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complexos com suas fun90es de onda.

Para Trp-Gly: Cu2+,nos pH's 9,1 e 13,2 e para 0 Gly-Trp: Cu2+

no pH=9,1 propomos um modele que chamamos de covalente. Que

consiste basicamente em considerar que os orbitais do ion Cu2+e

nitrogenios, tem disponiveis seus orbitais 2s, 2px' 2py, 2pzpara

a forma9ao dos orbitais moleculares comos orbitais 3d do cobre.

SEHVi<;O 0:::: BIBLIOTECA E
INFOR\I A<;Ji.O



o metodo e semi-empirico. As expressoes te6ricas dos parametros
RPE dependem destes parametros de coval~ncia e das energias de
transiyao obtidas por absoryao 6tica no visivel. Pudemos entao
com os valores experimentais das componentes dos tensores q e A
obtermos os valores numericos dos parametros de coval~ncia.

Para 0 complexo Gly-Trp:Cu2+, no pH=13,2, propusemos 0

modele de mistura de orbitais, um modele nao covalente que
consiste em considerarmos as funyoes de onda dos estados
excitados 4s e 4p do cobre misturadas com as dos orbitais 3d do
mesmo ion, para explicar as propriedades espectrosc6picas pouco
comuns, que se deslocam na direyao daquelas obtidas nas proteinas
azuis.

Conhecendo os valores experimentais das componentes dos
tensores q e A, da forya de oscilador obtida dos espectros 6ticos
e da forya rotacional obtida dos espectros CD, e das auto
funyoes compativeis com 0 modelo, determinamos numericamente
os coeficientes de hibridizayao (mistura).

Os parametros experimentais, foram determinados atraves de
simulayoes espectrais, utilizando programas desenvolvidos para
este fim.

Atraves deste trabalho, pudemos enfim, verificar a
influ~ncia do residuo pesado de triptofano na estereoquimica
dos complexos formados, mudanyas de simetria, 0 carater das
ligayoes, e ate que ponto as propriedades do dipeptideo Gly-
Trp:cu2+ em pH alto, sac semelhantes as proteinas azuis.



In this workwestudied twodipeptide-copper complexes, being

Triptofil-Glycine (Trp-Gly) and Glycil-Triptophan (Gly-Trp). We

focused our interest on the interaction with the transition metal,

conformational changes and the role that the heavy residue of the

Triptophan plays in the symetry of the complex. Moreoverweexplain

the unusual spectroscopic properties that weobserved with Gly-Trp:

Cu2+ in high pH solutions similar to that of the so called blue

proteins.

For these purposes we used such complementary tecniques as

EPR,Circular Diocrism and Optical Absorption Spectroscopy. Based

on our experimental results we proposed two models for the

complexes and their wavefunctions.

For the TRP-Gly: Cu2+in pHof 9.1 and 13.2 and for Gly-Trp:

Cu2+with pH=9.1, weuse a modelwhichwecall covalent. It consists

basically of the consideration that the electronic orbitals of the

ion Cu2+and its ligands are in square planar symetry and that each

of the four ligand atoms, in our case two oxygen and two nitrogen

atoms, has available 2s, 2px,2py and 2pz for the formation of

molecular orbitals with the copper 3d orbitals. Thewave functions

thus constructed depend on coeficients (parameters) that give

information on the degree of the covalent character of the bond

(complex). The method is semi-empirical. The theoretical
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expressions for the EPR parameters depend on these coeficients and
the transition energies obtained by absorption spectroscopy (in
the visible). With the experimental values of the g and A tensors
we can therefore obtain numerical values for the covalent
coeficients.

For the complex Gly-Trp:Cu2+with pH=13.2 we proposed a model

of mixing orbitals, a non covalent model that consists of the
assumption that the wave functions of the excited states 4s and 4p
of the copper mix with the 3d orbitals of the same ion. with this
model it was possible to explain the uncommon spectroscopic
properties that are similar to these of the blue proteins. Knowing
the experimental values of the components of the tensors g and A,
the oscilator strength obtained by the optical spectra, the
rotational strength obtained by the CD spectra and the
eigenfunctions compatible with the model, we numerically
determined the coeficients of hybridization.

The experimental parameters were determined by spectral
simulations using programs that we developed especially
(specifically) for this purpose. Trough this work it was possible
to verify the influence of Triptophan on the stereochemistry
(steroechemical behavior) of the formed complexes, on sYmetry
changes, covalent character and up to which point the propreties of
the dipeptide Gly-Trp:2+ in high pH are similar to that of the blue
proteins.



CAPiTuLo I

Complexos de cobre com aminmicidos,peptfdeos e protelnas.

E complicado 0 estudo de moleculas de alto peso

molecular. A falta de informayoes precisas da estrutura e a

razao forte destas dificuldades. Isto leva em geral a transferir

as investigayoes para complexos de baixo peso molecular, que

simulem 0 comportamento que se deseja investigar nas macro ....

moleculas.

Os ions metalicos, desempenham um papel importante na a-

tivayao de varias proteinase Os citocromos c oxidase por exemplo,

que contem ferro,estao relacionados com 0 transporte de eletrons,

a hemoglobina e mioglobina desempenham atividades de transporte

de oxigenio, e imlmeras outras proteinas complexadas com

metais, estao intimamente ligadas a funyoes fisiol6gicas em

plantas e animais.

Podemos entao, complexar proteinas com ions metalicos e

utiliza-las como sondas estruturais nos estudos de diferentes

complexos. Devido as dificuldades de estudarmos as metalo prote-

inas, podemos transferir 0 problema para pequenos complexos, que
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imitam as propriedades espectrosc6picas de grandes biomoleculas.
Assim encontramos na literatura, varios estudos de pequenos
peptideos complexados com metais como complexos modelos.

A possibilidade de estudar a intera9ao metal ligante, e

a influencia do ion metalico na geometria do complexo,possi-

bilita compreeder de que maneira os ligantes estao envolvidos

na coordena9ao com 0 ion central e na cadeia lateral dos
residuos aminoacidos.

Nesta linha, verificamos que 0 cobre e um dos ions mais
estudados. Alem de formar complexos com grande facilidade, per-
manece num estado paramagnetico e exibe absor9ao otica permitin-
do assim estuda-los por diferentes tecnicas espectroscopicas.

o Cu2+ desempenha importante papel na estrutura e fun-
9ao de varias proteinase A complexa9ao do cobre, nao esta restri-
ta as proteinas, mas se estende tambem aos pequenos peptideos, 0

que nos leva a uma classe de sistemas modelos que sac utilizados
na analise e interpreta9ao dos complexos maiores como as protei-
nas naturalmente complexadas e as proteiftas complexadas em labo-
ratorio. Inumeros trabalhos tem sido dedicados as proteinas de
cobre(1-3).0 papel do cobre para sistemas de baixo peso molecu-
lar, tambem tem sido exaustivamente estudado(l,2,4,5>.

Em muitos casos, os sitios de liga9ao das proteinas nao
sac ainda bem conhecidos, e inumeras tentativas t~m sido feitas
para elucida9ao deste problema~n

Existem varios grupos ionizaveis que podem atuar como
ligantes do cobre ou de outros metais de transi9ao.Os mais comuns
sac terminais aminas e carboxilicos, aneis imidaz6licos de
histidinas,grupos sulfidrilicos de cisteinas, grupos fenolicos de
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tirosinas ou de guanidinas e nitrogenio da cadeia polipeptidica.
As difererentes possibilidade de coordenac;ao,dependem basicamente

da quantidade de grupos ionizaveis, tamanho da cadeia, da relac;ao

estequiometrica e do pH(8). Um problema especial, nestes

estudos,esta relacionado com 0 efeito do residuo de aminoacido

aromatico da cadeia proteica na simetria do complexo formado com
o Ion metalico.

Podemos verificar, que os problemas abordados em biofl-
sica,geralmente sao complexos e uma unica tecnica, nao pode re-
solver um problema completamente. Uma abordagem combinada das
tecnicas ressonacia paramagnetica eletronica, dicroismo circular
e absorc;ao 6tica, por serem complementares se faz necessaria.
Atraves das mesmas, podemos obter informayoes sobre a coodena-
yao do sitio ativo, estrutura e as propriedades fisicoqulmicas
dos complexos a serem estudados.

Pode parecer limitante concentrar todas as propriedades
espectrosc6picas de uma metalo proteina no sitio ativo contendo
o metal, 0 qual e uma pequena parte da molecula toda, mas
lembremos que e no sitio ativo que as reayoes principais
ocorrem. Logo, qualquer informayao relacionada ao Ion metalico
e seus vizinhos e da maior importancia para 0 entendimento
da estrutura eletronica e dos mecanismos de reayao.



Esta classe de proteinas, difere das demais por apresen-

tar propriedades espectrosc6picas pouco comuns. Por causa da

intensa cor azul, receberam 0 nome de proteinas azuis.
Fee(lO), apresenta em seu artigo, uma discussao bem

detalhada sobre as propriedades espectrosc6picas destas
proteinas.
Algumas delas, possuem varios ions de cobre como a
ceruloplasmina ou ferroxidase que tem sete ou oito; as lacases
quatro; plastocianina dois; e varias outras possuem um unico
cobre, como por exemplo as azurinas de microorganismos,
estelacianina "Lac Tree"; umecianinas da "horseradish root".

o peso molecular, por ion cobre,varia de 11.000 a 30.000
Daltons. As verdadeiras proteinas azuis sac bem escuras quando
o cobre e cuprico e claras quando cuproso. Os estudos sobre estas
proteinas, tem sido concentrado nas proteinas que contem um uni-
co ion cobre, desde que os resultados espectrosc6picos nao apre-
sentam contribui90es dos ions que nao caracterizam as proteinas
azuis. Isto elimina a hip6tese de intera9ao cobre - cobre nas
analises dos modelos.

o comportamento experimental significativo nestas protei-
nas e a intensidade relativamente alta das bandas de absor9ao
6tica no visivel, 0 forte dicroismo circular associado a estas
bandas , e 0 baixo valor da intera9ao hipefina do ion cobre na
dire9ao paralela. A absortividade maxima da banda 16x103 cml

(600nm) e duas ordens de qrandeza maior que aquela apresentada
por pequenos complexos de Cu2+ (sulfatos,aminoacidos), e uma



5

ordem de grandeza maior que a maioria dos complexos de pequenos
peptideos.

