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drados no refinamento de estruturas cristalinas no espaço recíproco ,

e discutimos tópicos relacionados a este assunto, tais como: cálculo

dos desvios padrão dos dados de difração medidos através do difratôme

tro CAD-4, escolha de um sistema de pesos para se efetuar o refinamen

to, problemas de singularidades na matriz de mínimos quadrados, etc ••

No Capítulo IV iniciamos a descrição do trabalho /

experimental realizado e discutimos correções (absorção, extinção) que

podem ser efetuadas nos dados difratados de forma a melhorarmos 9S re

sultados obtidos no refinamento de estruturas cristalinas;

No Capítulo V apresentamos o processo de refiname~

to por mínimos quadrados das estruturas dos cristais formato de zinco

puro e dopado com manganês nas concentrações de 5% e 9%, e confronta

mos os resultados obtidos com os resultados provenientes da técnica /

de EPR.
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CAPíTULO I

METODO DOS MTNIMOS QUADRADOS-FUNDAMENTOS :'1ATEMÁTICOS

r.l Introdução- Distribuição Normal de Erros

Sabemos que a observação de um fen6meno ~ incompleta quando

dela não resultar uma informação quantitativa. Obtemos esta informa 

çao medindo uma propriedade física. Quanto maior a exatidão da medi

da, melhor será o nosso conhecimento acerca do fen6meno físico envol

vido.

Atrav~s do tempo o homem continuamente aperfeiçoou as for 

mas de medir, reduzindo a um mínimo a perturbação que esta forma de me

dir causa no sistema que está sendo observado.

Ocorre também que, devido a inevitáveis imperfeições nos di~

positivos de medidas ou limitações impostas por nossos sentidos que de

vem registrar a informação (visão ou audição), todas as medidas efe 

tuadas são afetadas em determinado grau por certos "erros experimen 

tais".

Somente consideramos satisfatória a técnica de medida, qua~

do a perturbação introduzida sobre a quantidade seja desprezível face

ao seu erro experimental.

Como consequência dos erros experimentais caóticos, diversas

medidas de uma mesma quantidade diferem entre si. Uma fórmula matemâ-
~mí

ticafempírica que descreve a distribuição destes erros acidentais em 1
numeros conjuntos de medidas experimentais é a fórmula de Gauss, tam 

bêm denominada função de erros normal:

7 7

F(y) = B e-h-Cy-u)-

onde B,h e u são constantes, e y ê o valor obtido de urna medida.

A função F(y)- distribuição contínua de probabilidade, for 

nece a densidade de probabilidade de observação de um valor y da q~an

tidade medida. ~a Figura1.1 ternos graficada urna distribuição de Gauss

F(y) .





Uma ve~ obtido o conjunto de medidas, o problema que se a 

presenta é o de se estabelecer a medida que melhor descreveria a qua~

tidade em questão.

Eml806 Legendrel prop6s o princípio de que o valor mais pr~

vivel da quantidade é obtido do conjunto de medidas pelo valor que mi

nimize a soma dos quadrados dos desvios daquelas medidas. Nesta deriv~

ção Legendre baseou-se nas propriedades da função de Gauss- ou lei nor

mal de distribuição de erros.

Na Figura1.2 representamos os dados observados por pontos (xl'

>'1)' (x2'Y2)···(xn'Yn)·
Neste grifico, para um dado valor de x qualquer, a variação

casual sofrida por Y corresponde a uma variação vertical, e é imediato

medirmos a dist~ncia vertical ~ que separa cada ponto da curva f traça

da. Na literatura, esta diferença é designada como desvio, erro ou re-
')

síduo, e pode ser positiva, negativa ou nula~.

y

x

Figura 1.2
Curva de ajustamento aos dados experimentais

Pelo critério de Legendre definimos como a melhor curva de ~

justamento aos dados experimentais aquela que tem a propriedade de a 

presentar o mínimo valor de

Deste modo, para nosso conjunto de medidas

nrovivel de y é tal que minimiza a quantidade

V. ,, 1 o valor mais

"\

~ _l.L-l.

2
(v- v . )',. '1 ~i.'\.)
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onde ~ é o número de medidas efetuadas, e I deve ser olhado corno urna

variável que pode ser variada para obter o mínimo valor da função(iJ).

Este é o princípio do método dos mínimos quadrados.

Examinando a equaçãoll.l) notamos que esta representa \ ve 

zes a varlança dos Yi' calculada a partir do valor mais provável y:~

1
~

.,rr
- -Z(v.-v\'--~ "1 ' J

1\
i=l

(dispersão da lei normal de distribuição de erros).

Podemos então alternativamente enunciar o método dos míni -

mos quadrados corno:

- o valor mais provável de urna quantidade é aquele que mlnl

ffilzaa varlança, ou

- o valor mais provável de urna quantidade ê aquele que mln~

mlza o desvio padrão das medidas, definido com a raiz quadrada da va

rlança das observações.

I.2.b Razão da minimização por mínimos quadrados

A seguir analisaremos o porque da escolha do valor que mlnl

ffilzaa soma dos quadrados dos desvios das medidas corno o valor que me

lhor descreve todo o conjunto de dados experimentais.

Assumindo que as medidas y. efetuadas são distribuídas nor1
malmente. a expressão geral da probabilidade de se obter unia medida

num intervalo dy é dada por:J

P. =
1

1 ,-
~ exp.-(v-v.)2/2 2 'ov2n .' 'I o Jdy

onde i} '.:aracteriza a distribuição original &e. ~ ~ .~ ~, e \'

ê o valor que melhor descreve o conjunto dos Yi'

:\ probabilidade de obtermos o conjunto completo de medidas

ê dado pelo produto das probabilidades particulares, na forma

=

, I'
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Se y. for um numero bastante prôximo ao valor y, o expoen1
te da equação (1.2)assume um valor pequeno; consequentemente é muito

grande a probabilidade de obtenção de tal medida.

Desta forma é muito provável obtermos medidas cujos valores

sejam próximos ao valor que melhor descreve a quantidade.

Assumindo que o conjunto de medidas obtido tem distribuição

normal (gaussiana) o valor mais adequado de y a ser escolhido é o que

maXlmlza a probabilidade P do conjunto de observações obtido - equa 

çio(i.2). Denominamos tal valor como o valor mais provável de y.

Maximizamos a equação(~.2) minimizando o expoente

2

E(y-yi)
202

ou seja, minimizando o fator

2
Z(Y-Yi)

que é a soma dos quadrados dos desvios das medidas em relação ao va 

lar mais provivel y, que é exatamente o principio do método dos mini

mos quadrados.

I.~.c Cilculo do valor mais provivel

Para o conjunto de medidas y. encontramos o valor mais pro-. 1
vivel Y minimizando a quantidade dada pela equaçio{i.l), portanto

d

dv,
N
l:

i=l

2
(y-y. ) = O1

Ou seja

N N

NN
d ' 2- d 2- E (y-y.)= E- (y-y.) = E 2(y-y.)=2Ny-2 E y. = O

dy
i=l 1 i=ld 1 '1 1 -lIY 1= 1=
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Logo

Y = 1
N i=l

Yi (~ 3)

Portanto o valor mais adequado de Y a ser usado no caso de

diversas medidas de uma mesma quantidade é a média aritmética das ob

servaçoes.

I.2.d Desvios-Padrões

o desvio padrão do conjunto de N n~meros Yi em relação ao va

lar mais provável y ê dado por

\
w (y.-y) li LI I

. 1 1 2 1=(}

=

N

o desvio padrão do valor mais provável y pode ser encontra

do usando-se a fórmula de propagação de erros (A.li, encarando a qua~

tidade y como função de todos os Yi:

dV 2 2
+ (-' -) o +, •• :::

:1V
, 2

i=l

Portanto

Derivando (i.3) obtemos

3v I
~:::

'Ov.

?\
, 1

-;>')
)' 2 -:';0 ~ o) ~0

::: :.;2
-o-(y) :::-2 \N

logo quanto maior for o número de observ~veis menor ser~ o desvio pa-

drão
~ .. -,
ao valor ffiG1S provavel.

i I'
I 1,••t.II"~"~'UI'IIII""",'II. I··"'''llI· 11"'"'~''.II''' "'11'11111'1'.'"'1" 1.1

1" .'
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I.3 Medidas efetuàdas com diferente grau de exatidão

I.3.a Atribuição de pesos às medidas

Assumindo que as medidas individuais de y. foram obtidas por1
métodos diferentes e portanto tem associadas a si varianças diferen -

tes 0~, e assumindo também que nos diferentes métodos as medidas sao1
distribuídas normalmente (de acordo com uma distribuição de Gauss) es

crevemos a probabilidade do conjunto de medidas de forma análoga à e

quação(L2)

P =
r

exp
(Y-Yi)·,

l: 2 J

20.1
Cdy)l\

Neste caso a soma de mínimos quadrados vem dada por

2
- (y-Yi)

2
20.1

Para maximizar P, minimizamos a soma, na condição
')

d
-(y-y.)'"'- Z 1 - O

dy

2 -

20. 1

o que fornece

Y = l:Yi/o~
=1/0~1

(16)

Portanto no cálculo de diversas quantidades cujas varianças

são conhecidas, o valor mais provável do conjunto de medidas não é um

simples valor médio d~ y., mas sim uma média ponderada, na qual cada1 .
peso wi é a recíproca da variança associada à distribuição àrig~nal

correspondente:

1
OJ· = --;:;-1 t-

O·1
(1.7 )
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Tal sistema de pesos ~ denominado sistema de pesos absolu 

tos. O uso deste sistema de pesos propicia a melhor estimati\'a que po

demos fazer acerca do valor mais provável y que descreve as diversas

quantidades.

1.3 . b. Desvios paJrão

Frequentemente utilizamos na pr~tica. ao inv~s de pesos ab

solutos, pesos relativos das observações:

')

0~ = K/uJ. (1.7al1 1

onde K ê o fator de proporção.

Por considerações estatísticas pode-se mostrar queS

i=l

"
'o) i (y i -y)': = KN

onde 'I é o valor mais provável dado por (1.6). Utilizando entao este va

Lar de K na expressão '1.7A.) escrevemos4 a variança do valor individual

v. em relação ao valor mais nrovável y:. 1 L

o": =1
i=1

7

liJ.(v.-'-')""1 • 1 J

N· W·, 1

Obtemos o desvio padr50 do valor mais provável \ de forma a

:1áloga a descri ta no item L 2.d, usando as eq. (:·.1) , (6) , (7) e (7a)

2 ' ") ...•

O: ~)-1rOv)- L.- (y) = E\- CJ. =
. ~

,j l'i
::J.l

, 11-
L:

..,

-- =---
J - (y)

101 u. S)

ou seja, a:ariança da média ponderada é menor que qualquer das varian

, ,.
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::::asindividuais.

1.4 Generalização do m~todo dos mínimos quadrados

1.-\..a O método

Suponhamos agora que um certo experimento determinamos valo

res experimentais q. de n diferentes quantidades:1

q 1 ,q 2 ••... qn

2 que cada uma destas n quantidades observadas é função de um conjun

to de m<n incógnitas p.
J

f·Cp, ,P')·····p )1 .i '- m
i=l. .. n

cUJas magnitudes desejamos determinar. Para determinação destas magn!

tudes ~ necessário resolver o sistema de equações condicionais:

f'(Pl,P2""P )-q. = O1 m 1 i=l. .. n (1.9)

Se n>m este sistema é incompatível. Para equações condicio

naIS lineares escrevemost).9) como

ql = a11PI + al?p; + ••••••• aj p'" w ",m m

+ •••••••

Como porém ocorrem inevitáveis erros experimentais 6. asso-- 1
::::iadosa cada quantidade q .. entãolilO) é reescrita comoj1

a 171) '""'l~- - T ••••••• aI P + [,1m J11. .•.
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+ •••• a~ p + ~~...m m " \.\.1U

q n

Da equação li·l1) podemos escrever ores idual

[:.. = q. 1 1
m

l:

j =1
a .. p.

