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RESUMO

No presente trabalho foram estudados os espectros de

RPE de um radical nitróxido, 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidl

na-l-oxil (TEMPOL, 11), introduzido como impureza em uma matriz

diamagnética, 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina (I), de es-

trutura conhecida. O uso do radical deuterado, 4-hidroxi-2,2,6,6

-tetrametilpiperidina-d17-l-oxil (PD-TEMPOL, 111) mostrou um au-

mento considerável na resolução dos espectros para a maioria das

orientações do campo magnético. A interação do grupo paramagnét!

co N-O com os protons vizinhos foram estudadas e os tensores su-

perhiperfinos de dois protons fortemente acoplados foram determi

nados. Um desses protons forma ponte de hidrogênio com ° grupo 

N-O e a distância estimada é 2,09Ao. os autovalores do tensor

são: -5,2; 5,4 e -5,1 gauss. O segundo proton está mais distan -

ciadodo radical e provavelmente não forma ponte com o radical.

Os valores nas direções principais são: 2,0; -l,7;e -2,7 gauss.

Com a finalidade de estudar o envolvimento dos protons na relax~

çao eletrônica dos radicais foram estimados os tempos de relaxa-

- o -
çao TI e T2 no intervalo de temperatura de -160 a 25 C atraves -

do método de saturação continua. Foram obtidos os valores em di

versas orientações para os radicais protonado (11) e deuterado -

(111) para compará-los. Os valores de T2 ob~idos são praticamen

te constante no intervalo de temperatura onde foram medidos e

sistemáticarrentesão maiores para o radical deuterado. O tempo de re-

laxação spin-rede, TI' é dependente da orientação para ambos os

radicais. Em geral é obtida urna dependencia linear de T~l versus

T que foi explicada considerando um mecanismo de relaxação p~~

tunelamento dos protons vizinhos entre dois poços de potenciais.

Para o radical protonado é observada uma descontinuidade na ClIr-

/III/
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-1 ~ o
va de TI versus T na regiao de ~60 Ci para o radical deuterado -

isto é observado somente para algumas orientações. Este comporta

mento poderia ser explicado como devido ° congelamento da vibra-

ção das pontes de hidrogênio em torno desta temperatura. Um ala~

gamento das linhas de RPE é observado para muitas orientações a

partir de -lOOoe que foi interpretado como devido o congelamento

da rotação dos grupos metilas, do radical no caso (11) e da ma-

triz no caso (I).



iii

ABSTRACT

In the present work the ESR spectra of a nitroxide

radical, 4-hydroxi-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-l-oxyl (TANOL,

lI), introduced as impurity in a diamagnetic host, 4-hydroxi-2,

2,6,6-tetramethylpiperidine (1), of hnüWn structure, has been

investigated. The use of the deuterated radical, 4-hydroxi-2,2,

6,6-tetramethylpiperidine-d17-1·-oxyl (PD-TANOL, 111) showed an

improved resolution in the ESR spectra for most orientations of

the magnetic field. The interactions of protons in the neighbou~

hood of the paramagnetic group N-O were studied and the

superhyperfine tensors for the two strongly compled protons were

determined one of these protons is hydrogen bonded to the N-O

and the distance is estimated to be 2.09Ao. The superhyperfine

tensor has principal values -S.2; +S.4; -S.l gauss. The second

proton is further away from the electron and probably is not

hydrogen bonded. The principal values for this proton are 2.0;

-1.7 and -2,7 gauss. In order to study the involV.ment of the

protons in the electronic relaxation of the radicaIs, the

relaxation times TI and T2 were estimated in the temperature

range -160oC - 2SoC for many orientations and comparing data

for the protonated and deuterated radicaIs 11 and 111, using

the continous wave saturation method. It i5 shown that the

relaxation time T2 is practically constant in the temperature

range studied and that it is sistematically greater for the

deuterated radical implying narrower lines. The spin-lattice

relaxation time TI is dependent upon the orientation of the

magnetic field for both radicaIs. In general a linear temperature

dependence of T~l versus T is obtained and a mechanism of

tunelling af protons between close potential walls in used to
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explain this behaviour. In the case of the protonated radical

for many orientations of the rnagnetic field a break is Observed

-1 o
in the Ti versus T curve around -60 Ci for the deuterated

radical this is observed only for fewer orientations. This

behaviour could be explained as due to the freezing of hydrogen

bonds vibration near this temperature. For many orientations it

is also observed that below -lOOoC a broadening of the ESR lines

occurs which is probably re1ated to the freezing of the rotatians

af the methyl graups af the radical, iin the case af 11, and af

the hast I in the case af radical III.
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medida em diferentes níveis de saturação.
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pectros estão indicadas as linhas onde a intensidade foi medida

em diferentes níveis de saturação.
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CAPITULO I

INIROVUÇÃO

r. 1 - O RadÁ-c.al NLtftôxÁ-do

A estrutura quimica do radical nitróxido é dada

fórmula quimica geral:

o eletron não emparelhado.está localizado na

pela

ligação

N-O e o radical pode ser ligado a uma molécula maior através da

reação dos grupos RI e R2.

Estes radicais podem ser estocados por meses em condi-

ções normais, graças à sua considerável estabilidade quimica,ca-

racterizada por uma energia de ligação termoquimica do grupo

N-O de 100 Kcal. Esta estabilidade se deve parcialmente pela pr~

teção da ligação N-O pelos 4 grupos metilas adjacentes que pos

suem movimento rotacional da ordem de 10-9seg.

Os radicais nitróxidos são liquidos ou sólidos brilhan

temente coloridos, variando do amarelo ao vermelho escuro depen-

dendo do tamanho do anel e dos substituintes. Seu espectro de aQ

sorção tem duas bandas (240 e 460nm) e no espectro de infra-ver-

-1 .. -
melho absorve a 1350cm pela vlb~açao do grupo N-O.

Descobertos por volta de 1960 por pesquisadores russos

e americanos independentemente, estes radicais receberam consi-
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derável atenção desde que foi observada a possibilidade de rea-

- •. -
çoeq qUlmicas sem o envolvimento do eletron nao emparelhado e a

partir dai ocorreu um ~rande desenvolvimento na síntese dos ni-

tróxidos principalmentedevido aos trabalhosde Rosantsev 11.1,1.21 e

de Mc Connell 11.3,1.41. O desenvolvimento da química dos nitró-

xidos é a base da técnica de marcadores de spin que foi primeir~

mente sugerida por McConnell 11.5,1.61 e que tem atualmente lar

ga aplicação em físico-quimica e biologia molecular. O método de

marcador de spin, baseado na espectroscopia de Ressonância Para-

magnética Eletrônica (RPE) consiste, em introduzir o radical li-

vre estável no sistema biológico que se quer estudar e através -

das variações nos espectros de RPE do radical obtém-se informa-

ções sobre o comportamento do sistema em estudo.

A maioria das aplicações do método de marcador de spin

e desenvolvida com sistemas biológicos em solução. Neste caso um

dos parâmetros mais importantes na análise dos resultados
~e o

tempo de correlação rotacional que reflete a dinâmica molecular

do meio. O cálculo do tempo de correlação a partir de parâmetros

definidàs no espectro é possível graças a existência de uma pro-

priedade magnética importante do radical nitróxido que é a anis~

tropia de fator-g e a anisotropia de desdobramento hiperfino em

relação à orientação do campo magnético aplicado. Estas anisotro

pias são representadas pelos tensores de 2a ordem g e A cujos e!

xos principais estão orientados na molécula da seguinte forma: o

eixo principal x está na direção da ligação N-O, o.eixo princi 

paI z está na direção do orbital 2pTIe o eixo principal y é orto

gonal aos eixos x e z. A figura seguinte mostra estas

na molécula do radical, o espectro em solução e o espectro de

pó. Os autovalores do tensor g geralmente encontrados na litera-

tura são: g =2,0090, g =2,0060 e g =2,0027 e os do tensor hip~
XX yy zz -



espectro em po

//

- 3 -

fino Ã sao: A =A =6G e A =32G. Quando o radical encontra-se -
xx yy zz

em solução observa-se o espectro de um tripleto com os valores -

médios isotrópicos de fator-g, g = -31(g +g +g ), e de desdo-o xx yy zz

bramento hiperfino, A =l(A +A +A ), devido ao movimento rápi
o 3 xx YY zz

do de rotação que torna estes valores promediados. O espectro de

pó é constituído das contribuições de todas as orientações pos-

síveis. Na medida em que o movimento de rotação do radical dimi

nui, quando em solução, os valores de g e A ficam cada vez meo o

nos promediados e o espectro vai se alterando até tomar a forma

do espectro de pó onde não há mais o movimento de rotação.

Existem várias teorias envolvendo a definição de parâm~

tros nos espectros que conduzem a fórmulas práticas para efetuar

a avaliação do tempo de correlação do radical no sistema estuda-

••

do. Geralmente são distinguidos três intervalos relativos ao

grau de movimento do radical. Na região de movimento rápido on-

de o tempo de correlação, LC' e menor que 10-9s a sensibilidade

dos espectros às mudanças de L é muito boa e a maneira práticac
de avaliar L é a mais simples de todas. No intervalo de movimenc -
to intermediário 10-9s < L < 10-7s o métodà ainda apresenta c

boa sensibilidade, no entanto, para obter avaliações melhores

tem sido usada a técnica de simulação dos espectros através do

computador. A simulação é feita geralmente baseando-se nos espec

tros do radical em sistemas de viscosidade conhecida e controlá-
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vel onde é possivel relacionar as mudanças do tempo de correIa -

çao com as mudanças nasespectros experimentais correspondentes.A

região de movimento lento (T >10-7s) é aquela em que os especc
tros apresentam menos sensibilidade. Atualmente está em grande

desenvolvimento a técnica não convencional de espectroscopia de

transferência de saturação em Ressonância do Spin do Eletron

(ST-ESR) que permite avaliar o tempo de correlação no intervalo

de 10-7 - 10-3s. Alguns trabalhos pioneiros importantes sobre es

te método são os de Dalton e colo (1976) 11.71 , Hyde (1978) 11.81

e Hyde e Dalton (1979) \1.91., A técnica utiliza o espectro da

2ª derivada do sinal de absorção fora de fase em alta potência 

de microonda (~ 64mw) que tem boa sensibilidade às mudanças no

movimento do radical principalmente quando este é isotrópico.

Thomas e col.(1976) \1.10\ realizou simulações dos espectros de

ST-ESR para o caso de movimento isotrópico e encontrou boa con-

cordância entre os resultados teóricos e experimentais. Como de

senvolvimento atual o método está sendo muito utilizado inclusi-

j .. '

,

ve no estudo de sistemas onde há o movimento.anisotrópico

é o caso das avaliações de fluidez de membranas lipidicas.

Os radicais nitróxidos apresentam forte tendência

como

em

i

formar pontes de hidrogêniO. A presença do hidrogenio próxima do

radical com sua carga positiva desloca a densidade eletrônica -

do radical alterando os valores de fat0r-g e de desdobramento hi

perfino. Além disso, o proton possui spin nuclear igual a 1/2

que interage com o spin eletrônico produzindo o desdobramento

das linhas de ressonância em dubleto e provavelmente também in-

terfere na velocidade de relaxação eletrônica.

O sucesso da técnica de simulação dos espectros depen

de do conhecimento de como os tens ores g e A variam de acordo

com as condições do meio e também do estudo aprofundado das in-
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teraçoes do radical com os protons vizinhos, tanto aqueles do

meio como aqueles dos grupos metilas do próprio radical.

A determinação dos tensores g e Ã é feita com o radi

cal ligado de maneira orientada em estruturas cristalográficas e

realizando medidas angulares nos três planos perpendiculares en-

tre si. No cristal geralmente é possivel estudar as alterações -

dos valores dos parâmetros de acordo com o meio local e a intera

ção com protons vizinhos ao radical 11.111.

Em um trabalho anterior Il.12lforam determinados os

tensores g e A do radical. O objetivo do presente trabalho é de-

terminar os tensores dos protons da matriz cristalina vizinhos -

ao radical e estudar os efeitos destes e dos protons dos grupos

metilas do radical nos tempos de relaxação eletrônica spin-spin

e spin-rede.

A sessão seguinte descreve sobre a anisotropia da inte

raçao dipolar eletron-nucleo.

T.2 - O Ve~dobnamento Supenhipen6ino

A contribuição anisotrópica da interação superhiperfi-

na surge da interação dipolo-dipolo e o seu valor pode ser esti-

mado a partir da seguinte aproximaçao:

2
< 3 cos e -1 >

3r

onde g é o fator-g do eletron, ~ é o magneton de Bohr do ele -e e

tron, gN é o fator-g do proton, ~N é o magneton de Bohr do pro-

ton, 8 e r estão definidos na fig.l.lA. O parâmetro r é a distân

cia entrê o spin nuclear do proton e o elemento de massa da den

sidadê eletrônica do radical paramagnético; e e é o ângulo entre

''''liõ "'Ã;;;ji;;;·iíííiiõ·rn;~i~~7:iiiiij,i.íM~.~L" :'--.~ ~J~~ ~.-

r
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z
Z'I

I
I

PZ

H

-----Y A

-
Ho-IZ'

O r

(yH-Y
(b)

B

•

o r lHo

(fH-Y
(c.)

Figura 1.1 - A) Diagrama para ilustrar a interação dipolar eletron-proton.Os

parâmetros definidos r e e são usados no cálculo da interação
. - -. ~

para cada or~entaçao do campo magnet~co H.

B) Sobreposição entre o orbital Pz e o cone definido pela reg~ao

positiva do termo <3 cos2e -1> . Em (a), (b) e (c) o campo 

magnético está orientado ao longo dos eixos x, y e z respecti

vamente.
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a direção do campo magnético e a reta qu~ une o proton ao elemen

to diferencial de massa. O valor do desdobramento é encontrado -

quando se soma as contribuições de todos os elementos difelTen-

ciais da densidade eletrônica, ou seja, quando é feita a integr~

ção sobre toda a densidade eletrônica para uma dada orientação 

do campo. ~ importante observar que os elemen~os da densidade e-

letrônica que mais contribuem para o valor do desdobramento
-

sao

aqueles em que o ângulo e está próximo de zero, pois para e = o a

expressão (3 cos28 -1) tem o seu valor máximo que é igual a 2.

Os elementos para os quais
o e =54.4 nao tem efeito sobre o des-

dobramento pois o valor da expressão torna-se zero para este ân

gulo. Os elementos para os quais e > 54.40 contribuem negativélllE!!.

te para o desdobramento; no caso em que estes prevalecem o desdo

bramento torna-se negativo, isto é, as linhas desdobram-se em ~

sições invertidas em relação ao desdobramento positivo. A figo

1.lB ilustra estes aspectos. A região espacial indicada pelo co~

ne compreende os ângulos inferiores a 54.40• No caso (a) a den-

sidade eletrônica está contida totalmente na região negativa e o

desdobramento tem valor negativo. No caso (b) a maior parte da

densidade está contida na região positiva e o desdobramento tem

valor positivo. No caso (c) o desdobramento tem valor aproximad~

mente igual a zero pois existe uma parte da densidade na regiao

positiva e outra na negativa que se compensam. ~ interessante o~

servar que a distância entre o proton e o radical tem forte in-

fluência no valor do desdobramento.

A determinação do tensor superhiperfino é semelhante à

determinação do tensor hiperfino cuja descrição teórica detalha

da pode ser encontrada na ref.n9 11.121.
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CAPITULO 11

MECANISMOS VE RELAXAÇÃO EM RPE

11.1 - A~ equaçõe~ de B!o~h

A maneira mais simples de entender o fenômeno de

RPE é através da descrição semi-clássica, embora, uma visão

mais profunda do fenômeno só pode ser obtida através da teo-

ria quântica. Nesta secção será feita uma descrição macroscó-

pica, baseada na literatura sobre ressonância magnética 12.1-

2.31, para obter uma visão simples e geral do fenômeno. Poste

riormente será abordado em mais detalhes alguns enfoques a n~

vel microscópico visando oferecer o suporte teórico deste tra

balho.

o momento magnético associado ao eletron é dado

por:

+ -
]J e

+ + +
-g S S = -y h Se e (11.1.1)

onde 9 é o fator -g, S é o magneton de Bohr dado por:e e

S = ~ = 0,92732 x 10-20 erg/gausse 2mc

+
y e o fator giromagnético e S o spin do eletron.

(11.1.2)

- +
Na presença de um campo magnetico H , o momentoo

magnético do eletron adquire um movimento de precessão em tor-

no do campo,
+
Ho' devido à ação de um torque:

->-

T = - lJe

+
X Ho (11.1.3)

Este torque produz uma variação temporal do momen
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to magnético descrita por:

+
d lJ~ =-crt (II.lA}

o torque bem como a variação temporal do momento

magnético tornam-se nulos quando o momento magnético fica pa-

raleIo ao campo magnético. A frequência de precessão, denomi-

nada frequência de precessão de Larmor, é constante para qua!

. - ~ - + ~ . -
quer orlentaçao de lJe em relaçao a Ho. Esta-frequencla e pro-

porcional ao campo magnético:

+ +
W = yHL o (II.l.5)

No estado de equilíbrio os dipolos ficam todos a

linhados ao campo magnético criando dois níveis de energia, -

chamados níveis de Zeeman, devido aos dois possíveis
-

numeros

quânticos de eletron m = ± 1/2. A energia potencial do dipos
10 é:

+
E = - ]..le

+
Ho (II.l.6)

e os estados de energia sao:

(II .1.7)

.. "

As populações destes níveis são dadas pela esta-

tística de Boltzman. Para uma amostra que contém N spins~ com

uma população de Na spins no nível inferior e NB spins no su

perior, a razao entre as populações é dada por:

N a = egeBe H/KT

Como g B H < < KT as populações dos dois níveis e e
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são praticamente iguais. Para urna temperatura de 3000K e
um

Ncampo magnético de 3.400 gauss têm-se que: ___a_ = 1,0015, ou
NSseja, há uma diferença de 15 em 104 spins. Mas como N é bas-

tante elevado a diferença de população

ralmente muito grande. Supondo N 'V 1015

total da amostra é ge-

spins, têm-se pela re-

lação acima que a diferença de população n = Na - Na é da or

dem de 1,5 x 1012 spins.

Define-se a magnetização de urna amostra paramag-

nética na presença de um campo magnético como sendo a

dos momentos magnéticos por unidade de volume

-+- 1 E -+

M = - f.lv i e i

soma

(II.l.8)

-+-

O valor de M é proporcional a ~ e a sua orienta-

-+-

ção de mínima energia é aquela em que M é paralela à direção
-+-

do campo estático. No equilibrio, a componente de M na dire-

ção do campo é dada por:

Nos experimentos de RPE é introduzido um campo

de microonda linearmente polarizado em um plano perpendicular
-+-

ao campo magnético estático H . No sistema de referência deo

laboratório a coordenada Z é geralmente definida na direção
-+- -+- -+-

de Ho e o campo de microonda, representado por: Hl(t) = 2Hl
-+-

cos w t, gira no plano xy com frequência angular w.

Desse modo, o campo magnético resultante é dado

por:

(11.1.9)
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-+

O efeito de Hl(t} é mudar o eixo de precessao da
- - -+ --+

magnetizaçao da direçao de Ho para a direçao de H(t). A fre-

quência de precessão também fica ligeiramente alterada para o
-+ -+

valor w = y H (t). Se num dado instante t o campo de microono

da é retirado do sistema a frequência de precessão volta ao
-+ -+

valor w = y H e o ângulo do cone de precessão tende a dir\ri.o
- -+ -+ -

nuir, a partir do anqulo entre H(t ) e H , para a direçao deo o
-+

H . Dessa forma, a magnetização volta ao seu estado de equílio -
-+

brio M .o

Quando a frequência do campo de microonda é exa-

tamente igual à frequência de precessão de um determinado

spin do sistema ocorre a condição de ressonância dada pela e-
-

quaçao:

hv = g 8 He e

onde v é a frequência de microonda que é da ordem de GHz e H

é o campo que atua sobre o spin. Ao entrar em ressonância o

spin sofre uma transição no seu nível de energia, passando pa

ra um es~ado excitado, ao absorver a quantidade de energia hv .

~ promovendo estas transições que a microonda transmite ener-

gia ao sistema de spin.

Lembrando que a energia do sistema é dada por:
-+ -+ -

E = -M . H , pode-se observar que a volta da magnetizaç~o pao

ra o seu estado de equilíbrio envolve troca de energia entre

o sistema de spin e a rede molecular. Devido a este fato a

magnetização não atinge instantaneamente o estado de equilí-

brio pois depende que a rede receba nos seus modos de vibra-

ção a energia suplementar do sistema de spin. A absorção de

energia pela rede, que permite a relaxação do sistema de spi~

••
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é feita num tempo caracterIstico Tl, denominado tempo de re

~~xação ~pin-rede ou longitirdinal. Este tempo de relaxaçao -

depende do tipo de amostra e da temperatura.

Existe também a t;r-ocade energia entre os spins.

Na presença do campo de microonda a magnetizaçao é induzida
+

a preces~ionar em torno do novo campo H(t) que tem uma compo-

nente girando no plano xy. Isto faz com que a magnetização ad

quira uma componente

componente do campo.

