)
109.4(4)
108.{H4)
107.8(4)
100. f.}( 4)
113.2(4)
125.6(5)
121.2(5)
117.2(3)
122.8(3)
120.0(3)
120.0(3)
120.0(3)
120.0(3)
120.0(3'>
120.0(3)
112.3(4)
110.6(4)
119.0(4)
111.7(4)
110.2(5)
171.au.>
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Tabela XXI!

Fatores de estrutura observados

e calculados para o composto de

for~ula aui.ica C14 H15 N3 05



153

C14 HJ5 N3 05 I>2.0*SIGMA(I)

COLUMNS GIUC UALUEa ar H ,

10*rOBS & lo*rCALC

K=

() L::o -43134 -,64531o429424K= 10 L=2 ""28681
1

4494~)~'j <)2902 70 '~45154122~)23025042 -·14435
2

123112 -,2~i753 -·3959S296fl6K=o L::3o 8581
3

4340 -·14()1392 -·211/)1103131132 -5939319695
4

2626o18Sl4 -176774193206 --4282428487
5

5251l.211204o1281?~-5105108 -323823337171.••..J
6

3734230128312523(J433'7 -,210510442623
K

1 L=o:3133LH22721K:;::3 L=2 '-1228221K:::6 L=3- 1 46446245559388Sfl -596<;\5o416443 -541-22
'1

337322"'-S;3494"7677 -,436351227230 --4454·1"-
.J

3
1•.....1.142611811763636 -31231222115110 -35050•. ~~,

4
1201?')K=1 L::;1K=' 6 l.=1 -,217416534952 '-2424::-i"- o. 5 52~j 1 -63326 -·44844 -,1413'145762 -17772

6
3,30128 -,5b:)6:')--:J79K'So7977C"5150o3730••.1

7
3825 -·45'1'62 -213915112762737425017166

K=
2 L=o ··37165 -."068:S2183102K=1 L=324948

o
618608 -25047o34443146151 ·-6574837475

1
3Ó13t=ja··15:~5509161674na100 --5696844846

..,
122120o4404442~i75158S'89 -A68t,8K=7 L=3.r:. 3
203200112212033133K=4 L=? --3194173 .-14650

4
54542102100K-'7 L=1 -48483 -,2311291o3425..

5 0489~~13012~~-'43831 -,39495 -138738314446
7

464049797 '--2.6667 -,251561-49550327070
K=

3 L=o515215t) -,12824 ··1156152216115934549
1

383398I.>4328o4647o38303495144140
2

253245K'-2 l.=11444812021964454554741-
3 9898 --576732.é.8682102lO3.,..3532K=8 L=3•.I

4
5357 --48887:337413175188K--2 L=3 --43124-

5 4448 -3168165445384112122 --54'1.40oC·if:.,"49,:J
••.1;:;1

Ó
5557 ··22HÓ2751\:.::O'L=1K=5 L=2 -4918714549

7
3931 -·1230229 -16256 --é.4635 ·-3140136t'-9 L=3,-

K=
4 L=oo32131.826461 '-43130 -2203195o3820

o
2282281363373K=9 L=1 -3122121 ·-1676714332

1
828321241~!843610 -2112110o48549.S24536

2
11512335053K= 10 L=1 -158S81-300303K=o L=4

3
686745352 ·-135ao73722123118 --66:1.55

4
1111145B4B5K-o L=21667139294 -5B592.-

5 48466130120 .-()32332321545756 -316~-)154
7

3624K=3 L=1 ·-528243136139K=3 L=3 -·2159144
K=

5 l.=o "-64238-4373748182 -63834 -1287272
1

83B3 -55753 -·3897954435 ·-58889o126136
2

9298 ·-44038 --214413664434 --4434422319
:-)

2912 -3135134 -1258258K=6 L=2 -372713173169
4

9388 -·215715:~o112132 --64027 ··221920845247
7

3723 -11641631107101 --34051 -1110115535')&:".:....J

v-
Ó l.=oo239229:~146137 -,25858o9290K=1 L=4,- o 11911811821873105104 --14549.1121121 -56362