1J J
( j.1 2 )

isto é, a diferença entre os valores "observados" e "calculados" de

q ~6) .1
Usando notação matricial podemos reescrever as equações ob 

servadas sem peso~i.ll) sucintamente como

al \p =cn + dl

onde ~\ q e d são matrizes colunas tendom,n e ~ elementos respectiva

;~lentee ãl. é uma matriz retangular ~xm.\,:,.~
Multiplicando-se ambos os- lados da i-e·síma equàçãO' observa'

da{1.ll) por /u.; de finimos uma equaç ão ponderada1

C1
m

L

j = 1
aoop. + v'w· 6. = ;;-: q.1J J 1 1 1 1 (i=l, ... n)

Atribuímos desta forma aos valores calculados e observados

das quantidades q. pesos w. que representam estimativas relativas da1 1
exatidão com que as observáveis foram medidas. Esta possibilIdade de

seleção dos valores medidos para os cálculos é urna das vantagens de' ~)

30 do método de minimos quadrados.

Fazendo as correspondências

r-
Y ....J •

a
Ll

11)

C.

=y'.~ •q.1
11

, I"
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E. = ;;;;: t::..111

Escrevemos (i~13)em notação matricia1

~=IAa>+lE

(!.14c)

De acordo com o principio de Legendre, para o sistema mais

provável de valores das incógnitas, a soma dos quadrados dos desvios

será mínima.

n
1:

i=1

2
E. =1

n
1:

i=1

2
w. t::..1 1 (i..1 5)

Ou seja, a condição de • ser mínima é obtida quando suas de

rivadas em relação aosparâmetrospj' é nula, para j'=1...rn:

ou

1:

i=l
W. tL1 1 at::.i = O

ôp .,
J

U.16)

Derivando a equação ~~2) com relação a Pj' vem que

at::..1

Substituindoltl2) eti.17) em{i.16) vem que

n m
~ w· (q.- ~ a .. p.)a .. ,=O

i=l 1 1 j=1 1J J 1J

(1.17 )

n
~

i=l
w. a ..• (q.1 1J 1

m
~

j =1 aij Pj) = O
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ou pela propriedade distributiva

n
L

i=l
w. a .. \1 1J

m
L

j=l

a .. p. :I
1J J

m

L

i=l
w. a .. , q.1 1J 1 (1.18 )

Destacamos que a primeira somatória à esquerda êefetuada ap~
nas sobre os índices i t portanto para cada j'=1. •. m existe uma particu

lar equação análoga a(~.18).

Temos portanto m equações correspondentes aos m valores posi

t i vos de j I, denominadas equações normais.

Resolvendo este sistema de equações encontramos os valores dos

parimetros Pj que melhor satisfazem o princípio de Legendre.
Sob a forma matricial escrevemosl!.18) como

1M IP' = I:

onde
n

C'l = L
w. a"1 q.

J i=l
1 1J 1

n

MI•
=L w. a. I a ..

fJ i=l1 li lJ (i.19)

li. 2 O)

onde o índice t=l. .. m, se refere ao particular j da função de minimiza

çao.

Usando (i.12a) e U.12b) podemos também verificar que

T ~
onde lA e

a matriz

(i.18) por

1M = IA TIA

a transposta de & e ~ ê simétrica (M.. =M.. ).lJ J 1
Matematicamente demonstra-se que se\1.l7) tem solução

inversa ~-1, logo multiplicando-se ambos os lados da
esta matriz vem que

(i.22)

existe

equaçao
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ou
-1

IP = M ( (1.23)

que fornece os valores dos Pi que melhor satisfazem o princípio de

Legendre.

O método dos mínimos quadrados foi originalmente desenvolvi

do para o caso no qual as equações de partida(J.lO) fossem lineares.

Neste caso, o método provê um procedimento computacional p!

ra derivação das soluções consideradas ideais para o sistema de equa

çoes.

Podemos porém aplicar o m~todo de mínimos quadrados a equa

çoes não lineares (extensão de Gauss), usando uma "linearização" pro

vocada pela expansão da expressão não linear em série de Taylor sobre

~lmconjunto de valores iniciais das constantes desconhecidas. No Cap!

tulo Ilidesenvol veremos este aspecto I fazendo a aplicação do métodode

mínimos quadrados ao refinamento de estruturas cristalinas.

I.4.b Desvio-Padrão

Para derivação da expressão geral dos desvios-padrão, supo

mos que o parâmetro Pj determinado pelo processo de mínimos quadrados
esteja afetado de um pequeno erro, que denominamos ôp .. Então podemos

_ ~ J
escrever a funçao f em serie de Taylcr

f (p. + ôp.)
J J - f (pj) + ôpj

af(Pj)

ap.
J

(i.24)

aproximada pelos dois primeiros termos. Os valores mais prováveis dos

parâmet ros p. estão determinados pela equação (j.23).
J

Como vimos no final do tópico anterior, se a função f nao

fosse linear, poderíamos linearizá-la expandindo-a exatamente na for

lua expressa pela equação(t24), uma vez fornecidos valores iniciais aos

p .. \0 Capítulo 111, aplicando o m~todo dos mínimos quadrados, obte -
J

mos os valores dos ôp· e a expressão da variança (eq.~)) dada por
J 3.1Z,
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(!lS)

onde M .. é o j-ésimo elemento diagonal da matriz~, n é o numero de
JJ_ ~ ~ _

observaçoes e m e o numero de parametros.

Usando pesos absolutos, conduzimos este desvio-padrão a um

mínimo (eq.!J» dado por

cr2CPj)

_ 1--
M ..

J]
~i.2 Sa)

1.5. Exemplo Numérico

De acordo com Whittaker -e Robinson7 o exemplo seguinte foi

utilizado por Gauss para ilustrar o método dos mínimos quadrados.

Supor que haja 4 equações para aju~te de 3 parimetros:

Os desvios padrão das observações é tal que o desvio padrão

da quarta observação é o dobro do que o das restantes, então w1=wl =

=w3=1 e w4=1/4.
As equações observadas escritas com peso são idênticas às i

niciais, com exceção da quarta, que multiplicada por ~ agora se es

creve
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Temos então pelas equações(j.14a)~~.14b) 1

-12~

r 3 lI
3

2-sI

I ~rIA = I 4
14i 21 :

J

I

-1
33 14 )

portanto,

usando a eq .(1.22)

(
27

6O

1M = fATIA

=I

6

15I
I

26)

I

O 1S4
\

88

T
a; = IA ~ = 70

107

Neste estágio temos as equações normais na forma matricial.

Por procedimento matemática usual invertemos a matriz ~

IM-I=

809

-324

6

-324

1458

-27

6

-27

369

... 19899

Pela equação(1.23), obtemos os p's:

Pl = 2,470 P2=3,551
e p., = 1,916.)

como soluções por mínimos quadrados. Substituindo estas soluções nas
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CAP!TULO II
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II.6 Fatores de Temperatura

11.7 Fator de ocupação

11.8 Expressão Geral par Cálculo do MÓdulo do Fator

de Estrutura
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CAPíTULO 11

MEDIDA OOS DADOS DE DIFRAÇÃO, FUNDA. -
MENTAÇÃO DO PROCESSO DE REFI~NTO

ECONCEITUAÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS

1I.l Hedidas ~ dados de difração através ~ d1fratômetro automáti

co

Para coleta dos dados de difração de Raios-X da amos 

tra usamos no nosso laboratório um difratômetro automático CAO-4 da

ENRAF NONIUS, acoplado a um computador PDP 11.

O controle do computador nos permite trabalhar no di 

fratômetro u.ando duas geometrias: a convencional, eureliana, de coor. -
denadas chi/phi/omega, ou a kappa, de coordenadas kappa/phi/omeqa.

Na Fig.2.1 apresentamos esquematizadas as duas geome 

trias, colocadas em ângulos correspondentes nos dois sistemas (Eurel!

ano e Kappa). Vemos que ambas as geometrias exibem quatro eixos (ch1/

phi/omega/2 teta ou kappa/phi/omega/2 teta) que se interceptam no ~

tro do difratômetro. Os três primeiros eixos são usados para ajustar

a orientação do cristal e trazer determinado ponto do reticulo reciprQ

co à posição de reflexão. O quarto eixo, 2 teta, é usado para posicio

nar ° contador de cintilações, que efetua registro de intensidade das

reflexões.

O cristal é montado sobre uma cabeça goniométrica ros

queada em torno do eixo phi. No sistema Kappa, o suporte do eixo phi

situa-se sobre o bloco suporte do eixo kappa, formando entre os dois

eixos um àngulo de 50°. A intersecção entre os eixos kappa e omega o

corre também em ângulO de 50°. No sistema Eureliano estas intersec
- •.. o

çoes ocorrem em angulos de 90 .

A posição zero de rotação de kappa é definida onde 05
eixos phi e omega coincidem (ver Fig.2.2). Na posição omega=O e 2 te

ta=O temos respectivamente o bloco kappa e o contador na direção opo~

ta ao feixe de Raios-X. As direções positivas de rotação para 05 três

ângulOS estão indicadas na Fig. ;.2.

A principal vantagem do uso do sistema Kappa é a de ~
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Figura 2.1

Montagem de um mesmo cristal em ângulos correspon

dentes nos goniômetros convencional (que utiliza o

berço de Euler), e o Kappa (que utiliza sistema de

eixos kappa) .
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piciar rotação completa em omega sem que haja colisão entre o gonios

tato e colimadores. a acesso é obstruído apenas quando a cabeça ?oni~
métrica ou o colimador do contador tocam o bloco colimador do :eixe

de Raios-X .
. ~ - ~

Devl.do a rotaçao poss.lvel em omega, sem o problema de

colisão, as reflexões podem ser observadas num intervalo de pelo me

nos 2000 em phi.

A seguir analisaremos o processo de coleta dos dados

de difração.

Sabemos que a condição necessária para a ocorrência de

certa reflexão é convenientemente descrita pela geometria da esfera
- 8

de reflexao, ou esfera de Ewald . Na Fig.2.3 apresentamos esta geome-

tria. O feixe de radiação incidente so' de comprimento de onda À passa

pelo centro da esfera de reflexão de raio l/À e pela origem do espaço•
reCl.pDOCO O.

- . " .
A reflexao correspondente ao particular vetor recl.pro~

co B(hki) ocorre quando movemos este vetor até colocar sobre a super

fície da esfera o ponto de indices de Miller (hkR.) situado sobre a e!
..•

tremidade do vetor H. Nesta condição, o feixe de radiação difratada s

origina-se no centro da esfera de Ewald e temos satisfeita a condição- .., ...• , ... -.
de Bragg para reflexao: s e s formam com l. normal n ao plano (hkx.) ano -
gulos ai iguais e o vetor recíproco H(hki) é perpendicular à este pla-

no.

Examinando a geometria do nosso difratômetro (Fig.l.2)~

mos que, como o ajuste da posição do contador é feito por movimento de

rotação do eixo 26 , e que este é um eixo vertical com relação à base

do aparelho, o plano contendo o feixe inoidente ~ e o difratado s deo -
ve estar em posição horizontal (plano horizontal) para que seja meca-

~icamente possível ao contador efetuar o registro da intensidade da

reflexão.

Segue-se então duas etapas:

na primeira etapa por meio de rotações chi oule kaE
~

ja o vetor recíproco H cuja ~ntensidade desejamos medir é colocado no

plano horizontal;

na segunda etapa, movemos este vetor recíproco no /

'Jlano r:.ürizontalcom resDeitc ao feixe incidente s até que satisfaca- - o I

. ,,,
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o
(origem do
rede reciproco)

Figura 2.3

H
cont<Xior

a) Geometria da esfera de Ewa~d; b) Movimen

tos w e 2e ~o :lanc horizontal do difratê

me tro ~:apr:'o.
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a condição de Bragg- ver Fig.2.3b.

Para efetuar o registro da reflexão, podemos usar dois

métodos: o da varredura w ou 28.

Na varredura w / o registro da intensidade da reflexão

é feito corno contador estacionário enquanto o cristal sofre rotação

~ , na varredura 26 o contador sofre rotação duas vezes mais rápida

que o cristal (626=26w).