Em pH neutro,o parametro de interaQao hiperfina ~ para as
proteinas azuis, esta entre 30x104cm1 e 60x104cm1(menor que
100gauss),enquanto que para as nao azuis,e em pequenos complexos
este valor varia de 140x104cm-1a 220x104cm-1(maior que 140 gauss) •

Apresentamos na tabela I.1, valores numericos de parame-
tros oticos e magneticos de algumas proteinas azuis.

proteinas azuis contendo um ion cobre. As constantes hiperfinas
estao expressas em 104cm-1• Xv peso molecular em Dalton.

proteina Xv· pH qJ( qy qz Ax Ay Ax

stellacianina 20000 1-9 2,079 2,026 2,289 29 56 36

Azurina 14000 7 2,056 2,039 2,264 <7 <7 56

Umecianina 14600 7 2,050 2,050 2,317 - - 35

A origem da intensa cor azul nas proteinas azuis, tem sido
objeto de var ias discussoes. Bri11 e Bryce(8,ll),propuseram um
modele nao covalente, envolvendo misturas de carater 4s e 4p nos

espectroscopicas destas proteinase Eles obtiveram excelentes
resultados. Posteriormente, Gray et al(12,l3),justificaram a
intensa banda de absoryao em torno de 660nm a transfer~ncia de



Complexos de cobre, tanto em protelnas azuis como em

pequenos peptldeos(S,8), foram bastante estudados nos anos 60 e 70.

de simetria com 0 pH e tambem 0 grau de covalencia dos ligantes

nos complexos(16,3).

protelnas

e sistemas relacionados, por RPE, foi Malmstrom e Vanngard(S8),



glicina. Bryce (19), analisando complexo de cobre com pept1deos

contendo histidina, fez umestudo sobre coordenac;:ao,baseado na

teoria de orbitais moleculares. Sugiura et al(20,21,22) estuda-

simetria axial para todos os sistemas, usou metodos aproximativos

para os calculos dos parametros de ligayao. No seu trabalho(2~,

contrarios ao modelo nao covalente proposto

Bryce(ll) •

SEF-<ViC;::O 0':: BIBLIO TECA E
INFeR \(ACAo•..-."._-_ .._-----._-_. ---



o modele proposto por Brill(ll),nao covalente, envolve

mistura de carater 4s e 4p nos orbitais 3d do ion cobre.Ele foi

utilizado para explicar a intensa cor azul e a baixa constante

hiperfina na dire9ao paralela,para duas variedades de Pseudoomnas

(Azurinas) que sac proteinas azuis. Nos resultados obtidos por

Brill, ele verificou a contribui9aO de 19% de carater 4p no

estado fundamental e os estados excitados contendo misturas
de 4s e 4p que refletem nas propriedades espectrosc6picas

observadas experimentalmente por ele. A autoconsistencia do mo-

delo, foi verificada pelos calculos de absor9ao 6tica no visivel,

dicroismo circular e RPE.

Na busca da compreensao das intera90es entre ions meta-

licos e ligantes, nos grandes complexos moleculares, varias

publica90es abordando a influencia da cadeia lateral em pequenos

peptideos, mudan9as na simetria, varia90es com pH tambem foram

feitas. Espectros de RPE de complexos de CU(II) com diferentes

peptideos, onde a cadeia lateral esta pr6xima ao C terminal, como

Gly-x, apresentam simetria axial em pH's em torno de 11~)e

valores de All compativeis com os demais peptideos de
cobre(9,25).Nesta faixa de pH (em torno de 11)(4,9,26,27),os

ligantes frequentes sac NH2,N- da liga9ao peptidica e COO-. Em

pH's acima de 12 entretanto, a simetria dos complexos(por RPE),

caem para ortorombica. A mudan9a dos espectros de RPE,segundo os

autores, foi causada pela quebra da liga9ao Cu(II)-carboxila, no

caso dos complexos Gly-x em pH's altos. 0 abaixamento de

simetria, esta acompanhado do decrescimo de ~I e simultaneo

aumento de gx-gy e Ax. Ao comparar a diminui9ao de All com 0

tamanho da cadeia lateral, Kozlowskia~, relacionou 0 tamanho



da mesma com a diminuic;:aode All

simetria tetragonal.
Em complexos, onde a cadeia lateral contem anel aroma-

9

da

tico proximo ao C terminal, por exemplo Gly-Tyr, Gly-Phe
e Ala-Tyr(2S),em pH's altos, os valores de All sao menores
que 100 Gauss,semelhantes aos apresentados pelas protelnas azuis.

A tabela 1.2 apresenta os valores dos parametros de RPE
de alguns complexos com diferentes residuos laterais.

Tabela 1.2 - Parimetros de RPE de complexos de Cu2+ com
dipeptideos em soluQio congelada. As constantes hiperfinas estio
expressas em Gauss(~.

Ligante pH gl[ g, gz Ax=, Ax

coordenado

Phe-Gly 13,1 2,070 2,050 2,215 30 160

Gly-Asp 12,6 2,130 2,030 2,246 52 129

Gly-xet 13,6 2,126 2,016 2,257 25 123

Xet-Val 13,6 2,122 2,014 2,259 30 123

D-Leu-Tyr 13,1 2,096 2,001 2,282 50 110

Gly-Glu 12,5 2,142 2,025 2,252 61 107

Gly-Tyr 12,6 2,155 2,015 2,267 70 98

Gly-Phe 13,1 2,151 2,020 2,270 74 79

Ala-Tyr 13,1 2,15 2,005 2,274 74 79



CAPtruLon

ASPECTOS TEORICOS

A ressonancia paramagnetica eletronica (RPE), estuda as
propriedades locais de um material em torno de um centro
paramagnetico que pode ser um atomo, molecula ou um ion, atraves
das transiyoes magneticas entre os estados do nivel (ou termo)
de mais baixa energia. Estas transiyoes, sac causadas pela
interayao do momento magnetico do centro, com 0 campo magnetico
de uma radiayao eletromagnetica que incide sobre ele. Como muitas
vezes, 0 centro apresenta degenerescencia de ordem no minima
igual a dois(27·28),usualmente aplica-se um campo magnetico externo
H que quebre esta degenerescencia, ocasionando abertura dos
niveis de energia. Desta maneira, podem ser usadas radiayoes
eletromagneticas na faixa de radiofrequencias ate
microondas(29.30).Os espectrometros mais comuns sac os de banda
X, K, Q que correspondem a frequencias em torno de 9.5, 22, 35

G~ respectivamente.
Nos espectrometros de microondas usuais, a frequencia v e

mantida constante e varia-se 0 campo magnetico externo, de
modo que as diferenyas de energia entre os niveis



qual 0 centro paramagetico se encontra.

Consideremos a seguinte Hamiltoniana(28)de interac;ao em

o potencial eletrostatico que atua sobre 0 eletron desemparelhado

pode ser obtido atraves de calculo autoconsistente. E um



onde p (rj) e a densidade de carga do eletron em um orbital j.

Quando p (rj) tem simetria esferica, podemosdesenvolver a equac;:ao

Xj

v(f.) = Ze -...!. ~ fp (r.) r2 .dr.
1 r. r.4 J J J

1 1 J 0

com 0 seu momento orbital. Esta intera9ao que e um efeito
relativlstico, pode ser obtida da equa9ao de Diracou• A presen9a



A. = ± (nll ~ (f i) Inl)
25

magneticos dos eletrons, interagem com 0 campo, produzindo um



H = - gAg A [ (i. 5) I
2

- 3 (i. 1) (5. 1) _ 81t (i. 5) 6 (1)] ( I I • 8 )
HF e"'e n"'n IS 3

a distancia eletron mlcleo, gDe ~Dfator 9 nuclear e magneton de



A interaQao quadrupolar (HQ) e caracterizada pela

gradientes de campo eletrico que atuam sobre eles. Para spins

e fazendo a expansao em mUltipolos, e lembrando que ~ e a
dist&ncia eletron nucleos, ap6s algumas opera90es que nao serao
apresentadas aqui chegaremos a expressao(33).



Hamiltoniana de spinm.~, e uma fun9ao dos operadores de

spin eletronico S, nuclear I e do campo magnetico aplicado H,
que descreve as energias e autofun90es dos niveis de energia

estudados em experimentos de ressonancia. Seus parametros,

sendo determinados experimentalmente, contem todas as

informayoes que podem ser obtidas do sistema em estudo. Deste

modo, a Hamiltoniana de spin, e uma funyao de a, I, e B com-

pativel com a simetria do sistema e as regras de seleyao dos ele-

mentos de matrizde a e I.

No Hamiltoniano H representado pela equayao (11.1)

consideramos os termos relacionados a energia cinetica, potencial

e a repulsao eletronica como 0 Hamiltoniano do ion livre, e os

demais como umaperturbayao.

Consideremos genericamente 0 Hamiltoniano perturbado

o primeiro termo representa a interayao Zeeman, 0 segundo a

interayao spin 6rbita e 0 terceiro a interayao hiperfina. Os

parametros que aparecem na equayao, sao 0 fator ge do eletron

livre, A 0 acoplamento spin 6rbita, A a constante hiperfina, L,

S e I operadores momento angular orbital , spin eletronico ,

e spin nuclear respectivamente.



Representando a funyao de onda no estado fundamental

por 10> e dos estados exitados por In> e usando teoria de pertur-

imaginario, consequentemente 0 elemento de matriz <oILlo> e nulo.

Aplicando teoria de perturbayao de 2~ ordem no mesmo

f ,:,~ ";~~ If'
t \'! ;~:, ; /;.'



w
2
=-E l(oIPe.Ho(L+geS) +i.(L.S) +A(i.S) Irol2

n En-Eo

w2=-L [2P9A~i.jHiSj+A2~i,jSiSj] +P2~i,jHiHj
i,j

Definimos ~j um tensor simetrico e real. Considerando as

aproxima90es de primeira e segunda ordem na energia, obteremos



Hs=~ (ge~i,j-21~i,j) PeHiSj+A(i.S) -12i,j~ ~i,jSiSj+
i,j i,j

-L P/l::&i,jHiHj
i,j

-0 :~ = (ge~ i,j-2;'1::& i,j) PeSj-P:1::& i,jHj
1



HS=-A2L AijSiSj
i.j

Lembrando que 8/+8/+8/=82 e 82= 8 (8+1) reescrevemos como:



_ p p s.<lIroI3rr-I21IVo)·i
Hhfs-ge egn n IS

+ ~1tgePegnPn.S.i(vola (r) 111'0)

-.. -,.... ...• ...•
Hhfs=S. A • I+aS. I



Kronecker. Este termo dipolar, e simetrico, de trayo nulo pois
Lxj2=r2•

o eletron desemparelhado estiver num estado p, d, f, a interayao
dipolar estara presentee E claro que quando houver misturas de

o termo de contato de Fermi, na interayao hiperfina, tem
sido objeto de varios estudos3S• Nos ions cobre ligados, a
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no entanto uma grande intera~ao hiperfina e verificada. A essa
anomalia, atribui-se ao fenomeno de 'Core Palarization'O~, que
constitui basicamente, no desbalanceamento da camada S, na
distribui~ao de spin, resultando numa pequena densidade de spin
desemparelhado no nucleo. Os calculos te6ricos da magnitude deste
efeito, sac baseados em aproxima~oes de fun~oes de onda e teoria
autoconsistente de Hartree Focko~. Nao entramos em detalhes por
fugir dos objetivos deste trabalho uma vez que estamos interessa-
dos somente nas consequencias de tais efeitos.

o hamiltoniano de spin em sua forma mais geral, pode ser
escrito como:

onde S, I sac os operedores de spin eletronico e nuclear com
componentes Sx, Sy, Sz e Ix, Iy, Iz respecti vamente, D, E os
parametros de desdobramento de campo zero que nao sac
considerados nos nossos sistemas.



em fun9ao do angulo 8 entre a dire9ao de quantiza9ao Z e 0 campo

magnetico H36 podemos, para 0 caso do ion CU(II), chegar a

expressao do campo de ressonancia para uma componente hiperfinav

hv KH=---Mgp gpI

1
K= (g.2A2cos28+g;B2sin28) "2



Fiqura XX.l - Espectro de RPE da
Azurina (banda X, 77K).
Na fiqura B, foi
reqistrado com qanho 16x
maior do que em A.
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A analise de espectros de monocristais e relati vamente
simples. As dire90es dos eixos magneticos e os valores principais
dos tens ores 9 e A, podem ser determinados, girando 0 cristal em
rela9ao a dire9ao do campo magnetico e atraves dos princlpios
basicos de RPE(51)solucionarmos 0 problema.