1
180182216~j16144339o13013326571 --43025

2
981003656458082110010739698 -319117;'

3
4953414215:~7533826664499109 '-2292287

4
50515293BK=1 L=234749.53628 -1202191

6
382()t,=4 l.=1 ·,5696544144K=4 L=3o318328

K=
7 L=o -53326 ·-44438K=7 L=2 -742231227238

2
5"'-61. -,4111116 -·3150139 -35852 --5""A532179178, ..J

" .
3

81B7 -35863 --2191185 -·13627 -358573102103
4

40:_H ·-217817:S -1120106o9595 -211711543633
t,=

8 L=o -1322313o24524813227 -14545K=2 L=4
o

b5SC-o156151148949935039o181181 -59190• ..J 1 5245118118027571436171219224 -4112112
2

4940227305104106:::;32321:)0125 --3173163
3

35383646573719K=8 L.=23106110 -211:.-'"148..J ,)

K=
<) L=o4LS2139~::;2 l.=2 -3:S44148491 ·..1169171

1
281954251 -56570 ··2444054550o123126

K=
() l.:::1t.4547 '-380SI)3.S758K=5 L=31134133

-6
28B73338 -216215445345 --4373323225

-5
9794K=5 L=1 ·-12/727054433 --31121183116120
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C14 H15 N3 05 I>2.0*SIGMA(I)

COLUMNS OIUE VALUES or H ,

10*FODS & 10*f-CALC

4

4246 -4615613532 .-:~352946670 -;!104975 61()4 ·-3131l:H'"4133 -19596K::4 L=7 --1127128,.;,

t, :: ;3 L=4 -'274791\=8 L=
/:.'

O9895 ·,4t>568O1::"060.) d ~.-4 6270 -,11b8166 -,3432010587 '-3706917481'7 7269O4145O4133261Ó6 -2465325252-,:>

-2
515313:~9347K=9 L=:543421 ··15551330,,/:.-.:.,J-1 92882173180O~;142::;4237O787743022

O
7904313513~~K=O L.=6K=I.>L=\.t,129 3737101 24723945150 -57678 -53726"3432K=4 L=8•..2 20220:1.•...~H21 -,4~5350 -4323332910 '-632,j.J

~~ 119127K=2 L=5 ··3-39~~2 -2323843932 -547c- ,
>;Jó4 OS94 ·,5ni>00 ··2;3230 -,15051SK=5 L=7 -441343

K=
4 L=4 -,4109109 ··1283277O2826 ···14146 -27072

-4
687~J ·,3333"O31033017:374 '-2C' 1:'54 ··11:'1::'46.. .JoJ.JJ-3 5049 -·2228217127028925145 .-j96100O9186

-2
5147 -117:1.17124344K=7 L=(IO11711417379-1 131131O15515843{)272322713441K=5 L=8

O
") ...-331313318..,.36:~6433.2023647 -,26169~... "'" '"

1 4050219820074 -r33K;::8 L=(.,K=6 L=7 -,1119121w
2 293:S39191K=1 L=6 -,1413~1 -390S?O58613 686543228 -64448O3215 -2524611021014 878954548 -.:-)1)20034120 -1616729395

K=
5 L=463231 -45753K=9 L= ,6O11411653515-7
432nK=3 L=5 ··2100180 -,2:361 ".1 .6668K=6 L=8,}-4 4948 -57279 -19494t;:=O L=7K=7 L=7 --t,4220-3 681.)7 -,450()4O140160 ,,,53939O3524 -53920-2 3938 -343431235250 ·-4180182K=O L=8 -44337

-1
117120 ··2404121 ~~O114 -,29590 -,54857 ,,,37061

O
8485 ..·114413234243 -15252 ··4106109 -234391 3133124824453231O270264 -38387O55512
3634210310bK=2 L=61369362 -2939113436