+
transversal, M ,

xy

Antes do campo de

girando junto com a

microonda ser aplicad~

esta componente transversal da magnetização possui o seu va-

.10r de equilíbrio que depende dos campos locais onde os spins

estão situados. Se o campo local ou campo cristalino for des-

prezado a componente transversal deve ser considerada igual

a zero. ~sto significa que no plano transversal os spins nao

possuem uma or~entação preferencial no equilíbrio. A energia

que cria a componente transversal da magnetização é cedida p~

10 campo de m~croonda e ao relaxar para o estado de equilíbrio

esta energia é perdida devido a interaçao dos spins entre si

ou dos spins com os campos locais. Se inicialmente os spins -

estavam precessionando todos em fase, após um determinado in-

tervalo de tempo a coerência de fase é totalmente perdida. O

tempo caracter~stico deste processo de relaxação, T2, é cha

ma do de relaxação transversal ou spin-spin e geralmente é bem

menor que TI.

A relaxação spin-rede determina o grau de satura

ção, po~~ é o mecanismo de relaxação que envolve troca de e

nergia com a rede. iA, relaxação spin-sp;in determina a largura

dal~nha de ressonância quando o sistema não está saturado.Ara
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piaez deste mecanismo de relaxação depende das intensidades e

distrjbuição dos campos locais em torno dos centros paramagn~

ticos. E desse mesmo fator depende a largura de linha, pois -

cada spin irá precessionar em torno do campo magnético resul-

tante que atua sobre ele com urna frequ5ncia alterada de acor-

do com o seu campo local. A largura da linha de ressonância é

major, e T2 mais curto, quanto maior for a intensidade dos

campos locais em que cada spin está situado.

o sistema de pin só pode absorver energia na me-

dida que os spins forem relaxando para estado fundamental. Em

experimentos de RPE o campo de microonda é mantido constante

-+

e o campo estático H é modulado, com urna frequência de moduo

lação geralmente de 100 KHZ. O efeito da modulação do campo

sobre cada spin é o de ligar e desligar o campo estático in-

termitentemente, oferecendo tempo para o sistema de spin rela

xar,

Em 1946, Bloch 12.41 propos um conjunto de equa-

çoes fenomelógicas para descrever o comportamento dinâ-

mico da magnetizaç~o nos processos de relaxaç~o da amostra.

Bloch supos que, devido ~s interações descritas acima, a mag

netização tende exponencialmente para seu valor de equilíbrio

..•. _ -r . - -
termlco, apos Hl ser desllgado. As equaçoes de Bloch sao

seguintes:

as

dMz = y (M x ff:) z _ Mz - Mo
dt

(II.1.l0.a)

dMx

dt
-+ -+)Y (Mx }I x _

(II.1.l0.b)

I"
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Y
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(rr.l.l0.c)

Estas equações são mais facilmente resolvidas

quando são definidas em relação a um sistema de referência

mais conveniente. Neste novo sistema de referência, chamado

de sistema girante, o eixo Zl continua na direção do campo

-+

magnético externo, H , e os eixos Xl e yl continuam pertenceno -
'" ...••• -+

do ao plano xy, porem a direçao de Xl e paralela a Hl e a de

yl é perpendicular. O sistema de coordenadas girantes (Xl,yl,z~

é representado na figo 2.1.

z=z I

-+
Ho

--
.....

x

Xl

--" y

Figura 2.1: O campo de microonda R1 polarizado no sistema de coordenadas

girante (Xl, yl, z') que gira com frequencia angular w em r~

1ação ao sistema de laboratório (x, y, z) .

•••••••_~ __ ·•.•• ~4. __ ~ •••• ·_,....,\'t.~,,~t

lilílllVré.C}\ 00 IN$T1l0TtJ DE FISlCA E OUlftl.ICADE SAl) \,•••ki.O$. UIf

FI!ICA
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No sistema girante considera-se o campo efetivo

He' que gira com o sistema com as seguintes componentes (H1,

O, H - w/y). As equações de Bloch podem ser reescritas noo

sistema girante, da seguinte forma:

T

dMz'
dt

+ +
= y (H x M) , -e z (II.l.ll.a)

M'+ 4o) X
dMx'

=
y (He x M x' _

T2

--
dt

~=

(I1 x M)y' _
My'

T2

Y e
dt

(II.l.ll.b)

(II.l.ll.c)

Realizando o produto vetorial têm-se que:

dMZI

dt = Y HI My' - (II.l.l2.a)

dMX' = _ (yEo - W)My' _dt

MX'
(II.I.12.b) I

dMyl
dt

= (yH - w) M - yH M I -o x' I z (II.1.12.c)

Após o campo de microonda ficar ligado por um

tempo a precessão dos spins tende para um estado estacioná-

. dMz I dMx I dM~ '
rlO, de modo que dt' dt e dt tendem a zero. A solu-

çao do sistema de equações acima, no estado estacionário, é:
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M ' = M
z o

M I = M
x o

(II.1.13.a)

(II.1.13.b)

(11.1.13. c)

Estas equaçoes indicam que a magnetização trans-

versal é constante no sistema girante e giram com frequência

angular w no sistema de laboratório (x, y, z). O equipamento

experimental detecta a componente transversal da magnetização

ao longo do eixo x do sistema de laboratório, que pode ser

escrita corno:

;:::= M , cos w t + M I sen w tx Y
(11.1.14)

+
A componente MX' gira em fase com Hl enquanto a

componente M I gira a 900 fora de fase. Bloch introduziu ay

susceptibilidade magnética complexa X(W) ;:::= XI (W) - iX"(W) pa-

ra descrever estas relações de fase, sendo que a parte real

representa a magnetização em fase e a parte imagináriaa magnetização

fora de fase. Dessa fonna, o campo de microonda 2Hi coswt produz a segui~

te magnetização da amostra, na direção da coordenada x:

MX;:::= 2X' (W)H1 cos W t + 2X" (W)Hl sen W t (11.1.15)
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comparando a~ equaçoes (II.1.l3), (11.1.14) e

(T1.l.15) ob~êm-~e aR seguinte~ re1aç8es:

-X' (w)

X" (w)
1

2 -2:2 2
1+T;2(wo-w) + Y lI! TlT2

(II.1.16.a)

(II.1.16.b)

onde M = X H , w = yH e X é a susceptibilidade estática -o o o o o o

de Curie.

~ parte real da susceptibilidade, X' (w), produz

uma mudança na frequência da cavidade de ressonância quando a

amostra é colocada no seu interior, enquanto a parte imaginá-

ria, X" (w), produz a absorção de energia reduzindo proporci~

nalmente o fator de qualidade Q da cavidade. Os equipamentos

que operam no modo de dispersão medem X' (w) e os que operam

no modo de ab~orção medem X" (w). Geralmente é mais convenie!!

te medir a absorção. Baseando-se na equação (II.l.16.b) pode-

-~e fazer as segu~ntes observações:

••

1) Se
"

I Wo- w I é grande então X (w) é pequeno,

mos~rando que a absorção só tem valor apreciável para frequê!!

cias próx;imas à frequência de Larmor, wo'

2) Se o produto ia; TlT2 é grande X"(w) é pequeno.

Este 'termo, denom;i.nado fator de saturação, determina o grau

de saturação da amostra. ~ sua expressão indica que um forte

campo de microonda ou um tempo de relaxação spin-rede longo
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causa o decréscimo em x"(w}, por Fiaturaçao,

A poténciamedia absorvida por unidade de volume

da amostra é calculada pela expressão que segue:

··"r""~
,
i
i

p a
_ úJ 2n/w
-2TIJ o

-+
H .

-+

dM

dt
dt (11.1.17)

No estado estacionário dMz
dt = O e no plano trãl~

versal o campo aplicado é apenas o campo de microonda. Então

a expressão (II.l.17) pode ser simplificada para:

p a
2n

f 21T/Wo H
x

dMx
dt

dt (11.1.18)

Derivando a expressão (11.1.15) em relação ao

tempo obtêm-se:

dMx
dt = - X'(w) 2Hlw senwt + X" (w)2Hl w cosw t (11.1.19)

Como Hx = 2Hl cos wt a expressão (11.1.18) torna

-se:

Lu 21T/W 2 2 2
Pa = 2TI fo -4x' (w)wHl senw t cos w t+4 X" (w) wHl cos w t dt

(11.1.20)

A integral de (senwt.coswt) num período se anul~

portanto:

_ w
- ~ . 4x" (.w)H f2'Ti/w.~ .. o

2
cos w t ctt = 2 úS){II

(w) rI{
(11.1.21)
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Corno já foi mencionado, a potência absorvida
~
e

r,

urna funç~o da parte imaginária da susceptibilidade ma~nética.

A potência dep~nde tarnbQm da frequência de microonda e, funda

mentalmente, da intensidade do campo de microonda.

11.2 - Pl1.oc.e-6-6o-6 de Refaxaçâo -6 pln-l1.ede

Nesta secção, serão brevemente descritos os três

mais importantes processos de relaxação spin-rede. Cada um

desses processos representa uma maneira, em termos de absor-

ção e emissão de fonons, da energia do sistema de spin ser

transferida para os modos de vibração da rede. A fig2~2dá uma

visão esquemática destes processos. O processo do ítem a) e

denominado processo direto e envolve a emissão espontânea de

um fonon ressonante pela rede, com energia igual a diferença

de energia entre os dois níveis do eletron. O item b) reprffieg

ta o processo Raman. Neste processo a relaxação ocorre atra-

vês do espalhamento inelástico de dois fonons pelo spin ele

trônico. O equilíbrio de energia é mantido pela destruição de

um fonon de energia hVl e a criação ãe um outro de maior ener

gia hv2, cuja diferença de energia é igual a diferença de

energia entre os níveis do eletron. No ítem c) é mostrado o

processo Orbach, ou processo de dois fonons. Este processo e

semelhante ao processo Raman, com a diferença que neste caso

o nível excitado é real. Ao relaxar o eletron passa primeiro

a um estado mais excitado absorvendo um fonon, e decai para o

estado fundamental emitindo um fonon de maior energia.

Intrinsicamente o processo direto tem uma proba-
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Figura 2.2: Processos de relaxaçao spin-rede: a) processo direto; b) pr~
cesso Raman e c) processo Orbach.
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bilidade bem maio~ de ocorrer pelo fato de envolver apenas um

fonon no processo ressonante. No entanto existem poucos fonons

com a frequência tão baixa quanto a frequência de Larmor do

10
eletron (~10 H para um campo de 3600 gauss). O processoz

Raman por envolver dois fonons no processo ressonante é intrin

sicamente menos provável, mas a percentagem de fonons cuja di

ferença de frequência é igual a frequência de ressonincia do

eletron é muito maior. O processo Orbach OCOrre de forma seme

lhante ao processo Raman, porém depende da existência de um

terceiro nível e da energia envolvida no seu desdobramento.

Geralmente, o prOcesso direto predomina à tempe-

raturas mu~to ba±xas. Estes processos são estudados experimen

talmente à baixa temperatura, normalmente, na região de temp~

ratura entre a temperatura do hélio líquido ( < 4.20K) e do

hidrogênio liquido (~200K). Os processos de dois fonons sao

~
t

as vezes estudados até a temperatura do nitrogênio líquido

A Primeira descrição teórica do mecanismo de re

laxação spin-rede foi feita por Wa1ler (1932) 12.51, bem an-

tes da descoberta da ressonincia magnética. Ele sugeriu que a

relaxação se dá através da modulação dos campos magnéticos

que os dip010s produzem uns sobre os outros devido a vibração

da rede. À energia de interação entre os dipolos varia qu~ndo

a rede sofre uma deformação por uma onda elástica, e a modula

çao desta interação pode induzir transiç5es simultineas reveE

sas entre os dipo10s, e dessa forma, realizar a transferência

de energia dos spins para a rede. Posteriormente, Kronig(1939)

12.61 e VanVl,eck (1940) \2.7, 2.81 sugeriram que a base do me
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canismo de relaXqç~o é o efeito dos campos e;I,etrostáticos

cristalinos sobre o movimento do eletron no orbital. Quando a

rede vibra o movimento do eletron no orbital sofre periódicas

mudanças devido às variações no campo elétrico cristalino e a

energia é transferida para a rede através da interação spin

-órbi ta. Van Vleck calculou TI para os ions Ti3+ e cr3+ pelo

processo direto e pelo processo Raman. Usando o valor conheci

do da constante de acoplamento spin-orbita,X, e do dosbrameg

to de campo cristalino axial,8, ele encontrou a seguinte rela

çao para o processo direto 12.81.

(11.2.1)

Para o processo Raman a forma da equação de

Van Vleck é d~ferente para temperaturas abaixo ou acima da

temperatura de Debye. A forma de baixa temperatura é dada pon

(11.2.2)

••

Esta fórmula não oferece resultados precisos em

temperaturas abaixo de 4oK. Além disso, pake (1973) 12.31 mos

tra que as estimativas numéricas dos parâmetros envolvidos ne~

ta fórmula não são precisas. Nos trabalhos de Van Vleçk sao

encontradas outras fórmulas que descrevem a dependencia dos

parâmetros de campo cristalino, campo magnético e temperatura

nos processos de relaxaçao. Em muitos casos as fórmulas con-

cordam muito bem com os resultados experimentais. poole (197~

19 I no cap,ítulo 10 fez uma descr;içãodos trabalhos de Van Vleck

em sôlidos iônicos e no capítulo 11 dos trabalhos de Orbach
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12.10 -2.14 I em ions de terras-raras.

II,3 - O Metodo daf.J Equaçõef.J deVelocA:dade. ("!Late. equatlOVlf.J")

A relaxação será analisada, agora, através do

método das equações de velocidade para um sistema simples de

somente dois níveis de energia e de apenas urna espécie de

spins. Este mgtodo é bastante útil para elucidar o mecanismo

de relaxação spin-rede através de um enfoque, de ordem micros

cópica, baseado nas populações dos dois níveis de energia e

nas probabilidades de transições entre os níveis.

a rn,têfLOOl1da

Se uma pertubaçao dependente do tempo v(t) é apli

cada em um sistema com dois níveis de energia, esta vai indu-

zir transições entre os níveis. A probabilidade de transição,

WuS, dada pelo numero de transições por segundo, do estado a

para o estado S , é obtida pela regra de ouro de Fermi da teo

ria da pertubaçao dependente do tempo.

I
i

,

2n
h l<slv(t)la>12 Ô(ES-Ea-h\J) (11.3.1)

o elemento de matriz <sIV(t)[a> exprime o grau em que a pertu

baçao V(t) acopla ou mistura os estados ae S , ô é a função

delta de Dirac. Esta função impõe a condição de que WaS e
ze-

ro a menos que o "quantum" de energia hV' seja exatamente i-
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gual à diferença de energ~a entre os estados a eB. A pertur-

bação V(t) neste caso representa o campo de microonda.

Desde que: \<S\V(t)a>!2 = I<alv{t) 8>12" WaB

deve ser igual a WSa' isto e, as probabilidades de transições

para o nível superior e para o nível inferior são iguais. As

transições causadas pelo campo de microonda são chamadas tran

siçoes estimuladas. As transições que fazem o sistema relaxar

são consideradas espontâneas. A razão na qual as populações -

destes dois níveis variam é:

dNa dNS

~ ~ - ~ = NSWSa - Na WaB
(11.3.2)

(11.3.3)

onde W = WaS = WSa en = Na - NS • Lembrando que N é o núme

ro total de spins pode-se escrever:

1 1
N = --(N + n) . N = --(N - n)a 2 .. , B 2

Substituindo (11.3.4)

(11.3.4)

em (11.3.2) obtêm-se:

dN a = (J:.-)dt 2
dn
dt

= -nW (11.3.5)

E dessa forma:

dn
dt

= -2 nW

A solução da equação diferencial acima é

(11.3.6)

e-2Wt (11.3.7)
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onde no g a d~ferença de população de equilíbrio, antes do caro

po de mic~oonda se~ aplicado, Esta equaç~o mostra que a dife

rença de população diminui expol1encialmente, ao ser aplicado

o campo de microonda, até igualar as populações dos níveis.

Dessa forma, o sistema de spin ficaria rapidamente saturado

se não houvesse intercâmbio de energia com a rede, ou seja se

a energia absorvida do campo de microondas não fosse dissipa-

da.

A velocidade com qu~ o sistema absorve energia -

do campo de mic~oonda na ressonância é dada por:

(11.3.8)

onde v é a f~equência de microonda.

~~ta equação mostra que para ocorrer absorção de

energia é necess~rio que a população do nível fundamental se-

ja maior que do nível excitado.

Agora serão vistas as equações de velocidade pa-

ra as transiçoes de spins espontâneas devido as interações

dos spins com a rede.

As variações temporais das populações dos níveis

a e S sao dadas por:

dNa
Cfi:= - Na P ctS + N S P Sa

(11.3.9)

"~'lll'""'II,j"I· f "1,,,,111,,;· I
I "" "'" •••• ' '''1'1



- 26 -

(11.3,10)

onde P é a probabilidade de transição referente à interação -

spin-rede.

~ssim, a variaç~o temporal da diferença de popu

lação ê dada por:

dn
dt

PSa - PaS

P~S + PBa

(11.3.11)

Ao ser alcançado o equilíbrio termodinâmico ~~ =

O. A diferença de população no equilíbrio será:

n = No
FSa - PaB

PaB + PSa

(11.3.12)

o tempo de relaxação spin-rede TI é definido por:

(II.3.l3)

tém-se que:

Substituindo CI:I.3.l2) e (II.3.l3) em (II.13.ll)

dn _dt - (II.3.l4)

I I • 3 • 3 - A e.ne.ltg"ta a b,6 o It v,ida n.o e..ótadode. e.q u"tlZ blt"t o

Quando o campo de microonda está presente, a va-

r~àçao temporal da diferença de população ~ e dada pela soma
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das mudanças ~nduz~das pela,mic;roonda e das mudanças devido à

interaçao sp~n-rede.

dn _
dt - (dn , '~

dt )microonda + ( dt )spin-rede (11.3.15)

-se:

utilizando as equaçBes (XI.3.6) e (11.3.14) têm-

dn
dt

= ... 2nW rt
n-n_0_
Tl

(11.3.16)

No equilíbrio

é dada por:

~~= O e a diferença de população

n ==
no

1 + 2WTl
(II.3.1?)

Substituindo a equaçao acima na equação (11.3.8)

têm-se a absorção temporal de energia de microonda.

dE
dt == nWh'J == TI h'Jo (I1.3.l8)

onde, como antes, W e a probabilidade de transição induzida -

pela microonda.

TI . 4 - O Metodode. So.tultaç.ão Contlnua palta Avatialt T 1 e. T 2

Os métodos utilizados para as medidas dos tempos

de relaxação podem ser divididos em dois tipos, quanto ao pr~

cedimento experimental.

Um deles usa técnicas pulsadas, o que requer um

equipamento espec~alizado. Este metodo consiste em pertubar a
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magnetização da amostra at~avés de uma sequência limitada de

pulsos de mic~oonda de intensidade e duração controlada (a in

tens idade ê suficientemente alta para saturar o sistema) e ob

servar a um nível de fraca intensidade do campo de microonda

o retorno da magnetização ao equilibrio. As medidas de TI po

dem ser feitas observando o decaímento de induçao livre da

componente da magnetização, MZ' após a sua inversão por um ~

so de 180°. As medidas de T2 são geralmente feitas pelo méto-

do de spin-eco. Uma descrição detalhada dos métodos de técni-

cas pulsadas, bem como um grande número de referências biblio

gráficas, pode ser encontrada no livro de Poole (1971) 12.9 I.
A outra maneira experimental de medir os tempos

- ~ ~ ~ I - ~

de relaxaçao TI e T2 e atraves da tecnlca de saturaçao contl-

nua dos espectros de EPR. Este m~todo pode ser realizado com

os espectrômetros convencionais. Nesta secção será feita uma

descrição te6rica do método, baseada nos trabalhos pioneiros

nesta area.

1'1'.4.1 - $tL:tuJz.({c;a,o hQYI10genea

A potência de microonda absorvida pela

e dada pela equação (11.3.18) transcrita abaixo:

amostra

P =
dE
dt

= n hwo (11.4.1)

Por outro lado ela também foi calculada na sec-

çao (11.1) em termos de X" (w). A equação (11.1.21) é trans-

crita aqui:

2
P - 2 w XII (w) H- 1 (11.4.2)
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Igualando os termos da direita das duas equações

acima obtêm-se a relação:

X" (w) =
no h W

2 Ri (1+2WT1)

(II.4.3)

o valor de W, probabilidade de transição induzi-

da pela microonda, pode ser calculado da "regra de ouro" da

teoria da pertubação dependente do tempo (Pake (1973) pag.46)

12.31 :

(II.4.4a)

(II.4.4b)

_ TI

2
(II.4.4c)

onde g(wo-w) ~ a funçio que d~ a distribuição de frequ~ncia em

que a transiçio pode ocorrer sendo normalizada para ~réa unitã

ria e J é o momento angular.

Substi tuindo o valor de W na expressão de X" (w)

t~rn-se que:

X" (w)

1
---XW,

2 o b

TI g (w-w )o
2 2

l+TI y RI g (w-wo) TI

(II.4.5)

onde X = ~ n é o valor da susceptibilidade antes do sis
o 4R oo

terna ser pertubado.

Para a linha homogenea o tempo de relaxaçiospin-

-spin e definido como: T2 = TI g (O), para obter no centro da li

nha uma expressão para X" (w) igual a obtida a partir das equ~
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ções de Bloch (11.l.16b)

x" (w ) =o
1
2

x w T2o o (11.4.6)

Nos experimentos em banda-X a intensidade do si-

nal de absorção é proporcional à X" (w) e ao campo de microonda

de modo que.

I a.
1
2

x w T2o o (11.4.7)

- 2 2
No caso em que o fator de saturaçao S = Y HITIT2

«1, ou seja para campos de microondas fracos, têm-se Ia,H1, en

quanto para Hl mais intenso (S»l).a dependencia ~ I a,1/H1.oessa

forma, pode-se escrever que a intensidade do sinal obedece a se-

guinte relação:

1 a, (11.4.8)

_ 1/2
onde X - Y Hl (T1T2) .