Infelizmente, muitos sistemas moleculares como as protelnas
de cobre, nao podem ser cristalizados, para serem estudadas por
RPE. Portanto, solU90es resfriadas ou em po devem ser utilizadas.

Na pratica, a determina9ao dos valores principais de 9 e A
nao podem ser determinados diretamente dos resultados exper imen-
tais. Os eixos principais das diversas moleculas, assumem todas
as posslveis orienta90es em rela9ao ao campo magnetico. 0 espec-
tro resultante, e a superposi9ao dos espectros correspondentes a
todas as orienta90es, e varre todo intervalo de campo determinado
pela anisotropia dos fatores 9 e A. A distribui9ao de intensidade
entretanto, nao e uniforme neste intervalo. Este fate pode ser
verificado, se consideramos um sistema com simetria axial. Uma
consequencia da orienta9ao aleat6ria, e que muito mais moleculas
estarao com 0 eixo perpendicUlar ao campo. Havera por conseguinte
mais paramagnetos absorvendo na regiao de g~ do que na regiao de
gll' Nestes dois valores de campo, que correspondem aos extremos
no intervalo em que ocorrem transi90es, serao pontos de
intensidades diferentes, aparecendo maximos ou mlnimos no
espectro na forma de primeira derivadaa~.



A forma da envolt6ria espectral, que surge da anisotropia
de 9 e A, pode ser calculada assumindo que cada componente da
linha, e descrita por uma fun9ao L independente da orienta9ao. A
energia absorvida no campo Hr, e dada por~~:

H.u

A(Hr) = J P(H) L(Hr-H) dB
HmD

A integral acima, pode ser calculada, mudando para as

variaveis angulares.

expectro de derivadas, tem a aparencia de linhas de absor~oes,

centradas em valores de campo, hv ± ArrI/grr{3c.

atraves de uma simula~ao computacional. utilizamos no nosso

trabalho,um programa(S3,S4)desenvolvido para este fim. Assumimos



o espectro simulado, 6 comparado com 0 espectro experimen-

Figura 11.3 - (a) Espectro experimental
(b) Espectro simulado de solU9io
conqelada do complexo cu2+ -
dimethylqlyoxina dissolvido em
clorof6rmio contendo O.2M de piridina.



simetria esferica do atomo livre e para tratarmos do problema
devemos lanc;:armao da equac;:aode Laplace(39)para 0 potencial

metalico, assim, os ligantes produzem um potencial eletrostatico,

baseado em teoria de orbitais moleculares que esta aproximayao e
valida(4O)•

modo a nos permitir interpretar dados experimentais. 0 resultado
e um hamiltoniano efetivo, que foi apresentado por Pryce(43)e
posteriormente complementado por Abragam e Pryce~).

cargas pontuais e muito importante para a interpretayao dos
espectros 6ticos, desdobramento dos n1veis de energia e da

Nao reproduziremos aqui os calculos, uma vez que os mesmos
podem ser encontrados em varios textos da literatura(SS,S6).
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e outra mais sofisticada que considera as misturas de carater 4s
e 4p nas funQoes de onda 3d. Discuriremos posteriormente esta
abordagem.

Um metoda mais completo, para considerarmos efeitos dos
ligantes, consiste em construir orbitais moleculares, fazendo
combinaQoes apropriadas com os orbitais atomicos do ion central
e orbitais atomicos dos ligantes. Para a obtenQao das combinaQoes
lineares corretas, lanQamos mao da teoria de grupos. Maki e Mc
Garvey~l),estudaram detalhadamente as ligaQoes covalentes em
metais de transiQao, especialmente em complexos de cobre, poste-
riormente Kivelson e R.Neiman~~, publicaram alguns resultados
sobre coval~ncia em complexos de cobre, baseados no trabalho de
Maki e Mc Garvey.

A coval~ncia, e descrita em termos de cAlculos de orbitais
moleculares usando orbitais de uma simetria adequada.

Referindo-se ao ion Cu(!!), sua configuraQao d9 (ou d1 bura-
co), em um complexo quadrado planar, 0 d1 ocupa 0 orbital
d~~2 no estado fundamental, resultado que se obtem usando teoria
de campo cristalino e que estA de acordo com 0 experimento.

Os atomos de nitrog~nio e oxig~nio (ligantes) que formam a
estrutura quadrado planar, dispoem dos orbitais atomicos 2s,2px,
2py e 2pz. Estes orbitais, se combinam com os orbitais atomicos



ao longo do eixo entre 0 atomo ligante e 0 ion central tem

ex'B -IV d - (-a" +ab +ac -ad )19-""l X2_y2"2 x y x y

B =p d __i_(_l_-_P_~_) (Py" +Pxb-Py C-Pxd)
2g 1 xy 2

E=Ad _V(1-P2) (p"_pC)
gt"xz 12 z %

E =Ad _V(1-P2) (pb_pd)
g t" yz 12 z z

BIg e 0 nlvel fundamental e representa as liga90es sigma Ca) no
plano da molecula, B~ representa as unioes piC") no plano da
molecula, e E. liga90es piC") fora do plano molecular.
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Figura 11.4 - Hiveis de enerqia do ion
Cu(11), em um complexo
quadrado planar de
oxiqinios e nitroqinios.

Na figura 11.4 estao representados os niveis de energia
associados aos orbitais moleculares tipo a do ion CuH em um

o hamiltoniano que atua sobre estes niveis, desdobrados
pelo efeito do campo cristalino, e

H='" (x) L. S+p.il(L+2. 0023S} +2gnPoPn [ [ (L-S). ~ +
x

[3 (.r. S) (?.i) ] -82!. ~ (x) S. i]
XS 3



A(r) , L , S sao os operadores spin 6rbita, momento angular
orbital e momento angular de spin respectivamente.~o magneton de

fator giromagnetico do nucleo'~D magneton de Bohr nuclear, r a
distancia eletron nucleo e &(r) a fU9ao delta de Dirac sobre 0

gJ.=2. 0023-21! [UP-U/PS-U'J (1-P2) T(n)
J2

A=P[ -u2 ( ~ +Ko) +(gl-2) +; (gJ. -2) -Sp [U/P1S+

ulJ (l-Pf) T~n) ] - ~ I! [u/PS+u'v' (1-P2) TY;) ]



R : Distancia metal ligante, ao raio de Bohr, ZI' Zp as cargas
nucleares efetivas dos orbitais s e p respectivamente, n=(2/3)~
o qual implica uma hibridizaQao Sp2 nos ligantes~n.
Ao=<3dIA(r) 13d> : con stante de acoplamento spin 6rbita para 0 ion
livre do cobre(II).

s= (dxz_yz I-a~+a~+a~-a~
2

IF S C SERVICO DC: BIBLIOTECA E
1r'·'F(~H:\/ACAO
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Relac;oes analogas podem ser obtidas para os demais

orbitais, mas sac desprezadas pois as integra is de recobrimento

sac muito pequenas.

Como j~ foi mencionado anteriormente,na maioria dos com-

plexos de cobre estudados por RPE, 0 estado de valencia do ion e

+2; 0 estado +3, embora detectado por RPE, nao apresenta interes-

se biologico~~, e 0 Cu1+ presente em diversas proteinas, sendo

diamagnetico, nao pode ser estudado por esta tecnica.

o Cu2+, tem em sua camada externa, nove eletrons e devido

a esta caracteristica, pode ser tratado matematicamente como um

buraco de spin 1/2. 0 cobre, possui spin nuclear 1=3/2 que

desdobra em quatro linhas, dando origem a uma estrutura hiperfina

tambem com simetria axial. Podem ocorrer intera90es

superhiperfinas com os nucleos vizinhos, sendo que 0 caso mais

comum em complexos cobre protelnas, e a intera9ao com os

nitrogenios, que possuem spin nuclear 1=1.

o fate de podermos usar 0 formalismo de buraco positivo, ou

seja, tratar como um problema de um eletron, simplifica 0 trata-

mento teorico e sob 0 ponto de vista experimental, trata-se de

uma estrutura relativamente simples de se estudar por RPE.

o cobre existe naturalmente, na forma de dois isotopos, 0

63CU{69,09%) e 65CU{30,92%), com mesmo numero quantico nuclear e
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momentos magneticos levemente diferentes. A intera9ao IS entre
o spin nuclear e 0 momento angular de spin eletrOnico, e
semelhante para os dois is6topos e nao e resolvida nas condiyoes
experimentais usuais. Para compreendermos as caracterlsticas
qualitativas dos espectros de RPE do cobre, e essencial 0

conhecimento das liga90es normalmente encontradas nos complexos

e consequentemente de que maneira os atomos ligantes interferem
nas propriedades 6ticas e magneticas.