- .
A açaodas varreduras w e 26 na rede rec~proca corres

ponde a respectivamente varrermos horizontal ou diagonalmente a re 

flexão colocada num eixo de \-veissemberg (fotografia de nível zero).

A vantagem da varredura 26 é a de propiciar nítida o~

servação das radiações de fundo Bl e B2• Por esta razão, esta varre
dura é preferida.

Registramos então a intensidade e ângulos correspon -
- ..•

dentes da reflexao H.

Finalizando destacamos que, por meio da varredura phi,

podemos obter um conjunto de medidas de intensidade referentes à uma

mesma reflexão. Isto se faz ia seguinte maneira: uma vez registrada

a reflexão, efetuamos rotação do cristal com respeito ao eixo phi e ,

por meio de reajustes nos eixos kappa e omega trazemos novamente o ve.... -. -
tor rec~proco H em posiçao de reflexao.

Para um cristal perfeito de forma esférica, as inten

sidades registradas para as diversas reflexões deveriam ser idênti

cas, já que a trajetória percorrida pelos Raios-X dentro do cristal

seriam as mesmas nas diferentes posições de reflexão.

Porém, normalmente os cristais que dispomos têm forma

irregular, então observamos uma pequena variação no registro de inten

sidades da reflexão com a varredura phi. Baseados então neste conjun

to de intensidades, podemos efetuar correçõesempíricas de absorção/

de Raios X nas intensidades dos feixes difratados pela amostra crista

linalO/10a

11.2 Contador de Cintilações

No registro das intensidades de Raios~X difratadas pe

lo monocristal, utilizamos U~ contador de cintilações, cujo funciona

mento se 0aseia np fenômeno de foto-luminescênciaú

"'Il l;alll, I' 'I , '. ,I' 4' .. tj,il ,101~I,IIJH "ti'
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Figura 2.4

Detetor de cintilações
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Duição dos valores encontrado3 corresponde a uma distribuição d~ ?ois

son (ver Fig.2.6).

co

\'
n- -

onde

n=Q

n

p

-n

::n -nn - en~

! 2.1)

(2.2)

precisão de urna contage~ particu-

d "d' 8aa me la :

=2
cr

Indicando a provável

usarmos o desvio-padrão- ~
E (n-n)-P
O nn=

..
e comumlar,

expressa a probabilidade de observarmos certo número ~ de contagens no

mesmo intervalo de tempo t.

O denominador da eq. (2.1) é simplesmente a soma das pro

babilidades de todos os resultados possíveis, portanto igual a 1:

o>

Introduzindo na eq. (2.1) este valor temos:

2
00

'"'
OX)

~
=~(n-n)'::P =~.'

n=O
n

n=O 2 --2
(n -~nn+n )P n

(2.3)
00

= ~
n=O

2
n P -2nn

00

n=O
n Pn

-2+ n
00

n=O
Pn

Usando a eq. (2.2) chega-se a

00

z:

n=O
n P = n

n

00

n=O

2 --n P == n, 1 +r)n .- "-,

Usando-se este~ r~~ul~ados e~ (2.3) ver, le

ou

2

li qf
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0= f2

fazendo n=n. O desvio-padrão fracionário é então dado por:

_;n _ 10- - --
n ;n

(2.4)

(2. 5)

Se observarmos 100 contagens, o desvio padrão é,=i'100=

=1) e o desvio padrão relativo 0,10. Se repetirmos a medida N vezes,

:0% das ~edidas obtidas se situarão entre 90 e 110 contagens- ou se 

:a, dentro do desvio padrão estimado.

Se a contagem observada é 10.000 teremos desvio padrão

fracionário de 0,01.

Deste modo vemos que as reflexões fortes (associadas à

contagens elevadas) tem desvio padrão relativo consideravelmente me 

nor que o das reflexões fracas (associadas à contagens pequenas).

De forma a obter medidas acuradas de intensidade das re

flexões fracas, aumentamos o tempo disponível para a coptagem, obten

10 assim pulsos de salda formado por um número maior de contagens ~ e

?ortanto estando associados a desvios-padrão relativos (eq.2.5) meno

:-es.
Para o cálculo do desvio padrão da intensidade relati

va integrada da reflexão, devemos levar em c'onta a existência das ra

iiações de fundo Bl e B2• Para o difratômetro CAD-4 escrevemOs a in 
tens idade relativa integrada da reflexão como

(2.6)

cnde AT:'~ é o fator de atenuação usado na medida de intensidade da re 

:lexão, ~PI representa a,razão entre as velocidades de varredura máxi

.~ae a ~~ilizada para a medida em questão, C é a contagem total inte 

jrada da reflexão e Bl e B2 são as contagens de fundo, medidas em am
.~os os lados do pico, num tempo duas vezes menor que o utilizado para

ceglstrar o pico.

Nossos programas computacionais, para o cálculo do des

"lia padrao das intensidades relativas utilizaIIa expressao:



O'(I 1) = NPIre
*
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(2.7)

II.4 Redução ~ dados ~ estimativa de ~ ~ lKo1

As medidas das intensidades relativas das reflexões di

fratadas pelo cristal sob ação dos Raios-X são diretamente proporcio

nais às quantidades mÓdulos dos fatores de estrutura relativos obser

vados:

lI'
= rel

IL
p

(2.8)

onde L é o fator de Lorentz polarização. (ve~ MH)p
Após o término da coleta dos dados de di fração imedia-

tamente convertemos as intensidades relativas medidas em módulos dos

fatores de estrutura relativos observados.

O conhecimento do desvio padrão o(I 1) nos permite calre -
cular o desvio padrão associado aos módulos dos fatores de estrutural

relativos observados. Diferenciando (2.8) obtemos

dI

dlF I = rel

o Z/L ;r-:lp re

onde consideramos o fator Lorentz polarização desprovido de erro, já

que é um fator que depende de ângulos associados à reflexão, acurada

mente medidos pelo difratômetro.

_ I I ~'1Fazendo a aproximaçao d F =cr(F) e dI=cr(I) temoso o

cr(F) =o
cr(Irel)

2/I7 ~llP re
(2.9)

ou seja, o erro relativo em I F I é justamente metade do erro relativo emo

I l' Esta é a expressão utilizada Dor nosso programa computacional ~re - -
ra avaliação dos desvios-padrão nos iF I relativos.o

11.5 Objetivo do refinamento ~ ~ estrutura cristalina por mínimos

quadrados•

~ • H
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Corno vimos, após o término da coleta dos dados de di 

fração de Raios-X, imediatamente convertemos as intensidades medidas

em módulos do fator de estrutura observado.

Portanto, fazendo urna analogia com o Capítulo I,as ~. -
q. medidas estarão aqui descritas pelo conjunto dos \r I. ,i=

J. •• _ •••. o J.
sendo R o numero de reflexoes H observadas.

Por outro lado, podemos estabelecer um modelo inicial

estrutura cristalina, ou seja, atribui parâmetros posicionaisl

e de vibração térmica isotrópica Br aos N átomos que compõe~
unitária.

Isto nos possibilita o cálculo das grandezas fatoresde

estrutura do nosso modelo segundo a expressão

N
1:

r=l
(2.10)

onde

sendo rn o fator de ocupação do átomo r, Br o parâmetro térmico de vir -
bração isotrópica deste mesmo átomo e fo o respectivo fator de espar
lharnento atômico considerando o átomo em repouso. As coordenadas x ,r
y,z são as coordenadas fracionárias do átomo r e hki são os índicesr r - ~
de Miller da reflexao particular caracterizada pelo vetor~, para a

qual estamos calculando F. Q fator de vibração térmica isotrópica es

tá relacionado com a amplitude quadrática média de vibração atômica ~
- 6

segundo a expressao :

B = 81T2 ~

Podemos, por outro lado, escrever a expressao para o

cálculo da amplitude do fator de estrutura32:

+ ( ::
r-=l

~ f COS21T(hx +ky +tz ))2r r r r r

1'')
21 1-~ f sen21T(hx +ky +~z ))

2:" r r r ::- .•

+

(2.12)
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Baseados então no nosso modelo efetuamos o ~âlculo dos

IF I. para cada uma das R reflexões Ho ~ colhidas.

Se o modelo proposto representar aproximadfu~ente a es

trutura real, os mÓdulos dos fatores de estrutura calculados- equaçao
• da~

(2.12) devem estar em boa concordancia com os ~ fatores de estrutu

ra observados- equação (2.8).

Ou seja

(2.13 )

i=l, ...R sendo R o número de reflexões independentes colhidas.

Analisando a eq. (2.12) vemos que 1Fcli é função de u

ma série de parâmetros p., englobando os parâmetros posicionais x y
J r r

zr dos átomos e os de vibração térmica isotrópica Br. ~ óbvio que /

IFcl não é uma função linear de tais parâmetros, porém, por procedi 

mento matemático adequado (descrito a seguir, no Capitulo 111) pode

mos aproximar IFcl à uma função linear. Logo, a equação (2.13) é seme

1hante à equação (1.12), e portanto, para determinar os 6. que propi-1
ciem máxima convergência entre 'F I. e IF I. podemos aplicar o método

I o ~ C ~

de refinamento da estrutura por minimos quadrados. Agora, porém, com

a diferença de que, devido à aproximação feita na função I~cl , o pr~

cesso de refinamento da estrutura por minimos quadrados nos proporci~

nará ciclicamente apenas estimativas de erros nos cálculos dos parâme

tros Pl do nosso modelo.

~ As correções ciclicas efetuadas em tais parametros pro~

seguirao até que se tornam pequenas comparadas aos desvios-padrão a

elas associados. Atingimos então 0 ~odelo isotrópico que ~elhor des 

creve nossa estrutura cristalina.

Dando prosseguimento ao refinamento passamos a consid~

rar vibração térmica anisotrópica para os átomos, descrevendo então me

lhor a realidade física da estrutura. Desta forma, definimos u~ elip

sóide de vibração orientado em::;ualquer direção em relação aos elXOS

cristalográficos, representado tensorialmente por sei3 componen~es 2xx

Byy DZZ 3xy 3xz B!Z de um tensor 3imétrico.

Inserindo esta nova condição no expoente de fr ~a 2qU~

çao (2.12) /:ver item I:::'.6) :.:;onti:lUamoso processo de refL;ame:itc por
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~ínimos quadrados até obter o limite máximo de conver;ência entre

FI, 2 I FI, •o ~ c ~
Atingimos então o modelo que melhor descreve nossa es

trutura cristalina- modelo refinado da estrutura. Efetuando então cál

~ulos das distâncias e ângulos interatômicos devemos obter resultados

compat:veis com a realidade física de nossa estrutura.

Portanto, é de suma importância acompanharmos a evolu

ção das distâncias e ângulos interatômicos no decorrer de :odo o pro

cesso de refinamento, de forma a termos assegurada a realijade física

do nosso modelo.

II.6 Fatores ~ Temperatura

II.6.1 Introdução

A amplitude de vibração térmica

num campo de potencial harmônico isotrópico ou

expressa pelo deslocamento <]uadrático médio ;

sua posição de equilíbrio no reticulo.

Normalmente, ?orém, o campo de forças restauradoras a

gindo sobre o átomo no retículo ·/aria ~m a direção, neste casoadmi-

11 f'" d 't 2,. l' ..··d ' d~e-se que a super ~c~e 'escr~ a por ~ seJa um e ~pso~ e possu~n o

~rês eixos ortogonais OX,OY e OZ. A não ser que haja~ ~estr:ções so 

jre a simetria da localização dos átomos estes eixos em geral não co-

. 'd " t l' 12 P 1 d ..lnc~ em com os e~xos cr~s a ~nos . or exemp o, no caso e um atomo

situado sobre um eixo de ordem 2, de forma a preservar a simetria em

1uestão, este eixo vai coincijir com um dos eixos principais eliosói

de de vibração térmica anisotrópica (ver Fig.2.7) .