3
465533224 ·,640342174177 -1323306448264
393045559 -,511411933131O109112K=7 L=8

K=
6 L=456662 "-465{lI.,5403613119 -·23439

-2
~~941K=4 L=:5 "~1~w37K-1 L=720739 '-1"" "'-50.- .J ~I-1 118118 ·,38181 ·-21691,64 ..639373747514530

O
3131 -,2141137 ,·,17775 ,,,589965484l)K=8 L=81 9090 -16158O1211.22 -49499K=1 L=B -342455 341~sO10310911,,",151 -3646:5 ,,64451O3825OJ.,)

K- 7 L=411,5214828184 -2132130 -·4108110K=9 L:::fi
.-

-5 42182949233425 ··1144145 ·,35152O4114·-1 636534951497101O227232 ··23729K=O L=9
O

44..,..,4-77ao539201181184 -1244243 ,,64248'" ~-
1 3225""39536422133133O299291 -54132~

K=
o L=4K=5 L=5K=3 l.=64545212830 '-470721 4436 -53925 -54239"'.34272130192 -,35754>;J

K= 9 L=4 -,4~)356 -45055K::::2 L=7:33939 '-26867-2 3526 -23226 -,33{.40 -5464843536 -1143138
O

5751 ··16062 -2120121 ,·44348:50176O9391
t,= 10 L=

4o3625 ..15749 -39090K=2 L=81145141
1

341912623O8782 ··24647· ,·6354227475
K=

() L=5268651981,02 ··1113108 -416116734437C" 666833~352190199o123132 ··310210543128-'"
-4 10510243241K=4 L=61120121 ··211711858284-3

39::wK=6 L::.:5 _.~j38342129136 .-1-212207K=1 L=9
-2

5048 -44848 -4777646264O110110 -46675
-1

6965 _.:,?4946 --34950C'47471103101 --3626:3d
O ;.!74286 -13629 ._~~8487K=3 L=72126126 ·-234371

C'C'~i8O6872 ··171()5 ·-4465132719 -1123121••J.J

2 18517713642O7273 ·-3474944152o1261243
27926~5227261130139 ··21061035383911321304
94854323123232 --1143139K=3 L=o21211235 1141071\=7 l.=' :534047o150144 -7412937474

K=
1 L=5 -3331949997160é.O ··5565643637-6 362{) ··17172K-'5 l.=62110104 --4777"753539-

-5 6768O7578 -4525233037 '-3404173615
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C14 IHS N3 OS I>2.0*SIGMA(!)

COLUMNS GIVE VALUES DF H ,

10*FOBS & 10*rCALC

K=

2 L=9 ~·31741()1 ·-44350-1120127i\=1 L= 13127j 7
-5

3431 -2110111 ~3167171O3026 -4404234141
-4

b969O7477 ···21191201122116 ~3008764724
-3

Cõ'J5215152 ···1716S2166170 --25355K-3 L= 14•.J~.•. --
-2 6761::"29397O12512545245 '-15358 '-44644.., -1 8284374731404855038O4649 -25754

O
51e,-t.;.44:35626263K=1 L= 121r,;''''58 '-13929Jd .J I

1 123125K=2 L;:;;103122124 -5412427574O7577
2

32J::'j -·4696444546 ·-46562382791\=4 L= 14
3

7881 -,340406:~720 -3818545565 -,33S'41
4

5253 -·249551\=2 L= 11 -24654K=2 L= 1~ -26764
C'

7068 -1168168 -57771 ~'19797 -'441361.6463OJ

1\=
~) L=9O148157 ·-49697O109114 -310910944317

-4
68661126124 -375751100 9fl -,2434054720

-2
~~9:p2,}439 ··214815626361 '-15053K=5 L:::14-1 726933847 -1951013119111'O123126 -,241r)8,:..1 113113K=:3 l.= 10O101105639191158155 '-14345

2
3032 -742281S'297K=2 L= 1229598240273 515:1 ·-6:53t(,3153158 -6351065028342314
3942 -45754447ta -45657K:::3 L= 13K=6 L= 14c' 484~~ --;5605753215 -33637 --33742 '-441"o::'..J ••.• t;JK= 4 L=9 -27477K="3L::;11 -,24450 --2373814541