O valor do produto TIT2 pode-se obter experimen

talmente a partir de uma curva de saturação abrangendo desde os

valores de baixa potência (Hl pequeno) onde não há nenhuma satu

ração do sinal até os valores em que há forte saturação (Hl ~ran

de). A precisão do valor TIT2 vai depender da precisão com que 

se mede HI na amostra. No caso em que a saturação é homogenea,

T2 pode ser calculado a partir da medida da largura da linha ob

servada quando não há saturação. Como a forma de linha é consi

derada Lorentziana para saturação homogenea, T2 é dado pela se

guinte relação:
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(II.4.9)

onde 6Hl/2 é a largura de linha do sinal de absorção e 6Hpp

largura de linha do sinal da derivada da absorção. A partir

valor de T2 obtem-se Ti.

11.4.2 - Satunação não homog~n~a

.•
e a

do

o estudo da saturação das linhas de RPE, em amos

tras sólidas, revela dois tipos de alargamento das linhas por

saturação. são eles: o alargamento homogeneo e o nao homogeneo.

No alargamento homogeneo todas as partes da linha de ressonâncB

(todos os spins que ressonam em frequências diferentes dentro -

da distribuição) estão fortemente acoplados e relaxam como um

todo, fazendo com que a saturação seja distribuida por todas as

componentes da linha. O alargamento não homogeneo ocorre quan-

do a linha de ressonância é composta de muitas componentes, de

caráter h9mogene~não resolvidas. Neste caso os spins que for-

mam a distribuição correspondente a linha de ressonância não re

laxam como um todo pelo fato da difusão da relaxação não ser rá

pida o suficiente. O que se observa experimentalmente e que a

linha satura mais no centro do que nas extremidades.

Um dos primeiros autores a tratar deste fenômeno

foi Bloembergen e colo (1948) 12.15 Ique atribuiu cÓmo causa do a-

largamento não homogeneo a não-homogeneidade do campo magnético

estático. Este é apenas um dos fatores que causa este tipo de

alargamento. Portis (1953 e 1956) 12.16,17/ deu um tratamento sis

temático ao problema do alargamento não homogeneo. Para expli-

car o fenômeno, Portis concebeu que a linha de ressonância con
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siste de urna distribuição das linhas individuais estreitas, de-

nominadas de pacotes de spins. Os pacotes de spins tem as carac

teristicas de linha homogenea e sua forma de linha é Lorentzia-

na. A linha total resultante é a envoltória da distribuição de

pacotes de spins e tem porma de linha Gaussiana. A fig.2.3 ilus

tra esta concepção.

No caso de alargamento não homogeneo T 2 está ','rela-

cionado com a largura do pacote de spin e não com a largura en-

voltória. Em potências altas, somente os spins cuja frequência

de Larmor está dentro da região definida por 1/T2 em torno da

frequência de ressonância de Larmor sofrem alto nível de satura

ção. Dessa maneira, é possível "queimar um buraco" ("burn a ho-

le") na envoltória saturando seletivamente uma de suas compone~

tes (veja a fig.2.4).

1.0

0.8
.C\lC\l I '3 0.6

31 o 0.4

:- ><X 0.2

O

-3
-2-IOI23

T~ (000- (0)

Figura 2.3: Envoltõria da linha de absorção não homogenea e uma de suas

componen tes, o pacote de spin, Por tis (1953) 12.161.
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Figura 2.4: Saturação da linha de RPE. Curva contínua: linha não satura

da - curva tracejada: saturação uniforme-curva pontilhada:sa

turação não uniforme.

As causas do alargamento não hornogeneo são várias:

a) estrutura hiperfina não resolvida;

b) estrutura fina não resolvida;

c) interação dipolar entre os spins;

d) não homogeneidade do campo magnético estático;

e) irregularidades da rede do cristal (estrutura de mosaico) .

No tratamento da saturação não homogenea, Portis con

siderou duas distribuições de frequências. A forma de linha dos

pacotes de spins é dada pela função g(w-w') e a função h(w'-w )o

representa a forma de linha da envoltória. Ambas as funções são

normalizadas para área unitária, de modo que:

.•.

.•.

•

00

J g (w-w I) dw' = 1o

00

J h(wLw) dw' = 1o o

(pacote de spin)

(envoltória)

(I 1.4.10)

(11.4.1])

Em qualquer posiçao da linha de ressonância cada

componente é dada pelo produto das duas funções:

Ijjl II
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g(w-w') h (w'-w ). No centro .da linha têm~se a envoltória com ino

tensidade máxima g(w-w') h(O).

A expressão de X"(w) se transforma em:

X"(w) =!.X /1J
2 o o

TI W g (w-w' )
2

1+TIy2Hl Tl g(w-w')

• h (w '-w ) d u! ( I I. 4• 12 )o

Portis considera que a largura da envoltória é mui-

to maior que a largura do pacote, é dessa forma h{w'-w ) é prao

ticamente constante na região de cada pacote. Então pode-se sim

plificar a expressão para:

X"(w) 00 TIg(w-w')dw'

1 X w h (w-w ) 10 2 H2 T g (w-w ' )= - o o 1+TI Y 1 12
(II.4.l3)

A forma de linha de absorção é dada pela forma de -

linha da envoltória e não depende do grau de saturação. A satu-

raçao interfere na forma de linha do pacote. No caso da

de linha do pacote ser do tipo Lorentziana

forma

g (w-w') =
TI

1
2- 2

1+T2 (w-w')

•

(II.4.l4)

obtem-se para a expressao de X"(w):

1
X" = ~ X w h (w-wo) 2H2T--T ) 1/22 o o (l+y 1 1 2

(II.4.1S)

Por essa expressao, a intensidade do sinal tem a se

guinte relação com a intensidade do campo de microonda:

X

I = X" Hl = - 21/2(l+X )
(II.4.l6)
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onde X = YHl(TlT2)1/2. Desse modo, a intensldade da linha aume~

ta linearmente para valores de Hl abaixo da saturação e perman~

ce constante para valores acima da saturação. Neste caso o pro-

duto TIT2 pode ser determinado experimentalmente. Para a resso

nância de centros-F, Portis obteve resultados que confirmam que

neste caso a hipótese de que os pacotes de spins são bastante 

estreitos em relação à envolfória é uma boa aproximação.

Castner (1959) 12.~81dando continuidade aos estudos

de Portis conseguiu ampliar conside'ravelmente a teoria da satu-

raçao não homogenea. Ele assumiu que a forma de linha do pacote

e uma Lorentiziana, equação (11.4.14), e ada envoltória uma

Gaussiana, dada pela equação abaixo:

~F'
f· .

w'
expl-( - wO)21

1Jf!J
e:

(11.4.17)

onde IJ w é a largura da Gaussiana.E

.Substituindo as expressões de g(w-w') e h(w'-w ) -o

na expressão de X"(w), equação (11.4.12), obtem-se uma integral

que é diflcil de calcular. Para facilitar, Castner considerou 

w=w e ca~culou a susceptibilidade, X"(w ), no centro da linhao o

em termos da função erro

<p (a,t) =

e obteve:

_-:2::...- at -x21/2 -b e dx
1T

(11.4.18)

X "(w ) =-1-x 1Tl/2 (~)
o 2 o IJw

E

2 2 ]exp (a t ) [1-<1> (a,t)t (11.4.19)
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[';ú}

= (1-)1/2

[';w

L Lpp (11.4.20)
a =

[';w

2

[';wE
Epp

que dá o grau de não homogeneidade da saturação. A relação

da

intensidade da absorção com a intensidade de HI pode ser escri

ta da seguinte maneira:

I = {1-~ [a (1+x2)1!2U

[1- ~(aÜ

(I1.4.21)

Castner define H1/2 como o valor de H1 que torna o

fator de saturaç~o igual a unidade, ou seja, y2 H~T1T2 = 1. En

t~o

1
Y (T T )1/21 2

e X = (II.4.22)

Utilizando a expressao (rr.4.21), Castner traça cur

vas te6ricas da intensidade do sinal, r,.versus H1/H1/2 para d!

ferentes valores do parâmetro ~. Estes valores vão desde o caso

homogeneo onde a largura do pacote de spin é igual a largura do

envelope, até o caso de alargamento n~o homogeneo onde há cem

pacotes de spins na envo1t6ria.A fig.2.5 mostra este gráfico.

Obtendo-se experimentalmente uma curva de saturação

para ~m determinado sistema pode-se avaliar o valor do parâme-

tro a através da comparação com as curvas teóricas para dife

rentes valores de a. Para tornar mais precisa esta determinaçã~

Castner define alguns parâmetros para as curvas e a comparaçao

é feita através dos valores dos parâmetros.A fig.2.6 mostra a de

finição dos parâmetros H. f e H que sao os valores de Hl pa-ln sup

ra os quais a intensidade da linha tem metade do valor máximo ,
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sendo H. f do lado das potências baixas e H do lado das alm~ln sup

10

H
0.1

// Caso totalmente não homogeneo- .". --- - - -- - --I/I
0.01

0.05
'0.1

0.5

0= 1.0 (caso hornooeneo)

0.1 100

Figura 2.5: Curvas teóricas do sinal de absorção versus o valor reduzido

do campo de microonda H1/Hl/2, onde Hl/2=1/Y(TlT2)1/2, para

diferentes valores do parâmetro a. Castner (1959) 12.181.

1000

100

ImálC

I~O

10..•• ler! 1(1'2 1O~I

H. (oauII)

Figura 2.6: Curva de saturação não homogenea. Definição dos parâmetros 

H. f e H . Castner (1959) 12.181.1n sup
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o parâmetro ~ depende da razão

pendência, calculada teoricamente, é dada

H IH. f' Estasup ln

pelo gráfico da

de-

figo

2..7. Para valores de a > 1 a determinação é menos precisa pelo fa

to da curva se tornar assintótica para altos valores de a.

10'

Figura 2.7: A razão H IH. f versus o parâmetro a. Castner (1959) 12.18/.-~--- sup ~n

A partir do conhecimento do parâmetro a determina

-se o valor de Hl/2' através da equação (!I.4.21), e a largura

do pacote de spin utilizando a medida experimental da largura

da envoltória. E usando a equação (11.4.22) determina-se TI'

Castner utilizou este método para determinar os te~

- -7-4
pos de relaxaçao de centro-F na faixa 2xlO < TI=T2 < 10 S. Pa-

- -8
ra tempos de relaxaçao mais curtos (TI=T2 < 10 s) ele usou a

-
expressao

2

13 y i1Henvpp
• K(a) 0:1.4.23)

onde i1H é a largura de linha pico a pico da envoltória ob
env pp -

servada experimentalmente e K(a) é dado pelo gráfico da figura

2.8 Castner (1963) 1191.
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j"TI
i

1.6

.,-
:..:

1.4

1.2

1.0
I

\
\
\
\
\
\
\
\
\

2 3 4 5
a

10

••

Figura 2.8: Gráfico do fator de correção K(a) sobre o parâmetro a.Castner

(1963) 12.19/.

A precisão do método da saturação continua, descri-

to por Portis e Castner, para avaliar os tempos de relaxação TI

e T2 depende de um conhecimento verdadeiro da intensidade do

campo de microonda, H1, na amostra. Dessa forma, se obtém medi

das mais precisas quando a amostra é bem pequena e colocada bem

no centro da cavidade de ressonância, onde RI é mais homogeneo

e tem a sua intensidade máxima correspondente à potência medida

Para amostras grandes, Hl nao e o mesmo nas diferentes regioes

da amostra. Além disso, o efeito de não homogeneidade de campo

magnético externo, que contribui para a saturação não uniforme

da amostra é maior.

Blum e Ohnishi (1980) i2~2o.! estudaram o efeito de au

mentar o tamanho da amostra e fizeram a correção considerando o

•

valor medio de Hl na amostra. Esta correção é importante para

Hl >Hl/2· Os autores também estudaram os efeitos de anisotropia

de fator g no interior da linha de ressonância. Para amostras -

de tamanho pequeno e anisotropia de fator g, eles encontraram -

relações empiricas envolvendo a intensidade da derivada do si-

.
..

..

1111 II
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nal de absorção e Pl/2 (definido como a potência que dá um fa

tor de saturação 8=2). Os seus resultados para os casos limites

-
sao:

D(X)/D(O) =

xl/2

, a=O
limi te não harogeneo(11.4.24)

(1+X)-1/2

D(X)/D(O) =

xl/2

, a»l
limitehanogeneo(II.4.25)

(l+X)-2

Os trabalhos mais recentes que envolvem o uso do mé

todo de saturação continua na avaliação de Tl e T2 geralmente -
- .". I •••• - I

dao um tratamento emplrlco as curvas de saturaçao. Belnert e

Orme-Johnson (1967) \2,221 sugeriram equações que relacionam a

intensidade do sinal e a potência de microonda para os casos li

mites: homogeneo e não homogeneo. Estas equações são:

r--

e

S a y'p

1 + P/Pl/2
, caso homogeneo (11.4.26)

S a y'p

(1 + P/p l/2' caso não homogeneo1/2

(11.4.27)

onde P/Pl/2

A comparação dos dados de saturação é geralmente f~

ta traçando curvas de log (S/ y'P) na ordenada versus log P na abs

cissa 122-241. Desde que, log y'p = 1/2 log P, a escala da abscis

sa, se dividido por 2, também dá log y'P. Corno a intensidade do

sinal varia com y'p, quando o sistema não está saturado, para

baixas potências este gráfico fornece uma reta paralela à abscm

",'í,'~. ' ".L,.,)~· 1.J\:;.t
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sa. Para valores altos de potência a curva tende linearmente p~

ra a abscissa. A potência de meia saturação, PI/2, é encontrada

na intersecção das extrapolações das regiões lineares das retas

de baixa e de alta potências.

Urna pertubação no centro paramagnético pode mudar o

comportamento da saturação de duas maneiras:

1) mudando o valor da potência de meia saturação, Pl/2, ou

2) mudando o grau de alargamento nao homogeneo. Urna aprQ.

ximação empirica dada por Rupp, Rao, Hall e Camack (1978) 12.25/

distingue estes dois efeitos. A equação empírica é a seguinte:

Ip
S CI. 0.5b

(1 + P/Pl/2)

(II.4.28)

onde b é o parâmetro de inhomogeneidade que varia de 1.0 para o

caso inhomogeneo até 2.0 para o caso homogeneo. No gráfico de

log s/Ip versus logP, o coeficiente de inclinação da reta na re

gião de alta potência é -0.5b.

Corno o parâmetro de inhomogeneidade a, definido por

Castner 12.181 i vale 1.0 para o caso homogeneo, e o parâmetro b

vale 2.0, pode-se relacionar estes dois parâmetros de forma que:

b = 2a (11.4.29)

Para avaliações dos tempos de relaxação em que TI e

T2 são considerados curtos (da ordem de 10-8s) é conveniente u

tilizar o fator de correção do parâmetro de inhomogeneidade,

K(a), calculado por Castner (1963) 12.191. O gráfico do fator de

correção K(a) = ~ /~HL versus a = ~HL/~HG estâ apresenta-env pp

do na figura 2.8.
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No livro de Poole (1983) 12.261 foram dadas um grande

número de referências bibliográficas sobre alargamento não homo-

geneo. Para finalizar este capítulo serão citados alguns traba-

lhos interessantes. Van Haelst e colo (1978) 12.271 e Moran e colo

,
t

(1961) 12.281 obtiveram resultados experimentais que concordam

com a teoria de Castner. Mailer e colo (1977) 12.291 analisaram -

os aspectos teóricos e experimentais da não uniformidade de cam-

po de microonda e de campo de modulação sobre a amostra no méto-

do da saturação contínua em linhas de alargamento nao homogeneo.

Vugmeister e colo (1979) /2.301 e Vugmeister (1978) 12.311 afirma-

ram que a parte dinâmica da interação dipolar produz alargamento

nao homogeneo quando a energia de intercâmbio entre os spin ocoE

re mais rapidamente que a relaxação spin rede. Cullis (1976)

12.321 analisou o alargamento não homogeneo em detalhes, em ter-

mos de uma temperatura de spin no modelo de coordenadas girantes

associadas com os pacotes de spins. Ele obteve expressões para

as condições de passagens lenta e rápida que são coerentes com

a teoria de Castner (1959) 12.181. Plumleye col.(1985) 12.331 !!.
- - ~ -

sou o metodo de saturaçao contlnua para estudar a relaxaçao de

radicais nitróxidos.
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,
CAPITULO 111

MATERIAIS E MtTOVOS EXPERIMENTAIS

111.1 - In:VLOdução

A geometria molecular de um grande número de mar-

cadores de spin de radical nitróxido já foram estudadas pelo

método de difração de raio~X. Estes estudos sao extremamente

importantes principalmente para obter as relações entre estr~

tura cristalográfica e propriedades físicas de RPE 13.2 I ou

magnéticas 13.21, tal corno transições de fase.

Urna grande dificuldade para estudar o radical em

cristal é que a distância média entre os radicais deve ser su

perior a 20 AO. Do contrário, ocorrem fortes interações dipo-

lar e de intercâmbio entre os radicais vizinhos, que fazem

com que os espectros de RPE sejam constituídos de urna única -

linha larga, perdendo totalmente a resolução. Urna maneira de

contornar esta dificuldade é usar o método de dopagem, onde a

distância entre os radicais, na estrutura cristalina, é bem

maior. Neste método, o marcador de spin a ser estudado é colo

cada corno impureza numa matriz diarnagnética cristalina de mo-

lécula semelhante à do marcador. ~ fundamental que a molécula

do marcador I igue-se à estrutura cristal ina de maneira orien-

tada. Isto é um fator limitante pois nem sempre é possível oon

seguir cristais nestas condições. A estrutura cristalográfica

da matriz pode ser determinada por difração de raio-X, porem

não há alcance de resolução para determinar à posição da molé

cula do marcador na matriz devido à pequena quantidade da me~

ma. Neste caso, esta posição pode somente ser analisada pelos

rI
t
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dados de RPE.

Neste trabalho, o método de dopagem foi utiliza

do para estudar o marcador de spin TEMPOL protonado (11) e o

TEMPO L deuterado (111) na matriz diamagnética da molécula (I)

bastante semelhante à do TEMPOL. Abaixo são vistas estas molé

culas.

H

( I)

o

(I I)

o

(111)

No rnarcador de spin TEMPOL deuterado os protons

dos grupos metilas estão substituldos por deuterons. Este mar

cador foi utilizado para analisar os efeitos dos probons dos

grupos metilas nos espectros de RPE dos radicais nitróxidos.

111.2 - P~epa~aç~o da~ Amo~t~a~

Os monocristais da molécula diarnagnética 4-hidr~

xi-2,2,6,6 tetrarnetilpiperidina (I) são obtidos pelo método 

da evaporação lenta em éter a partir da dissolução do oom

posto obtido comercialmente da Aldrich CO •

•

•

, ,
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b) O mo~o~ni~tat dopado

Para obter cristais de (I) dopados com o compos

to 4-hidroxi-2,2,6,6 tetrametilpiperidina-l-oxil (11) ou com

o composto 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-d17-1-oxil

(III) basta adicionar na dissolução inicial a quantidade dese

jada (inferior a 15% em peso, pois do contrário não ocorre o

crescimento dos cristais). As concentrações de marcador de

spin usadas neste trabalho foram de 0.1 e 1.0%. A percentagem

em peso do marcador de spin colocada no processo de cristali

zação é a mesma que fica estruturada no cristal. Esta avalia

ção foi feita pesando o cristal, dissolvendo-o em um determi

nado volume de água e tirando um espectro de RPE. Usando uma

curva de calibração de TEMPOL em solução (gráfico da intensi

dade das linhas versus concentração de TEMPOL) pode-se ava

liar o peso de TEMPOL que havia no cristal e assim calcular'a

percentagem de marcador.

~ interessante mencionar que os cristais crescidos com

o composto (111) são geralmente menores daqueles crescidos

com o composto (11) e possuem formato externo mais irregular,

isto é, são de mais dificil crescimento. Também foram feitas

tentativas de dopar o cristal de (I) com outros marcadores

mas estes não ficaram estruturados aos cristais.

o marcador (11) foi obtido comercialmente da

Co. e o marcador (111) da Merck eo.

Aldrich
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Os estudos cristalogrãficos foram feitos na oca-

sião do trabalho de mestrado em colaboração com a Profa. Dra.

Yvonne Mascarenhas. A estrutura cristalogrãfica foi determina

da usando um difratômetro modelo CAD-4 da Enraf-Nonius. A es-

trutura é ortorrômbica e os eixos cristalogrãficos a, b e c

que geralmente definem planos na forma externa do cristal po-

dem ser identificados pelos espectros de RPE (a partir da pr.!

meira denominação por difração de raio-X). Estes eixos foram

usados como sistema de referência de laboratório, em todas as

medidas de RPE.

111.4 - Medida~ de RPE

aJ A ~empena~una ambien~e

Inicialmente, a face maior do. cristal é colada

com graxa de vácuo em uma das faces de um cristal cúbico de

KCl e o cristal de KCl é colado na extremidade do dedo de co-

bre do goniômetro. O cristal de KCl é usado para facilitar a

obtenção das medidas de variação angular do campo magnético 

nos três planos ortogonais determinados pelos eixos cristalo-

gráficos a, b e c.