Caracterizamos as vibrações do átomo num campo de po 

tencial narmônico anisotrópico por meio de um tensor simétrico U, com

3eis cOillponentesindependentes, tal que a amplitude quadrát~ca média
- ,- , •• , -+ •• 33

1e v~~raçac na d~reçao de um veto~ un~tar~o e e dada ?or

(2.14)

- - t' 1 d"" ,)~ce s uma ma rlZ co_una representan o o vetor e=\e, ,e."eê) nos ei-__ J

X03 çrls~alinos e ~ é U~ tensor simétrico com seis co~~onente? inde -
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y

Fisura 2.7

Elipsóide de vibração térmica anisotrópica,

para um átomo colocado na origem dos siste

mas de eixos, tende simetria de grupo ~~n 

tual Th~. ~este caso os eixos principais do

elipsóide coincide~ cem os eixos cristalo 

gráficos.

'1;'1"',"",,""'1111111<1"111 .'JI'11 ,!I"'II~'J'~* ,"i.1 1<"I.lt ••••• ~ I itI"I.~ 1;1



-39-

j?endentes.

II.6.2 Fator de espalhamento atômico

A expressão geral para o cálculo do fator de espalha

~ento atômico do átomo r assume a forma

f = f exp{-f{T:~ 11}r or ~r (2.15)

de espalhamento atômico para o átomo r em repouso,

caso isotrópico, no caso anisotrópico S =tij4~2 ér
com seis componentes independentes, ti é uma ma -

pelos índices de Miller hk~ que representam o ve-

é o fatoronde f
or

- ê Uili escalar nor
um tensor simétrico

triz coluna formada
~

tor ~ ncs eixos recíprocos.

O expoente da eq. (2.15) pode então ser desenvolvido co

:no

fITeH =
,

s

i h \
(hk9.,) I p

8
xx

xyxz

e x:r

S :!yByz
,

\ k I
\

"r.l \ ~ )
\ B xz

"'yz
,...::z

(2.16 )

~epresentando para o átomo em questão os seis parâmetros ~e vibração

térm~ca independentes. Ssta é a expressão utilizada pelo }rograma com

putacional nos cálculos de refinamento por mínimos quadrados. A ava 

liação matemática dos:. ~ inic~ai3, que sofrerão refinanento por míni

- d f" -~ t:i 1 "d C ll,lla,b~os quaara os, Ol ?10ne1ramen e esenvo V1 a por o~ran e

CnllkS~12. Nestes cálculos, )aralelamente escreve-se o produto

pTSH como13

ETSH ( -
",

(se~e,2 (2.17)
= /."

m.ffi..:!
ij

~.Jl ~

Jnde representa uma direção ~o es?açc reciproco, ~=0 4~~ ~ ~~ ~en-
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sor siillétrico,sendo rZB ..m.~. o valor de A na direção m.1J : ~ I~
Escrevendo a expressão do fator de temperat~ra ~ara /

~erto átomo, colocando os parâmetros de vibração térmica an~sotrópica

unidade que o parâmetro de vibração térmica i30trópica 3

+ 2B h2a*c*+2B ~2b*c*)Jxz yz

de forma que podemos transformar os parâmetros térmicos isotrópicosde

~erto ~tomo à parâmetros térmicos anisotrópicos simplesmente colocan-
- 2

:ioBxx=3.,y=Bzz=B e Bxy =BCOSõ"*. Calculamos entao Pxx =Bxx a * /4, ••. Sxy =

:Bxya*b*/4, e iniciamos o refinamento destés parâmetros pelo método /

dos mínimos quadrados.

Quando um á~omo se localiza sobre um elemento de sime

tria, seus parâmetros de vibração tér~ica anisotrópica devem preser 

"lar a sl:netria em questão. Desta for~a, o número de parâmetros inde 

?enden~es na equação (2.16) diminue.

Translações e inversões não afetam o elipsoide, umavez

~ue preservam sua orientação. Desta forma, os parâmetros térmicos an!

sotrópicos de átomos situados sobre centros de simetr1a (Pi/P21/c , por
exemplo: são independentes.

Planos de reflexão e de reflexão-translação produzem o

:nesmo efeito de um eixo de orde~ dois perpendicular à eles. Eixos ~e

licoidais tem o mesmo efeite de eixo de rotação correspondente.

Trueblood9, ?or aplicação direta de a~~lise vetor~~l ,

calcul~~ o efeito causado pelas iiferentes operações de si~etr~2 nos

eixos ?rincipais do elipsoide, ~os sistemas cristal~~os ~onoc1inico ,

)rtorrorr~icc, tetragona1 e cúnico.

Considerando ~ caso isotr6pico, ~ se torna U~ escalar 2

J fato~ ~e espalhamento at6m~co isotrópico tem come ~arte expone~cia:

"

')
sen"'e

")
(2.13)
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... ~
onde H=2.sene/À exprime o mõdulo do vetor recíproco H. Usando (2.10)

e (2.!i)

13= 21r2 2'lJ (2.19 )

2' -- .. "", - ..
onde ~ e a amplitude quadratica media de vibraçao isotro~ca.

No caso anisotrópico, vimos que a grandeza ~ depende
.•• - *' • -

da direçao examinada em relaçao aos eixos cristalograflcos, entao e -

qui valentemente escrevemos33

S=21r2 u (2.20)

onde V representa o tensor simétrico com seis componentes independen

tes, de forma elipsoidal.

Neste caso reescrevemos a parte exponencial da equação

(2.15) como

expC-2'1r2IITU li ) (2.21)c c

onde o Indice c designa uma nova representação do vetor ã em relação

aos eixos cristalográficos, com elementos (ha*,kb*,tc*)5.

D..esenvolvendo então o termo

1{1' DEi = (ha*kb* tc*)( Uxx
U

:xz)(a.
c . c

xy

Uxy

Uyy
kb*

yz
Uxz

U
Uzz tc*

yz

(2.22)

obtemos

+ 2U hia*c*+2U ktb*c*)xz yz

onde os uij são os parâmetros térmicos expressos em termos da amplitu
de quadrática: média de vibração, em An<;1stron.
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11.7 Fator de multiplicidade

~ -
No calculo dos fatores de estrutura, equaçao (2.10), o

fator de espalhamento atômico fr é multiplicado por um fator de mul tip 1ici-

dade mrt fator este que traduz informação referente a posição geral ou

especial ocupada pelo átomo r no retículo cristalino.

Âtomos situados em posições gerais tem fator de multi -

plicidade ~.

Quando deslocamos, através de operações de simetria, um
~ . -
atomo colocado numa poslçao geral, pode ocorrer que a nova localiza -

ção deste átomo esteja sobre um elemento de simetria do grupo espaci

al envolvido. Neste caso dizemos que o átomo localizou-se sobre urna ~

sição especial.

Âtomos situados em posições especiais têm multiplicid~

de J/I, sendo I o número de posições equivalentes no caso de simetria

geral e J o número de posições equivalentes para o caso especial de si

metria. Por exemplo, para o grupo espacial P21/c , átomos ocupando po

sições especiais têm fator de multiplicidaàe0,5,já que existem 2 posições

especiais equivalentes para o caso de simetria especial, e 4 posições

equivalentes para o caso de simetria geral.

(Por outro lado, o fator de ocupação pode ser utilizado

para tratar estruturas desordenadas em que um átomo pode estar esta 

tisticamente substituído por um outro. Neste caso, seguindo esquemas

específicos, refinamos por mínimos quadrados este fator de ocupação) .

11.8 Expressão Geral para Cálculo ~ MÓdulos dos Fatores de Estrutu

ra

A expressão geral para cálculo das magnitudes dos fato

res de estrutura pode ser escrita cornoS

.,

com

(2.23)

N
í

r=l
m fr r e-Tr (2.24)

. ,~
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N
I:

r=l
m fr r e-Tr ,2 .25)

onde ill é o fator de ocupação do átomo, N é o número total de átomosr
na cela unitária, Xr é o vetor cujos componentes são as coordenadas/

fracionárias do átomo r, fr é o fator de espalhamento atômico do át~
~ - " ...

~o r e ~ e o vetor reclproco da reflexao (hkt).

Admitindo vibração térmica anisotrópica para os átomos,

escrevemos os parâmetros de temperatura Tr na rede recIproca cOwo (e

quação 2 • jb )

Quando a vibração térmica é isotrópica este termo sei

reduz a (equação 2.~t)
2

T = 48 ~e r r À 2

ou,

fazendo 8=B/4

2
T = B ~_e

(2.26)
r 2 À
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CAP!TULO III

~~TODO DOS \1!:i 1.\;105 QUADRADOS

.-\PLICAÇÃO AO REFI~A\1ENTO DE ü~LL\ ESTRUTURA CRISTAL1\:\

111.1 Jesenvolvimento ~atemitico do Refinamento------- -
A quantidade a ser minimizada é dada por

R

,= E

i=l
W i (e. F) ~ =1

R

E

1·-'-.l

')

w, (iF I·-KIF 1.)'-1 o 1 C'l (3.1)

Jnde a soma ê feita sobre todos os fatores de estrutura independen

:es, K é o fator de escala e w ê o peso dado ã uma reflexãc (equação

idêntica a eq.(l.lS) do Cap.I).

Como vimos, para aplicação direta do m~todo dos m!ni 

~os quadrados no refinamento da estrutura cristalina, necessitamos li
~earizar os JFc1i - eq. (2.12). Para facilidade dos cálculos englobe 

~os os ~ parâmetros de todos os átomos da estrutura de:inindo a quan

tidade Pj' tal que, por exemplo, p corresponda ao fator de escala (!
iêntic0 para todos os átomos da estrutura); PZ,P3 e P4 corrcspondam

)OS parâmetros posicionais do primeiro átomo, PS",PIO correspondam /

aos parâmetros de vibração anisotrôpica deste mesmo átomo; :)11,P12 e

~13 sejam os parâmetros posicionais do átomo r=2, e assim por diante.

De forma a obter equações lineares, supomos que as COO!

jenadas p. dos átomos do modelo defiram por uma pequena quantidade ô
J ~ _

Jas coordenadas reais dos atomos da estrutura- dada5 entao Dor p.+ôp.•
, 1 1

~este :aso podemos efetuar o c~lculo dos IFel por sirie de Taylo~, f2
nando "~enas os dois primeiros termos da série, o qu~ nos fornecer~ as

equaç0es lineares desejadas.

Em tris dimensões, usamos derivadas parcials e os dois

primeiros termos da série de Tavlor desenvolvida para uma~~uncão f qual
12 - -

1uer se escrevem

fC,;+ôp .
•' J
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Podemos fazer urna analogia entre

f(p. +óp)J ;
J

f (p . ) -+

J

I
I F '

-+ ! ali

K I F ).C 1

(3.3)

onde i=l ..• R, sendo R o nGrnero total de reflex6es, e j=l •.. m, sendo rn

a n~mero de parimetros que sofrerão refinamento por mrnimos quadrados.

Usando (3.3) reescrevemos (3.2) corno

I F I·o 1 = I F I· +C 1

m

E

j =1

~"
p.

J

dK1FC'i

Ôp.
J

(3.4)

o erro entre os fatores de estrutura observado e calculado é dado Dor

rn

L

j=l

ô

p.
J

dKIFCli

dO.
. J

( 3 . 5)

Nosso objetivo co~ o refinamento ~ determinar os 6'5 que

~lnlmlzem ~ (eq. (3.1)). Calculando as derivadas de $ relativamente 2

todas as variiveis at5micas D· I' j'=l ...m, obtemos. ] .

~ = 2

R
aK I Fi.

Z

(IF()I-IFcl)i
c I ~

=
Ow·

dp. I
i=l

1
a P; ,J

.I

Por outro

lado,usando a eq. (3.5)

r,

:na K I ~ Id r., F
I

5!L- = 2

,\.
i r C I ~

::: wi

~ c' 1
= O~

~

dp. ,
i=lj =1p.

dp .
. ~

J '"] ) . ,
- J

JI

Igualando as duas Gltimas expressoes ~Q~ uc
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R 3K I FI.

E w· (IF I-IF :).

C'l
=. l' O 'C 1 ap. ,

1=1
J

R

dK1Fc!i
maKIF I.