Consideremos, 0 ion cobre, sujeito a um campo eletrico de
simetria octaedrica. seis dos nove eletrons d, estao no orbital
t2g e os tres restantes no orbital el, deixando 0 buraco na
subcamada de el• Se 0 campo octaedrico e tetragonalmente
distorcido, tal que ocorre uma elonga9ao(46)na dire9ao de Z
(complexo quadrado planar), 0 orbital dx2_y2e 0 de mais alta
energia e sera ocupado por um eletron e todos os outros orbitais
terao dois eletrons cada. 0 estado fundamental do ion, e
equivalente a uma camada d cheia (L=2, S=O),com um buraco ( carga
positiva, L=2, S=1/2) no orbital dx2-y2•

A figura II.5, apresenta 0 efeito sobre os orbitais d
inicialmente degenerado (ion livre) ,do Cu2+ para algumas estereo-
qulmicas.
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Figura II. 5 - seEara9ao dos niveis deenerqia do cu+, para diferentes
simetrias.

exatamente os niveis do orbital d, porem invertidos. As diferen-
9as sac denominadas desdobramentos do campo cristalino, tendo sua
origem no campo eletrico gerado pelos ligantes. Os mesmos desdo-

Comparando com 0 ion livre, 0 ion ligado tem 0 mesmo spin,
mas momento angular orbital reduzido~~.Esta redU9aO surge, da
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Diagrama de energias do
ion Cu(II) - d' em um
campo cristalino
quadrado planar.

orbital dos eletrons, acarretando com isso varia9ao no valor de
g. Os desvios do valor do mesmo~~, sao causados pelo acoplamento
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onde ~ e 0 acoplamento spin orbita, A a separayao em energia, dos
orbitais, r uma constante que esta relacionada ao sistema e a
direyao do campo magnetico aplicado.

A eonstante de aeoplamento spin-orbita, pode ser obtida do
espectro 6tico do ion Cu2+ gasoso livre, e e tomado ser igual a
828 em-I.Como consequencia do valor negativo de ~, 0 fator 9 para
o ion eobre(II) e maior que 2,0023 eom poueas exeess5es.

Em tratamentos mais rigorosos, como ja foi mencionado,
efeitos de covalencia dos orbitais moleculares sac considerados.

Em primeira aproximayao, teremos gll=2,0023 (1-4a2A/A)
e g~=2,0023(1-a2A/A).a aparece como coeficiente do orbital d~~2
que contem 0 buraco, e nos da uma ideia do grau de covalencia
conforme pudemos verificar na sessao (II.S).

Atraves de medidas 6ticas e do fator 9 obtido, por RPE, 0

grau de deslocalizayao pode ser estimado quantitativamente(sO). As
componentes da interayao hiperfina de maneira simplificada, podem
ser escritas como, A11=P[-K - 4a2/7(gll-2,0023) + 3/7(g~-2,0023)]
e A~=P[-K + 2a2/7 + 11/14(g~-2,0023)].
Estamos considerando simetria tetragonal, com 0 buraco no orbital
d~_Y2·

A constante P pode ser obtida experimentalmente ou atraves
de calculos ,seu valor e de 0,036cm-1•

Os termos contendo a2 surgem da interayao dipolo-dipolo
entre 0 momento magnetico associado com 0 spin eletronico e 0

nucleo. Se 0 buraco desemparelhado esta deslocado, no sentido dos
atomos vizinhos, a2 e reduzido. Os termos contendo 0 fator 9 sac
devidos ao acoplamento entre 0 movimento orbital e os nucleos. 0

termo K surge da interayao de contato de Fermi, 0 qual tem sua
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origem na probabilidade de encontrar 0 eletron desemparelhado no
nucleo. Este termo, independe da dire9aO do campo magnetico.O
termo K, pode ser obtido empiricamente, atraves de ajustes dos

dados experimentais. Na literatura, para 0 ion Cu2+ e assumido 0

valor 0,43(42,43,44).

Com rela9aO ao espectro 6tico do cobre, podemos observar,as

transi90es d-d que sac de origem dipolar eletrica, e que sac
regidas pelas regra de sele9ao de Laporte.Esta regra, pode ser
quebrada por tres motivos. Perda do centro de simetria, onde
ocorrem misturas de orbitais d-p por exemplo, que e uma transi9ao
permitida; mecanismos vibracionais e mecanismos relacionados com
transfer~ncia de carga.



,
CAPITULOm

orbitais moleculares. Podemos pensar, como uma aplicac;:ao da

teoria dos orbitais moleculares a ions complexos(S9,60.7S).

comparados com a experi~ncia. Os aspectos de simetria sac os

mesmosna teoria do campoligante, campocristalino e teoria de

IfSC - SEf-<VIC;::O DE BIBLIOTECA E
II'JFCR \I Ac;::AO
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As reayoes de complexayao, tem como produto, um ion
complexo e os ligantes podem ser moleculas ou ions nao metalicos.

o nfrmero de ligantes e conhecidos como nfrmero de
coordena9ao. No nosso modelo, consideramos a combina9ao linear
dos orbitais atomicos do ion CU(II) com os orbitais atomicos
dos ligantes nitrog~nio e oxig~nio, para representar, de
maneira satifat6ria 0 orbital molecular dos complexos, Glicil-
triptofano no pH=9,1 e Triptofil-Glicina nos pH'S 9,1 e 13,2.

Consideramos para os complexos, uma simetria quadrado
planar. Como ja foi descrito na seyao II.4.1 a teoria de campo
ligante, passaremos agora a apresentar a metodologia da aplica9ao
do modelo covalente.

t bom lembrar que 0 argumento mais forte para a utilizayao
deste modele que chamaremos de LCAO-MO, esta baseado no fato do
eletron estar numa matriz cristalina, desta maneira, ele nao se
encontra no mesmo tipo de orbital que estaria se estivesse livre.
Isto foi reforyado por stevens~l)ao demonstrar que a constante de
acoplamento spin-6rbita e a estrutura hiperfina nuclear de um
ion, muda com 0 carater covalente da ligayao com os ligantes.
Esta mudan9a pode ser compreendida, desde que esses parametros
dependem de <r~>, 0 qual diminui, se 0 eletron passa maior parte
de seu tempo nas vizinhanyas dos atomos ligantes.

o objetivo consiste em partir de medidas de RPE em
temperatura ambiente e nitrogenio liquido, obtermos os parametros



que nos dao informayoes sobre as liqayoes entre 0 ion oobre e os
ligantes.

~Exy (B}g+-Eg) ~Exz (B}g+-B2g) •

Considerando as expressoes te6rioas

constantes P, 5, T(n), K, Ao:

Ao= -828cm-1, a constante de acoplamento spin 6rbita do ion cobre



K, assumido sar igual a 0,43 ± 0,02 e uma constanta
introduzida por Abragam e Pryce~) para corrigir 0 termo de
contato de Fermi de configuraQoes excitadas contendo eletrons
desemparelhados S tais como; 3S3dlO, 3d84s e 3S3d94S, as quais
t~m densidade eletronica finita no nucleo.

Em princ1pio, podemos calcular PlI a, Pl' , a , mas nao
podemos obter um conjunto bem definido de soluQoes, tendo em
vista 0 nUmero muito grande de poss1veis resultados que
satisfazem as equaQoes. Por esta razao, optamos por um metoda
iterativo que passaremos a descrever.

Desde que a e da ordem de 0,9 e assumindo como dados de
entrada Pl=P=l, chegamos atraves da equaQao (111.3) a seguinte
expressao aproximada para a:

A partir desta equaQao, obtivemos novo valor para a2• Como
sac conhecidas as energias de transiQao, determinamos atraves das
equaQoes (111.1) e (111.2) os valores de Pl e p. Substituindo Pl'
P, gl,e g~ na equaQao (111.3), calculamos novo valor para a.
E assim procedemos sucessivamente ate nao haver mudanQa no valor
de a.
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Pudemos tambem obter informayoes sobre a natureza dos
orbitais ligantes, atraves da estrutura superhiperfina devido ao
nucleo do nitrogenio (I=l), uma vez que em algumas medidas n6s
obtivemos tais estruturas resolvidas nos espectros. Se a
distribuiyao eletronica nos orbitais ligantes e descrita por um
orbital hibrido do tipo Sp2 apontando na direyao do ion CU(II),

podemos obter do termo superhiperfino a seguinte hamiltoniana.

onde ~ e 0 momenta magnetico do nucleo em unidades de magnet on de
Bohr, cujo valor 0,4036, Q' 0 coeficiente que aparece na
expressao da funyao do orbital molecular do estado fundamental
descrita pela equayao (II.43) .S{t e a densidade eletrOnica 2s
para 0 nitrogenio, determinado atraves das funyoes de onda
obtidas pelo metodo de Hartree~n, cujo valor para funyoes 2s
e igual a 33,4 X 1024cm-l(62).

Assim, conhecendo a separayao das linhas superhiperfinas W
em cm-i, podemos calcular Q e substituindo na equayao (II.54)

determinamos 0 valor de Q. Neste procedimento a fonte de erro,
vem da imprecisao nas medidas das separayao das linhas.



A intensa cor azul e a baixa constante hiperfina nuclear
encontradas em algumas proteinas contendo cobre naturalmente

complexadas, e em alguns complexos sinteticos, foram objetos de

varias discussoes. Foi descartada a hip6tese de que a interaQao
cobre - cobre, e a grande delocalizayao eletronica na direyao dos
ligantes, sejam as responsaveis por estas propriedades pouco
comuns, pois encontramos proteinas com um unico cobre que
apresentam estas caracteristicas.

Para explicar tais evidencias experimentais, Brill(8)
propos um modelo nao covalente, envolvendo misturas de carater 4s
e 4p nos orbitais 3d do ion cobre. Intuitivamente, e uma ideia
consistente, tendo em vista que a magnitude da interayao
hiperfina depende da natureza orbital do eletron, ou seja se 0

mesmo esta num orbital s,p,d ou em orbitais d modif icados(68)•
Neste modelo, Brill considerou a perda do centro de

simetria como causa da reduyao da separayao hiperfina e do
aumento da absoryao 6tica (distoryao tetraedrica)° Assumiremos
que 0 complexo tenha simetria baixa (consistentes com as
propriedades 6ticas e magneticas), satisfazendo as propriedades
do grupo pontual 020

Quando os orbitais s,p e d sac considerados, a geometria O2

e tal, que os autoestados da hamiltoniana que podem misturar
serao dij e Pt; d/ e s e dx2_y2 e S. Brill(8),assumiu uma pequena
mistura de orbital 4s, no estado fundamental, nao previsto
pelas propriedades do grupo 020



Figura 111.1 - Esquema de n1veis de
energia do 10n Cu2+em
um s1tio de simetria °2°



Estes parametros experimentais sac: os tres valores de 9 e
Ados espectros de RPE, a forya de osciladora~ das tres bandas
obtidas da absoryao no vis1vel e 0 sinal e magnitude da forya
rotacionala~ das transiyoes eletr6nicas obtidas por dicr01smo

estados excitados, a hamiltoniana do sistema, utilizando 0 metoda
de Bates(68) ou 0 de Abragam e pryce(34), podemos chegar as