-6
4529 ·-1106100 -4.4340 ··19399 '-1736834626

-5
4136oao79 -3104101o115117o125128K=o L= 15-3
61651:S9;53 --29100107881107113 '-64029

-2
79Me::·24442 -1121123219719433615 -34139CoI..J

-1 26323596:So1151183636544346 ··22915o
99994475615264K=3 L= 1264530 ··14458

1
343'"'K=4 L= 1027978 '-55764K:4 L= 13oI::' r\54' - ••.';0~.

2 7579 -44157398S'6 -47167 -359511127128
3

8181 --311011:~44948 ,,3~i959 '-25863246494 3742 ·-20284K=4'L= 11 -2140143 -14748445366 3727 -10384 -39295 ··15761o122121K=1 L= 15K=
5 L=9o7875 -23235o68642.4751 -,54844-4 39271959:::; -143431038743730 --34:~44-3 434428486o424335655K=5 L= 13 ·-25359-2
02no3494417269K=4 L= 12 -24750 -12626-1
4849K=5 L= 1023645 -54227o848013835o

7777 ··3354533523 -4464317775255492 5863'-260564:035 -2475643935438153
4949 ·-1730054143 -19194K=Ó L= 13K=2 L= 15

K:::
6 L=9o5156K=:5L= 11o10510614444 -35554

-3
29101302(; -4454211~5215544122 ··,12628

-2 596123433 -23339269ll3K=7 L= 13o5348-1 :5231K--(,L= 10 ·-172703()166 ·-3523713212-
o 8082 -36767o2612K=5 L= 12K=8 L= 13K=3 L= 15

1
2927 ·-2585413127 '-26872 --14f:l37 --5329

K=
7 L=9 -111411124441 -13941o5043 -335241 3729o726bK=6 L= 11o4146K=o L= 14 -,23941

2
361823748 -1352144533o4249 -13230

K=
o L=9K:::7 L= 10o8703K=6 L= 1224343o5050

o
4338o5853K=7 L= 11o3S'4S'3626113112K= o L.= 10,,,=flL= 10 ·-336(13432:546959K=4 L= 15

-7
382614243 ··14l.5443832Ó4133 -·53""11~,-6 5253K·'9 L.= 1015147K=7 L= 12K=1 L= 14o5154-

-4 8693o38144307 -1382l. --37070153"" .,-
..i..J-3 146141K=o L= 11K=8 L= 11K=n L:::12 -24444K=5 L= 15

-2
145142 -64042 --34541 -238a15254o3834

-1
747(, -4200214 _.:.;~4132K=o L= 13244452367

o
6670 -3187193o3526 -4404733322K=6 L= 15

1
127121 --210110aK=? L.= 11 --37375K=2 L= 14 --4398

2
9896 -,110710514El49 -231:';0 -4514024342

3
3532o?()93K=o L.= 12o312S -35452K--7 L::::15-4 40372102105 -5361615656 -23231 -33917

K=
1 l.= 1030702 -,457S4:217713S -12030K=o L= 16

-4
3245K=1 L= 11 -37775II37 4o4150 -27772
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C14 H15 N3 05 I>2.0:«SIGtiA(!)