\'

L:
Cll

Ô

-; ,,)= w·- 1 p.
•

\ ...•.....

i=1
a TI • ,j=1ap. J• J

J

Para cada parâmetro :' a refinar escrevemos uma equ8 

ção idêntica a eq. (316). Formamos assim um sistema de equa'ões, deno

minadas as equações normais do problema. A equação acima ê análoga à
equaçao (1.18) do CaplI.

Num desenvolvimento semelhante ao do Cap.I ~azemos as

correspondências.

a matriz M simétricasendo

R aKIF I.
C. ,

=:: w· (IF /-/F I)· C'l
1 . 1 1 o C 1.J 1= ap. ,

J
r,

3K/F I.aKIF I·i\
\1. " = Z

C 1C 1
w· " , 1

J.' i =1 ap. ,ap.
J

J

= o

P.i Pj

vf.,. =\1 .. ,.
: J J J

Escrevemos as equações (3.6) na forma matrlcial

(3. 7a)

(3.7b)

-::uJa solução (eq.(1.23)) é

lP = N-1 [.

Cumpre aqui ressaltar um contraste com o c~sa ?s:udadc

::'J ca-::tulo anterior, quando as equações observadas eraT'1~.':llme êc' li
neare::. Obtínhamos então coro ::;olucãoimediata das e'],uaçõ<:'snun,ais/

:5 ~~:--es ~esejadcs dos parimetros ~j'
Agora por~m, a solução de nossas equaçoes nC~8alS ~ro-
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vê apenas os valores dos p.=6 ,ou seja, ajustes positivos ou nega
J po

tivos q~e devem ser efetuados ~os valores estimados inicialmente pa-

ra os /arâmetros Pj (correções no modelo da estrutura).

Repetimos então ciclicamente o refinamento por míni 

~os quadrados, usando em cada novo ciclo valores derivados do ciclo/

anterior, e terminamos o processo quando não houver mudança signific~

tiva nos valores dos par~metros entre dois ciclos sucessivos. Isto ~,

finalmente obteremos os valores dos Pj que satisfazem o princípio de
Legendre, minimizando a eq. (3.1).

Na prática consideramos terminado o processo de refina

mento por mínimos quadrados quando os ajustes calculados 8 tornem-
po

se pequenos comparados ao seu desvio padrio. J

IIr . 2 '-Iatri z 2! Corre lação

No decorrer do refinamento da estrutura cristalina, é

importante analisarmos a matriz de correlação ~-l, matriz inversa da

matriz \1, cujos elementos foram definidos pela eq. (3. 7b). Os elemen 

tos Aiique comp5em a matriz de correlaçio, fornecem uma boa indica 

ção da" interdependência existente entre os parâmetros i e j refinados

pertencentes a um mesmo itomo (elementos da diagonal principal da ma

triz de correlação) e, parâmetros refinados pertencentes ã diferentes

átomos (demais elementos).

De forma a avaliar o grau de interdependência existen

te entre os diversos parâmetros, definimos o coeficiente de correIa 
- 34

çao

t\ o •

. 1J _
C .. = .1/2

lJ (A.o. A .. ). 11 J J

ande (. varia de :ero a ±l. Quando C. o=±l, os dois parâmetros em ques
. lJ -

t~o s~c completamente dependentes, e um deles deve ser eliminado do- ,
-o ~~

ret1namento

tar os

Utilizando o ~rograma computacional C~RCOE, ~odemos li!

.:oeficientes de correlac~o C .. maiores Que um valor nínir.o, por1J .
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exemplo 0,5. Se os coeficientes de correlação listaJos foram aitos ,

a interdependência existente entre os parâmetros traz sérias d~ficul

dades no refinamento e, mesmo com dados acurados, o refinamento pode

se tornar impraticável. Por isso o uso da matriz completa ê vantajo

so no refinamento da estrutura cristalina, uma vez que permite facil

sente detectarmos este tipo de problema.

I11.3 Cálculo do Desvio Padrão

Para simplificar a derivação dos desvio-padrão, supo

nnamos que a matriz ~ possa ser aproximada pelos seus elementos dia

gonais. Neste caso j'=j e reescrevemos (3.6) comaS

R

l:
i=l

w.t..1 1
aKIFCli =

ap.
J

R
E

i=l
aKIFCli)2W• (

1 ap.
J

ó
p.

J

(3.8)

Então

Q

Pj

=

R

i=l

aKIFCli

(lI. t. i a p i1 •

3 K I F c Ij ) 2l: w. (

1 3p.i J

onde ór e~. descrevem respectivamente os erros em que está afetada
LI • 1

a deterrllinação do parâmetro p. e de ;FI· .. 1 . C 1
Então a variança do parâmetro Pj é dada por

R ~ 3KIF I· ~ ~

'"' '- C 1) ~ •. I F I'- w. ( 3 a .2 i=l 1 p. C 1
a (p.) = J

J
;{ ;. K I FI· ..,

I :: w. ( C l)~
. 1 1 ap.1= J

Usando pesos a0sclutos- eq.(1.7), reescreve~os ,3.))
:::omo

02 (p .) ;::
J

~-,1.-.1
(...1

1
K I h j ~j '. - 1

L )
:. C) •

, J
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Usando (3.7b) ternos finalmente

2 )_
o (p j -

1
:'1. .

J J

(3.10)

Normalmente conhecemos somente pesos relativos- equa

ção (3.7a). Neste caso reescrevemos (3.9) como

R lKIFcli)2 K o21Fcli
.l: wi( aP' a21Fcli

=

2 1=1 I ]2 a (pjl= r R aK!Fcl)2
í w. ( ap.

i=l 1 . J
,

= K

aKIF I

E ,( c i 2wi )
3p .

J

ou, usando (3.7b)

1
\1. .
LI

K (3.11)

E .. d 5statlst1camente emonstra-se que

R 2 K 2 q K ( !li )~ ,,- ).l: Wi II i = l: 2. 1:.. = l: = 1\ ( m- n
1=1 ~ IFli 1 i==l crlFli

onde ~ é o número de observações e n o número de variáveis (número /

ce graus de liberdade do sistema).

EntãoR ,
l: llI'~:-
'-I 1 1

1" - 1-\. - ------
m-n

J,," I"



-51-

1-
M ..

J J

resultado, (3.11)

:<- A2
L: W.L.!·

. 1 1 11=

é reescrita como

(rn-n)

Usando este

~ usando pesos absolutos, quando entio k=l, esta equaçio se simplifi

ca para

Z = 1

a (p j) "1. .
J J

=omo vimos anteriormente.

Considerando a matriz ~ completa. para cálculo dos de2

vios paàrão, escrevemos as expressões correspondentes a (3.10) e (3 .

12) respectivamente corno

2 -1
a (p.) = (!l.1 ) ..J JJ

:; 2 -1

R

2a (p.) = (f.1 ) ..
( L:w. ll.)/(m-n)

J J J
i=l

1 1

'. .3 • 1 .2 a )

..,

:..J. li ':1 1

'TI-n

R

i=l

J

,-2f (af I (~.-li:.. ,--) --) u'l ) ..
. ." 11JV. oVo -

2. • J

a2(f)= L:

1

·)nde W-:-l) .. é elemento da matriz inversa da matriz fr.1.
J J

Nosso programa computaciona1 ESD utiliza para c~lculo

ios desvios padrão a expressão

'Jnde eCO é O desvio padrão calculad0 para uma função f(y, .:- ...• \·n)--'- •..

~or exemplo certa clistânci a i n teratom ica I e Y 1 ,y 2' •• Yn sãc "" 'J ar? ne -

:ros refinarias por mrni~os quadrados.

Finalizando, cbserva~os que nem sempre os ~_:ore5 ue

temperatura e escala obtidos no refinamento da estrutura cr~~:~linai

são tãc confiáveis come ind'caF SJas estimativas de ~rTOS. ~s·.c; "OT

Jue usualmente o éálculo desta~ estimativas é feitc ~xcluindo-~,- er -
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ros de várias espécies, tais como erros nas medidas de intensiJade ,

correções de absorção, extinçào e dispersão, e uso 3c fatores aproxi

mados de espalhamento atômico- particularmente para átomos cuja nuvem

eletrônica na estrutura cristalina desvia-se substancialmente da si

metria esf;rica para a qual os fatores de espalhamento at6mico fo

ram calculados.

Portanto ~ de grande utilidade pr~tica o exame da ma 

triz de correlação juntamente com os desvios padr~o estimados :(p~)

?rincipalmente ao término da convergência do processo de refinamento

~ . d d 40?or ffilnlmosqua ra os •

III.4 rndice de Discordância R

Na prática, uma maneira quantitativa de avaliar ~ dis

cordância existente entre 1FoI c IreI é dada pelo índice de discordân

ela

R =

L II FI-I F IIo c

L I F I01

:j. 13)

onde a sornat6ria se estende sobre todas as reflexões.

Esta quantidade não possui significado teórico precl

so, por~m diminui sensivelmente conforme aumenta a concord~~cia entre

os conjuntos JF I e IF I. Sendo um índice de fácil avaliüç=o, é nor -o c

nalmente utilizado para acompanhar a evolução do Drocesso Ge refina

Dento da estrutura cristalina.

Similarmente existe a versão ponderada Jo !ndiee de dis

d- . 24cor anela R ,

R =
w

1/2

(3.14)

onde ~ € o peso associado ao valor observado e a somat6ria se estende

soare todas as reflexões .

• li'
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Cálculo das Derivadas a~F I/ap·-------- 'c J

triz de

10s dos

De forma geral o cálculo das derivadas que compõem ama

refinamento não apresenta particular dificuldade.

Simplificando a expressão (2.12) para cálculo dos módu
15

fatores de estrutura podemos escrever

IFcl = A cosa + B sena (3.15)

- -1
~om A e B expressos pelas equaçoes (2.24) e (2.25) e a=tg (B/A).

Escrevemos agora

A = Er
Ar e B = Er

Br (3.16)

onde A especifica a contribuição para A de um átomo r e de seus simer
tricamente equivalentes.

Se p. é um parâmetro do átomo r (e de seus simetrica
J

mente equivalentes) pode-se mostrar que

ap·
J ap· J

(3.17)

Por exemplo, para o grupo espacial P2l/C' centrosimétr~

CO, temos B=O, sena=O, aIFcl/âpj=aAr/apj' e as restrições para todas /
as reflexões hk1 em que:

a) k+1=2n, a expressão para cálculo do fator de estru

tura se reduz a A=EA =4m f cos2n (hx+zz)cos2~ky.r r r

b) k+l=2n+1, a expressão para cálculo do fator de es

~=utura se reduz a A=EA =-4m f sen2~ (hx+iz)sen2nkv.r r r -

c) h=1=O ou k=O, a expressão para cá~culo do fator de

estrutura se reduz a A=B=O.

Calculando as derivadas de A em relacãc ac parâmetro por > -

siciona1 x do átomo r - e seus siffietricamente equivalentes, obte~os
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K + R. = 2n

~+~=2n+l

aA
r =

ax

aA r
ax

-8~hm f sen2~(hx+~z)cos2~kyr r

-8nhm f cos2~(hx+tz)sen2nkyr r

e expressões semelhantes para as derivadas parciais em relação às de

malS coordenadas y e z.

Calculando as derivadas de Ar em relação ao fator de~ ~

temperatura isotrôpico do átomo r, (fr=forexp(-B(sen~e)/À ~)) obtemos

k+f,=2n

aA r
A r

com idêntico resultado para k+t=2n+l.

Calculando a derivada de A em relacão ao parimetro t~rr ~
~ico de vibração anisotrópico B do átomo r e seus simetricamente e-

. XX~ 2
ouivalentes temos (f =f exp[B h~+B k + ••••• J) :. r or xx YY

k+Q.=2n

'dA r

'dA r

7
= -ha*- À. r

= -2hka*b*A r etc.

com idêntico resultado para k+Q.=2n+l.

Finalmente, derivandc Ar em relação ao fator de ocupa

;ao do ~tomo r e seus simetricamente equivalente obtemos
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k+i=2n

k+i=2n+l

aA r

aror

= 4m f cos2n(hx+iz)cos2nkyr r

aA
r = -4m f sen2n(hx+iZ) sen2nkvr r .