SEf-<\!!CO Of': E3iBLIOTECA E
. \i'.iFCRi AC;/';O



g.L=2.0023-( 2A~2~) + [2A'UPY(1~U2)Y(1-J!:l.
2 2

+ [2 A. upy'-( l---U2-) -( l---rn-)] _ [2 U'y'-( l---u 2-) -( l---rn-) ]
d2 d2

A =..!A-P[ 11ACX2~_11A/CXPv'(1-CX2}y'(1-P-:l._~cx2
.L 2 742 742 7

1

(4x3"2) ACX2a (-..!... _-..!...) 1
7 (1+c32)J{1+y2) 41 43 (111.14)

+pl[ 13ycxPv' (1-cx2) (1-l!.:2..l
542

_ 13l'v'{1-cx2) (l-fi_~ (1-cx2)
542 5

P=2 , 0023 gnf30!3n<r-3>=0,036(69,70,71)

P'= PI ~'/A1 = 0,040 cm-1 para a configurac;:ao 3d104p-l



A'= -828 cml, constante de acoplamento spin 6rbita para eletrons

A'=925 cm-1
, constante de acoplamento spin orbita para eletrons

4p.

al :
. de transic;ao I B1> IA'>energla +-

~: energia de transi9ao IB1> +- IB2, B]>

~: energia de transic;:ao I BI> +- IAI">

onde Reo operador momento de dipolo eletrico R=e(xl+y~z~, In>
representa 0 estado exei tado e 10> 0 estado fundamental, "" a
energia de transic;:aoentre estes estados dada em eml"



regras de seleyao. Assim por exemplo 0 produto de dois orbitais
de mesmo 1 (du},du) e proibida (regra de seleyao de Laporte).

Entretanto, quando 0 ion e complexado, a perda de de inversao e

transi90es d-d tidas como proibidas.
Considerando as transiyoes IBt> •..IAt'> ; IBI> •..IAI"> IBI>

•..!B2,B3> e assumindo a parte radial no calculo dos elementos de

f2=1. 08Sx10-S. ~2. ~ [u2+IP-2u2p2+5 (III.18)
2uPv'(1-U2)v'(1-P2) ]{r)2
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atraves de um meio, que no nosso caso e uma soluc;:aode
dipeptideo complexado com 0 Ion metalico. A atividade 6tica,
pode ser medida como elipsidade ou rotac;:ao6tica. Em medidas
de dicroismo circular, registramos elipsidade versus
comprimento de onda.

Se 0 crom6foro tem varias transic;:oestodas oticamente
ativas, 0 espectro CD(dicroismo circular), consiste de bandas

positivas e negativas.
A expressao te6rica da forc;:arotacionala~, de uma banda

com energia de transic;:ao"',0' e definida como:

onde Man=<nII3LI0> e 0 elemento de matriz do momento de dipolo
magnetico. Podemos reescreve-lo como:

Rno=4.454xlO-38• Imaginario [(nlrlo). (olfln}J

r e dado em Angstrons eL em unidades de h.
Considerando hibridizac;:ao dos orbitais d com pequenas

quantidades de func;:oesp, podemos calcular a forc;:arotacional e
compara-la com as medidas experimentais.

Os elementos de matriz radiais que aparecem nas expressoes
das forc;:asde oscilador, e rotacional, sac parAmetros te6ricos,



literatura, uma vez que os aspectos te6ricos envolvidos na

determinaQao destes elementos nao estao inclu1dos nos objetivos

De modo analogo a forQa de oscilador, podemos determinar a

forQa rotacional considerando as transiyoes I Bt> ~ I At'> ; I Bt>

R2=ePo[s-1/2[«p-J(1-«2)J(l-P2)]. [«J(1-P2) +

+pJ(1-«2) ]{z)+s-i [«P+ (111.23)
+J-(-1--«-2-)-(-1--P-2-)]. [«J (1-P2) +pJ (1-«2)]] <z>

Se considerarmos os niveis I B2> e I B3> nao degenerados, ou
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equaQao (111.12) e (111.18), considerando <r>=1A determinamos os
parametros a e ~. A seguir,das equaQoes (III.ll) e (III.l2),
chegamos aos valores de l, a e l.

Verificamos experimentalmente, que a forQa de oscilador R2

e diferente de zero, 0 carater rOmbico do campo cristalino e
confirmado. As medidas de RPE, e evidente , tambem nos forneceu
subsidios para tal afirmaQao, considerando gx diferente de gy e
determinando ~2 e ~3. Substituindo na expressao de R2, podemos
comparar com 0 valor experimental obtido dos espectros CD.

E importante ressaltar que a determinac;ao da ordem dos
niveis de energia univocamente foi possivel, atraves de calculos
extremamente cuidadosos, garantindo desta maneira, a
confiabilidade dos nossos resultados. Para isto, utilizamos as
express5es te6ricas e os valores experimentais dos parametros,
obtidos atraves das diferentes tecnicas, e buscando 0 valor unico
associado a cada transic;ao especifica.
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CAPITULO IV

estrutural C13HlSN303 foi obtido comercialmente da Sigma Chem. Co ..
A amostra foi preparada, dissolvendo 0 peptldeo em soluyao 0,2M

de NaOH. Para a complexayao do Cu2+ com 0 Trp-Gly, adicionamos sal

tamponadas. Separamos duas allquotas de 10 ml com os pH's 13,2

e 9,1 cada. Das amostras, foram feitas medidas de absoryao 6tica



H 0 H H 0
I II I I //+H N-C-C-N-C-C3
I I ~H-C-H H 0-

r.i I
I C

//C~/ ~H-C c C-H
I II I
C C - N-H

H/ "'C/
"H

Fiqura IV.l - Formula estrutural do
dipeptideo Trp-Gly.

da Sigma Chem. Co •• A amostra foi preparada em soluQao O,SM de
NaOH. Analogamente a anterior, a complexaQao do Cu2+ com 0 Gly-Trp
foi realizada adicionando sal CUClz 10mM, na razao de dez

•. ligantes por metal (10L: 1M). A complexaQao ocorreu na ausencia de
tampoes. variamos 0 pH com soluQoes de HCl 2M e NaOH O,SM, e



do complexo Gly-Trp:Cu2+.

,
.. -.

~t

'0

Fiqura IV.2 - Arranjo tridimensional do complexo
Trp-Gly:CuH



A escolha destes peptideos foi baseada na presenc;a do
residuo pesado do triptofano na cadeia lateral e sua influincia

M.Tabak(l7), observaram uma senslvel mudanc;a de simetria no

Gly-Trp:Cu2+ em pH acima de 11. Oaf 0 interesse em prepararmos

H 0 H H 0
I II I I //

H+N-C-C-N-C-C3
I I" 0-H H-C-H

H I
I C

// C 'v--. / '"H-C c C-H
I II I
C C N-H

H/ "'C/
"H

Fiqura IV.3 - Formula estrutural do
dipeptideo Gly-Trp.
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Arranjo tridimensional do complexo
Gly-Trp: cu2+
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IV.3 - utiliza9io das ticnicas para 0 estudo dos complexos
Trp-Gly:Cu2+ e Gly-Trp:Cu2+

Com os dados obtidos experimentalmente utilizando as

tecnicas anteriormante mencionadas, foram propostos dois modelos

os quais foram apresentados no capitulo anterior. 0 objetivo

agora e discutir com base nos modelos, as mUdanyas de simetria

dos complexos Gly-Trp:cu2+ e Trp-Gly:Cu2+ devido a influ~ncia do

residuo do triptofano, presente na cadeia.

A ideia nesta seyao, e de forma mais suscinta, tornar claro

a interligayao entre as tecnicas, na aplicayao dos referidos

modelos.
o modelo covalente(16), foi proposto, para explicar os

espectros do Gly-Trp: Cu2+ no pH=9, 1 e do Trp-Gly: Cu2+ nos pH's 9,1

e 13,2.

As expressoes te6ricas das componentes dos tensores 9 e A,

dependem explicitamente das energias de transiyao obtidas dos

espectros de absoryao 6tica no visivel e dos parAmetros de

covalencia. Estes parAmetros por sua vez aparecem nas funyoes de

onda da molecula, como coeficientes dos orbitais atOmicos,

conforme previsto pelo modelo. Assim, com os valores

experimentais de gll' g..L,All' A..Le das energias de transiyao ~lt

Az, ~, obti vemos das expressoes te6r icas, os parAmetros de

coval~ncia Q, 13 , 131, e Q' que serao apresentados no capitulo

posterior.

No estudo do complexo Gly-Trp: Cu2+, no pH=13, 2, foi proposto
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o modele de mistura de orbitais(8).Atraves dos dados experimentais
de gll' gl' All' A1 obtidos por RPE, dos valores das forc;as de
osciladores fl, f2, f3 associadas a transic;oes 6ticas,· e das
forc;as rotacionais Rt, R2, R3 obtidas dos espectros de dicrolsmo
circular, e utilizando as respectivas expressoes te6ricas,
obtivemos os valores numericos dos parametros de hibridizac;ao.

Embora os metodos experimentais sejam totalmente
independentes, as formula90es te6ricas dos parAmetros 6ticos e

magneticos estao interligados. Na determina9ao dos elementos de

matriz inerentes a cada tecnica, as autofun90es (autoestados) dos

respectivos operadores, para cada modelo sac as mesmas.

Assim, no modele de misturas de orbitais (nao covalente),

os parAmetros de hibridiza9ao a, P2' P3' ~, a e 0 termo K, foram

determinados atraves da solu9ao de um sistema de equa90es

linearmente independentes. Estas equa90es sac obtidas dos

calculos dos elementos de matriz.

No caso do modelo covalente, atraves de RPE e da tecnica de

absor9ao 6tica, pudemos estudar a natureza covalente do ion cobre

e ligantes e obter quantitativamente informa90es sobre a

deslocaliza9ao eletronica.



CAPtruLov

A figura V.l, apresenta 0 espectro de RPE em banda X do
complexo Trp-Gly:Cu2+ em solu9ao no pH=9,1. 0 espectro foi
registrado sob as seguintes condi90es: Amplitude de modula9ao 4
Gauss, potencia de 36mW, modulado com frequencia de 100 KHz. 0
espectro e promediado nas suas dependencias angulares devido a
rapida rota9ao das moleculas. Podemos observar as quatro linhas
devido a intera9ao hiperfina com 0 nucleo de cobre. Oeste

_1
A -- (A.+2A )o 3 J.
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o espectro apresentado na figura V.2 I trata-se do Trp-

Gly: Cu2+pH=13I 2 I banda X, temperatura ambiente. As condiyoes



dire9ao do ion, uma maior equival&ncia (menor distor9ao) entre
dois nitrog&nios no complexo. 0 nfrmero de nucleos equivalentes
podem ser obtidos do numero de linhas do espectro e a separa9ao
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Figura V.2 - Espectro de RPE do
Trp-Gly:Cu%+ em solU9io
a temperatura ambiente no
pB=13,2.
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foram 4 Gauss de amplitude de modula9ao, potencia de 36mW para
pH=9,O e de 20mW para pH=13,2. Ambos modulados com frequencia de

em nenhum dos espectros registrados, mas as linhas hiperfinas do
ion Cu2+ estao bem resolvidas.