COLUMNS GIUE VALUES Dr H ,

10*FOBS & 10tFCALC

O

6874333")1:'':"''L'1 10195K=2 L:: 19
2

3626 'M33835
K=

1 L= 1624028
-2

41"Te-K=4 L= 19':>.J

-1
5357 ··14440

O
394224320

1
6056K=5 L= 19

2
4837 'M24829

4
b252K=1 L= 20

5
3613.,4121,~

1\:: 2 L= 16K=2 L= 20
-4

5039 ,·3463D
-3

34231443t:·.1-2
6971K=3 l.= 20

-1 4438 -137':>0A.O
3942149401
-:!.724K=4 L= 20

2
322:~ '·-24336

C'
4316K=2 L= 21J

K=
:1 L= 1() --:342291 5439t,=4 L= 21

1\=
4 L= 1613112

-5
3920K=O L= 22

-2
432314729

O
413625638

3
3722

K=
5 L= 16

1
4434

K=
O L= 17

-2
4236

-1
3130

4
5138

K=
1 L= 17

-2
3735

O
3522

1
5044

1\=
2 L= 17

-4
3210

5
4019

K=
:3 L= 17

-2
6764

3
3811

K=
4 L= 17

-3
443:3

O
3926

2
3720

1\=
O L= 18

-3
523~~

1
4738

K=
1 L= leI

-3
~126

-1
3828

K=
2 L= 18

-3
3317

-2
4136

-1
3219

t,=
3 L= 18

4
4,S2B

1\=
5 L= 181 3615

t,=
O L= 19

-3
5355

2
4833

K:;:

1 L= 19
~)

6043~- $
,
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C14 H15 N3 05 I<2.0*SlGMA(I)

COLUMNS GIVC VALUES OF H f

10*FODS & 10*FCALC
illl.

K-'

O L=OK=8 L=1 -22136K=8 L=3 --4141.7 ·-43432
.-

7
21:S •.~19'1",:2 11'] ..~j1519 '-3915 '-22310,0•• L.. 8 1512 - 4~~935K~8 L=2 -.;?i213 --22S'25'32613,,= 1 l.=O ··3120 -5 'I22 -2 272252241014,,- 8 11O -22133 -,4"I4 -12229.,.,51:.-2517,.•.. .:,L. ;J

K= 2 L.=OO 1322 -12041216244271\=8 L=C'~J6 #,-)"'"2012725O 2143 2185 220 -41.06':.L
K=

4 L.=O;)248134464257K=a L=4 '-2296 1974 3420228191::' 21.5 -5 7.23 -1 "21\J .1..K= 5 l.=()t- I)11K=I} L.=2t,=9 L=3 ·-4182111915.) ...S 1616t\=9 L=1 ·-43338 -·3316 ··32112 2226 281~~ -,4223 ·,3231? -?1011S --230213220......
K= {\ L=o -3218 ,,,225(, -11913 -·12611410.295 1317 -·2213 ···1"153 219o ~~20to.9 L=

t:'.- \=....•t"- 7 L=o -129O 24K= 10 L=323424 -32610\-
1 2520o352912433 -135173218 '-2223I::'

"lI;'40134'J 1:.-23235o28234Z326 -11013;J ".J .:. ;J
6 2'')10~222132151.')391\=9 L::::41 217."- 1'-

K= G L=o33622K= 10 L=2K=o L=4 -321212 :2164 2013K= 10 l.=1 -222 -826'21 --120103le-11.••15 214 -22422 -·1210 -·7261511023K= 10 L=5
K=

9 l.=oo :1.5 B,')264 -,42''>9220 'I -12625•..2 1E:1111120126171191032ft19o 2213
3221":) 24K=o L=36244K= 10 L=412617& ••

4 ~~418K=o L=2 -834157 :2:~-127K=o L=6
K:::10 L=

() ... [}27 --7:w30K=1 l.=4o 210 ·-71732o 2624 -71010 -6217 -fi211K=o L=5 -6221 22062329()930 -73317 '-722732082 24(}32178157 -62023 -("2126296K= o l.=1K=1 l.==2K--1 L=3529216255K=1 L=6-
-8 215 -82417 -82l6 271472:2 -71'713-7 2("\:11 '-7:S945 --72t::"73624K=1 L=5 ·-3,8.7 ..J o7 :213 -62131o2019K=2 L:::4 -7213420278 117314246"lI:;'37 ,,,7302()634336215L,J

K= 1 L=14 147 3;!9 -62731732307212-8 241062"":S6K::::2 l.=3() 3:531K=2 L=C:'K=2 L=6• ..J .;J-7 ~!417838 -7;542374028 ·,72523 -732117 27K--2 L=2 -62214K=3 L:::4 -627t::"73224
- ."8 1110 -7218L':"1810 ·-718107217K=3 L=6..J