Os espectros foram cbtidos com um espectrôitietro Varian,

modelo E-l09, banda X, usando cavidade retangular Varian E-248

e o gon1ômetro da Varian. As condições de medidas foram as se

guintes: H = 3.390 G, frequência ~ 9,135 GHz, ~H = 160 G, o
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tempo de varredura de 4 minutos, constante de tempo de 0,064~

modulação de 1,0 G, potencia de 1,Omw, frequência de modula-

- 3
çao de 100 KHz e ganho ~ 5xlO .

Com o auxil io do gonimetro a orientação do cris-

tal foi variada em relação ao campo magnético com passos de

50 perfazendo 1800 em cada plano. A variação angular em cada

plano foi iniciada na orientação de um dos eixos cristalogrã-

ficos com a precisão dentro de ± 0.50•

Corno padrão de fator -g fo± usada uma amostra

contendo uma mistura de DPPH (g = 2.0036) e Cr3+ em MgO (g =

=1.9797).

A dependencia dos espectros com a potência de

microonda foi medida variando apenas a potência de Klystron e

o ganho do sinal.

As medidas de banda-Q foram real izadas oom um es

pectrômetro da Varian do laboratório de Ressonância Magnétic~

Instituto de Fisica, Unicamp. A variação angular do campo ma~

nético em relação à amostra foi feita mudando a orientação do

eletroimã. As condições de medidas foram as mesmas que em ban

da-X a menos de H que foi de 12.510 G e da frequência de mio

croonda de 35,335 GHz.

b) A baixa tempe~atu~a

Para realizar as medidas a baixa temperatura foi

utilizado o controlador de temperatura acessório da Varian E-

257. A temperatura foi medida com o termômetro digital da

FLUKE usando o termopar coLre-constantan. Com esse sistema a

"f
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temperatura foi controlada com precisao de ± O.SoC. A

temperatura usada foi de -168°C.

111.5 - S{mula~ão de E~peQt~o

menor

° programa elaborado para simular os espectros -

de RPE utiliza a l~ derivada de uma curva do tipo IDrentziana

ou Gaussiana para representar a forma de linha.

A derivada da curva de Gauss pode ser represent~

da pela equação:

H - H
( -~)

y'(H)=1,649ypp 1/2 Lillpp
H - Ho )2,

(1/2 Hpp

onde H é o valor de campo magnético que define a posição dao

linha, y é a intensidade pico a pico e 6Hpp pp
linha pico a pico 13.31.

-e a largura de

A equação de um tripletepode ser escrita da se-

guinte maneira:

m

y' (H)= L
+1,0,-1 1,649ypp

H-H + mA
(o )

1/2 Lill
pp

exp

H-H + mA
1_ ~(o )2,

2 1/2 Lill
pp

onde A é o desdobramento hiperfino. Desse modo, oferecendo os

'valores de entrada y , 6H , H e Ai fa:zendo variar o valorpp pp o
de campo magnético H com um certo passo, 6H, e calc'ul ando a

intensidade y (H) em cada ponto obtêm-se no video do terminal

do computador o espectro de um triplete com os parâmetros de-

se jados.
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o programa, feito especialmente para o sistema -

estudado neste trabalho, permi te somar doi;s tripletes centra-

dos: em posições diferentes, com parâmetros individuais e com

três sucessivos desdobramentos das linhas em dubletes. Os tri

pletes representam dois centros inequivalentes e os dubletes

representam a interação com três protons vizinhos inequivalen

teso Dessa forma, os parâmetros de entrada são os seguintes:

/

centro 2: y " ~H " H " A', Tl', T2', T3'pp pp o

Os parâmetros y e ~H podem ser medidos nos -
pp pp

espectros e mantidos constantes durante o ajuste inicial. Os

parâmetros H e A são conhecidos da prévia determinação doso-
tensores g e Ai e Tl, T2 e T3 para cada centro são os parâme-

tros a serem ajustados. Caso não se queira usar todos os três

desdobramentos na simulação basta atribuir valor zero para a-

quel e (s) que não se dese ja.

o co~putador utilizado foi.o WAX-ll e o programa

encontra-se no apêndice A.

111.6 - Ten~o~ Supe~hipe~6ino

o tratamento teórico da determinação dos tensorffi

superhiperfinos é análogo ao da determinação do tensor hiper~

no do radical (interação do eletron com o nucleo do nitrogenid

cuja descrição teórica pode ser encontrada na ref. 11.121.

111.7 - Medida.~ do c.a.mpo de mJ..c.~oonda. H]

Uma das dificuldades do uso do método de satura -

'f
I,
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- .,. - ..

çao contlnua para avaliar os tempos de relaxaçao TI e T2 esta

na obtenção correta do valor de HI' Geralmente isto é mais di

ficil quando a amostra é extensa, pelo fato de HI não possuir

o mesmo valor nas diferentes regiões da amostra. No sistema -

do presente trabalho as amostras são bem pequenas (~lmm de -

diâmetro) e com o auxilio do goniômetro a amostra pode ser -

colocada bem no centro da cavidade de ressonância. Neste caso a

avaliação de HI é mais simples.

poole (1983) 12.261 pág .166 apresenta a seguinte -

fórmula para avaliar RI em função do fator de qualidade, Q, e

da potência de microonda, P, em unidades de watts

-3
~ O,8xlO .Q Pw

•

Considerando um fator de qualidade igual a 2000 e

colocando a potência emmW, obtem-se:

< H~ > '" 1600 P (mW)

Esta relação fornece o valor media de Hl em unida-

des de Gauss .

,til II
I' I "''''i'"I'"'H'II~'' I, ll'lld II ,1,1·I

• ,llll I
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CAPíTULO IV

RESULTAVOS

IV. 1 - Revi~ão do~ Re~ultado~ Ante~io~e~

o radical nitróxido (11) na matriz diamagnética sólida

(I) já havia sido estudado anteriormente quando foram determina-

dos os tensores g e Ã do radical e detectada uma mudança nos es

pectros à baixa temperatura, em torno de -l400C. O trabalho a-

tual tem corno objetivo, além de confirmar algumas interpretações

r

anteriores, determinar os tensores superhiperfinos dos protons

que interagem com o radical na estrutura cristalina, estudar o

efeito dos protons dos grupos metilas nos espectros do radical e

os mecanismos de relaxação do radical na estrutura sólida. Nesta

secçao serao sumarizados os resultados anteriormente obtidos.

Os monocristais da molécula (I) possuem estrutura cri~

talográfica ortorrômbica e grupo espacial C2221. As dimensões da

cela são: a=lO, 29 R, b=14, 135 R, e C=13, 375 R. OS eixos cristalo

gráficos abc foram adotados corno sistema de referência de labora

tório em virtude destes serem bem definidos pelas faCes dos cri~

tais e de ser possível identificá-los pelos espectros de RPE. A

estrutura cristalina consiste de camadas de moléculas onde cada
.

nitrogênio forma ponte com um hidrogênio da hidroxila de urna mo-

lécula vizinha e cada hidrogênio do grupo N-H forma ponte com o

oxigênio de uma hidroxila vizinha. Desta forma o grupo N-H está

envolvido em duas pontes de hidrogênio. A figura 4.1a mostra a

projeção de uma camada de moléculas no plano ac do cristal. ~ in

teressante observar que as direções das pontes de hidrogênio es-

tão muito próximas do plano ac.
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( A)

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

t------------- ZI. X2I
I
I
IIII

b
( B)

Figura 4.1a - Projeção de uma camada molecular da estrutura do cristal no

plano ac mostrando as pontes de hidrogênio e as duas confor

mações possíveis do grupo NO.

Figura 4.lb - Orientações dos tens ores g e Ã dos dois centros paramagnet1

cos do radical em relação aos eixos cristalogrãficos.

I il ,11Ij,l, 1I j'HI,1
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o marcador de spin (I) liga-se ao cristal substituindo

a molécula de (I) com distorção para acomodar o grupo N-O.

Não é possível determinar por difração de raio-X a po

sição da molécula do marcador no cristal. Pelo fato da percenta-

gem desta molécula no cristal ser pequena a resolução necessária

nao é alcançada. Quando esta percentagem é superior a 10% nao o

corre o crescimento do cristal. Dessa forma, a posição do marca

dor na estrutura cristalina será discutida através dos resulta -

dos de RPE.

A existência de dois centros paramagnéticos inequiva

lentes indica que há duas possíveis conformações do radical. As

linhas dos espectros de RPE são muito largas em relação às largu

ras de linha normalmente encontradas para radicais nitróxidos. A

lém disso, para algumas orientações, especialmente no plano a~

ocorrem desdobramentos da linhas em -dubletos (~5G). Apesar des-

ses fatores que diminuem a resolução dos espectros, isto é, a e-

xistência de dois centros paramagnéticos sobrepostos, a grande

pontes

A =
yy

largura de linha e a existência de desdobramentos superhiperfinrn

emdubletos, mesmo assim foi possível a dete~inação dos tenso-

res g e A. OS autovalores do tensor g são: g =2,0099; g =2,0061xx yy

e gzz=2,0024; e os autovalores do tensor hiperfino Ã são: Axx=

=5,3G; A =7,OG e A =35,OG. Estes autovalores estão ligeitamen-yy zz

te alteraüos em relação aos valores geralmente encontrados na li

teratura (g x=2,0090; g =2,0060; g =2,0027; A = 6Gx yy zz xx

=6G e A =32G) devido a presença dos protons que formamzz

de hidrogênio com o radical paramagnético. As orientações dos au

tovetores dos tensores g e A dos dois centros inequivalentes, em

relação ao sistema de referência de laboratório, estão apresenta

das na figura 4.1.b. As orientações dos eixos principais x, y e

z do tensor g e do tensor A são coincidentes. Como a orientação
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do eixo principal x é a mesma da ligação N-O do radical, po

de-se visualizar, com o auxílio das figuras 4.la e 4.lb, que nas

duas conformações a direção da ligação N-O está no plano bc, sen

do que uma delas está a 450 abaixo do plano ac e a outra a 450

acima do plano ac. Como, devido a substituição, há um hidrogênio

a menos na nova configuração (aquele do grupo N-H) é provável

que o nitrogênio do radical forme ponte com o hidrogênio HI da

molécula vizinha (veja figura 4.la) e o oxigênio forma ponte com

H2·

Os desdobramentos superhiperfinos em duble tos podem

ser causados pela interação do radical com os spins nucleares
.

dos protons vizinhos (1=1/2) ou pela interação dos radicàis en-

tre si. A distância média entre os radicais estimada para 'uma

concentração de 1% de marcador no cristal é de 36 R e a distân 

cia necessária entre os radicais para ocorrer desdobramentos de

até 5,OG foi avaliada em 15,3R 11.121 .. Dessa forma, é pouco prov~

vel que os desdobramentos sejam causados pela interação dos radi

cais entre si. No caso da interação que produz o maior desdobra

mento (5,OG) ser do tipo eletron-proton, o proton deveria estar

a uma distância de 1,76 g do radical. Isto é perfeitamente plaú

sivel desde que essa é a distância aproximada que se encontra o

proton que forma ponte com o nitrogênio do radical. Os protons

dos grupos métilas são os mais próximos do radical, no entanto,

estes protons possuem movimento rápido de rotação que torna a in

teração promediada e os desdobramentos pequenos. A interação do

radical com estes protons merece um estudo cuidadoso.

Em baixas temperaturas ocorre um alargamento aindamaicr

das linhas que a partir de -1400C faz desaparecer a estrutura h!

perfina nas direções dos eixos principais x e y. Este efeito que

será apresentado adiante foi interpretado no trabalho anterior -

~., ,."",
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11.121 como devido a uma diminuição no movimento de rotação dos

grupos metilas do radical, à baixa temperatura. Com um movimento

de rotação mais lento, em-1400C, as interações do eletron com

os protons vizinhos ficam menos promediadas. Estas interações

tornam o tempo de relaxação spin-spin, T2, mais curto e,desse mo

do, alargam as linhas de ressonância. Um dos objetivos deste tra

balho é verificar experimentalmente a origem deste efeito.

IV.2 - M~d~da~ d~ RPE no Mono~n~~tat Vopado ~om o Man~adon d~

~~n T~mpot "V~u.t~nado"

Com o objetivo de melhorar a resolução dos espectrffido

radical no cristal e estudar os efeitos que os protons dos gru

pos metilas do radical nitróxido tem sobre os espectros de RBE

destes radicais tentou-se obter cristais de (I) dopados com o

marcador de spin TEMPOL "deuterado" (III). A única diferença de~

te marcador e o marcador TEMPOL, que doravante será denominado 

TEMPO L protonado, é que os protons nos grupos métilas e os do a

nel piperidinico estão substituídos por deuterons. O deuteron

possui spin nuclear I=l, por isso o desdobramento resultante da

interação do eletron com o seu spin nuclear é um tripleto, mas

pelo fato da massa atômica do deuteron ser maior que a do proto~

o seu mo~ento magnético nuclear é cerca de três vezes menor, e

consequentemente os desdobramentos produzidos são bem menores.

O marcador deuterado liga-se a matriz de (I) da mesma

forma que o marcador protonado, como poderá ser observado adian

te, e assim através da comparação dos espectros de ambos os mar

cadores, é possível isolar os efeitos dos protons dos grupos me

tilas nos espectros de RPE do radical ligado no monocristal. Des

sa forma, se os desdobramentos superhiperfinos que foram observa
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dos no caso do marcador protonado forem causados pela interacão.

r"W''," ". ". ,',," :' j.~',: '

i

do eletron com algum proton dos grupos metilas, os valores dos

desdobramentos devem diminuir nos espectros do marcador deutera-

do. Também é possivel verificar até que ponto os protons dos gru

pos meti Ias são os responsáveis pelo alargamento das linhas que

ocorre à temperatura ambiente e que aumenta ainda mais à baixa

temperatura.

IV.2.1 - Med~da~ ã tempe~atu~a ambient~

2. 1 al Banda X

Os espectros do marcador deuterado apresentaram um

aumento considerável na sua res'olução em relação ao marcador pr2,

tonado. Isto pode ser observado na figura 4.2 onde é feita a

comparaçao entre espectros de ambos os marcadores para algumas o

rientações do campo magnético.

A única diferença entre os espectros dos dois tipos

de marcadores está na mudança de resolução. Os tensores g e A

não sofreram alterações e também não foi observada nenhuma mudan

ça nos desdobramentos superhiperfinos nas orientações em que são

resolvidos para os dois marcadores.

Os gráficos das variações das posições da linha de

ressonância em" função da orientação do campo magnético aplicado

no cristal com o marcador deuterado estão apresentados nas figu-

ras 4.3, 4.4 e 4.5 para os palnos ac, ab e bc respectivamente.E~

tes gráficos podem ser comparados com os gráfiCOS, em análogoas

condições, para o marcador protonado apresentados anteriormente

11.121. A comparação deixa evidente que o grande aumento na reso-

lução para o marcador deuterado é a única diferença entre os es-

pectros dos dois marcadores. Isto significa que o efeito dos pr~
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a

c

d

8GI--f

Figura 4.2a - Comparação dos espectros dos marcadores de spin protonado e

deuterado: a) protonado - direção do eixo ~; b) deuterado 

eixo~; c) protonado - eixo ~; d) deuterado: eixo b.
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a

b

•

d

8G
~

Figura 4.2b Comparaçao dos espectros dos marcadores de spin protonado e

deuterado: a) protonado - direção do eixo~; b) deuterado

e1XO ~; c) protonado - 450C do eixo ~ no plano bc; d) deute

rado - 450 do eixo b no plano bc . •

I' li 11.1 I ~ li 11';I
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Figura 4.4 - Gráfico de variaçao angular das posiçoes das linhas no plano

ab.
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Figura 4.5 - Gráfico de variaçao angular das posiçoes das linhas no plano

bc.
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tons dos grupos metilas nos espectros é apenas o de alargar as

linhas.

Os dois centros paramagnéticos inequivalentes que e-

xistem no cristal tem valores de fator-g e de desdobramentohi-

perfino equivalente nos planos ac e ab. No plano bc estes valores

são inequivalentes, mas com simetria 900,:isto é, cada espectro

se repete de 90 a 900 porque a contribuição de um dos centros pa

ra um determinado espectro é idêntica a contribuição do outro nu

ma orientação a 900 da anterior.

No plano ac observa-se que cada linha do tripleto está

desdobrada em um dubleto que é praticamente constante em todo o

plano. A figura 4.6 apresenta espectros para algumas orientações

do campo no plano ac. No eixo c (fig.4.2b) e em suas proximidades

ap~em estruturas com quatro linhas indicando uma possível inte

ração do radical com mais de um spin nuclear vizinho, igual a

1/2. No plano ab existe um desdobramento que é grande na região

do eixo a e diminui gradativamente quando a orientação é desloca

da para a direção do eixo b. Veja alguns espectros deste plano 

na figura 4.7. Em torno de 500 do eixo a o desdobramento reduz

a zero e aumenta negativamente quando a orientação se aproxima -

do eixo ~. A concepção de valores negativos para o desdobramento

superhiperfino é a troca das posições das linhas em relação aos:

valores positivos. Neste plano nota-se apenas um dubleto, mas as

linhas são largas o suficiente para envolver desdobramentos me-

nores não resolvidos (um segundo proton). A figur~ 4.8 mostra a-

guns espectros do plano bc. Neste plano ooorre uma separaçao in-

teressante das linhas de um e de outro centro, especialmente na

orientação a 450 dos eixos onde as linhas dos dois centros estão

totalmente isoladas. Esta é a orientação do eixo principal x de

um dos centros e do eixo principal z do outro centro; deste modo

••
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Figura 4.6 - Espectros para algumas orientações do campo magnético no pl~

no ac. Os ângulos são em relação ao eixo ~.
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Figura 4.7 - Espectros para algumas orientaçoes do campo magnetico no pl~

no ab. Os ângulos são em relação ao eixo a.
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86
~

Figura 4.8 - Espectros para algumas orientações do campo magnetico no pl~

no hc. Os ângulos são em relação ao eixo ~.
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observa-se no centro do espectro um tripleto com separação hipe~

.fina de 6,4G com fator-g de 2,0099 e outro com uma separação hi-

perfina de 35,OG e fator-g igual a 2,0024. Nesse plano a linha

de campo alto de um dos centros fica bem isolada, sendo que em

algumas orientações apresenta forma de linha que deixa claro a

existência de mais de um desdobramento em dubleto.

Com a finalidade de verificar se o dubleto ou o alarg~

mento das linhas são causados pela interação dos radicais entre

si, foram crescidos cristais com 0.1% de marcador. Os espectros

de variação angular nos três planos do cristal são idênticos aos

espectros obtidos com os cristais com 1% de concentração, ames

nos da intensidade do sinal que é cerca de 10 vezes maior para

o cristal de 1%. Na figura 4.9 são mostrados espectros, com o

campo ao longo dos eixos ª e c para as duas concentrações. O fa-

to do valor do desdobramento não variar para cristais com dife-

rentes concentrações do marcador garante que não há interação e-

letron-eletron dos radicais entre si e o sistema pode ser consi-

derado como suficientemente diluido.

Na direção do eixo a os dois centros paramagnéticos a-

presentam contribuições equivalentes para o espectro, o qual po~

sui um grande desdobramento superhiperfino. Sendo de aproximada-

mente 5,OG, este desdobramento é quase da mesma grandeza do des-

dobramento hiperfino que é de 6,4G nesta orientação. Dessa manei

ra, o espectro é composto de quatro linhas sendo que as duas li-

nhas centrais são sobreposições de duas linhas. A figura 4.10 a

presenta um diagrama indicandoas posições das linhas para o espectro

na direção do eixo ~ e a simulação computacional deste espectro

usando os parâmetros: desdobramento-superhiperfino T =5, OGaa

T
aaa medidaquemencionar

e largura do conjunto de linhas AHt t 1 =22,OG. ~ interessanteo a pp

experimental do desdobramento

efetuada no espectro é de 6,4G e a simulação do espec-
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a

b

d

Figura 4.9 - Comparação dos espectros em duas concentrações do radical no

cristal (0.1% e 1.0%) para duas orientações do campo magneti

co: a) espectro na direção do eixo ~ - 0.1%; b) espectro na

direção do eixo ~ - 1.0%; c) espectro na direção do eixo c 

0.1%; d) espectro na direção do eixo c - 1.0%.



t:XC F. ~IV'~.ÇGrYV·J,0:
~"')

J"l.
~'l

i.;.,")

- 68 -

I
,III•

r

2f].l]a
GAUSS

,

Figura 4.10 - Diagrama mostrando as posiçoes das linhas dos dois centros

paramagnêticos para o espectro na direção do eixo a •
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tro garante que esse valor é em torno de 5,OG, ou seja, devido a

sobreposição das linhas é impossivel obter-se valores corretos.

A simulação dos espectros para este sistema de "e~tudo

é bastante trabalhosa. O espectro do eixo a é um dos espectros

mais fáceis de simular e, entretanto, as condições de contorno

não permitem mudanças significativas nos parâmetros de ajuste.No

espectro simulado da figura 4.10 o ajuste foi obtido consideran

do apenas um desdobramento superhiperfino e uma largura de linha

de 4,lG; no entanto, a largura de linha dos espectros são geral

mente em torno de 2,5G. A simulação do espectro do eixo a também

poderia ser obtida considerando uma largura de linha de 2,5G e

acrescentando um segundo desdobramento de 2,OG.

~ extremamente importante a obtençao dos tensores su

perhiperfinos correspondentes aos dois protons vizinhos que es

tão mais próximos do radical. A determinação destes tensores po

de fornecer informações sobre as posições dos protons vizinhos e

sobre a distribuição da densidade eletrônica do radical. Além

disso, é quase total a falta de resultadps para o caso do nitró

xido na literatura.