. .... ExperimentClt
-- SimulCldo

-f20.0
2450 2850 3250

Campo Magnetico (Gauss)

Figura V.3 - Espectro de RPE do
Trp-Gly:Cu%+, pH=9,1 i
-16SIC



· .... Experimental
-- Simu&Cldo

2850 3250
Campo Magnetico (Gauss)

Piqura V.4 - Espectro de RPE do complexo
Trp-Gly:CuH, pB=13,2 i. -165°C •

Obtivemos 0 valor de gn > g..J..I nos levando a concluir que

o estado fundamental do ion e 0 dx2_y21 concordando com outros

complexos de cobre numa simetria quadrado planar.



Tabela V.l - parimetros de RPE do complexo Trp-Gly:Cu2+. As
constantes hiperfinas estio expressas em Gauss.

pH 9x 9y 9. 90 Ax Ay Ax Ao

9,1 2,0468 2,0474 2,2132 2,1025 12 14 160 62

13,2 2,0470 2,0470 2,2015 2,0985 21 21 188 76

Obviamente que os valores das energias de transiyao sac
dados imprecindlveis no modelo. Tais informayoes, foram obtidas
dos espectros 6ticos.

o espectro de absoryao 6tica, do Trp-Gly:Cu2+, no pH=9,1
esta mostrado na figura V. 5. Podemos verificar 0 maximo de
absoryao na regiao de 634 nm. 0 espectro foi simulado, utilizando
funyoes gaussianas, atraves de programa desenvolvido para este
fima~. Atraves das componentes, podemos identificar as transiyoes
eletrOnicas, ou seja:

IB1)"'IB2)

IB1)'" IE)

IB1)"'IA1)
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Fiqura V.5 - Espectro de absor9io 6tica
do Trp-Gly:Cu%+, pB=9,1.

pH=13,2, esta representado na figura V.6. 0 maximo da absoryao

esta na regiao de A = 663 nm. As diferentes transiyoes, assim·



0.6
~.~
o
§
-e 0.4
o
~..0

~

- Experimmt41
-- SimuLado
••.••• Component81

0.0
350 450 550 650 750 850

Comprimento de Onda (nm)

Figura V.6 - Espectro de absOr9&0 6tica
do Trp-Gly:Cu2+, pH=13,2.

Na tabela V.2, apresentamos os val ores das energias de

transi9ao em em-1 do eomplexo Trp-Gly:Cu2+ nos dois pH's e das



Tabela V.2 - For9a de oseilador e energias de transi9io do

eomplexo Trp-Gly: CuH•

pH fl f2 f3 AII)' AIu,YI Al12

(Xl0") (xl0") (xl0") (emol) (em-I) (em-I)

9,1 19,68 4,28 8,8 15.713 17.809 19.000

13,2 16,63 8,69 9,88 15.080 20.161 17.844

As figuras V.7 e v.a , mostram os espectros de dicrolsmo
circular experimentais e simulados, nestes mesmos pH's. A tabela
V. 3, apresenta os valores das forc;as rotacionais(74) do
complexo, obtidas utilizando simulac;oes.
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Fiqura V.7 - Espectros DC do complexo
Trp-Gly:Cu2+, pH=9,1.

pH Rt (X1039) R2 (X1039) ~(X1039)

9,1 0,44 2,98 -0,33

13,2 0,26 -3,95 2,04



C",) -10.00

~

,',: ',,,,.,.,.
:'

".'

fO.OO

1
~ 0.00

!
-- Ezperimenf~
-- SimuLa.do
.----. Component ••

600 800
Comprimento de Onda (nm)

Figura v.a - Espectro DC do complexo
Trp-Gly:Cu2+, pB=13,2.

componentes do tensor ~' quando consideramos um campo tetragonal,
podem ser obtidos atraves das expressoes:



_ Ag -g (1--)
.l e flE

xz

sendo ge=2,0023, A=-828 em-I e ~ , ~ as energias em em-I
relati va as transi<;:oes eletrOnieas B11 4- B2I e B11 4- E1

respeetivamente. Se passamos a eonsiderar 0 earater covalente das

bAg =g (1---)
.L 9 I!E

xz

utilizando a metodologia descrita com detalhe na se<;:ao

111.1.1 obtivemos quantitativamente os parametros de coval~ncia

para 0 Trp-Gly:Cu2+, que estao listados na tabela V.4



Tabela V.4 - ParAmetros de covalencia para 0 complexo,

pH «-
, a'2 fl. fl." fl fl2a a

9,1 0,86 0,74 0,68 0,46 0,91 0,83 0,91 0,83

13,2 0,89 0,79 0,S6 0,31 0,83 0,69 0,91 0,83



A figura V.9, mostra 0 espectro do Gly-Trp:Cu2+ em solU9ao,
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A figura V.10, apresenta 0 espectro de RPE experimental com
a respectiva simulayao do Gly-Trp:Cu2+ no pH=9,1, a temperatura
de -168°C. As condiyoes de medida foram 4 Gauss de amplitude de

80.0
..... Ezperime
- Simutacto

""'"'