K= 2 L:::1 -,6188(,2213 -()2.S47K=:5 L=5 ·-73116-7 3132 -4193171717 -52S'31 --7'"3 -6S'14.r..-6 23072038l\'"3 L.=3· 5i825 '-,!,374032216-
7 2S'34K=3 L=2 -72763419o223041611

K=
3 L=1 --72n6 2127 212613C:'5 87•.J-7 2S14 -622871016K=4 L=47 22362156 212:362938K-4 l.=~~ '-71011K=4 L=..-7 2310-. <,'

7 182471014 -,,619S' -6211 -72115K=4 L=6K= 4 L=1K--4 L=2 '-42112 ·-511326 .-()110 --73032
-

-7 2716 -72823(,. 22551825 ···5236 -6225-6 2lU ··62J,971556 ::ss30 '-4252452922K=
::.L=1 -52634K=5 L=-7728176;?615625~,

-7
").10",.2632 -7215K=5 L=4.71526'7214.•. ..J

C' 16346309 -6211 -6 '"I26K=5 L=5K=5 L=6-'" .o.5 202472l::-i -~5~w31 ",527 -·61015 -629137 214K=5 L=25161.05 S'15 -:~2424 -52630
K=

6 L=1.-·72116101()6324525 (3 --22836-6 1013 -5277 '"'9K-6 L=46 22033118.:. -.
-5 17177~!910K=6 1..=3 --63310K=6 L=56 14214 ;w26K=é. L=2 ·-6216 -5271S' -629K=6 l.=65 27lH -·5259\::" 262:-) -4913 '"52'729 ·-61117'-'

6 3629 -411962311 -32321 --3l2 -31517
K=

7 L=15 ")141\ ""7 L.=32 1219:5~so43 822". -6 2116212 -5"26323185284142614..:.
-5 20~~1K-7 L=2 -421~)4296 35llS52817,...

-3 2425 -52923 -324226115K=7 L=56 11125 3028 -41912--22921K:::7 L=4 '-52p--K:;:;7 L=6.J
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C14 H15 N3 05 I<2.0*SIGMA(I)

COLlJMNS GIVE VALUES OF H ,

10*rOBS & 10*FCALC~

-5

28 -°61512 ··6181461\:,.21 -,521833123•.I
-4

20~J6 _.~j14.'\",- r:223K=6 L=9-4374:34252~~.~~ t..,) ,- ,)

-3
..•. ,.,36 -4213 -42218 -·54046322651419•..i:.:.

-2
36~H23036 ·,322l ,·4~J53541615K=6 L~ 11·-1
~!4",'"3112317172262052535 -~i3"31~ • .:> •..

O 19144:SO27427 93 '1216 310 -426'11:-o'.
~..J

1 15231:,,- 22463121432~~4K:.:6 L= 10 -3 215.J 3 2196~S417K=6 1..=85 26 M·5189 '~22921
1:'

221K=7 L=7 -·12713K=7 L=9 M·4126124 7..J

1\=
U L::::t> · ..s:n1021'211 ..·52691 2822237

-4
292 --4?2732818 -437323222."222~. •.I

-3
1021 -'32O

r:-2321*3 2264301941731.,
-2

2519 -295K=7 L=8 -,2~S8375285 3='-24
1

222 M·12,117 M·52422 ··12938K=7 L= 10t:'-7 L=1:L,-2 215i2317 - 421.6O3531 - 41812 ··4218
4

2:}L1,~20:1.3 -3~WC'3176 '·;33132 ··21918, .:. .,
K=

f) L=633323O272641418 -2221O 221
-3

21()410202:~4335245 ···1204121919
-1

227537732511v·-8 L=<;'1 263 171.4\-
O

30',r.:-K=B L=74").::" 6 -42.192 (I21K=8 L= 11li. ,J •.••J
1 220 -41 121"'.3221 ,,32115"'% 224 -13530..' ..•2