Para determinar os tensores é necessário obter as cur

vas de variação dos valores dos desdobramentos no três planos. O

tratamento é análogo ao da determinação do tensor hiperfino do 

radical pela interação do eletron com o spirr nuclear do nitroge

nio. A descrição teórica da determinação deste tensor pode ser

encontrada no capítulo 11 da ref. n9 11.121.

A fim de obter os valores dos desdobramentos foram fei

tas simulações dos espectros. A simulação é mais dífícil no pla

no ab e ac onde os centros são equivalentes em fator-g e desdo

bramento hiperfino, tornando mais forte a sobreposiçao. Além di~

so a equivalência não é perfeita; havendo uma pequena diferença
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de fator-g entre eles e uma correspondente diferença no desdobra

mento hiperfino. Isto deve ocorrer pelo fato das relações de si-

metria entre os radicais na estrutura cristalina nao serem per-

feitas. Quando na montagem experimental o cristal não fica bem 

orientado no plàno, com um erro de inclinação da ordem de 20, o

efeito pode ser ampliado ou reduzidoi entretanto, sempre que é

feita uma montagem cuidadosa do cristal os espectros são perfei-

r-
I

tamente reproduzidos, contendo o efeito original. Este efeito

faz com que as linhas de campo baixo, central, e campo alto nao

desdobrem da mesma maneira. Observe o espectro do eixo c na figu

ra 4.9. O diagrama abaixo ilustra este efeito indicando por bar

ras as posições das linhas.

Centro 1

Centro 2

11

Superposição

•
Este efeito cria uma dificuldade ainda maior para a si

mulação dos espectr~s nos planos ac e ab uma vez que devem ser -

levados em conta mais dois parâmetros de ajuste. (6g e 6A).

Por outro lado, este sistema de estudo, possui rela-

çoes de simetria que facilita bastante a determin~ção dos tenso

res superhiperfinos. Nos espectros do plano ac pode-se observar

que o espectro de urna orientação com um ângulo genérico, 8, do

eixo a é idêntico ao espectro da orientação do mesmo ângulo e do

outro lado do eixo. Este fato pode ser observado no gráfico da
!

figura4.3pelas posições das linhas e nos espectros para quatro ~
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rientaç8es do campo magnético no plano ac apresentados na figura

4.11. Isto significa que o eixo ~ é uma posição de retorno das

curvas que representam os valores de fator-g, desdobramento hi-

perfino e desdobramentos superhiperfinos, ou seja, sabe-se a pr~

cipio, sem fazer o ajuste das curvas teóricas sobre os pontos ex

perimentais, que o elemento fora da diagonal corresponden~e ao

plano ac na matriz de composição do tensor é zero. Os detalhes -

teóricos podem ser encontrados na ref. n9 11.121.

No plano ab os espectros apresentam um comportamento a

nálogo ao que se observa_ no plano ac, e o elemento fora da dia-

gonal correspondente ao plàno ab também é zero. Observe na fig~

ra 4.12 os espectros na direção a ± lSo e a ± 700 do eixo a no

plano ab. Dessa forma, pode-se concluir que o eixo a
~
e um dos

eixos principais dos tensores g e A, e dos dois tensores superh~

perfinos. Na figura.4.l.b, que mostra as orientações dos eixos

principais dos tensores g e A em relação ao sistema abc, pode-se

observar que o eixo a é um dos eixos principais de ambos os ten

sores.

Com o objetivo de reunir mais dados para a determina -

ção dos tensores foram obtidos os gráficos de variação angular

nos planos definidos pelo sistema de eixos principais xyz que-

definema orientação do radical no cristal. Na figura 4.13 é a-

presentado um gráfico em que um dos centros está variando a 0-

rientação no plano yx e o outro no seu plano yz. Isto acontece ~

porque o eixo y é comum aos dois centros e o eixo x de um dos

centros é coincidente com a orientação do eixo z do outro centro.

Desse modo, o gráfico da figura 4.13 é duplamente útil; e como os

eixos principais x e z de ambos os centros pertencem ao plano bc

este fornece a variação angular no plano xy (o plano xz coincide

com o bc).
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II

•

8G
~

Figura 4.11 - Espectros para algumas orientações do campo magnético no

plano ac: a) eixo a +15°; b) eixo a-15°; c) eixo a +70°;

d) eixo a-70°.
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801---4

no

plano ab:

d) eixo a

Figura 4.12 - Espectros para algumas orientações do campo magnetico

a) eixo ~ +15°; b) eixo ~ -15°; c) eixo ~ +700C;

-70°.
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Figura 4.13 - Gráfico de variaçao angular das posiçoes das linhas no pl~

no yx para um dos centros paramagnéticos e no plano yz pa-

ra o outro centro.
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~ interessante observar que nos planos yx e yz existe

a mesma simetria, observada no plano ac e ab, em torno do eixo

y, assegurando que este não é apenas eixo principal dos tenso

res g e A mas também dos dois tensores superhiperfinos dos pro-

tons vizinhos. Lembrando que o eixo y tem a mesma orientação do

eixo a, este novo conjunto de medidas combina com a dedução,de~

crita anteriormente, de que o eixo a é um dos eixos principais

de todos os tensores.

Desde que o eixo a é um dos eixos principais, os ou-

tros dois eixos principais pertencem ao plano bc. Por esse moti

vo os esforços foram concentrados em simular os espectros nesse

plano. A simulação é mais íácil para a linha de campo alto dos

espectros para orientações na região do eixo z onde està é pro

veniente de apenas um centro paramagnético e fica bem isolada.

Na simulação leva-se em conta a largura total da forma de linha

e os detalhes da estrutura. A figura 4.14 mostra algumas formas'
1

de linha simuladas ao lado de seus correspondentes espectros e~

perimentais. Para as formas de linha em.que aparece alguma es-

trutura resolvida o resultado é mais seguro; particularmente, o

espectro para o eixo ~ não admite mudanças significativas nos -

parâmetros de ajuste. Na figura 4.l5a estão apresentados os va

lores dos desdobramentos obtidos para cada ângulo em que a simu

lação fo~ conseguida. Na região entre o eixo x e o eixo c foi

possivel medir diretamente nos espectros alguns desdobramentos;

as cruzes representam estas medidas.

A figura 4.l5b mostra a única maneira coerente de tra

çar as curvas de variação angular dos desdobramentos. Para isso

foi preciso considerar negativos parte dos valores do desdobra

mento maior. Recapitulando um pouoo o capitulo II da ref. n9

Il.121,estas curvas obedecem a seguinte equação:
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s TfTHA=2Z OLUH Tj=ILG T2=2.2S

16.008.00

GAUSS

ss.
lí)
..-i

16,006.00

GAUSS

lO
•....•

sS

s rfTlíA=30. OlUi=]. Tl=] 1), 12=2.2S.
lí)
....•

16.0~8.0~
GAUSS

ss
UI
....•
I

S 1fTHA=J'j alUI=J T1=3 J 12=2.5S
UI
•.....•

( A) ( B)

Figura 4.14 - Espectros experimentais (A) e simulados (B) de algumas f0E:

mas de linha da região de campo alto dos espectros para o

rientações no plano bc.
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Figura 4.15a -Gráfico dos valores dos desdobramentos superhiperfinos em

função do ângulo no plano bc. Os pontos representam os va

lores obtidos por simulação de espectro e as cruzes são va

lares obtidos experimentalmente.

Figura 4.15b -Ajuste das curvas teóricas sobre os valores dos desdobramen

tos superhiperfinos.
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2 2 2 2 2 2

T (e). g (e) = Kcc sen e + Kbb cos 8 + Kbc sen8 . cos e (IV.1 )

2

onde K cc
2 2

Tbb . gbb e o valor g(8)
é calculado

pela equação:

2 2 2 2 2

g (8) = gcc sen e t gbb cos e + gbc sen8cos8 (IV. 2)

Do ajuste da equação (IV.I) sobre os valores experim~

tais determina-se o valor de Kb que é o elemento fora da diagoc -
=2 ~ A

nal do tensor K b . Este e o tensor que leva em conta a influena c -

cia do fator-g no valor do desdobramento. A partir desse tensor

determina-se o tensor superhiperfino T2b através da equação:a c

=2
Tabc

- -1
= (g)abc

=2
Kabc

- -1
(g)abc'

(IV. 3)

diagonalizando O tensor T2b e extraindo a raiz dos elementosa c

da diagonal encontra-se o tensor em seus eixos principais T
xyz

=2 = ~
A matriz R que transforma o tensor T b no tensor T atravesa c xyz

da equação:

T2 t
xyz = R

=2
T
abc . R,

(IV. 4)

é a matriz que dá a orientação dos eixos principais do tensor -

em relação ao sistema de referência abc.

- =2 -
Abaixo estao transcritos os tensores g b e g b dea c a c

terminados anteriormente 11.12[.

4.024OO 2.0062OO

=2 I

=gabe = O
4. 024-{). 015
; gabe =

O2.0062 -0.0038

2.00621

~
O

-0.015 4.024 O-0.0038 .111
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o desdobramento na direção do eixo a é de -S ,OG e no

Cr"l
I

plano ac este desdobramento é mantido praticamente constante (ve

ja a fig.4.3) em todas orientações, valendo na direção do eixo

f -4,8G. Então este desdobramento deve ser associado com o maior

desdobramento no plano bc; aquele que começa com -4,8G no eixo c

e no eixo b vale +S,2G. Isto é coerente com o que acontece no

plano ab onde este desdobramento vai do seu valor negativo no ei

xo a de -S,OG até o valor +'5,2G no eixo b. O gráfico de variação

angular neste plano (fig.4.4) mostra evidências de um cruzamento

ou inversão do sinal, em torno de 500 do eixo a (Veja a fig.4.~.

Para levar em conta desdobramentos negativos foi soma

do o valor de 100G em cada componente que compõe o tensor Kabc'
=2 ~

Desse modo, o tensor ~ b e dado por:a c

44532 1220
=2
K b (1) =a c

36317

O

O O

O 1220 36470

Aplicando a equação (IV.3) obtém-se:

T2b (1) =a c

9025

O

o

O

11066

336

O

336

9062

Diagonalizando este tensor encontra-se:

=2
TD (1) =

9025

O

o

o

11120

o

O

O

9007

95,0

O

o

o

105,4

o

o

O

94,9
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Subtraindo-se o valor de 100G, que foi somado antericr

mente, de cada componente do tensor TD obtém-se os autovalores 

-5,0; +5,4 e -5,1. A matriz R de transformação é dada por:

!.

..

R =

1,000

0,000

0,000

0,987

0,000

0,161

0,000 0,161 -0,987

Para o proton mais distanciado do radical observa-se

um desdobramento de -2,6G na direção do eixo c e de -1,8G na di-

reção do eixo b. A simulação revela que na direção do eixo z o

desdobramento não pode ser maior que 2,5G em módulo. Corno para o

proton em que o tensor já foi detérminado o desdobramento em z

é de 1,9G, o desdobramento do 29, proton deve valer em torno de

-2,4G. Na direção do eixo x a largura de linha é de 3,6G e
-

nao

comporta desdobramento superiores a 2,OG sem serem resolvidos.Es

tas condições limitam as maneiras de traçar a curva sobre os va-

lores do gráfico da figura 4.15b.

Na direção do eixo ~ o 29 desdobramento não aparece

resolvido mas pode ser calculado a partir do conhecimento do va-

lor no eixo c e dO) valor em alguma orientação do plano ac onde a

simulação seja mais fácil. A figura 4.16 mostra a componente

campo alto simulada para alguns espectros do planoac em que

resultado obtido é mais seguro. O cálculo do valor no eixo a

simples. Desde que o elemento fora da diagonal neste plano é

de

o

~e

ze-

ro e o fator-g é isotrópico, os valores dos desdobramentos no

plano ac obedecem a seguinte equação:

T (8)
2 2

T cos 8 + T sen 8aa cc

lil
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Figura 4.16 - Espectros experimentais (a) e simulados (b) de algumas for

mas de linha da região de campo alto dos espectros para o-

rientações no plano ac.
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utilizando-se os valores dos desdobramentos, obtidos

por simulação (fig.4.l6) encontrou-se o valor de +2,OG para o ei

xo a. Dessa forma, somando IOOG em cada componente do tensor K b- a c

para a fim de levar em conta os sinais dos desdobramentos, obtém-

-se os seguintes tensores:

41866OO rl0404o
°l

K~bC (2) = I

O
38804 9646-61

L

O
-393
38175 J O

-61
9494J

10404OO 102OO

T;(2) =

I
O

9663 O
; TD(2) =

O98,3 O

O

O9467
L oo97,3

e a matr~R de transformação é:

f1,000 0,0000,0001
i i

R = io,ooo 0,943 -0,3321

I i

L.o,oOO -0,332 -0,943J

Subtraindo-se o valor de 100G, que foi anteriormente

somado, de cada componente do tensor TD obtém os seguintes autova

lares: + 2,0; -1,7 e -2,7G.

Para a determinação destes tensores foram utilizadas a

penas as medidas feitas no sistema de eixos abc. O resultado

obtido deve ser coerente com as medidas nos planos yx e yz. As

figuras 4.17 e 4.17b mostram os gráficos das medidas das largu-

ras de linha, para os ângulos onde estas podem ser medidas, nos

planos yx e yz respectivamente. ~ interessante notar que no pla-

no yz os valores das larguras de linha dão a impressao que há um

cruzamento do maior desdobramento em torno de
o

50 . Para algu-

mas orientações nestes dois planos aparece uma ligeira resolução

dos desdobramentos. Os valores medidos nos espectros estão ap:resen~
-I'
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Figura 4.17 - Gráficos dos valores de largura de linha em campo alto em

função da orientação do campo magnetico: a) plano xy; b)

plano yz.
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dos nas figuras 4.l8a e 4.l8b. As curvas traçadas obedecem as

condições de que no eixo ~ o desdobramento vale -5,2G, na dire

ção de z é de 1,9G e na direção de x é de -l,OG. Em ambos os pl~

nos, os valores medidos nos espectros estão um pouco abaixo das

curvas provenientes da determinação do 19 tensor a partir das m~

didas no sistema abc. Contudo a aproximação é muito boa conside-

rando que os valores medidos nos planos yx e yz não são

precisos devido à má resolução.

muito

A tabela IV.l apresenta os autovalores e os autove-

tores dos dois tensores superhiperfinos. Os autovetores estão a-

presentados em relação aos sistemas de referência abc e xyz.

Tabela IV. 1:Autovalo~e~ e autoveto~e~ do~ do~~ ten~o-

~e~ ~upe~h~pe~6~no~
Autovalores

Direções dos eixos principais

(Gauss)

ABC

Proton 1
- 5,2

1,0000,0000,000

+ 5,4

0,0000,987'0,161

- 5,1

0,0000,161-0,987

A.

=- 1,6
1S0

Proton 2
2,0

1,0000,0000,000

- 1,7

0,0000,943-0,332. - 2,7 0,000-0,332-0,943

A.

=- 0,8
1S0

2. b) bal1da-R

Uma caracterísitca interessante dos espectros em banda

Q e que as separações das linhas devido a uma diferença de fator,-g

""I

I··'
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Figura 4.18 - Desdobramentos superhiperfinos medidos experimentalmente 

para algumas orientações do campo magnético: a) plano yx;

b) plano yz.
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sao ampliadas aproximadamente quatro vezes em relação às separa

ções em banda X, pelo fato da frequência de ressonâncias ser em

torno de quatro vezes maior. Esta característica foi "usada como

recurso para tentar isolar as linhas de cada centro paramagnéti-

co nos espectros. A pequena diferença em fator-g (~g) existente

entre os dois centros nos planos ac e ab, consideradas anterior-

mente, sendo ampliada quatro vezes talvez pudesse isolar as li-

nhas dos dois centros na região de campo alto; no entanto, as li

nhas nao ficaram totalmente separadas nestes dois planos. O efei

to foi apenas o de tirar de coincidência os sinais provénientes

de cada centro aumentando o número de linhas. Na figura 4.19 são

mostrados espectros de banda Q em algumas orientações do campo 

magnético e nas figuras 4.20 a 4.23 estão apresentados os gráfi-

cos de variação angular das posições das linhas de ressonâncias

nos planos ac, ab, bc e yx-yz. Neste último plano as linhas de

um centro variam no plano yx enquanto as do outro centro variam

no plano yz. Nestes planos, os espectros em banda Q tem as li-

nhas de cada centro bem isoladas para quase todas as orientações.

No entanto, os desdobramentos superhiperfinos são pequenos e não

há boa resolução dos mesmos.

Outra característica interessante dos espectros em ba~

da Q é que as linhas de baixo campo são geralmente mais estreit~

e mais intens~s do que as linhas centrais e de campo alto. Este

efeito é mais intenso para os espectros em que a orientação do 

campo está na região do eixo z. Observe o espectro no plano bc

a 450 dos eixos na figura 4.19 onde um centro tem a orientação z

ao longo do campo e o outro a orientação x. Na direção x, há a

impressão de que o efeito ocorre inversamente e que existe uma

região do campo magnético em que as linhas são mais intensas. Es

te efeito torna a simulação de espectro em banda Q mais difícil

r''ff'
I
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a

b

•

Figura 4.19a-Espectros em banda Q para algumas orientações do campo ma~

nético: a) eixo ~; b) eixo ~; c) eixo ~; d) 450 do eixo b

no plano bc. As setas indicam linhas satélites.
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a

b

,aGI

Figura 4.19b -Espectros em banda Q para duas orientações do campo magne

tico: a) a 450 no plano ac; b) a 450 no plano ab. As setas

indicam linha satélites.
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tros em banda Q no plano ab.
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do que em banda X.

IV.3 - Linha~ Sat~lite~

As linhas satélites são linhas adicionais de fraca in

tensidade que aparecem nos espectros de RPE posicionadas uma de

cada lado da linha principal. Estas linhas surgem quando há uma

probabilidade em ocorrer mudanças simultâneas do estado de spin

do eletron desemparelhado e do spin nuclear de algum proton vizi

nho, induzidas pelo~raco acoplamento dipolar entre os momentos

magnéticos do eletron e do proton. Ao sofrer transições no fenô

meno da ressonância o eletron cria um pequeno campo magnético v~

riável que atua na região dos spins nucleares dos protons vizi -

nhos. Como este campo variável geralmente possui uma componente

perpendicular ao campo magnético externo, na posiçao em que o

proton está situado, esta pode induzir transições dos spin dos

protons. Quando ocorre uma transição em que o proton muda do seu

estado de energia inferior para o superior, a energia absorvida

é proveniente da energia do eletron que induziu a transição. Is

to diminui a frequência de ressonância do eletron de um valorque

corresponde à energia de ressonância do proton. Dessa forma, a

nova posição da linha de ressonância do eletron ficará deslocada

da posição.original, para o lado de campo baixo. No outro caso,

em que a transição do spin do proton é do estado superior para o

inferior, o proton cede energia ao eletron e a linha de ressonân

cia eletrônica ficará deslocada, para o lado de campo alto, de

um valor que corresponde a energia de ressonância do proton.

As linhas satélites estão presentes em todos os espec

tros deste sistema de estudo e podem ser observadas nos espectrrn

das figuras 4.24 - 4.27 para o radical protonado e deuterado, on
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Figura 4.24 - Espectros em diferentes potências de microonda para o radi
- o

cal protonado para a orientaçao a 45 no plano ab. As se-

tas simples indicam as linhas satelites do primeiro par e

as duplas indicam as do segundo par.
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Figura 4.25 - Espectros em diferentes potências de microonda para o ra

dical protonado para a orientação a 450 no plano ac. As s~

tas indicam as linahs satélites do primeiro par e as dupl~

indicam as do segundo par.
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Figura 4.2.6 - Espectros em diferentes pot~ncias de micDoonda para o radi
. - o

cal deuterado para a or1entaçao a 45 no plano ab. As setffi

indicam as linhas satélites do primeiro par e as duplas 1n

dicam as do segundo par.
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Figura 4.2.],- Espectros em diferentes potências de microonda para o radi
. - o

cal deuterado para a or~entaçao a 45 no plano ac. As setffi

indicam as linhas satelites do primeiro par e as duplas ~n

dicam as do',;sagundopar.
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de estão indicadas por setas, e nos espectros em banda Q, para o

radical deuterado, da figura 4.19. A separação entre as linhas

satélites é de aproximadamente 11,2G, ou seja, estão posicionérlas

a ±5,6G em relação à linha principal para os espectros apresent~

dos em que o campo foi de 3250G e a frequência de 9,135GHz Nos

espectros em banda Q a separação é de 41,5G com um campo de

12510G e frequência de 35,335GH . Em banda Q as intensidades dasz

linhas satélites são bem menores em relação às linhas principai~

Uma característica interessante das linhas aatélitesé

que sao mais difíceis de saturar do que as linhas principais fia

zendo com que a razão das intensidades I til. aumente comsa pr1nc.

a potência. outro fato' é que estas linhas satélites são mais in

tensas em cristais com menor concentração do marcador.

Nas figuras 4.24'e 4.27 estão mostrados os efeitos de

saturação nos espectros dos radicais protonado e deuterado em

concentraçao de 1,0%

do campo magnético.

no cristal para~uas orientações

A figura 4.28 mostra as dependencias da intensidade 

do sinal com a potência de microonda para o radical protonado em

concentrações de 0,1% e de 1,0% no cristal. O mesmo é mostrado 

para o caso do marcador deuterado na figura 4.29. ~ evidente o

efeito de saturação nas linhas principais e a resistência em sa-

turar das linhas satilites. Mais detalhes serão discutidos no ca

pítuiLo seguinte.