d
~

30.0

~
~ .r---
~ -20.0~.~
~
~~~
~

-70.0

2850 3250
Campo Magnetico (Gauss)

Figura V.l0 - Espectro de RPE do
complexo Gly-Trp:cu%+ i -168~.



Tabela V.5 - Parimetros de RPE do complexo Gly-Trp:cu%+.

pH q,. qy q,. A,. Ay A,. q. Ao

9,1 2,0530 2,0656 2,2435 14 14 150 2,1207 59

4E (em-I)
lIY

4Eu.yz ( em-I)
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Figura V.11 - Espectro de absor9ao
otica do Gly-Trp:cu%+, pH=9,1.



1-2.00
~
~

!
C,J

'=:l -6.00 -- Experimenta.l
-- Simula.<to
------ Component ••

-to.oo
t60 360 560 760

Cornprirnento de Onda (nm)

Figura V.12 - Espectro DC do complexo
Gly-Trp:Cu2+, pH=9,1.

Tabela V.7 - For9a de oscilador e rotacional para 0 complexo
Gly-Trp:cu2+, pH=9,1

f. f2 f3 R. R2 ~

(Xl04) (Xl04) (Xl04) (Xl03') (Xl03') (Xl039)

5,42 5,94 - -25,54 3,50 -6,42



Tabela V.I - Parametros de covalencia do complexo Gly-Trp:cu2+,

a1 , a'l {3. {31. {3 {31a a

0,87 0,76 0,61 0,37 0,96 0,92 0,91 0,83

A figura V.13, apresenta 0 espectro de RPE do Gly-Trp:Cu2+

em soluyao no pH=13,2. As condiyoes de medida foram : 4 Gauss de

If S C SEHViC;::O DE BIBLIOTECA E
INFr.c<vA.C;::Ao
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Figura V.13 - Espectro de RPE do
complexo Gly-Trp:cu%+,em
solU9ao pH=13,2.

Na figura V.14, apresentamos 0 espectro de RPE em banda X

experimental e simulado do complexo em solU9ao congelada • As

codi90es de medida foram de 5 Gauss de modula9ao, pot~ncia de 2,7

mW, temperatura de -159°C e modulado com 100 KHz. Podemos
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Fiqura V.14 - Expectro de RPEdo G1Y-Trf:cu%+
em soluC;io conqelada -159 C, banda
x.

do tensor q, tem eixos z coincidentes, mas estao rodados de
aproximadamente 45&. Isto implica que a interayao superhiperfina

espectro no pH = 13,2, que difere dos demais complexos de cobre
encontrados na literatura, realizamos medidas nos pH's pr6ximos,



Na figura V.1S, podemos ver 0 espectro em banda x regis-
trados sob as seguintes situayoes experimentais: Temperatura de
-160°C, 2,0 Gauss de modulac;:ao, potencia de 20 e 35 mW, ambos

~ 0.0
"d

~
"d.~

rJ:l -50.0
~
~ --A
~ -B
•.•.••-100.0

'? 50.0

~

-150.0
2550 2950 3350
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Figura V.15- Espectro de RPB do Gly-Trp:cu%+ em
solU9io conqelada (-159°C).
A pH=13,13 e B pH=13,17.

Podemos verificar, uma grande semelhanc;:a dos espectros,

nestes pHs pr6ximos.

Devido a excepcionalidade do espectro do complexo Gly-

Trp:cu2+, no pH=13,2, medidas em banda Q se fizeram necessArias



Na figura V.16, apresentamos 0 espectro do complexo
Gly-trp:Cu2+, pH=13,2 em banda Q. As condiyoes de medida foram:
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Figura V.16 - Espectro de RPE banda Q do
complexo GlY-Trr.:cu2+, em solU9&0
conqelada (-160 C), pH=13,2.

Apresentamos na figura Vo17, analogamente a banda x, os
espectros do complexo, nos pHs 13,13 e 13,17 em banda Q.

Estes espectros foram registrados sob as seguintes
condi90es: Temperatura de -160oC,modulados com 8,0 Gauss e 4,0
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Fiqura V.17 - Espectros de RPE em banda Q dos
complexos Gly-Trp:cu%+.
A (pB=13,13) e B (pB=13,17)

Podemos verificar diferenQas significativas dos espectros
nestes pHs pr6ximos, ao contrario do que observamos nas medidas
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A tabela V.9, mostra os dados dos parametros 9 e A. Os

mesmos foram determinados atraves de simulacao espectral.
Melhores informayoes sobre a obteyao do espectro simulado serA

apresentado nas discussoes.

Tabela V.9 - Parimetros de RPE do complexo Gly-Trp:cuz+

no pH=13,2. Os termos hiperfinos estio expressos
em Gauss

9. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2,0300 2,0620 2,2560 7 35 110 2,116 51

Os espectros de absoyao 6tica e de dicrolsmo circular com
as respectivas simulayoes, estao apresentados nas figuras V.18
e V.19 respectivamente.

o maximo de absoryao, esta na regiao de 663nm. Destas
medidas, obtivemos os valores das foryas de oscilador e
rotacional, e das energias de transiyao que estao relacionadas
nas tabelas V.10 e V.ll.
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Figura V.18 - Espectro de absor9ao
6tica do Gly-Trp:cu2+, pH=13,2.

Tabela V.10 - For9as de oscilador e rotacional do complexo

Gly-Trp:cu2+, no pH=13,2.

ft f2 f3 Rt R2 ~

(X104) (X104) (X104) (X1039) (X1039) (X1039)

0,31 7,80 3,90 -27,88 -4,14 2,05



Tabela V.ll - Energias de transi9io do eomplexo Gly-Trp:Cu%+,

aEx2 _ y%(em-I) aEU,YI(em-I) aE12 (em-I)

14.015 15.576 18.709
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Figura V.19 - Espectro DC do complexo
Gly-Trp:cu2+, pH=13,2.
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Com os valores experimentais dos parametros magneticos e
6ticos, passamos a aplicayao do modele nao covalente ou de
misturas de orbitais.

Seguindo 0 metoda descrito na seccao 111.2.2, obtivemos
ap6s alguns c&lculos, os valores dos coeficientes de hibridi-
zayao, Q =-0,8418 e P=0,8958.

No capitulo seguinte passaremos as dicussoes dos nossos
resultados.



#

CAPITULO VI

DISCUSSAO

equivalencia dos mesmos neste pH.

Atraves de simulayao espectral a temperatura de -160°C,

parametros influenciam as simulayoes espectrais, apresentamos na

figura VI.l 0 espectro do complexo Trp-Gly:Cu2+, pH=9,l, onde

apresentada na fig V.3.

Para 0 Gly-Trp:Cu2+, pH=9,l, 0 espectro de RPE nos mostra
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Figura VI.l - ESRectro de RPE do
complexo Trp-Gly:Cu+,pH=9,1 i. - 165°C,
com 9'](=2,0368.

nitrogenios nao sac resolvidas. Isto pode ser explicado pelo fate
dos ni trogenios nao serem equi valentes, e a largura de linha
junto com a superposi9ao dos tripletes individuais (um triplete
para cada nitrogenio), diminuir a resolu9ao do espectro. Nestes
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quantitative de a2, nos fornece informa<;oes sobre 0 carater
covalente das ligac;oes a, no complexo. Lembremos que a2=1,
representa um carater totalmente ionico e a2=O,5 um carater
totalmente covalente. Os valores computados para este par4metro

para 0 Trp-Gly:Cu2+ nos pH's 9,1 e 13,2 foram 0,74 e 0,79

respectivamente, e para 0 Gly-Trp:Cu2+ no pH=9,1 obtivemos 0 valor

de 0,76. Para termos uma ideia da ordem de grandeza deste
par!metro, nos oxalatos de cobre por exemplo que sac tidos como
complexos ionicos, a2 possui valor em torno de 0,84. Por outro
lado, compostos como ftalocianina com cobre em H2S04, apresentam
os valores 0,78 e 0,72, sendo que este ultimo valor foi obtido da
interayao superhiperfina dos nitrogenios. Nos estudos de
monocristais deste composto, Gibson et alan, obtiveram para a2

0,82 e significativa mudanc;aem g.
Alguns complexos analogos de etioporfirina II a2=0,74.

Gersmann e swalena~, acharam para 0 complexo 1,10-fenantrolina em
soluyao de clorof6rmio- tolueno um valor de 0,63. Este ultimo
dado, caracterizou este composto como covalente. Assim, a2=0,74;
0,79; 0,76 obtidos para os nossos complexos, representam uma
covalencia moderada.

Um ponto que devemos levantar aqui e que 0 valor de a2

derivado da equayao 111.6, depende basicamente da interayao
superhiperfina. Atraves desta equayao, determinamos Q'

diretamente e que pode ser utilizado para determinar a2 da
equayao 11.48. No espectro do Trp-GlY:Cu2+ pH=13,2, 0 valor da
interac;ao superhiperfina foi de 13,6 Gauss, 0 que nos levou a
obter Q' 2=0,31. 0 valor de a2 obtido desta forma e atraves das
expressoes de 9 e da interayao hiperfina, sac semelhantes. A



maior fonte de erro, vem da imprecisao das medidas entre as
linhas. Isto sugere uma pequena diferenya em a2 que vem da medida
experimental, e do valor de K tomado da literatura, quando
utilizamos as expressoes dos tensores g e A para calcularmos a2•

A equayao 11.38, nos mostra que a constante ~l' descreve 0

carater da ligayao no plano 'If. As mesmas relayoes ionico-

covalentes que foram mencionadas nas analises de a2, podem ser
utilizadas em {312.Assim na tabela V. 4, podemos ver que para 0

Trp-Gly: cu2+ no pH=13, 2, {3/=O,69, caracterizando assim forte
carater covalente neste plano de ligaerao, e no pH=9,1 no mesmo
complexo {312=0,83 um carater mais ionico. Para 0 Gly-Trp: Cu2+ no
pH=9,1 0 "alor de {312=0,92 revela um carater fortemente ionico no
plano de ligaerao fl, possivelmente devido as caracterlsticas
diferentes dos nitrogenios.

o desenvolvimento de {31'requer 0 conhecimento previa de a,
e de a', portanto pode conter incertezas que vem do pr6prio
calculo de a. Encontramos na literatura, complexos ionicos como
os oxalatos que tem {312=0,92.

Um elemento de incerteza e adicionado na computaerao dos
valores de {32,desde que a, a', e {31foram os primeiros a serem
calculados. Mas com a determinaerao precisa dos par&metros de RPE,
estas incertezas podem ser eliminadas. Nos nossos complexos nao
observamos flutuaeroes na determinaerao de {32.Obtivemos 0 valor
0,83 para os complexos. Portanto verificamos um carater ionico
fora do plano de ligaerao fl.

Para verificarmos 0 valores dos parametros {3,utilizamos a
constante b na equayao V. 1 e a equayao III.2 . Obti vemos uma
relaerao entre a2 e {32.



verificar quae confiAvel e 0 valor obtido para 0 parAmetro p. A
mesma cocordAncia foi verificada usando valores de a2 calculados

determinados por simula9aO, consequentemente sac bem confiAveis.
Infelizmente nao conseguimos muitos dados de p2 na

literatura em sistemas anAlogos para compararmos. No caso do
composto tetrafenilporfirina por exemplo, 0 autor assumiu para p2

estudados por nos, 0 que daria um valor absurdo para 0 parAmetro
a2, uma vez que b e da ordem de 0,5.
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complexo Trp-GIYiCU2+ no pH=9,l; uma forte covalencia no

pH=13,2. Para Gly-Trp:cu2+ no pH=9,l um carater ionico.
c - Na liga9ao " (fora do plano), foi verificado um carater

ionico moderado para os tres complexos estudados.

Todos os complexos cobre peptldeos, apresentam um intervalo
mais ou menos comum para os valores g~, A~, All. 0 par4metro de
covalencia no plano de ligac;:aoa, tambem estA dentro de um
intervalo proximo. Diferenc;:asmais evidentes, sac verificadas no
carAter da ligac;:ao" (no plano), expresso por P?

No espectro de absorc;:aootica no vislvel do complexo trp-
Gly:cu2+, pH=9,1 , verificamos apos simulac;:ao,tres bandas que
correspondem aos comprimentos de onda 526nm, 561nm, 636nm
associados as transic;:oes~Ea, ~E~yz,~E~. A absorb&ncia em 0,70
com coef iciente de extinc;:aomolar igual a 1,40x102 ~lcm-l.
No pH=13, 2 , deste complexo, tres bandas tambem podem ser
identificadas nos comprimentos de onda 559nm, 663nm, e 496nm,
que estao relacionados com as transic;:5es~Ez2' ~E~, ~Exz.yz.
A absorb&ncia obtida foi de 0,59 e coeficiente de extinc;:aomolar
igual a 1,18x102 ~lcm·l.

Para 0 Gly-Trp: Cu2+ pH=9, 1, duas bandas foram identificadas
apos simulac;:ao, nas regioes de 622nm e 603nm, relativas as
transic;:5es~E~, e ~Exz.yz.Absorb&ncia foi de 0,28 e coeficiente de
extinc;:aomolar 0,56x102 ~lcm-l.

Quanto aos espectros de dicrolsmo circular, verificamos
para 0 complexo Trp-Gly:C~+ nos pK s 9,1 e 13,2
predominantemente duas bandas positivas e uma negativa. Para 0

Gly-Trp: Cu2+ no pH=9, 1 duas bandas negati vas e uma
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positiva,todas associadas as respectivas bandas nos espectros de
absorcrao•

o espectro CO, representa uma soma de uma serie de