")t:' 4 ",3:?12K=8 L=n ·..22018420201212<t..,J

3
'"20 -2211 -43224 -12930K:::1:1 L= 1022117..:

K= 10 l.=
(. -,1~~114 -,22912822 --3212633222

O
220O3839 -1·2416:2 220 -2 ~l12K=9 L= 11~"K= O L=71.33~)61:221:3210 -1:UI5 -1:213

-7
2122~~22822194 217O3337O 336

-6
2\SO3 182:3:510171\=9 l.=92 226K=O L= 12

-3
~!33442154288 -23093 :25 -73127

4
189K=9 L=7K=9 L=a -1337K=9 L= 10 -6 ....29.,;,6 2917 -,330()..·34Bo2822 -,21923 -21014

7
297 -22827 -21161 214 -1151731313

K=
1 l.=7 -,1'"28 ··1:21722171241363217..~

-7 29o 1818123 4K=o L= 10K=o L= 11K=1 L= 12
2

1812~S182 .,13 -5112 -71031 '-72216•... 6 231722718K=o L=951533 -5915 -625
7

213 210 M·7220624141674 19
K=

:2 L=7K=o L=n6 :21172541211c'1924c. .J
-7 :22~; M·720147210K=1 L= 105181K=2 L= 12··6 216 -63130K=1 L=9 --i'215617:J. <;' -~j2173 1n'") C,"42021 -,725lU ·-622307196433351&. ,,)

6 23196:m41 -,62122 ",5216K=1 L= 11527
7

217 233 -52718 ...:1.237 -726296 16
K=

3 L=7K=1 L=B617195913 '-63148K=3 L= 12
-7

;331 -7318K=2 l.=9..s .,8 -5110 '-63428..--6 1726 -5;.!826 -·7lS'217308..-20 322823.J-5 29226;:S140 -6332K=2 L= 10'722343640
5

")~I257296 194 -7:222K=2 L= 1152911~.,;.. 6 3227K=2 l.=n7 218 ,,,62:~12 ,,,7~~937625
7

115 ··7226K=3 L=9 -53631 '-1.3029K=4 L= 12
K--

4 L=7 --52121 --7..,2641482 118 -6317- • .1

-7 261861923 -6225C"22561413 -·3253;;J
-6 14171813 -5296 26·K-3 L= 1143124. -I:" 1613K=3 L=8 -327147214 -6252251424-,J 5 1814 '-6277o2017K=3 L= 10 ,,,51()n6 31

6
302052734t.224 -·52631c.-1019K=5 L= 12•.I7 1111"224"7111~$::;362962915 ",52732

",=
5 L=7,.;=4 L=8K=4 L=96 181(,K=4 L= 11 ·.,41710

-6
2922 -72219 -,42333K:::4 L= 10 ·-6216 ·-32236

-5
217 -3252452318 -63425 -·5217121 6

-3
2010225~~K=5 l.=9 -53446 -4225211

3
82;3 1819 -·621842022624113298

4
292443026 "'52105 212K=5 L= 1153336

5
1716531151267. r,61513 ·..·t.2928K=6 L= 12':>06 211,S 21243144K=5 L= 10 ·-52731 ·-51924

K-
6 L=7K=5 L=852033 ·-6218 -,3222 -42013.-
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C14 H15 N3 05 I<2.0*SIGMA(I)

COLUl1t~S GrVE: V(·\LUES OF H ,

10*FOBS & 10*FCALC

-3

172r'';17 OO 2942K7 L= 15 ··42642 30 4.,) k -
-2 ~~419332252213 ..·22620 ··316223 23

-1
27301\::;7 L.= 134217 -1 19O 152542317

1
1813 -A124K=7 L= 14O11111512K=1 L= 18

2
3438 ··2221 ,,,3151912L~22:) ·,53011

5
211 ·'13840 -223152 2113221 -42034

K=
7 L::: 12O1020 ..·13t~2~;1\=() L:: 165?5 -22229.•. ,J ..