IV.4 - Medida~ ã Baixa Tempenatuna

Com o objetivo de caracterizar o tipo de interação

que produzem grande alargamento das linhas em torno de -1400C,ob

servado para o marcador protonado Il~21 , foram realizados novos
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Figura 4.28 - Dependencia da intensidade das linhas satélites e pr1nc1

paI com a potências de microonda para o radical protonad~

O campo esta orientado no plano ab a 450 do eixo ~. Os si~

bolos abertos se referem às linhas principais e os fechadrn

às linhas satélites. Em (a) a concentração do radical no

cristal é de 0.1% e em (b) ê de 1.0%.
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pal com a potência de microonda para o radical deuterado.O

campo magn~tico esta orientado no plano ab a 450 do elXO &
Os símbolos abertos se referem as linhas principais e os
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experimentos à baixa temperatura com os radicais protonado e de~

Tf ,

terado. As figuras 4. a 4.3 mostram espectros em diferentes -

temperaturas, para os marcadores protonado e deuterado, com o

campo magnético ao longo do eixo a, eixo ~, a 450 no plano bc, e

a 450 no plano ac respectivamente. Na direção do eixo a o alarg~

mento das linhas do radical protonado, a partir de -130oC, faz

desaparecer totalmente a resolução da estrutura hiperfina da com

ponente A do radical; enquanto que o aumento de largurayy
de

linha para o radical deuterado, no intervalo de temperatura con-

siderado, é pequeno e provavelmente causado apenas pela pequena

diminuição do tempo de relaxação spin-spin que geralmente ocorre

em baixas temperaturas. Na direção do eixo c observa-se novamen-

te o aumento considerável da largura de linha para o radical pr2

tonado e apenas um pequeno aumento para o radical deuterado que

nao causa o desaparecimento da estrutura superhiperfina. Na o

rientação a 450 no plano bc o alargamento das linhas para o ra-

dical protonado faz desaparecer a estrutura hiperfina das compo

nentes na orientação do eixo x, e na orientação a 450 no plano -

ac faz desaparecer a resolução dos dubletos. Este efeito aprese~

tado para os espectros em quatro orientações do campo aparece pa

ra todas as orientações. A interpretação deste efeito já foi men

cionada no final da secção IV.I e será abordada em mais detalhes

no capitulo de discussões e conclusões.

rV.5 - Avaliaçao do~ tempo~ de nelaxaçao T1 eTz

o método da saturação continua foi usado para avaliar

os tempos de relaxação TI e T2 dos radicais protonados e deutera

do para diferentes temperaturas e diferentes orientações do cam

po magnético no cristal. Com a finalidade de ilustrar a maneira

Bili'lÔ'lli:À~mcrro f)trfS~cA f OOIMKA DE SÀQ CARLOS· USP

HSiU,
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Figura 4.30 - Espectros em diferentes temperaturas para a orientação do

campo na direção do eixo ~, a) radical protonado; b) radi

cal deuterado.
'.
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26,10

-167.8°

Figura 4.31 - Espectros do radical protonado em diferentes temperaturas

para a orientação do campo na direção do eixo c.
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Figura 4.32 - Espectros do radical deuterado em diferentes temperaturas

para a orientação do campo na direção do eixo c.
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Figura 4.33 - Espectros do radical protonado em diferentes temperaturas

para o campo orientado a 450 no plano bc.
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Figura 4.34 - Espectros do radical deuterado em diferentes temperaturas

para o campo orientado a 450 no plano bc.
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Figura 4.35 - Espectros do radical protonado em diferentes temperaturas

para o campo orientado a 450 no plano ac.



- 108 -

26,00

-100.00

-165.3°

Figura 4.3.6 - Espectros do radical deuterado em diferentes temperaturas

para o campo orientado a 450 no plano ac.



- 109 -

como foram feitas as determinações será apresentada a sequência

de etapas, em maiores detalhes, para duas orientações do campo e

para os dois radicais. As figuras 4.37 e 4.38 mostram os espec

tros dos radicais protonado e deuterado respectivamente em dife

rentes níveis de saturação para a orientação do campo magnético

ao longo do eixo ~ do cristal. Os espectros do radical protonad~

de menor resolução que os do deuterado, praticamente perdem a

sua resolução Qm alta potência de microonda devido o alargamento

das linhas. A outra orientação mostrada é a direção do eixo b do

cristal (figuras 4.39 e 4.40) onde observa-se, para o radical

deuterado, a resolução de um dubleto em cada uma das três compo

nentes (baixo campo, centr~e de campo alto) que tende a desapa

recer quando a potência é aumen~ada. Para o radical protonado,cu

jo espectro é constituído de três linhas largas, ocorre uma pe

quena deformação das linhas com o aumento da potência produzida

pela presença das linhas satélites embutidas na envoltória de ca

da componente; estas linhas satélites, de saturação mais dificil

que as linhas principais levam a um alargamento maior que o real.

No entanto, este tipo de efeito não produz alterações significa

tivas nas determinações TI e T2.

Os gráficos em escala logaritimica das intensidades 

das linhas divididas pela raiz quadrada da potência de microonda

correspondente (log I//P) versus a potência (log P), para dife 

rentes temperaturas, estão apresentados nas figuras 4.41 a 4.44

para as mesmas orientações citadas.

Nos espectros há uma seta indicando a linha em que

foram obtidas as medidas das intensidades em diferentes potên

cias. Os valores de cada curva do gráfico foram multiplicados

por uma constante para facilitar a visualização no gráfico. Este

tipo de gráfico é utilizado para a determinação dos parâmetros -

r -
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Figura 4.3.7 - Espectros do radical protonado em diferentes níveis de sa

turação para o campo orientado ao longo do eixo a.
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Figura 3.38 - Espectros do radical deuterado em diferentes níveis de sa

turação para o campo orientado ao longo do elXO a.
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Figura 4.39 - Espectros do radical protonado em diferentes níveis de satura

ção para o campo orientado ao longo do eixo b.
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Figura 4.40 - Espectros do radical deuterado em diferentes níveis de satura

ção para o campo orientado ao longo do eixo ~.
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Figura 4.41 - Curvas de saturação contínua para o radical protonado em diferentes temperaturas pa
ra o campo orientado ao longo do eixo a, usadas para determinar os parâmetros Pl/2 e
b.
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Figura 4.42 - Curvas de saturação contínua para o radical deuterado em diferentes temperaturas pa
ra o campoorientado ao longo do eixo a, usadas para de terminar os parâme tros P1/2 e
b.
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b.
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PI/2 e ~ que são, respectivamente, o parâmetro de meia saturação

e o parâmetro de não homogeneidade do alargamento da linha (veja

a equação 11-4.28). O valor de P1/2 é o valor de P em que ocorre

a intersecção das retas de baixa e de alta potência e o valor de

-b é igual a duas vezes o coeficiente de inclinação da reta na

região de alta potªncia. Desse modo, tªm-se que:

b = -2
log Y1 - log Y2

log Xl - log x2

A partir do valor de Q determina-se através da figura

2.8 o valor do fator de correção K(b), calculado por Castner

\2.191. pela equação (11-4.23):

2.K(b)

13 y 6Hpp

= 6,55834658 K(b) X lO-7seg
6H

pp

onde
7 -1 -1

= 1,760658 x 10 . gauss . seg

Da equação (11-4.22) obtém-se a expressão de Tl:

=
201,6 x 1014~

o valor de Hi/2 (gauss) considerou-se como 0,0016.Pl/2

(mw) (veja a secção 111 _ 7).

A tabela IV.2 apresenta os valores de Tl e T2 obtidos,

bem como os valores dos parâmetros usados nos cálculos, para di-

ferentes temperaturas e diferentes orientações da amostra com o

radical protonado. De maneira idêntica para o radical deuterado

os resultados são apresentados na tabela IV.3.

I I'fill .,. ;i'III'1 I I' ,.' .' , j I "~' I,'I,I ,"li ,; I~,'~ I I ' '''''It!ll 1·li
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TABELA IV-2: PCV1.âmebw6 u-6ado-6 YW-6 c.éitc.u.tO-6 e va.tOf1.e-6 obtido-6--
de T 1 e T 2 pCV1.acüôeAente-6 tempeAa1Wtct6 e cüôene!!:.

te-6 otúeJ'ltaçõu do c/Ú-6ta.t c.om o f1.acüc.a.t pf1.otof'lado.

Orientação

TeC)bK(b)
~pp(G) T2(10-8s)Pl (mw)Tl (10-5s)

2"
eixo a

20,01,981,463,23,02,52,7

0,0

1,891,483,23,02,13,2

-54,7

1,891,483,23,02,42,8

-100,0

1,891,483,23,02,42,8

-140,8

1,641,5422,00,53,212,6

-164,3

1,491,6021,20,51,723,7

eixo b

19,41,571,579,41,11,710,8

-0,4

1,651,549,61,11,710,8

-54,7

1,681,5410,01,01,612,6

-100,0

1,761,5110,01,02,67,8

-140,5

1,701,5310,41,01,711,8

-167,7

1,641,5511,00,91,120,4

eixo c

26,11,591,569,41,11,611,4

0,1

1,541,589,61,11,611,4

-54,7

1,501,5910,41,01,612,6

-100,9

1,711,5310,61,02,67,8

-140,1

1,691,5311,00,91,218,7

-167,8

1,401,6311,40,90,637,3

eixo x

25,22,001,454,02,45,61,5

1,0

1,891,484,02,44,02,1

-54,3

1,981,464,02,44,22,0

-100,3

1,821,494,02,44,81,8
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0rientação

'F(oC)hK(b)
6H (G) T2(10-8s)l?1(mw)TI (10-55)pp

L .
.'

eixo Z 25,21,681,545,61,83,33,4

1,0

1,561,576,21,73,0
4,0

-54,3

1,451,616,21,7l,Q6,1

-100,3

1,481,606,61,61,49,0

-140,0

1,561,578,21,31,114,1

-162,0

1,581,578,41,20,724,0

O

17,8
1,921,475,21,91,85,9plano AB:45

0,0

1,921,475,21,91,76,2

-54,8

1,861,595,21,91,76,2

-100,0

1,921,476,61,53,04,5

-140,7

1,971,469,01,12,47,6

-167,3

2,071,439,61,02,29,2

o

25,71,861,493,03,33,2plano AC:45 1,9

0,8

1,951,463,03,23,81,7

-55,1

2,001,453,03,23,12,0

-101,0

1,971,463,43,22,42,6

-140,1

1,791,5111,2.0,92,97,7

-168,0

1,871,4810,80,91,812,4

o

26,01,481,606,01,82,0plano BC:60 5,6

0,0

1,441,616,01,81,57,5

-54,2

1,411,626,81,61,39,7

-101,0

1,461,616,81,61,210,5

-140,0

1,601,568,01,31,015,5

-164,0

1,661,548,41,20,821,0
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TABELA IV-3: PMâmmO!.l U6ado!.lno!.l c.ãlc.utM e valoJtu obtidM

de TI e T2 paJUl cü6eJtentu tempeJr.a.tu.Jtal.> e cü6e -Jtevtte!.l oJÚentaç.õefl do c.fÚ!.lto1 c.om o Jtacüc.o1 deu-teJtado.

Orientação

T(oC)bK(b)
~H (G) T2(10-85)Pl (nw)'rI (10-55)

pp
2

eixo a

24,02,241,393,22,93,52,0

0,1

1,771,513,23,12,52,6

-54,9

1,801,503,23,12,03,3

-100,8

1,891,473,23,01,44,8

-140,0

2,141,413,22,91,35,3

-164,5

2,101,423,22,90,97,7

eixo b

24,01,811,503,03,32,22,8

0,4

1,571,573,03,41,63,7

-55,0

1,531,592,83,70,96,1

-101,0

1,661,542,83,60,87,0

-140,6

1,631,552,83,60,78,0

-160,0

1,681,543,23,20,610,5

eixo c

26,52,001,452,04,81,82,3

0,5

2,021,442,04,71,23,6

-55,0

1,851,492,04,90,75,9

-101,9

1,751,522,05,00,58,1

eixo X

27,92,141,413,42,73,22,3

0,0

2,121,423,42,72,82,7

-54,3

2,081,433,62,62,03,9

-100,5

2,151,413,62,61,74,6

-141,5

1,601,564,02,61,26,5

-160,0

2,081,434,02,31,08,8
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Orientação

T(oC)bK(b)
liHpp(G) T2(10-85)Pl (Iffi))

-5

T1(10 5)2eixo Z
27,01,861,594,82,01,28,4

0,0

1,741,524,82,10,812,0

-54,3

1,901,484,42,20,518,3

-100,5

I,781,514,42,30,421,9

-141,5

1,781,504,42,20,422,9

-160,0

1,741,524,82,10,248,0

°
24,0
1,62 4,0plano AB:45 1,553,43,01,7

-0,2

1,821,493,42,93,81,8

-55,1

1,991,453,62,63,62,2

-101,0

2,001,453,62,63,12,5

-140,0

1,871,484,02,42,04,2

-168,8

1,971,454,02,41,74,9

o

22,51,781,512,05,03,71,1plano AC:45

0,4

1,681,542,05,02,61,6

-54,9

1,801,502,04,92,21,9

-100,0

1,901,482,44,01,63,2

-140,4

1,721,522,6.3,80,95,9

-165,3

1,631,552,63,90,77,4

o

26,01,611,564,82,11,09,6plano BC:60

0,0

1,591,564,82,10,812,0

-54,5

1,591,564,82,10,424,0

-100,8

1,511,595,02,10,332,0

-140,2

1,481,605,41,90,253,0

-162,3

1,401,636,01,80,1112,0

A figura 4.45 mostra os gráficos do tempo de relaxação

spin-spin, T2, e da velocidade de relaxação spin-rede, Til versus

a temperatura para a orientação do eixo a do cristal com o radi-

·1'
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cal protonado (linhas contínuas). O espectro correspondente em

baixa potência foi inserido na figura, onde foi indicada por uma

seta a linha na qual foram feitas as medidas de intensidades em

diferentes potências. A figura 4.4 mostra o mesmo para o caso

do radical deuterado. Como em -1400C os espectros do radical pr~

tonado perdem a resolução resultando ,em uma única linha larga as

medidas em -140 e -1640C foram feitas na linha envoltória. Com

isso ocorreu uma diminuição brusca no valor de T2 e um consequen

te aumento em TI pelo fato da largura de linha da envoltória ser
- o

bem maior. O valor de T2 nao muda nas temperaturas de 20 a -100 e

e a largura de linha também permanece a mesma nesta faixa de tem

peratura, e no entanto, a resolução em -loooe é menor indicando

que a largura real da linha aumentou. A maneira usada para con-

tornar este problema foi a simulação dos espectros em todas as

temperaturas a fim de obter a largura de linha de cada espectro

em baixa potência. A tabela IV-4 apresenta os valores de ~H obpp
tidos para ambos os radicais.

TABELA IV-4: O~ vaio~e~ de ~H do ~peQ~o na di4eção do ~xo a
---- pp -

obtidM po~ ~imu1ação; o~ pMâmetJr.o~ lL6ado~ 6H : aenv
ia.~guJta P.,lQOa P-<-QOdo e~peQ~o e T : o de~dob~a aa
mento ~upe~h-<-pe~Mno; e o~ nOMO~ va.e.o~e~ de TZ e T1

em Vã~M temp~atuJtM e p~ o~ do~ ~adiQctú,.

T(oe)6H (G)T (G)6H
-8
-5PROIDNAOO T2(10 s)TI (10 s)env aapp

20,0

22,05,04,82,04,0

0,0

22,05,14,92,04,8

-54,7

22,45,25,01,94,4

-100,0

23,05,45,51,84-,7

-140,8

22,05,87,21,44,5
-164,3

21,06,28,01,3~,l
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Profanado: eixo a

--
N

•••

• • • •

2~ -r- ...---....-x---,,'-"
"."....-x

••
o
-180 -140 -100 -60

T (OC)

-20 20

0,48

Figura 4.45 - Tempo de relaxação spin-spin, TZ e velocidade de relaxação

spin-rede T~l em função da temperatura para o radical proton~

do com o campo orientado ao longo do eixo ~ do cristal: no e~

pectro está indicada a linha onde foi medida a intensidade em

diferentes níveis de saturação. No caso da curva tracejada a

t

lil~;II"llilll,lql~lil;ml~'I"m~1Ii,I~~"'IIIII"i!III ,'lllli
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o
-180 -140 -100 -60
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ti)

li)o-
-1'= 0,24
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0,00
-180 -140 -100 -60
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-20 20

Figura 4.46 - Tempo de relaxação spin-spin T2 e velocidade de relaxação. -1 -
sp1n-rede Ti em funçao da temperatura para o radical deutera-

do com o campo orientado ao longo do eixo do cristal. No es

pectro está indicada a linha onde foi medida a intensidade em

diferentes níveis de saturação. No caso da curva tracejada a

largura de linha foi obtida por simulação de espectro.
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T(OC)
-9-5

DEUTERAlX)
6H (G)T (G)6H

T2 (10 s)TI (10 s)env
aapp

24,0

22,05,04,02,32,5

0,1

22,05,24,12,4
3,4

-54 9

22,45,44,32,3,
-100,8

22,85,64,52,1
4,4

-140,0

23,66,04,72,07,8

-164,5

23,86,24,81,911,8

Também estão tabelados: ÔH - medida da largura total pico aenv

pico do espectro, T - desdobramento superhiperfino que deu oaa

melhor ajuste e os novos valores de T2 e Tl' O desdobramento hi

perfino de melhor ajuste foi A =6,4G. ~ interessante o aumento
yy

no valor de T na medida que a temperatura diminui. Asaa novas

-1 - -
curvas de T2 e TI em funçao da temperatura sao as linhas trace-

jadas das figuras 4.45 e 4.4 6.

~ - ~ ~
O metodo da saturaçao contlnua para avaliar TI e T2 e

mais preciso quando a linha escolhida para medir as intensidades

nas diferentes potências de microonda é proveniente de um único

centro paramagnético e apresenta boa resolução, ou seja, quando

esta linha fica bem isolada das demais. No caso em que há urna

pequena sobreposição das linhas no espectro em baixa potência

tem-se um aumento da sobreposição em potências mais altas devido

ao alargamento das linhas com o aumento da potência, e dessa fo~

ma, as intensidades medidas não são precisamente as intensidades

reais. Neste sistema de estudo, as linhas mais convenientes para

realizar as medidas são as linhas de campo alto de alguns espec-

tros no plano bc, por serem de um único centro, estarem bem iso-

ladas e não apresentarem nenhuma estrutura superhiperfina resol-

vida. Além disso, estas linhas são as mais convenientes para a

comparaçao dos tempos de relaxação do radical protonado e do

deuterado. Duas orientações no plano bc que satisfazem estas con
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dições foram escolhidas. Uma delas é a orientação do eixo princ!

pai z de um centro e do eixo principal x do outro centro. A ou-

tra orientação faz um angu10 de 15° com a anterior e está a 60°

do eixo b no plano bc. Os gráficos de T2 e Tilversus a temperat~

ra para os dois radicais estão apresentados para o eixo z na fi

gura 4.47 e para a orientação a 600 do eixo b no plano bc na fi-

gura 4.48. Os espectros correspondentes de cada orientação para

os dois radicais estão inscritos nas figuras onde as linhas uti-

lizadas nas medidas estão indicadas. Para estas duas orientações

os valores de TI e T2 obtidos para o radical protonado são me

nores que os do radical deuterado em toda a faixa de temperatura

e a velocidade da relaxação spin-rede de ambos os radicais é di-

retamente proporcional à temperatura a menos do valor obtido em

temperatura ambiente que geralmente foge um pouco da linearidade

dando valores ligeiramente superior. ° erro estimado para estas

avaliações é ± 10% do valor. Este erro está indicado no gráfico

por barras para alguns valores que estão mais deslocados do com-

portamento linear.

Na orientação do eixo x do radical a resolução do es-

pectro do radical protonado não é tão boa quanto a do radical

deuterado e nas duas temperaturas abaixo de -lOOoC as linhas não

estão resolvidas, por isso não foram feitas as avaliações nestas

duas temperaturas. Os gráficos estão apresentados na figura 4.4~.

Os valores de T2 e TI obtidos para o radical protonado são lige!

ramente inferiores aos do radical deuterado. Os valores de T~l 

para o radical deuterado apresentam boa linearidade com a tempe-

ratura e os valores do radical protonado também podem ser consi-

derados como função linear da temperatura dentro do erro estima-

do.

Os
~ -1-

graficos de T2 e TI em funçào da temperatura

I-ÍlsLiÔTECr ÓO INsrllUTO oi"rn:CA E OUIMICA DiSAi}-CARios. USP IFI S IC A

para
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plano BC : eixo
5~

• Deuterado
x ProfanadoI 4

- (/)CX)10-- 3
~ I •

••
2t-

• ••
Jt

--' )( x

~

o
-160 -120 o

0,24

-
Cn

11)o-
-!t=

0,12

0.00
-160 -120 o

Figura 4.47 - Tempo de relaxação spin-spin T2 e velocidade de relaxação

spin-rede T-lem função da temperatura para os radicais proto

nado e deut~rado com o campo orientado ao longo do eixo ~ do

radical. Nos espectros estão indicados as linhas onde a inten

sidade foi medida em diferentes níveis de saturaçao.