Uma discussão geral acerca do cálculo de derivadas no

~étodo dos mínimos quadrados é dada por Cruickshank31.

~II.6 Solução das Equações Normais (Singularidades)

No decorrer do refinamento da estrutura cristalina , a

resolução das equações normais (~b) às vezes conduzem ã soluções absu!

ias, envolvendo grandes deslocamentos nos parâmetros p. iniciais.
J

Tais fatos normalmente provêm de singularidades impos -

tas na matriz constituída pelas equações normais. As causas mais co -

d . 1 'd d - 31ffiuns e slngu arl a e sao :

tentativa de se refinar parâmetros fixos por Slme 

tria- tais como os parâmetros posicionais de um átomo colocado sobrei

um centro de simetria;

tentativa de se refinar simultaneamente todos os pa

râmetros de temperatura de todos os átomos da estrutura;

tentativa de se refinar como independentes parâme

tros que por simetria são idênticos - tais como os parâmetros posicio

~ais de um átomo colocado sobre um eixo de ordem três num grupo espa 

:ial cúbico;

tentativa de se refinar parâmetros de vibração térmi

:a anisotr6pica de átomos com fator de ocupação muito pequeno;
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tentativa de se refinar parametros fortemente

terdependentes (ver item 111.2);

tentar refinar a coordenada z tomando a~enas rcfle

xões (hkO);

tentar refiner todos os z. no grupo esnacial l)r:m21 ..
(polar). Uma linha é combinação linear das outras lin~as :;

tentar refinar a ocupação de todos os átomos e o

fator de escala;

tentar refinar as coordenadas de átomos relaciona

dos por pseudo-simetria.

IIJ.7 Dimensão das Equações Normais ~ Refinamento de uma Estrutura

Cristalina- Aproximação ~ Blocos Diagonais

Suponhamos que desejamos refinar por mínimos quadra 

ios os parãmetros posicionais x1y1zl de certo átomo isoladamente.

\este caso j'=1,2,3 sendo que por exemplo Pl corresponde a Xl' P2 a

Yl e P3 a zl' As incógnitas a serem calculadas pelo processo de míni

mos quadrados serio 6Pl=8Xl, 6P2=6Yl e 6P3=8Z3, Teremos entio 4ue re

solver 3 equaç5es com 3 incógnitas, anilogas i eq.(~,b),

Assumindo que haja ~ átomos na unidade assimétrica, e~

te sistema de equaç5es abranger~ 3~ equaç5es com 3\ inc6gritas, que

~os fornecerão os valores deseiados ~p ..
• J

Para esta mesma estrutura, no inIcio do refinamento I
consideramos como parâmetros a refinar os três posic~onais, o de vi 

'!ração térmica isotrópica Bx'" e o fator de esca.1a ;;, ~iue converte osA

F ! relativos em absolutos, O fator de escala ~ id~ntico ~3ra todos
o' .

.)5 átomos da estrutura e é obtido através do ~!étodo '~ráfi~ de ":ilson,

a serem resolvidas ;;rvol\·~'\este caso o sistema de equações

çoes com 4N+l incógnitas,

Introduzindo t1arélC1S átomos os
-

pararnccr

1\-l

-
c .cnll. \.-:o ~

eCiua

de
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vibração anisotrôpica BxxByyBzzBxyBxz e Byz' o problema do reiinamento

dos parâmetros de cada átomo passa a englobar os 3 parâmetros pOS1C10

nais, mais os 6 parâmetros de vibração térmica anisotrópica e o fator

cie escala. Então, para uma estrutura apresentando N átomos teremo~

~,~+l equaç5es do tipo (3.6) a refinar, com 9N+l inc5gnitas. Se ~=20 ,

teremos 181 equações a resolver para determinar a variação 6 de cadap
~arâmetro •.

Efetuando num computador os cálculos do refinamento u 

sando a matriz completa, e assumindo que devam ser gerados e armazena

dos somente os elementos da diagonal e de um lado da matriz H (que é
simitrica), teremos ocupados m(m+l)/2 locaç5es da mem5ria, onde m ; o

número de parâmetros a refinar12. Neste exemplo de 20 átomos. com 181

lncógnitas teremos 16.471 locações ocupadas, exigindo um computador /

~rande para efetuar os cálculos e consumindo um tempo razoável de pr~
cessamento.

Assim, a aplicação de métodos aproximados6,ll,13.14 P!
ra a resolução do sistema de equações normais i, a princípio, extrema

mente desejável no caso de refinamento de estruturas cristalinas por

:ínimos quadrados. Uma das formas de se reduzir substancialmente o te!!l

~o e mem5ria do computador nestes refinamentos é o uso da aproximação

b1 d· . 13 P d'" ,1 •por ocos lagonals • or este proce lmento retem-se os termos ula -

50nais da matriz de mínimos quadrados e também os elementos situados/

:ora da diagonal que conectem os diferentes parimetros do mesmo itomo.

~embramos, porém, que o uso desta aproximação traz um grave inconveni

0nte discutido ao final do item 111.:.
Para a aproximação por blocos diagonais reescrevemos

'3.6) como

( I r I ,~ ")!JJ • ,- I' - ',- : ~1 'o C .1.

•

n
;; I Fi.9a I FI·" ~
. I C 1

~
C 1

~ Pi

•
•...

w' "
i-1

1
j=l

• Y'\ ap·::-'j J

(3.18)

.~Qe ?;~1 ••. 9 particulariza os parâmetros posicionais e térmiccs ia ã-
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te máximo de refinamento dos parâmetros posicionais e de \'ibraçãc /

térmica anisotrópica dos átomos que compõem a estrutura cristalina

(R-D.IO) .

B) Teste para verificação da adequação do sistema de

~s em relação aos ~ experimentais

Quando o esquema de pesos adotado ê o ideal para se e

fetuar refinamento da estrutura cristalina em questão, as médias de

~lõFl2 devem permanecer aproximadamente constantes quando analisamos

o conjunto de valores wlAFI2 de forma sistemática. Por exemplo, pode

mos dividir os módulos dos fatores de estrutura observados em interva
~1~1 ~-

losfque contenham aproximadamente o mesmo numero de reflex6es. Grafi-

cando entio a funçio de minimizaçio '~1 w· lãF. 12 contra os interva -1= 1 1

10s especificados acima, esperamos obter aproximadamente uma linha h~

rizontal significando homogeinização das contribuições das reflexões

~a função de minimização. Neste caso, o esquema de pesos adotado é o

ideal para se efetuar o refinamento da particular estrutura cristali-

:1a.

C) Fase final do refinamento

Conforme a qualidade dos dados de difração colhidos

~odemos fazer uso basicamente de dois esquemas de pesos:

C.:) Esquema de pesos englobando erros experimentais
caóticos e sistemáticos

Sugerido por CruikshanklS, tal esquema de pesos relat!

vos envolve urna função de peso w dependente de um pequeno nGmero de

;arametros, da forma

1
b I, I I r' -a + ,j- I' + C ' r ., O 1 I O 1

(3.19)

:om a=2F . , b=l e c=2F .~ln max 'otamos que neste esquema je "~~o:os;i refle
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xões mais intensas terão suas contribuições grandemente amorte~iJas

f - d ... - R I FIZna unçao e mlnlmlzaçao Z ~,Â .
'-I -1 1

Em certas1- estruturas às vezes ocorre também a ne-

cessidade da dependincia da função de peso com sene e/ou (sene'!~: por

1 ~:. 1 2O . 1 . f . dexemp o l'llesen Utl lZOU no re lnamento e certa estrutura a se

guinte função de peso:

1
w - -----------

i - a+blF I .+cIF I~+d(sene)/Ào 1 o 1
(3. 2 O)

onde os parâmetros a,b,c,d são obtidos pela análise da curva d~ eis 

tribuição de erros no estágio correspondente ao do mínimo atingido no

processo de mínimos quadrados usando pesos unitários.

C.2) Esquema de pesos envolvendo apenas erros expe
rimentais caóticos

Neste caso, os pesos devem refletir a precisão dos

ou seJa, são inversamente proporcionais à variança das c~serva-

çoes;

1

onde crCFo) é dado pela equação (2.9).

Rollet ressalta que o uso de um esquema inadequado

ie pesos provoca efeitos drásticos nos parâmetros de vibração térmica

e escala; já nos parâmetros Dosicionais esta influência ê menos acen

tuada~.

rIr.IO Reflex6es Eliminadas no Refinamento por Mínimos Quadrados

Há possibilidade de rejeição de reflex6es, atribuin

io-Ihes peso zero (seria~ consideradas não observadas) nos casos se -

gUlntes:
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•
III.12 Nota sobre o Refinarneijtode Maçromoleculas

Quando aumentou o número de macromoléculas oara ~s /

quais derivaram-se modelos aproximados por difração de rai.os-X, ?as

sou-se a tentar diversos métodos para efetuar o refinamento jestas es

truturas. Isto porque o custo convencional do refinamento por míni 

mos quadrados, nos modelos destas estruturas, que contém de centenas

a milhares de itomos se torna proibitivo. Nos artigos de referincia

27,28 e 29 encontramos métodos propostos para efetuar tais re:inamen

tos.

Devemos porém lembrar que somente obtemos bons resulta

dos de refinamento de estruturas cristalinas, se partirmos de dados

de difração acurados.

No caso de macromoléculas, se torna necessário medir 

mos a intensidade de milhares de reflexões de cristais facilmente de

terioráveis sob ação dos raios-X. Como vimos, o difratômetro conven 

cional apresenta alta precisão na eficiência da contagem de fotons p~

ra registro particular de reflexões.

De forma a maximizar a velocidade e efici~ncia desta /

coleta de dados, deve-se simultaneamente medir o maior número possí 

vel de reflexões. Neste sentido, diversos laboratórios estão desenvo!

vendo difratômetros que tentativamente denominaremos "difratômetros/

de superfície 11. Temos por exemplo o difratômetro HAD ("r·lultiwire Area

Detectorll), capaz de medir mais de 1000 reflexões por hora. Foi testa

do com excelentes resultados em diversos proteínas30
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IV.l.a Fator de Dispersão Anômala no CompostQ_tQrmª

to de Zinco Dopado com Manganês (Mn-Zn_~_JC~H)2

2H2º

Usualmente, no cálculo dos fatores de espalhamento a 

tômico fr dos átomos, admitimos que a energia de ligação dos elétrons

ao núcleo é desprezível, comparadas à energia do fóton de raios-X. Des

:a forma admitimos que o espalhamento seja feito por elétrons livres.

Um elétron livre corresponde à urna unidade de espalhamento atômico, e

portanto o espalhamento máximo proveniente de um átomo é igual ao nú

~ero atômico Z deste átomo.

Na realidade, os elétrons podem ter poder de espalha 

mento diferente do admitido para o elétron livre, particularmente~

do se trata dos elétrons que se encontram mais próximos ao núcleo, es

tando portanto sujeitos à uma força atrativa maior. Tais elétrons são

responsáveis pela ocorrência do fenômeno de espalhamento anômalo.

Para comprimentos de onda do raio-X pouco menor que a

aresta de absorção do átomo, a ocorrência deste fenômeno se acentua .

Podemos escrever a onda resultante f em termos da onda

normal fO, com a ajuda de correç~es real fi e imaginãria fi', na forma

(4. l)

onde i significa um avanço de 900 na fase espalhada por tais átomos32.

As correç~es de dispersão dependem da radiação utiliz~

da e, de forma suave, do ângulo de difração e .

Para nossa estrutura, (Mn-Zn) (COOH)22H20, contendo áto
mos de Zn e Mn ternos os valores de 6f' e 6f" na tabela 4.1, para as

radiaç~es de cobre e molibdênio.

Se usarmos radiação de cobre, acentuamos o fenômeno de

espalhamento anômalo de nossa estrutura. A existência deste pequeno /

fator pode nos ajudar a diferenciar os ãtomos de Zn dos Mn e portanto

Jtilizaremos radiação CuKa n0 coleta dos dados de difração de ~ossos/

monocristais.
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IV.l.b Fator de Absorção

A ocorrência de absorção de raios-X dentro do cristal

reduz a intensidade ~ do feixe ~ ~ ~ difratado por u

rna quantidade que depende da densidade média dos elétrons no cristal/

e da trajetória percorrida pelo feixe dentro deste.