transicroescaracterizadas pela intensidade Roo (forya rotacional) •

Obtivemos os valores numericos desta grandeza ap6s simulayao dos

espectros. Aproximayoes sao inevitaveis, tanto nos calculos
teoricos quanto nos experimentais. Uma teoria completa requer
tratamento de todas as intera90es de todas as transi90es, e de
todos crom6foros. Mesmo uma unica banda, tem varias componentes
de um mesmo sinal, ou de sinais contrarios sobrepostas.

A base do problema e entao a simula9ao dos espectros, que
apesar das imprecisoes inerentes, e a unica maneira de
determinarmos experimentalmente a for9a rotacional.

Para termos uma ideia da influ~ncia dos parametros mais
sens1veis nas simula90es dos espectros de DC, apresentamos nas
figuras VI.2 e VI.3 espectros simulados do complexo Trp-Gly:Cu2+

no pH=13,2, com altera90es de +S,Onm e +O,Snm na posi9ao e na
largura respectivamente da primeira componente (Ril, em rela9ao
a simula9ao de menor erro, apresentada na figura V.8 (isto
caracteriza claramente a sensibilidade na simula9ao).

Infelizmente, nao encontramos na literatura valores
numericos de ~ para dipept1deos, na faixa de comprimento de onda
que estamos interessados. A maioria dos calculos sac de prote1nas
azuis, e de pept1deos em regioes abaixo de 290nm. Mas mesmo assim
pudemos verificar que os valores obtidos por nos, sac da mesma
ordem de grandeza que os valores encontrados pelos autores para
as prote1nas azuis(8,1l).



,,,,,
" ~~7.--1~=:::!•.

"'""

~ 0.00

"-l;,)
~ -10.00

- - - C""",onmt.,
- SlmWaU
- J'qorimlnllll

460 660· B60
Comprimento de Onda (nm)

Figura VI.2 - Espectro DC do
complexo Trp-Gly:CU1+,pB=13,2
com altera9ao na posi9ao da
componente R1•

---C.",.,..,.....I ..
- Slm"""
-8'-11&1

"'""
~ 0.00

"-l;,)~ -/0.00

460 B60 B60
Comprimento de Onda (nm)

Figura VI.4 Espectro DC do
complexo Trp-Gly:Cu1+, pB=13,2
com modifica9ao na largura da
componente R1•



o complexo Gly-Trp: Cu2+ no pH= 9,1 estudado por n6s,

apresentou uma forma mais semelhante aos demais complexos de

dipeptideos complexados com cobre, e valores de 9 e A dentro de

uma faixa, que caracteriza esta classe de complexos,em pHs de 9
a 11(17).Os grupos coordenados, sac NH2I N- da ligac;:aopeptidica,

COO· e como quarto ligante uma molecula de agua. A simetria mais

comum e um quadrado planar (D~), com 0 eletron desemparelhado

(buraco) ocupando 0 estado fundamental d~~2.

Nos PH'S acima de 12, foi verificado uma mudanc;:a

significativa na forma do espectro. O.R.Nascimento e M.Tabak,

atribuiram a formac;:aode uma especie, que foi favorecida pelo

fato do nitrog~nio da cadeia lateral do triptofano, se ionizar,

induzindo mudanc;:as estereoquimicas e distorc;:oes do campo

cristalino, e podendo ocorrer deslocamento do oxig~nio

carboxilico do complexo como afirmado por Kozlowski, e um grupo

OH ocupando esta posic;:ao.

t claro que nestas condic;:oes,nao devemos ter mais uma

simetria quadrado planar para 0 complexo. Uma simetria

tetraedrica com significativa distorc;:aoe mais provavel.

Verificamos um abaixamento de simetria, e uma diminuic;:aosensivel

no valor da componente hiperfina na direc;:aoparalela,no espectro

simulado em banda Q.
No caso do Gly-trp:Cu2+ pH=9,1, nao observamos tais

alterac;:oes. Podemos pensar, que a posic;:aodo residuo lateral do

triptofano pr6ximo ao terminal COO·, favorec;:a0 abaixamento da



simetria, somente em pHs mais altos.
o valor pequeno de All' verificado tambem nas protelnas

azuis, deve ser explicado, lembrando que este termo,depende da
forma do orbital onde 0 eletron desemparelhado se encontra.

Apresentaremos,a seguir 0 tratamento dos dados experi-
mentais e simula90es, na tentativa de elucidar este ploblema.

o primeiro passo, foi utilizarmos os parametros do espectro
simulado em banda x apresentado na figura V.14, para tentar a

simulayao em banda Q. 0 resultdo foi ru1m, como podemos observar

- Simulado
- Experimental

~
~ 30.0

Q.l

~ -20.0

"ti.""tIJ
~ -70.0
Q.l.•.•
~

-120.0

11500 12500
Campo Magnetico(Gauss)

Figura VI.4 - Espectro experimental em
banda Q e a simula9io obtida, utilizando
parimetros simulados do espectro
em banda x para 0 Gly-Trp:cu2+ pH=13,2.



o passo seguinte, foi fazermos uma subtra9ao dos espectros
em banda Q nos pHs pr6ximos 13,13 e 13,17, e simularmos.

1--
-.
llj -10.000.a

-t1o.ooo
IfIIS" I16" I~6"

Campo MagIWlk» (GauB$)

Figura VI.S - Espectro subtra9io e
respectiva simula9io.
A diferen9a e B simulado.

utilizamos os parametros obtidos desta simula9ao e
calculamos como seria 0 espectro em banda x. Na figura VI.6,



· - - - A - E~erimentAl
-- B - Ca.loulado
-- C - DVerenca.

2850 3250
Campo Magnetico(Cau8s)

Figura VI.' - Espectro experimental (A)
Espectro calculado (B)
C = A - O,7B

Verificamos que este espectro assim obtido, e muito
semelhante ao apresentado por Kozlowskia~, e ao espectro de Gly-
Tyr:cu2+ (glicil-tirosina), apresentado por Tominagaa~.

Com todo este tratamento, acreditamos que 0 Gly-Trp:Cu2+,

composto de dois, um monohidroxo complexo. e um dihidroxo
complexo,e ainda podemos ter 0 hidr6xido de cobre que pode se

com caracteristicas espectrosc6picas atipicas, com valor de All

pequeno. Obtivemos atraves das simula90es parametros espectros-
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orbitais para justifica-los. Assim, obtidos os parametros de

hibridiza9ao a = -0,8418 , ~=0,8958 podemos escrever as fun90es
de onda como:

Oesta feita, 0 estado fundamental, contem 29% de carater pz
e nos estados assumidos degenerados, 3dxze 3dyz' 19% de carater 4Py
e 4px respectivamente.

Esta percetagem de densidade eletrOnica sobre 4pzr e que tem
o papel de abaixar 0 valor da intera9ao hiperfina do ion cobre de
um complexo quadrado planar que tem valor para All de 180 Gauss,
para 0 valor de 110 Gauss.

No espectro de absor9ao 6tica, verificamos tres bandas nos
comprimentos 713nm, 642nm, 642nm, associados as transi90es ~Ex2_y2t
~Exz,yze ~Ez2. A absorb4ncia obtida foi de 0,23 com coeficiente de
extin9ao molar igual a 0,46x102 M"lcm-1•

Com relayao ao espectro de dicroismo circular (CO), podemos
identificar duas bandas negativas e uma positiva, associadas as
bandas de absoryao. Lembremos que, no caso de especies
diferentes,podemos associar ainda transi90es individuais, que se
sobrepoe. No caso de dicroismo e mais grave, pois transiyoes de
uma mesma especie de mesmo sinal ou de sinal oposto podem se
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sobrepor. Nao utilizamos dados das for9as rotacionais para
determinarmos os coeficientes de misturas, tendo em vista que os
valores numericos carregam uma grande fonte de erro.



CAPiTuLovn

CONCLUSOES

Estudamos neste trabalho, os dipeptideos complexados com
cobre, Triptofil-Glicina (Trp-Gly) e Glicil-Triptofano (Trp-Gly) ,
em diferentes pK s.

Para atingirmos tais objetivos, lan9amos mao das tecnicas
de RPE, Oicroismo Circular (CD) e Absor9ao 6tica.

Por RPE (Resson&ncia Paramagnetica Eletronica), utilizamos
as amostras em solU9ao, e as medidas foram feitas As temperaturas
ambiente e de nitrog~nio liquido. Nas outras tecnicas as amostras
em solu9ao foram medidas A temperatura ambiente.

Com os dados experimentais, propusemos dois modelos para os
complexos com suas fun90es de onda.

Para Trp-Gly:Cu2+, nos pH'S 9,1 e 13,2 e para 0 Gly-Trp:Cu2+

no pH=9,1 propusemos um modelo que chamamos de covalente. Que
consiste basicamente em considerar que os orbitais do Ion Cu2+ e
seus ligantes, se encontram em simetria quadrado planar (O~) e
que cada ligante, no nosso caso dois oxig~nios e dois
nitrog~nios, tem disponiveis seus orbitais 2s, 2px' 2py, 2pz para
a forma9ao dos orbitais moleculares com os orbitais 3d do cobre.
As fun90es assim construidas, dependem de coeficientes que nos
deram informa90essobre 0 grau de coval~ncia.
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o metodo e semi-emplrico. As expressoes te6ricas dos parAmetros
RPE dependem destes parAmetros de covalincia e das energias de
transi9ao obtidas por absor9ao 6tica no vislvel. Pudemos entao
com os valores experimentais das componentes dos tensores q e A
obter os valores numericos dos parAmetros de covalincia.

Para 0 complexo Gly-Trp:Cu2+, no pH=13,2, propusemos 0

modelo de mistura de orbitais, um modelo nao covalente que
consiste em considerar as funyoes de onda dos estados
excitados 4s e 4p do cobre misturadas com as dos orbitais 3d do
mesmo lon, para explicar as propriedades espectrosc6picas pouco
comuns, que se deslocam na dire9ao daquelas obtidas nas protelnas
azuis.

Conhecendo os valores experimentais das componentes dos
tensores G e A, da forya de oscilador obtida dos espectros 6ticos
e da for9a rotacional obtida dos espectros CD, e das auto
funyoes compatlveis com 0 modelo, determinamos numericamente
os coeficientes de hibridiza9ao (mistura).

Como motivayao, lembremos que os lons metalicos,
desempenham um importante papel no processo de ativa9ao de varias
protelnas.

Devido a complexidade apresentada no estudo de metalo-
protelnas, n6s transferimos 0 problema para estes complexos
menores, que imitam as propriedades espectrosc6picas das macro-
moleculas bio16gicas.

E evidente que devido as dificuldades apresentadas por
estes sistemas, a utilizayao de diferentes tecnicas (RPE, CD e
Absor9ao 6tica) , por serem complementares tornou-se
imprescindlvel, nos permitindo tirar excelentes informayoes sobre



Foi possivel atraves deste trabalho, compreender a
influencia do residuo lateral pesado do Triptofano na

especificos, desenvolvidos para este fim. E importante lembrar,
que com os resultados simulados, foi possivel obter os parametros

varias dificuldades, foram encontradas por n6s ao longo deste
trabalho, que vai desde as medidas experimentais realizadas
utilizando RPE banda Q a baixa temperatura, ate as simula90es

Convem ressaltar ainda, que a determina9ao das energias de
transi9ao, atraves dos espectros de absor9ao, nao foi arbitraria.

Verificamos 0 carater covalente dos complexos Trp-Gly:Cu2+,

nos PH'S 9,1 e 13,2 e do Gly-Trp: Cu2+ no pH=9, 1. Atraves do modelo

I is C SERViC;:ODE BIBLIOTECA E
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de covalincia, determinamos 0 carater das ligayoes cobre-ligantes
nos complexos. Pudemos confirmar tambem a simetria dos mesmos.

Atraves dos dados de absoryao 6tica, determinamos as
energias de transiyao, absorb4ncia, coeficiente de extinyao
molar, pudemos verificar que os valores numericos encontrados sac
compatlveis com os demais complexos de dipeptldeo com cobre.
Determinamos tambem atraves do espectro de absoryao e de
dicroismo circular, as foryas de oscilador e rotacional.

Para 0 complexo Gly-Trp:cu2+, pH=13,2, todas as evidincias
nos leva a crer de que se trata de um complexo mistura, conforme
discutido no capitulo anterior. Acreditamos que pelo menos duas
das especies formadas, apresentam propriedades espectrosc6picas
que se deslocam na direyao das apresentadas pelas protelnas
azuis. Aplicamos 0 modele de mistura utilizando a melhor
simulayao obtida. A influincia da posiyao do reslduo pesado do
triptofano tambem foi verificada •

Como proposta de futuros trabalhos, pensamos em estender os
calculos para os complexos Gly-Tyr:cu2+ (Glicil-Tirosina), Tyr-
Gly:Cu2+ (Tirosil- Glicina) e Fenilalanina. Isto nos permitira
atraves de comparayoes, entender mais completamente estes
sistemas moleculares que nao sac triviais de serem analisados.
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