•
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pl ano se : eixo B + 60°

• DeuteradoI

x Protonado

:3 - cn<X)I

g2i

•• ••• N •
X

li
~ I

-160 -120 -80 -40 o

0.18

--
lei)
if)o 0,12-

0.06

o-120-160 -80 -40
T (Oe)

Figura 4.48 - Tempo de relaxação spin-spin T2 e velocidade de relaxação

spin-rede T~l em função da temperatura para os radicais prot~

nado e deuterado com o campo orientado a 600 no plano bc do

cristal. Nos espectros estão indicadas as linhas onde a inten

§ídarlê foi medida em diferentes níveis de saturacao.
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ei xo X

• Deuterado
x Protonodo

5

4- cn

~.= 3
N I••• ••

21

• x• ••
"

X1t

o
-160 -120

0,72

x-
Tn 0,48
U')o-

-
T

x

0,0
-160 -120 -80 -40

T (OC)

Figura 4.49 - Tempo de relaxação spin-spin T2 e velocidade de relaxação

spin-rede T~l em função da temperatura para os radicais prot~

nado e deuterado com o campo orientado ao longo do eixo x do

radical. Nos espectros estão indicadas as linhas onde a inten

sidade foi medida em diferentes níveis de satura~ão.
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a orientação a 450 dos eixos no plano ab estão apresentados na

figura 4.50. Nesta orientação a linha mais conveniente para ob

servar comparativamente a relaxação dos dois tipos de radicais é

"a linha central do espectro (indicada na figura) onde não há ne-

nhuma estrutura superhiperfina resolvida em ambos os espectros e

a linha fica bem isolada das demais. Há uma diminuição pronunci~

da nos valores de T2 para o radical protonado entre as temperat~

ras -60 e -1400C e uma pequena diminuição para o radical deuter~

do que pode ser considerada linear em toda a faixa de temperatu-

ra. ~ possivel traçar uma reta sobre os valores das velocidades

de re1axação spin-rede do radical deuterado considerando o erro

estimado. Para o caso do radical protonado, se o comportamento -

linear for considerado, há uma descontinuidade na região entre

-100 e -550e e as retas nas regiões de -164 a -lOOoe e -55 a 250e

possuem inclinações diferentes. Para esta orientação os valores

de T2 do radical protonado também sao menores que os do radical

deuterado. No entanto, os valores de TI são menores para o radi

cal deuterado invertendo o resultado da ,comparação em relação às

orilientaçõesmencionadas anteriormente.

A figura 4.51 mostra os mesmos tipos de gráficos para

a orientação a 450 dos eixos no plano ac. Os espectros de ambos

os radicais para esta orientação apresentam um desdobramento das

linhas em dubleto e ocorre uma pequena sobreposição das linhas

desdobradas. As medidas foram tomadas em uma das linhas do duble

to central; e como a partir de -1400e o dubleto perdeu a resolu-

ção para o radical protonado as medidas foram feitas na envoltó-

ria. Dessa forma ocorreu a descontinuidade nas curvas de T2 e
-1 -

Tl em funçao da temperatura, devido a largura de linha da envol

tória ser bem maior, como no caso da orientação do eixo a. Nova-

mente observa-se que os valores de T2 são menores para o radical
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Figura 4.50 - Tempo de relaxação spin-spin TZ e velocidade de relaxação

spin-rede T~l em função da temperatura para os radicais prot~

nado e deuterado com o campo orientado q 450 no plano ab do

cristal. Nos espectros estão indicadas as linhas onde a inten

sidade foi medida em diferentes níveis de saturação.
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Figura 4.51 - Tempo de relaxação spin-spin TZ e velocidade de relaxação

spin-rede T~l em função da temperatura para os radicais prot~

nado e deuterado com o campo orientado a 450 no plano ac do

cristal. Nos espectros estão indicadas as linhas onde a inten

sidade foi medida em diferentes níveis de saturação.
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protonado e não há diferenças significativas entre os valores de

TI dos dois radicais.

Os gráficos para as orientações dos eixos b e c do

cristal com o radical deuterado estão apresentados na figura

4.52. O espectro na direção do eixo ~ possui a resolução de um

dubleto nas três componentes enquanto que, no espectro da dire-

ção do eixo ~ há a resolução de um quarteto em cada componente.

Isto ocorre porque o desdobramento superhiperfino do segundo prQ

ton vizinho ao radical não encontra-se resolvido para a orienta-

ção do eixo ~. Dessa forma, torna-se difícil a comparação entre

os valores obtidos para estas duas orientações. No caso do radi

cal deuterado a linha perde a resolução nas temperaturas de

-1400C e -1640C para potências altas impedindo as avaliações. Sb-

-1 -
bre os valores de TI em funçao da temperatura para ambos os ra-

dicais seria possível traçar uma curva parabólica ou duas retas

com inclinações diferentes distinguindo as regiões de temperatu-

ras mais baixas

oa 26 C).

(-164 a -550C) e de temperaturas mais altas (-55

Os espectros nas direções dos eixos b e c do cristal -

com o radical protonado são constituídos de três linhas largas

não havendo nenhuma resolução de desdobramentos superhiperfinos.

Neste caso pode ser feita a comparação entre os valores ~e TI e

T2 para estas duas orientações, entretanto, estas orientações

não são convenientes para a comparação com os v,alores do radical

deuterado. Os gráficos para o radical protonado estão apresenta-

dos na figura 4.53. Devido ao fato da largura de linha ser bas-

tante grande os valores de T2 estimados são relativamente curtos
- -1

e os valores de TI sao relativamente longos. Os valores de TI

apresentam uma descontinuidade nas temperaturas entre -100 e -550C

sendo p09sível traçar duas retas com inclinações diferentes pe-
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Figura 4.52 - Tempo de relaxação spin-spin T2 e velocidade de relaxação. -1 -
spln-rede Tl em funçao da temperatura para o radical deutera-

do com o campo orientado ao longo dos eixos ~ e ~ do cristal.

Nos espectros estão indicadas as linhas ond.e a intensidade foi

medida em diferentes níveis de saturação.
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Figura 4.53 - Tempo de relaxação spin-spin T2 e velocidade de relaxação. -1 - .
spln-rede T1 em funçao da temperatura para o rad1ca1 protonado

com o campo orientado ao longo dos eixos ~ e c do cristal. Nos

espectros estão indicadas as linhas onde a intensidade foi me

dida em diferentes niveis de saturaçao.
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los pontos nas regioes de -164 a -lOOoe e de -55 a 250e.

r
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I

CAPITULO V

VISCUSSOES E CONCLUSOES

A substituição do radical nitróxido protonado pelo ra-

dical deuterado no sistema de estudo em pauta aumentou a resolu-

ção dos espectrso de RPE permitindo a determinação de dois tenso

res superhiperfinos dos protons mais próximos do radical,alémdos

tensores g e A previamente determinados a partir dos espectros -

com o radical protonado.

o aumento da resolução dos espectros do radical deute-

rado em relação ao protonado foi a única diferença observada nos

espectros de ambos os radicais. Os tensores g e A dos dois tipos

de radicais são idênticos evidenciando que a substituição dos

protons dos grupos meti Ias do radical por deuterons não alterou

a distribuição eletrônica em torno do grupo N-O e nem as caracte

rísticas da ligação do radical no cristal~

Os espectros em diferentes concentrações do radical no

cristal (0.1% e 1.0%) são idênticos a menos da intensidade do si

nal que para os cristais com 1.0% de concentração é cerca de 10

vezes maior. Este fato assegura que não há interação spin-spin -

dos radicais entre si e que o sistema de spin pode ser consider~

do como um sistema diluidoi de maneira que, todos os desdobrame~

tos em dubletos que aparecem nos espectros são, devido à intera-

ção do eletron com os protons das hidroxilas das moléculas vizi-

nhas do radical no cristal.

O marcador de spin liga-se à estrutura cristalina em

duas possíveis orientações dando origem a dois centros paramagne
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ticos. As medidas experimentais nos planos definidos pelo siste-

ma de eixos cristalográficos são aquelas em que os desdobramen -

tos superhiperfinos são maiores; aparecendo resolvido, o maior

deles, para muitas orientações do campo magnético. No plano ac

e ab os dois centros são praticamente equivalentes. O fato dos

centros não serem perfeitamente equivalentes nestes planos faz

com que as formas de linhas dos espectros nas regioes de campo

baixo, centrale de campo alto não estejam desdobradas da mesma -

maneira. Isto torna a simulação dos espectros nestes dois planos

muito trabalhosa pela necessidade de levar em conta mais dois

parâmetros de ajuste - uma pequena diferença de fator-g, 6g, e u

ma pequena diferença no desdobramento hiperfino, 6A. Em contra -

partida, o fato do eixo a ser um dos eixos principais dos tenso-

res g, A e superhiperfinos tornou possível a determinação dos

dois tensores superhiperfinos realizando a simulação apenas para

algumas orienta9ões nos planos ac e ab, e para a maioria das 0-

rientações no plano bc onde ela é mais fácil devido à boa separ~

ção das linhas dos dois centros paramagnéticos e dos valores dos

desdobramentos serem relativamente grandes neste plano.

Os resultados sobre tensores superhiperfinos na litera

tura, para radicais nitróxidos, são bastante escassos. Um traba-

lho muito interessante de Kispert (1982) \5.1! onde foram deter-

minados os tensores superhiperfinos dos protons vizinhos ao TEM

POL na estrutura cristalina, usando a técnica de ENDOR, é uma

boa referência para efeitos de comparação com os resultados des-

•

te trabalho. Os autores introduziram o marcador de spin TEMPOL

como impureza no monocristal obtido de uma mistura de 1:1 do com

posto (I) ,moléculado cristal estudadono presente trabalhoe do

to 2'-hidroxi-2,4,4,7,4'-pentametilflavan. As duas tabelas

comfDs-

se-

guintes apresentam os resultados de Kispert e os resultados obti

I H I I I'" I~111' ~ Ii,I ,I I
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dos neste trabalho que são reescrito novamente para facilitar a

-
comparaçao.

Tabeta V-1: Te~~o~e~ do~ p~oto~~ vizi~ho~ao TEMPOL, obtido~ po~

K~pe~ (1982) 15.11 a1nav~~ da té~i~a de ENVOR. ~

tovalo~e~em ~etação à6 ~eçõe~ do~ eixo~ p~~ip~

do ~adi~al e ~tân~a e6etiva do~ p~oton~ <~>.

Autovalores<r >Autovetores

(Gauss)
(AO)XY Z

Proton 1 -4,2

0,0970,993-0,066

-2,7

0,581.-0,116-0,806

6,0

2,070,808-0,116-0,806

A.

-0,3150

Proton 2
4,5

-0,456-0,6320,626

4,0

0,3520,7740,526

-6,3

2,090,8170,ID19-0,576

A.

0,7lS0

Tabe..ta V-2: Te.nóohe..6 .6Upe.hhipe.h6Á-n0.6 do.6 photon.6 vÁ-z.{n.ho.õ ao TE!:!

POL n,o CJÚ.6tal. Autovalohe..6, autove.tohe..6 em he.fuç.ão

ao.6 e...LXO.6CJÚ.6taloghã6Á-eo.6 e. ao.6 e...LXO.6phÁ-neÁ-pa..t.6 do

had..teal e. d..t.6tâ~eÁ-a e.6e.t{va do.6 photon.6 <h>.

Atítova10res<r>Autovetores
(Gauss)

(AO)XyzABC

Proton 1 -5,2

0,0001,0000,0001,0000,0000,000

+5,4

0,5840,0000,8120,0000,9870,161

-5,1

2,010,8120,000 -0,5840,0000,161 -0,987

A.

-1,6lS0
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Autovalores<r> Autovetores
(Gauss)

(AO)XYZ ABC

Proton 2
+2,0

0,0001,0000,0001,0000,0000,000

-1,7

0,4320,000 -0,9020,0000,943 -0,332

-2,7

2,72-0,9020,000 -0,4320,000 -0,332 -0,943

A.

-0,8ISO

Os autovalores do tensor do proton 1 estão próximos

dos autovalores dos tensores dos protons 1 e 2 obtidos porKi~~

enquanto os autovalores do tensor do proton 2 são menores. O va-

lor do acoplamento isotrópico, -1,6G, para o proton 1 indica que

a função de onda eletr6nica tem valór significativo na posição -

deste proton produzindo urna razoável interação de contato. Para

o proton 2 o valor do acoplamento isotrópico é menor (O,8G) e es

tá próximo dos valores encontrados por Kispert. Neste caso a in-

teração superhiperfina é basicamente dipolar. Os valores do aco-

plamento isotrópico não dependem apenas da distância que o pro-

ton está do radical mas também da sua direção. Geralmente encon-

tra-se valores maiores de acomplamento isotrópico quando o pro-

ton está na direção do orbital 2pn e valores pequenos quando es

tes estão situados no plano nodal do orbital.

Quanto aos autovetores é interessante observar que o

tensor do proton 1 no trabalho de Kispert tem urna componente

principal que está orientada praticamente na direção principal y

do radical (para o autovalor -4,2G) combinando com os resultados

aqui obtidos onde urna das componentes de cada tensor dos protons

coincide com a direção principal y do radical.

Para calcular a distância efetiva entre os protons e a

distribuição eletr5nica do radical, <r> , neste caso particular,

•

li'
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é mais conveniente utilizar a componente positiva. Como a inter~

ção isotrópica do proton 1 produz um desdobramento de -1,6G e o

valor da componente positiva é +5,4G, tem-se que a interação di-

polar para essa orientaç~o é de +7,OG. O fato da orientaçâo di~

polar ter um valor alto e positivo indica que para esta orienta

ção grande parte da densidade eletrônica está contribuindo posi-

tivamente para o valor do desdobramento, ou seja, a expressão da

· r--

dependência angular da equação (I-I),
2

<3cos e-I> , tem um va-

lor próximo do seu valor máximo igual a 2. Em outras palavras,t~

dos os elementos diferenciais da densidade eletrônica, ~p, fazem

um ângulo 8, entre a direção do campo magnético e a direção que

une o proton ao elemento diferencial, próximo de zero (veja capí

tulo I). Pelo motivo citado acima esta é urna orientação favorá -

vel para efetuar o cálculo da distância entre o proton e a densi

dade eletrônica.

A energia de interação dipolar que produz um desdobra-

mento de 7,OG é dada por:

Ed = -27 6
= 6,6xlO erg.s. 7,OG . 2,8xlO Hz/G

-20
Ed = 12,94xlO erg

Por outro lado, a energia que produz tal desdobramento é dada pe

la equação (1-1) transcrita abaixo:

2
<3cos 8-1 >

r3

-20 -23
com ge=2,0023, gN=5,5855'~e=0,927xlO erg/G e BN=0,505xlO

erg/G. Considerando o valor da expressão <3 cos28-1> igual a 2 ,

tem-se que:

1 >=
< --3-r

12,94xlO-20

10,48xlO-43
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-43

e <r> =( _1_O_,_4_8x_l_O_)1/3 = 2,Ol~

l2,94xlO-20

convém notar que esta distância é a distância média e

fetiva obtida do valor médio de ~ para o qual é extraidar
raiz cúbica e representa portanto uma aproximação.

Um cálculo semelhante foi feito para o proton 2 consi

derando a contribuição dipolar positiva de 2,8G e a expressão

<3 cos2S-1> igual a 2 e obteve-se o valor de <r> = 2,72 AO.

° valor de <r> do proton 1 não difere significativame~

te dos valores encontrados por Kisper4 no entanto, o proton 2 no

sistema de estudo do presente trabalho encontra-se mais distan -

ciado do radical.

Desde que, os tensores dos protons 1 e 2 do trabalho -

de Kispert tem as direções do maior desdobramento muito próximas,

ou diferindo por 180°, os autores concluem que os protons são a-

queles que formam ponte de hidrogênio com o grupo N-O. ° fato de

existirem dois acoplamentos superhiperfinos (protons I e 2) pode

ser devido a existência de dois sítios de ligação no cristal em

que há a formação de pontes de hidrogenio aproximadamente iguais

do radical com a hidroxila da molécula I ou com a hidroxila da

molécula 11, já que existem dois tipos de moléculas na matriz

cristalina cuja estrutura não é conhecida. ~ interessante obser

var que a direção do maior desdobramento, que é a direção aprox~

mada da posição do proton, é bem próxima do plano xy do radical

e forma um angulo de 370 com o eixo x.

A direção do maior desdobramento do proton I no siste

ma do presente trabalho pertence ao plano xz e está a 540 do ei-

xo x. A figura 5.la mostra a direção do maior desdobramento do

proton I em relação ao radical. Como a direção do proton deve es

•
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Figura 5.1 - a) Desenho indicando a posição aproximada do hidrogenio que fo~

ma ponte com o radical nitroxido. As direções principais ~

e ~ do radical e a direção da ponte de hidrogenio pertencem

ao plano bc do cristal.

b~ Projeção da estrutura cristalogrãfica do TEMPOL obtida por

Laj zerowiez-Bonnete:-au e col. (1972) 11.111.
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tar próxima da direção do maior desdobramento e a ponte de hidro

gênio geralmente é feita com o átomo de oxigênio do radical com

uma distância de aproximadamente 1.5Ao 15.2, 5.31, é possível fa

zer uma avaliação aproximada da posição do próton.

g interessante comparar a figura 5.la com a figura5.lb

que apresenta os dados da estrutura cristalográfica do TEMPOL ob

tidos por Lajzerowicz-Bonneteau e colo (1972) 11.111.Nesse caso

a direção do hidrogênio que forma ponte com o oxigênio do radi-

cal é aproximadamente paralela ao eixo z do radical.

A direção do maior desdobramento do proton 2 está na

direção do eixo principal y do radical e a distância média do

proton à densidade eletrônica é de 2,72Ao, desse modo, é bastan-

te provável que este proton não forme ponte com o radical.

V.Z - Linha~ Satêlite~'

As linhas satélites foram primeiramente observadas por

Zelds e Livingston (1954) 15.41 nos ácidos HCl04, H2S04 e HcP04

a 770K após irradiação gama de coGO. Medidas sistemáticas em di-

ferentes frequências mostraram que a separação entre as linhas 

satélites é sempre de aproximadamente duas vezes a frequência de

ressonância do proton. Esta separação não depende da distância 

entre o eletron e o proton e nem da orientação do campo magnéti

co. Em amostras de pó observa-se a mesma separação. Os autores 

mencionam que as intensidades das linhas satélites dependem do

inverso do quadrado'do campo magnético (Ial/H2) e que estas li

nhas são mais difíceis de saturar que as linhas principais.

Todas essas observações de Zelds e Levingston foram

confirmadas neste trabalho. A separação entre as linhas satéli 

tes é constante para todas as orientações do campo. As linhas es

••
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tão posicionadas a ~ 5,6G da linha principal para um campo de

3250G (banda X) e a ±20,7G para um campo de l25l0G (banda Q). A

intensidade das linhas satélites em banda Q sao muito menores

que em bada X (veja figuras 4.20, 4.22 e 4.19). As linhas saté-

lites apresentam forte resistência à saturação. Em potências al-

tas a intensidade da linha satélite torna-se maior que a intensi

dade da linha principal.

Trammell (1959) 15.51 fez cálculos para avaliar a dis-

tância do núcleo vizinho ao eletron baseando-se na razão entre -

as intensidades das linhas satélites e linhas principais. O au-

tor baseou-se na distribuição de probabilidade do eletron desem

parelhado e na posição dos núcleos vizinhos. Para simplificar e

le desprezou o momento angular orbital do eletron, as interações

T

magnéticas entre os núcleos e os momentos quadripolares dos
~

nu-

cleos, e considerou que a interação do eletron com o campo apli

cado é muito mais forte que as interações com os núcleos.T.r~ll

mostra que a razão das intensidades é proporcional ao inverso da

sexta potência da distância eletron-núcleo. A fórmula é a seguin

te:

I
sat

I .
prln

3

20
< L:

i
>

No caso do ácido HCl04 (após irradiação gama) a 770K a

razao das intensidades é 0,03 em baixo nível de saturação. O au

tor obtém o valor ref=I,73Ao. Isto pode significar um proton a

essa distância ou 'mais de um a urna distância um pouco maior. Se

o eletron temn núcleos vizinhos situados aproximadamente à mesma

d· t- . - .. t 1/6
lS anCla, a cor~eçao serla a seguln e: ref = n ref'

No sistema de estudo do presente trabalho a intensida-

de da linha satélite é em torno de 15% da intensidade da linha
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principal em baixa potência de microonda e para um campo magnéti

co de 325,OG. Utilizando a expressão de Trammell obtém-se ref =

1,78Ao considerando que o efeito seja devido a apenas um proton

vizinho. Para dois protons a distância média seria ref=1,99Ao e

... o ...
para tres protons ref=2,13A . Os valores de ref para dois e tres

protons estão bem próximos do valor encontrado para a distância

do proton mais próximo do radical através do cálculo a partir da

interação dipolar eletron-proton (veja as tabelas V-I e V-2). O

fato dos valores obtidos serem menores que os esperados poderia

estar indicando que há vários protons envolvidos neste tipo de -

interação.

Trammell menciona em seu trabalho que é possível dete~

tar também um segundo par de linhas satélites cuja separação das

linhas corresponde a quatro vezes a frequência de ressonância do

proton. Estas linhas são provenientes de duas transições simultâ

IT
í

•

neas de protons vizinhos absorvendo ou cedendo a energia dessa

transição dupla ao eletron. A dependencia da razão de intensida-

des do segundo par de linhas satélites para a linha principal
..e

/ 12 - 11 . h ..1 ref na expressao de Tramme . Este segundo par de lln as sate-

lites pode ser observado nos espectros em alta potência das fig~

ras20 a 23 onde estas linhas estão indicadas por setas duplas.

rrr - Medida~ ã baixa Tempenatuna

Nos espectros de RPE do marcador protonado foi observ~

da urna transição à baixa temperatura em torno de -140oC que faz

desaparecer totalmente a resolução das linhas nas direções dos

eixos principais x e y devido a um grande alargamento das linhas.