Após atravessar uma espessura ~, o feixe é descrito p~
- 32

ia equaçao

(4.2)

onde I i a intensidade do feixe antes de atingir o cristal, I i a ino -
tens idade do feixe d1fratado e ~ i denominado coeficiente de absorção

linear. A fração A=I/Io denominamos coeficiente de absorção.

° coeficiente de absorção linear i calculado segundo a

expressao:

P.
1: (_1._)
1 100

(~) .
1.

P

(4.3)

•

onde p i a massa específica do cristal, Pi i a porcentagem do elemen

to Ei no composto (para o formato de zinco-Zn(COOH)22H20, temos 34,16%
de Zinco, 50,17% de Oxigênio, 12,54% de Carbono, 3,14% de hidrogênio),

(~/p). i definido como o coeficiente massicode absorção do elemento i-
1.

tabelado nas Int,Tables, vol.III(38). ° coeficiente massico de absor -

çao depende essencialmente do comprimento de onda da radiação utiliza

da .

Para o composto formato de zinco, com densidade calcu

lada 2,197 g/cm3 o valor calculado do coeficiente de absorção linear

foi de 59,382cm-l, usando radiação de cobre. Como os cristais que ut!

lizamos na coleta dos dados de difração são muito pequenos (menores /

que O,2mm), a correção de absorção não influi sensivelmente nos resul

tados obtidos. Mesmo assim esta correção foi efetuada para os compos

~os puro e dopado com manganês 9%.
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Nível Zero

Fig.4.l Esquema Representativo de Nível Zero para

o Monocristal Formato de Zinco puro
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Por outro lado temos

cos2n(ky + k+t)r 2

k+t
= cos2nky cos2~---r 2

e
- sen2nky

k+~
sen 21T ---r 2

k+t

k+R.
sen2TI(ky + ---) = sen2TIky

COS21T-+
r 2 r

2 (4.6)

sendo

+ cos 21Tky r sen21Tk+J!.
2 (4.7)

k+J!.
21T(-) = 1T(k+J!.)

2
, já que k,J!.são inteiros.

Também como cosn1T=(-I)n e senn1T= O, reescrevemos (4.6) e (4.7), como

COS21T(ky + k+t)r 2

sen21T (ky + k+R.)r 2

Logo (4.5) fica

k+t
= (-1) cos 21TkYr

= (_I)k+J!.sen21TkYr

N/2
L:

r=l
f (COS21T(kx +tz ){COS21Tky +r r r r

k+R.
+ (-1) COS21Tky}- sen21T(kx+~ ) {sen21Tky -r r r r

Consequentemente para

(4.8)
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k+~ = 2n, anulam-se os senos e (4.8)torna-se

N/4
FH = 4 L f cos 2n(kx +tz )cos 2nkyr=l r r r r

k+Z=2n+l N/4
FH = 4 ~ f sen2TI(kx +iz )sen 2TIky

r=l r r r r

IV.2 Obtenção dos Dados Experimentais

IV.2.a Coleta dos Dados de Difração

Colhemos dados de difração de 3 monocristais: formato

de Zn puro, dopado com Mn 5% e 9%. Para tanto, utilizamos um dlfra 

tômetro automático CAD4 acoplado ao computador PDPll.

Utilizamos radiação Cuka com monocromador.

Os parâmetros das celas unitárias encontradas estao !
na Tab.4.3.

Escolhida a cela unitária, através de programa compu

tacional adequado, indexamos as reflexaes e iniciamos a coleta compl~

ta dos dados de intensidade. Fixamos os parâmetros:

o o
e: entre 1 e 75

Tempo máximo para medida da reflexão: 120 segundos

1>20 para considerar observada a reflexão.

Restringimos a coleta das intensidades a apenas 1/4 da

esfera de reflexão (sistema monoclínico) excluindo-se as reflexaes /

sistematicamente ausentes. Assim foram colhidas reflexões de índices

h variando de -10 alO; k de O a 8 e t de O a 11.

Fizemos controle de intensidade a cada 5.400 sego tes

tando se o valor medido de intensidade das reflexões padrão ma~tinha

se dentro de 80% do valor medido inicial.

Uma vez terminada a coleta dos dados- em torno del.lOO
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reflexões independentes, o computador nos fornece a listagem comple

ta das reflexões com a medida da intensidade total, das intensidades

de fundo 1 e 2 e os ângulos kappa 6,~,w e k. A intensidade integrada

de cada reflexão corresponde a diferença entre a intensidade total e

duas vezes o produto das intensidades de fundo B1 e B2.

IV.2.b Redução dos Dados

Arquivamos em fita magnética os dados colhidos.

Passamos então a efetuar a redução dos dados, ou seja,

reduzir as intensidades medidas pelo difratômetro à módulos dos fato

res de estrutura relativos observados.

Isto é feito sabendo-se que existe uma relação de pro

porcionalidade entre a intensidade medida da reflexão e o módulo do

fator de estrutura observado para esta reflexão:

(4.9)

onde K é o fator de escala- tornado unitário, (LP): fator de Lorentz e

Polarização e I: intensidade integrada.

A expressão do fator de Lorentz e Polarização para a

geometria específica do nosso difratômetro é dada por:

2 2 2
1 (cos 26 +cos 26) (cos2e +cos 28 )

LP = - m 2' c + m c ( 4 • 1 O)
2 1 + cos 26 1 + cos 2e

m m

a
/para o mono cromado r (para radiação

2e é o ângulo de difração 2e parac

onde 2e é o ângulo 26 de Braggm

Cuka , este àngulo é de 26,60);
amostra cristalina.

O fator de Lorentz e polarização engloba efeitos de 2

fatores: o fator de Lorentz- que depende estritamente da técnica uti

lizada para coleta dos dados, e do fator de polarização- independente

d ~. (32)esta tecnlca .

O termo de polarização -p, leva em conta o fato de que

a eficiência da reflexão dos raios-X feita pelo cristal monocromador,

varia com o ângulo de reflexão. ~ b feixe de raios-X ( não

polarizado), atinge a superfície refletora possuindo fotons com vetQ

res elétricos apontados ao acaso em direções normais à direçãc de pr~
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pagação, sendo que podemos decompor estes vetores elétricos em 2 di

reções: urna paralela à superfície refletora- 11/, e outra perpendicu
lar à ela - I~. Após sofrer reflexão, o feixe de raios-X emerge com

pondo-se predominantemente das componentes 11/, então o feixe é di-

to parcialmente polarizado. A reflexão dos vetores 1// e 11 depende/

da densidade eletrônica do plano refletor e do ângulo de reflexão /

26.

o termo Lorentz-L, provém do fato de que, para trazer

à superfície da esfera de Ewald os diferentes pontos recíprocos, ne

cessitamos de tempos diferentes.

O programa que faz a redução dos dados também calcula

os desvios padrão alF I baseado em estatísticas de contagem. A saídao

deste programa nos fornece como dados principais para cada reflexão/

medida hk~ sua intensidade total integrada I, os valores de radiação

de fundo Bl e B2' os fatores de estrutura Fobs- corrigidos pelo fa 

tor LP e os fatores de espalhamento atômico.

IV.2.c Correção de Absorção

A correção de absorção pode ser efetuada nos dados re

duzidos atravis do programa computacional ABSCOR. Corno dados de entra

da para o programa, fornecemos os índices de Miller de todas as faces

do monocristal utilizado na coleta dos dados e também as distâncias /

separando o centro de massa das diversas faces. Na Tab.4.4 encontra 

mos indexadas as faces do monocristal formato de zinco e também as

distâncias que separam estas faces do centro de massa, para os compo~

tps puro e dopado com manganês 9%. As medidas das dimensões dos mono

cristais foram efetuadas na própria escala graduada do difratômetro/

CAD4.

As fórmulas seguintes são utilizadas pelo programa /

ABSCOR:

F (corrigido) = F (não corrigido) * Ao o

cr (F ) corrigido = a (F ) (não corrigido) * Ao o

onde A = I/I é o.coeficiente de absorção, definido na eq. (4.2)o



-79-

IV.2.d Transformação dos F03S- Relativos em Absolutos

As intensidades medidas pelo difratômetro estão numa

escala relativa (é muito difícil medirmos experimentalmente intensi

dades absolutas) portanto os valores de IF b I são também valores reo s -

lativos. Para podermos aplicar o método direto para a resolução de e!

truturas cristalinas, é necessário colocarmos os fatores de estrutu

ra relativos observados numa escala absoluta. Para tanto, utilizamos

uma aproximação teórica- usualmente o método gráfico de Wilson- con

vertendo os valores da escala experimental relativa ã uma escala ab

soluta.

Pelo método gráfico de Wilson obtemos além do fator de

escala K- usado na redução dos F relativos em absolutos IF bl=KIF 11,a re
também o fator B de temperatura isotrópico, idêntico para todos os ã-

cornos da estrutura, descrevendo uma estimativa dos efeitos dos movi 

mentos térmicos (vibracionais) dos átomos.

No tópico IV.l. a vimos que a unidade de espalhamento ~

cômico é o elétron, portanto a amplitude da onda espalhada por um e 

létron é tomada como amplitude unitária.

Se os Z elétrons de um átomo se concentrassem num pon

to (átomo puntual), não haveria interferência destrutiva entre as on

das por eles espalhadas, e nãó haveria variação de f com (sene/À) co

~o indicamos pela linha superior na fig.4.2.

Porém, sabemos que os átomos possuem uma amplitude de

vibração, ~ diretamente proporcional à temperatura. O efeito

deste movimento térmico é o de aumentar o volume ocupado pelo átomo ,

fazendo com que o fator de espalhamento atômico f do átomo real de

caia mais rapidamente que o modelo ideal, estacionário f ~Fig.4.2).o
waller(33) mostrou que uma boa aproximação ?ara corri-

gir o efeito do movimento térmico na intensidade das reflexões de rai

os-x é dada pela expressao:

onde B, denominado fator de temperatura isotrópico está relacionado /
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Fig. 4.2 Fator de Espallúimento Atômico
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Fig.4.3 Método de Wilson para o Formato de Zinco. Os valo

res calculados para o Fator de Escala e parâmetro

Térmico Isotrópico foram respectivamente 0.143 e

0.97.5.
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com a amplitude quadrática média do mvi.m.e1'lto ténaico(33)

B = 8'11'2 2~
Em 1942 Wilson descobriu a seguinte relação matetaiUoa:

:: ln K _ 2Bsen2e
À

onde f é o fator de espalhamento atômico do átomo j, e o ângulo de
- 1 ·t 2 2Bragg, À·O comprimentode onda da radiaçao utilizada, <·f'F > e <r-f >r

são definidos respectivamente comointensidades média observada e c,l
culada(34) •

Assim, graficando tn Y 1/ <~ f~> contra (sen2e)/Ã o~re .' J
temos comoa inclinação da curva o fator deJtemperatura isotrÓpico I
26, e extrapolando e-.oo en.contramoso valor do fator de.escala (I..nX).

Utilizando o programa c~putacional FAMEobtemoso gr<i

fico de Wilson; na Fig. 4.3 temos o gráfico correspondente ao monocri.!,
tal formaco de zi.nco puro. Os valores calculados das constantes K e B
foram respectivamente de O, 14 e 0,975. Par.a iniciar o refinamento da
estrutura podemosutilizar os valores de K e B fornecidos pelo 'mitodo
gráfico de Wilson.