-4 34251229O2027 -62..,t\=1 L= 17O20 6,:;
-3

~)22~12 291 329 -5233 -5303112633
-2

2203282 1011 -4294 ··42228?3432..O 2921.1\=8 l.:: 1:):32926 -3187 ,·32143109
1

21)'19 -228K= .B L= 14 -1 816 ·'12204 29
2

17713018 ··13021:3272022020K=2 l.= 183
11:'1823220O319431173210 ··52412d

4
191()K:::O L.= 1412115 "144104 '-43120..K= 8 L= 12 -6184K=O L= 15K=1 L= 16526O2918

-3
?1-' t·2713 ",5212 '~52722K=2 L= 1711617.. ~) ..•.•.)

-1
23 -4132 -·4214 ··4214 -524152 '')7"..O 222 -'~J121931325 -330 .24 -322133619

1
226 -21825203832913 --2117421

2
2610 -,,11561~;2K=2 L= 16 ··12429K=3 L= 18

K=
O L= 1312021K:::1 L= 15 -53316O2211 -41016

-6
31::"3351011 ..()261732613437 ··3224"

-5
213K=1 L= 14 ·-4. 2424301323117 -23219

-1
29{) ·-62310O183r•K=3 L= 163113 -13830,)

3 :l .,B -5172033127 -52643514O1436_ w
4 2~;·,4165 29 ,·41011K=3 L= 17119245 2<:'18 -11415K=2 L= 15 -31921 ·-51117224•••1

K= 1 l.= 13O2622 ·,63630 -23326 ··429143 211
-6

182541615 -525-13 -J.2917 --3197K=4 L= 18-5 282152B -42717O 27 -13739 -419155
-, "")286318 -22162 213O 115 -32514".r,:.•

6 3624K--2 L= 142OUl322012430 ··22520-
K= ;! L= 13 -6301832943010226 -1105

-6
21~~·-533224362952124214O 28

-5
291622415532 ,K=4 L= 16K=4 L= 17122o

3 1694:~~~)34K--3 L= 15 -·4205 -422121411-
4 2952821 --43526 -33125 -23227323155 28 6K=3 L= 1422323 -13229 -1113K=5 L= 18

K=
3 L= 13 .,.6111931 S'7123291222 -31111

-6
332:~ ·,5303241752 912324 -226I::"

2918 -33522&:' 21342543021 -1107--.J ..-
-4 ~)3.3011929K=4 L= 15K=:5l.= 16K=5 L= 17O215

2
173721221 ·,4213--4263 ·'42142 29

5
25:~1810 -3216 -3219 -;)273 212

K=
4 L= 1342311 -2188 -22220 -2102BK=6 L= 18

-6
~~413..,.2514 --1138 --1299 --1213 -227~

-5
3554K=4 L= 142248O299O24 :2 -l1517

-4
204:~ .-:'51073 .2I.>220·2612lO 26

1
2022 -4222429173372~522926132173
3034 ·-127l15 325411153211K=O L= 19

5
26O 13181';' --S L= l5K=6 L= 16' 1(=6 L= 17 ·-43830,-

K= 5 L= 1321522 -41517 ·,3213 '-32I.>--229
-5

2331611 ·-32832 -2279 ··2268 -12317
-4

2020K=~) L= 14 ·-23025 --1279 --129O3024
-3

2728 -51513 -·112O 212O226126
-1

2429 -4231412241271412133 210
2

1319 -32S3 21222272274 303
3

93;:~O25164~:S6103 :321K=7 L= 17t,=1 L= 195 21B12421K=6 L== 15K=7 L= 16O210 -4223
K=

() l.= 1341417 ·<534:}3 ··237141,=O L= 18 ·-3212
-4

'")1:'185241SI ··21417 ·-128 ·-5247 -2212".;:J
-3

28lUK=6 L= 14 --1110O 23 --42716 -13019
-2

13 -31018O219124 -222O 166
-1

217 --221011720K=O L= 17 ·-127511728
O

2932 ··1211133036 -52325O 9314 719
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