Este fenômeno é explicado corno devido ao congelamento do movimen

to de rotação dos grupos metilas do radical protonado que ocorre
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para estas temperaturas. Dessa forma, pode-se sugerir que a fre

quência de rotação dos grupos meti1as à -140oC é da ordem de

l-·

16,8 MHz, ou seja, são da mesma ordem que A ::;A do tensor hi
xx yy

perfino do nitrogenio bem corno do tensor superhiperfino' do Pl:10-

ton localizado mais próximo do radical.

Os tempos de relaxação TI e T2 foram estimados para os

dois tipos de radicais, protonado e deuterado, na matriz crista-

lina em diversas temperaturas e orientaç6es do campo magn~tico

no cristal. O objetivo deste estudo ~ o de avaliar a contribui -

ção dos protons para a relaxação eletrônica, em particular dos

protons dos grupos metila. Pretende-se observar corno este efeito

varia com a temperatura e orientação do campo e avaliar o seu

grau de importância em relação aos outros possíveis mecanismos -

de relaxação do radical no cristal.

As avaliações de TI e T2 obtidas mais confiáveis sao
- o o -

as das orientaçoes do campo no plano bc a 45 e a 60 e tambem -

na orientação do eixo x e a 450 no plano ab. Isto se deve ao fa

to de que para estas orientações existe pelo menos urna linha bem

isolada das demais onde foi possível obter as medidas corretas -

das intensidades. Com excessão da orientação do eixo x para o ra

dical protonado(onde a linha utilizada perde a resolução em tor

no de -140oC devido a sobreposição com outras linhas) estas ó-

rientações são as.mais convenientes para comparar os valores de

TI e T2 do radical protonado com os do radical deuterado.

Na orientação a 450 no plano bc (orientação do eixo z

(fig.4.47), os valores de T2 obtidos para o radical deuterado

são praticamente constantes em todo o intervalo de temperatura -
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medido, enquanto que para o radical protonado há um decrescimo -

em temperaturasmais pa.ixassendo que em temperaturasa partir de -lOOoC o

decréscimo é mais pronunciado devido a interação do eletron com 

os protons dos grupos meti Ias com movimento de rotação mais len

to à baixa temperatura. Os valores de T2 são menores gara o radi

cal protonado com uma diferença de aproximadamente 15% à temper~

tura ambiente e de até 40% à baixa temperatura.

Esta diferença de T2 entre os radicais protonado e de~

l

1
terado ocorre para praticamente todas as orientações do campo

magnético de modo que a largura das linhas do radical deuterado

sao em geral menores que as do protonado (T2 é maior). Os valo

res de TI são menores para o radical protonado sendo que essa di

ferença é maior a temperaturas mais altas. Como pode-se notar da

figura 4.47 a dependência ;lXT pode ser aproximada por uma reta

com inclinação maior para o radical protonado.

Algo muito ~emelhante ocorre para a orientação a 600

no plano bc (fig.4.48) que faz um angulo de 150 com o eixo z. Os

valores obtidos de T2 para ambos os radicais estão próximos dos

obtidos para a orientação do eixo z. Os valores de TI do radical

protonado também não mudam muito em relação aos obtidos para a

orientação do eixo z, no entanto, os valores do radical deutera-

do são maiores aumentando a margem de diferença com os 'valores

do radical protonado (~ 60% do valor do deuterado à temperatura

ambiente e menos de 30% a baixa temperatura).

Na direção do eixo x (fig.4.49) o decréscimo em T2
..e

pequeno 'com a diminuiçã~ da temperatura e os valores do radical

protonado são cerca de 10% menores do que os do deuterado nas

temperaturas mais altas nas quais foi possivel obter os valores

para o radical protonado. Os valores de TI são menores para o

radical protonado (cerca de 70% do valor do deuterado).Nesta 0-
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rientação nota-se também que Tl para o radical protonado varia

pouco na faixa de temperatura em que foi possivel a medida en-

quanto que Ti para o radical deuterado varia aproximadamente da

mesma forma que para as orientações mencionadas anteriormente.

Para a orientação a 450 no plano ab (fig.4.50) observa

-se um decréscimo dos valores de T2 do radical deuterado com a

diminuição da temperatura. Os valores de T2 do radical protona-

do são em torno de 80% do valor deuterado nas temperaturas mais

altas e cerca de 40% nas temperaturas mais baixas. Novamente pa

rece haver uma transição em T2 ao redor de -IOOoC. Nesta orienta

ção ocorre uma inversão nos valores de TI para os dois radicais:

TI é maior para o radical protonado e apresenta uma mudança brus

ca em torno de -IOOoC. Além disso a dependência de TI com a tem

peratura na região de temperaturas acima de -600C é muito fra-

ca (semelhante ao observado no eixo x) enquanto que a baixas tem

peraturas (abaixo de -IOOoC) a dependência torna-se semelhante à

do radical deuterado.

Resultados bem semelhantes foram obtidos na direção do

eixo cristalográfico ~ que coincide com a direção principal y

dos tensores g- e A- (figs.4.45 e 4.46). Aqui os valores de T2

são praticamente idênticos para os dois radicais e TI para o ra

dical protonado na faixa medida varia pouco enquanto que o radi

cal deuterado tem uma dependência linear entre Til e a temperatu

ra.

Finalmente a comparação de T2 e TI nas direções crist~

lográficas b e c pãra os dois radicais (figs. 4.52 e 4.53) mos-

tra para T2 o comportamento esperado enquanto que TI parece ter

comportamentos distintos em faixas de temperaturas altas (acima

de -600C) e temperaturas baixas (abaixo de -IOOoe) onde a veloci

T~l
I
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dade da variação de T~l com a temperatura é diferente. Nestas o

rientações não há diferenças significativas entre os dois radi -

cais.

Conforme já foi mencionado em muitas orientações do

campo magnético a dependência da T~l em relação à temperatura p~

de ser aproximada por uma reta ou seja T~l a T. Da discussão no

cap.II isto deveria sugerir o mecanismo direto de relaxação spi~

-rede envolvendo um processo de um fonon resonante. A dificulda-

-.

de em aceitar tal mecanismo está no fato de que o mesmo ocorre

geralmente para temperaturas baixas, na faixa de hélio líquido,

enquanto que estas medidas foram realizadas próximo de nitrogêio

liquido e acima. Deste modo deve haver algum outro mecanismo pa-

ra explicar estes resultados. Neste ponto é conveniente meneio -

nar alguns trabalhos na literatura que é bastante escassa sobre

relaxação spin-rede em radicais.

Muromtseve colo (1975) 15.61 mediram o tempo de decai-

mento livre da magnetização do marcador de spin TEMPOL em saiu

ção congelada de dimetilformamida (DMFA) a 770K para diferentes

valores do campo magnético onde se observa o espectro de pó do

marcador. Fixando uma posição do campo no espectro são seleciona

das aquelas orientações do radical que contribuem para o sinal -

naquela posição do espectro. A figura 5.2 mostra o resultado ob

tido pelos autores.

Este resultado deixa claro que existe uma dependência

angular da orientação do campo magnético em relação ao radical

no principal mecanismo de relaxação spin-rede do radical. Os au-

tores explicam este fato considerando que o principal mecanismo

de relaxação spin-rede do radical é a modulação da interação do

spin eletrônico com o spin nuclear do nitrogenio e que a modula-

ção é feita pelas Vibrações do radical na rede que são dependen-
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Figura 5.2 - Dependencia do tempo de recuperação da magnetie:ação Til

com a posição do campo magnetico no espectro de TEMPOL

em solução congelada de DMFA a 770K. Em linha pontilh~

da aparece o espectro de absorção do radical paramagn~

tico 15.61.

tes da orientação.

Os resultados do presente trabalho combinam com os re-

sultados de Muromtsev. A tabela V.l mostra os valores TI nas o

rientações principais x, y e z dos radicais protonado e deutera-

rr

o o
do na temperatura de -55 C e em -164 C somente para o

deuterado pelo fato de ocorrer fortes sobreposições das

radical

linhas

para o radical protonado em temperaturas mais baixas nas direções

dos eixos x e y.

Tabela V.3 - Valone~ obt~do~ de T1 pana o~ nad~ca~~
pnotonado e deutenado na~ on~entaçõe~ do~

e~xo~ pn~nc~pa~~ ã -550C e a -164oC ~omen

te pana o nad~cal deutenado.

parâmetro
-5

TI (10 s)
Radical

ProtonadoDeuteradoDeuterado

Temperatura

(oC)-55 -55-164

orientação eixo x

2,0 ± 0,23,9:t 0,48,8 :!: 0,9

eixo y

2,8 ± 0,3
++

3,3 _ 0,3 7,7_0,8

eixo z

6,2 ± 0,6
++

18,3 - 2,0 48,0 - 5,0
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Os valores de Tl são bem maiores na direção do eixo

principal z do radical que é a orientação que dá a sua contribui

ção para o sinal de RPE nas extremidades do espectro de pó en-

quanto que as direções dos eixos principais x e y dão as suas

contribuições no centro do espectro. t interessante observar que

o valor de TI do trabalho de Muromtsev para a orientação do eixo

z é aproximadamente 4 vezes o valor obtido no centro do espectro

concordando com os valores obtidos no presente trabalho para o

radical deuterado a -55 e -164oC. Convém notar que a probabilid~

de de transição devido a relaxação spin-rede contém um termo que

depende do quadrado da interação que produz a relaxação e um ter

mo que depende da densidade de fonons existentes no cristal. Co-

mo a interação eletron-núcleo de nitrqgênio é anisotiópica tendo

o seu maior valor na direção do eixo z e os menores valores apr~

ximadamente ao longo de x e y poderíamos esperar que assumindo a

densidade de fonons isotrópica a relaxação spin-rede fosse mais

efetiva ao longo do eixo z resultando num valor de TI menor nes

sa direção, exatamente o contrário do observado neste trabalho e

no de Murorntsev. Por isso existem duas possibilidades para expli-

car esse resultado: ou a densidade de fonons é anisotrópica e
contribui mais ao longo dos eixos x e y, ou então a densidade e

isotrópica mas nas direções x e y e existem outros mecanismos

qqe tormam a relaxação mais rápida em relação ao eixo z.

Os recentes trabalhos de Bowman e colo (1977) 15.~ e

..

Michalik e colo (1978) '5 . 81
-1

mostraram que a dependencia de TI -

com a temperatura para eletrons em monoradicais atômicos estrut~

rados em matrizes desordenadas pode ser satisfatóriamente anali-

sada em termos da equação abaixo:

\
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o termo independente da temperatura c2 envolve princi-

palmente a relaxação cruzada entre o radical estudado e algum o~

tro radical de relaxação mais rápida na matriz e geralmente en-

volve interação spin-spin. A relaxação cruzada nao ocorre para

sistemas com urna única espécie de spin suficientemente diluidos

para que não haja interação dos spins entre si. Este é o caso do

sistema do presente trabalho onde o termo C2 pode ser considera-

do igual a zero.

o termo linear com a temperatura não representa o pro-

cesso direto de relaxação comumente encontrado para ions de me-

tais de transição em monocristais pelo fato de sua magnitude ser

grande e bastante importante em temperaturas acima de IOoK onde

o processo direto é ineficiente 15.7\. O termo D2 poderia ser in

terpretado como o termo devido a relaxação por movimento de tu-

nelamente de grupos metilas vizinhos cujos protons tem intera -

ção dipolar com o eletron. O movimento de tunelamento causa rela

xação modulando esta interação dipolar. Bowman e colo mostraram

teoriqamente que este modelo cria urna dependência linear da velo

cidade de relaxação T~l com a temperatura. O termo linear é mui

to importante na relaxação do sistema do presente trabalho visto

que a variação linear Til com a temperatura é bastante evidente

na maioria das orientações onde foram medidos.

O termo de variação exponencial com a temperatura na

equação é uma forma conveniente para descrever vários mecanismos

de relaxação ao mesmo tempo, que geralmente ocorrem em temperat~

ras mais altas (acima de SOoR), não implicando em um único part~

cular mecanismo de relaxação.

r-

os dados

No presente trabalho foram feitas tentativas de ajustar

-1 -
de TI versus T considerando um processo de relaxaçao -

exponencial. Apesar de que em algumas orientações este ajuste
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não é totalmente incompativel tanto para o radical protonado

quanto deuterado a dependência linear descreve melhor os resulta

dos em toda a faixa de temperaturas estudada.

Michalik e colo (1978) 15.91 mediram a velocidade de

- . -1
relaxaçao TI do eletron em radicais metilas protonados (CH3) e

deuterados (CD3) diluidos em matriz de forma vítrea do metanol 

protonado (CH30H) e metano1 deuterado (CD30D). As medidas foram

feitas através do método de saturação continua no intervalo de

o . - ~ ~ I

temperatura de 10 a 50 K. A velocldade de relaxaçao e raplda mes

mo à baixa temperatura e apresenta em todas as medidas uma comp~

nente de dependencia linear com a temperatura, que foi interpre-

tada atraves da relaxação por tunelamento dos grupos metilas, ou

seja, pela modulação da interação dipolar criada pelo tunelamen-

to do proton pertencente ao meio em que o radical se encontra. Os

experimentos com deuteração revelaram que os radicais CH3 e CD3

tem aproximadamente a mesma velocidade de relaxação enquanto que

a deuteração da matriz faz T~l diminuir (ou TI aumentar) em qua

tro vezes; deixando claro que a relaxação via protons dos grupos

metilas da matriz ~ mais efi~az que a relaxação atrav~s dos pro-

tons dos grupos metilas do radical.Além disso,nessecaso a mol~cula do sol

vente CH30H ou CD30H ~ essencialmente similar a molécula do radi

cal favorecendo assim um contacto direto entre ambos.

No presente trabalho a velocidade de relaxação do radi

cal protonado ~ consideravelmente mais rápida que a do deuterado

na orientação do eixo z e na orientação a ISO do eixo z, que ta~

b~m foi medida. No entanto esta diferença na velocidade de rela-

xação entre os radicais não ocorre para as orientações mais pró-

ximas dos eixos x e y, sendo que para algumas orientações obteve

-se o resultado inverso com uma pequena margem de diferença, em

bora estas orientações sejam aquelas onde os valores obtidos são
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menos precisos. Por outro lado a estrutura do cristal é tal que

no plano ac existem as pontes de hidrogênio que possivelmente

funcionam como um elemento de ligação para os modos vibracionas

da rêde. Desta forma o efeito de tunelamento de protons poderia

ser efetivo nas direções ao longo do plano ac.

'I

"., ..•••••.••._,.,,, ••_,.•• '" .".0'0. ~, ••• '~_ •••~..-:O...,_ ...•..~.•.............'-"--'

:!lITO ;;" :',~,' i. U;;,\;CA DE sAO CARLOS· USP

fh; ./\
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CONCLUSOES

1) A introdução do radical TEMPOL deuterado na matriz diamagnétl

ca permitiu um aumento considerável de resolução dos espectr(~

de RPE para uma grande parte das orientações do campo magnét!

co.

2) O aumento de resolução obtido permitiu estimar os tensores -

superhiperfinos para os dois protons mais próximos do radi-

cal na matriz. Um destes protons está ligado através da pon-

te de hidrogênio com o grupo N-O encontrando-se a distância

de 2,09R e com valores principais de -5,2; +5,4 e -5,1 to-

dos em gauss. O segundo proton encontra-se a uma distância -

maior, provavelmente não faz ponte de hidrogênio com o grupo

N-O e os valores principais do tensor huperhiperfino são +

+2,0; -1,7; -2,7G.

3) Nos espectros de RPE do marcador protonado foi observada uma

. - ~ 0-
translçao a temperatura de cerca de -140 C em que a resoluçao

espectral nas direções próximas aos eixos x e y é diminuida

observando-se o alargamento das linhas. Este fenômeno é ex -

plicado como devido ao congelamento de rotação dos grupos m~

tila do marcador protonado que ocorre nesta temperatura. Des

ta forma pode-se sugerir que a frequência de rotação dos gr~

pos metila à -1400C é da ordem de 16,8MHz, ou seja, a mesma

ordem que A ~ A do tensor hiperfino do nitrogênio bem coxx yy

mo do tensor superhiperfino do proton localizado mais próxi-

mo do radical.

4) As medidas dos tempos de relaxação TI e T2 utilizando satura

ção continua mostraram os seguintes resultados: T2 é essen~

cialmente independente da temperatura na faixa estudada sen-
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do para a mairia das orientações maior para o radical deutera

do (larguras de linha menores). No caso de Tl obseva-se

dependência com a orientação do campo magnético sendo que

valores de TI na direção do eixo principal z do radical

maiores do que na direção dos eixos x e y.

uma

os

-
sao

5) Na maioria das orientações observa-se uma dependência linear

entre a probabilidade de transição T~l e a temperatura T o

que pode ser explicado pelo modêlo de relaxação via tunelamen

to de protons. ~ interessante que em torno de -600C em muitas

orientações observa-se uma descontinuidade na dependência T~l

x T. Isto poderia ser explicado por um congelamento das vi-

brações dos hidrogênio envolvidos na ponte com o grupo N-O

do radical. Esse efeito é observado para muitas orientações -

do radical protonado mas também em algumas orientações do deu

terado.
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APENDICE A) PROGRA~A UTILIZADO PARA A SI~ULAÇAO DE ESPECTRO

INTEGE:R*~.~ NPTS

DIMENSII]N H(2000), Y(2000)

DIMENSION DHPP(2) ,YF'p(2) rT1 e;:.l) ,"(2(2) ,T3(2) ,TT(2) ,H~(:~) ,TR(2)
FeB,Yppp> ;::"YPPP * B * eXP(·0.5 * B * B)

(JF' E N ( UNI T :: 4 r T Y F' E::: -' li Nt, N O I'N l ~ (:r'l R R 1 ~d3 E C O N H:()l..::: I L 1ST I ,

1 NAM[::: I SI MULAClêlO + DlIT I )

TYPE 100

ACCEF'T *, HI, Hr, HO, DEL.H, DHPF'(1), IHIF'F'(2)
NF' ::: UIF .. :..11) / [I::~f...H

NF'T~:; :: NF'

H(t) ::: HI
DO J o:: 2 ,NF'

H(I) = HeI-f) + DEL.H

END DO

,,,L ;:: O

IF(KL .FO. O) THEN

T YF'E ~~O O

I;C C E I·' T », rl:3, A rI , 11E: L H O, Y r' P ': 1 ), Y F'P ( 2 )

DELI·IOM :: [1[1...1-10 * O. ~:;

TYPE ~500

ACCEPT *, Tl(1),T1(2),T2(1),T2(~),T3(1)9T3e2)
KL :::1

ELSE

TYPE 400. AS, AA, DELHO, YPP(l), VPP(2)

TYPE 200

ACCEPT *, AS, AA, DELHO· YPP(l), YPP(2)

DELI-IOM ::: DELI'IO * O. ~:j
TYPE 500, Tl(1),Tl(2),1')(1),T2(2),T3(1),T3(2)
Typr 300
ACCEPT *, T1(1),Y1(2),T2(1),T2(2),T3(1),T3(2)

ENDIF

REWIND (4)
WRITE (4,*) NPT~;

1';0 ::: 1
DO I ::: 11 NP

yeI> ::: 0.0
DH :: H ( I) ... HO

DO Kl :; ·-1, 1, 2
TT(1) = KT*(O.S*T3(1)
TT(2) :::KT*(O.S*T3(2»
[Iu t< !:) ::: ... 1 ~ :l. ~ :?

T8(1) :::KS*(O.S*T2(1»
T8(2) = KS*(O.S*T2(2»
D[I Kf~:: ,,,1,1, ;l

rR(l~ = KR*(O,S*Tl(l»
TR(2) = KR*(O+5*T1(2»
DO KF' ::: ....:\, 1 ~ 2

T F' :: K P :« [lF L. H o r'l

[10M :: ...l, :1

IF (KF' .1.1. <» lHEN .. ,
8~DH + TP - AS * M t TR(1) ~ TS(1) { 11(1)

EL SE. ' . '., I " ~. T 'f ( ~l )
B~DH + TP - AA * M + lR(2) , 15(2), ,

ENDIF
B = B / (DHPP(KQ)/2+0)
Y(I) = Y(I) t F(B,yppeKQ»

END DO
1'\0 = KQ + 1

END DO
t,Q ::: 1

END DO

END DO
END DO
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WRITE(4,*) H(I), V(I)
END [10
CALL PLT55(1,I,NP,H,V,I,I)
TVPE éOO
ACCEPT 700, IV
IF(IV .EO. 'V') GO TO 1

100 FORMAT('$ HI, HF, HO, DELH, [lHPP(I), [lHPP(2) = ')
200 FORMAT('$ AS, AA, DCLHO, VPP(l), YPP(2) = ')
300 FORMAT('$ Tl(I),Tl(2), T2(1),T2(2), T3(1),T3(2) = ')
400 FORMAT(' AS = ',G12.f.H' AA = ',GI2.é,' DELHO = "

1 812.6,/,' Vrp(l) ~ ',812.6,' VPP(2) = ',812.6,/)
500 FORMAT(' Tl(l) = ',GI2.6,' Tl(2) = ',GI2.6,/,

1 ' T2(1) = ',GI2.6,' T2(2) = ',G12.6~/,
2 ' T3(1) = ',G12.é,' T3(2) = ',812.6,/)

600 FORMAT('$ QUER ALTERAR OS VALORES [Y/NJ 1 ')
7DO FORMAT(lA4)

STOP
END