TABELA 4.1 Correções de Dispersão para Fatores de

Espalhamento Atômico31

IA~
!.

b. fi
tJf"I

tJ
fI C:. f"

I I
I

-+---
II

I

sene/À)=o 0.6 :

O
0.40.6 I O0.91.3 '0.00.6o. ~ 1. 3

I

I
I

,
2.9 1 0.4

I

Mn I-0.5-0.5 ,3.02.9 0.30.3 10.90.6').9 1.3 ;

Zn

I-1. 7-1.7 '0.80.70.7 10.3
0.3

0.2 11.61.51.5 1.4 I
I-v----

~.'--". ---.-J

CuKa
tvbKa

TABELA 4.2 parâmetros das Celas Calculados na Câmara

de Precessão;Formato de Zn+Mn 9%

a = 8,61 AO

b = 7,15 AO

c = 9,25 AO
o

a =15= 90

6 = 97,5°

.,,, ~I I'
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TABELA 4.3

Fonnato de Zr+Mrl !parâtretros da Cela
I-T-
a (Ao) i b(AO)

- Difratânetro CAD-4

a 8 y

0%

5%

9%
i8,693±0,001 \7,142±0,0011...9,304±0,001 .89,98±0,0117,62±0,01 190,03±0 ,01 I

I \ rl I
!8,692±0,OOl\7,144±0,001!9,309±O,OOl 90,06±0,OJ.: 7,63±0,01~O,02±0,Olq

\8,7ll±0,001\7,162±0,001l9,332±O,001 !90,OO±O,Ol .7,58±O,Ol ao,OO±O,Ol I
I : I l: I I j

TABELA 4.4 Distâncias entre as Faces Cristalinas e

o Centro de Massa para os Monocristais/

Formato de Zn Puro e 9%.

PLANO W~IH KLi DIST(cm)IDIST(cm)I

9%

I

PURO
\

I

1 I

-1 °°[ 0.0137 I0.0085

2

-11O!0.0109 I
0.0063

I 3
!

-1
-1 O0.0094

I

0.0063I i4
OO 10.0066 I0.0037

I5
1O O0.0137 0.0085

6

1-1 .)0.0109
I

0.0063I I

7
i

1 1 O0.0094 0.0063
,

I
8 I

O
O-10.0066 0.0037
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ISOAN, os parâmetros de temperatura isotrópicos em anisotrópicos (ver

item 11.6). Prosseguimos o refinamento seguindo o tópico 49 do rotei-

d' - -1 1 - d h'd •. 42ro 111.11.1ntro UZlmos entao nos ca cu os os atomos e 1 rogenlo I e

terminamos o refinamento seguindo o tópico 59 daquele mesmo roteiro ,

ressaltando que no grupo espacial P2 /c não há restrição para refina1 -
mento dos parâmetros de temperatura anisotrópicos das posições espe -

ciais. Ao final do processo de refinamento dos parâmetros posicionais

e de vibração térmica anisotrópica obtivemos R=O,088 e Rw=O,116. A

distribuição da função de minimização d= ~ w. I~F. i2 contra os inter-. 1 1 11-
valos de IF I encontra-se na Tab.5.1. -o

V.2.b. Refinamento usando esquema de pesos ~i =

= l/o (F ).-~-o 1

o esquema de pesos que se mostrou mais adequado para /

prosseguir o refinamento desta estrutura foi o esquema w.=l/o(F )..1 o 1
Após 2 ciclos de refinamento dos parâmetros posicionais e de vibração

têrmica anisotrópica, obtivemos R=O,073 e R =0,112. Por meio de prograw -
ma computacional adequado obtivemos a listagem dos \F ! e IF i onde /o C

I, F -'F 1I 1>15. Examinamos as reflexões listadas e constatamos (3 i ~re. o' c -
gularidadeda presença de pares Frledel do tipo hOO, colhidos aciden-

talmente no difratômetro quando estabelecemos o eixo ~ e semi-eixos ./

positivos ~ e E formando 1/4 da esfera de reflexão onde fizemos a co

leta dos dados. Por meio então do programa computacional adequado r~

jeitamos do conjunto dos dados uma das reflexões Friedel, e efetuamos

dois ciclos de refinamento, obtendo R=O,070 e R =0.106 usando o mesw

mo sistema de pesos.

Efetuamos então nova listagem das reflexões em que

F -iF '11>15 que constou de dez reflexões. Observamos que se:~s ~stao c -
vam associadas a :Fol<iFci do valor elevado, sendo as quatro ref~exàes
restantes fracas.

Podemos então sugerir que o erro de medida Q~stas re 

flexões mais intensas provêm de dois fatos:

a) Erro sistemático na determinação do fator de atenu

açao.







-90-

0(")

.?If

.~.;;
J

Fig.S.l Vista estereográfica da molécula de formato de zinco
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.c .•. o .• '"'z••• o - H
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F1g.5.2 - Elapacotamento das moléculae na cela unitária vista estero

CJJlaf1Camente.
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TABELA 5.1 Distribuição da Função de Minimização

contra Intervalos de IF I ,ao finalo
do Refinamento usando Esquema de Pe -

50S Unitário. Rtotal=O.087 .

•_·0 __ '· __ •••.•• , .•

I
N9 de refle- I

R 2 ~

Intervalo de

R

1< í w. I LiF. ! > i. 1 1 1IF I

1=
xoeso

I

O ~ 4. 75

1070.20I 0.91

6.70

1050.16I 1. 42

I:· I

9.00

11. 90

104

107

0.13

, 0,12

1. 85

2.83

15.60 1060.113.49

23.30

1090.116.70

I

!

33.00

I1090.1115.66
I

,I

46.00

I
1050.0711.82

i
58.00

1010.0718.54

107

0.0793.6S

_________ •._____ • ___.• 'n ____ L _________
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TABELA 5.2Distribuição da função de minimizaç~o con-

tra intervalos de IF I e (sen6)/A ao final

odo refinamento usando o esquema de pesos /

w,=l/a(F ), ; Rt t 1=0.058

101 o a-

---- --I
R 2 R "

I

Intervalo de
N9 de Re-RI I I, ..:.< E w, llF, I > < L: I ~F, I '

I'111 '11iF :
flexões

i 1= I 1=
I

i
o I

O

4.00 I111 \

I
I

0.11 0.10 0.21
I

5.70 I

112 0.070.12I
0.28I

I

I, I7.74 1160.060.10i0.30I
10.20

930.050.07 0.33i. I

13.35
1070.050.11 0.74

19.85

1020.050.07 0.96

28.10

1160.050.07 2.00

39.00

1040.040.06 3.03
I 50.00

94
,

0.03 0.05, 3.93

82

0.100.30 64.30

Intervalo de

(sen8)/À

o 0.27

0.35

0.40

0.44

0.49

0.52

0.55

0.58

0.60

N9 de Re-;

f1exões I

89

107

103

95

127

97

106

114

83

116

R

0.11

0.10

0.06 I

0.05

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

2
< Ew. 16F. I >.1.1.

1.

0.38

0.19

0.11

0.10

0.06

0.05

0.04

0.04

0.04

0.04

<~it.Fi!2 ~

'26064 j
I
I

24.08 I

3.35 I2.40

1. 51
0.67

0.63

0.50

O. 34

0.36
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TABELA5.3 - Parâmetros posicionais e de Vibração térmica finais - R=Q,058
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TABELA 5,4 - Amplitudes atômicas de vibra~ão (em Angstrom) ,

rara o formato de zinco puroR=O,58.

NO ~"'''E uCld)U(i'., "UC3r3)UCl,l)UCt,3)vez, :q
•••

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZN t

1,01291~,l'lU'.0',~15310.~00500,~~l1e10.~V'~lÇll

,
ZN I l',011U',"'lU'"'.Rlil.·e,910\l1h5V1,0~U4I/J,~~llll

3

o 1 0,0177'5~,~lI/l3~~.~2lt~VI.00271110,~0~211.0,\lI~7\1

•
o 2 e,Ute.',fJ1A4ie,tIl8ecJe,eUl3-0, "'VI'5-0,11l~'5t111l, o 3 e,011l~50,IIlIQl'91/J,021U-0,00338f1,P0tt21-""",(/l\ÇIl~

••

o 4 0,PUHf1,1Ilt'4j!70,f1U17-\lI,Dl0l5U0,014.511-0,1111"1'411

.,

C 1 1,0t~fti'0,111\8121'1,02043f1,l!Il!1lIJt-1,le:U5-0,0"'~i1

•
C 2 e,ltHl",Pl18~40,n128-"I!III4&50,005.t-1'1,00228

•
05 e,IlS! 1fl.0i'25l',(!li8ta]" ,I!JUU0, ",4184-P,0P~43

li
o • !li,e 15.51,11I.".I,U171I.'"''l,ee257e.eU55

NO
""I4f. ti (\" 1
1:I(2,&,)8(3,3)BCl,l)e(l,])8C2,3)------ --.- ..-.-.- .------.-.-..-.-.-.... ----

IN

t 1,0 c? /I
I ,1/1(/ltl1,209I.I/ll"',17i-1I,fle8

l
ZN l 0,QQa

l,tl811,750-'.PJ510,ii4",111

:5

o\ 1,1/<'2
\,b071,"130,2131,01.-",5&~

•

o 2 1,e.b3
1,4'5'51,/1"2"'.341-e,051.",1142

5

o 1 1,\81\,'570l,\&5-".2t11', •• 5-",084

fi

o ~ l,b('lq
\ " 173.41.-e,4U1,132-0,ft6'

7

C1 1,S 11 q
\ ,Il3l1,.130.1'8.0,251-0,11'5

8

C2 1,\!l'l'
1,UQb2,4715-",3t150,4113-',14e

•
05 1,1 ,~

1,7182,2t110.l11',3U-e.031

U

o fl I,c3b
5,28&2,41410,854.',2831,761
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TABELA 5.5 Distâncias e ângulos interatômicos finais

(R=O.058)

19 Octaedro

Zn(1)-0(1')-2.097(0.001)AO

Zn (1) - O ( 2) - 2. 067 (O. OO1) A°
Zn(1)-0(3) -2.144(O.OOl)Ao

O (2) - Zn ( 1) - O (1' ) - 8 9 • 49 (O • 05) °
0(3) -Zn (1) -O (1') -87.20 (0.05) o

O(3)-Zn(1)-0(2) ~92.51{0.05)o

29 Octaedro

Zn(2)-O(4)-2.160(0.001)AO

Zn(2)-O(5)-2.101(0.OOl)Ao

Zn(2)-0{6)-2.049(0.002)Ao

O(5)-Zn(2)-0(4) 88.82(0.05)°

O(6)-Zn(2)-0(4) 89.93(0.07)°

O(6)-Zn(2)-O(5) 90.32{O.06)o

Formatos

C(1)-O(1)-1.250(O.002)AO

C(1)-O(2)-1.254(O.002)Ao

C(1)-H(2)-O.920(O.002)Ao

O(1)-C(1)-H(2)-116.12(O.16)o

O(2)-C(1)-H(2)-119.42{O.18)c

C(2)-O(3)-1.256(O.002)Ao

C(2)-O(4)-1.246(O.002)Ac

C(2)-H(1)-1.042(O.002)Ao

O(3)-C~2)-H(1)-116.63(O.15)o

O(4)-C(2)-H(1)-117.82(O.17)o

::::ontinua ..•
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TABELA 5.5 (continuação •••••• )

Moléculas S! _
O(S)-H(3)-1.087(O.OOl)Ao

O(S)-H(4)-l.208(O.OOl)Ao

H(3)-O{S)-H{4)-71.84(O.07)o

H(3)-O(S)-Zn(2)-14S.27(O.11)o

H(4)-O(S)-Zn(2)-126.17(O.09)o

O(6)-H(S)-O.973(O.002)Ao

O(6)-H(6)-1.03S(O.002)Ao

H(S)-0(6)-H(6)-98.86(0.lS)0

H(S)-O(6)-Zn(2) 127.18(0.13)°

H(6)-O(6)-Zn(2) 130.38(0.11)°

Pontes S!HidrogêniO-
! IdentificaçÃo

ângulo (0)D".tincias (Ao)I

! A
I

B C ABCA-BIB-cA-CI

! 0(5)1 H(3)
0(2")

126.66(0.08)1 1.087(0.001)
1.994(0.001)2.784(0.18)I

O (5)
H(4)0(3)118.53(0.07)1.208(0.001)1.944(0.001)2.735(0.17)

0(6)

H (5)0(1" )157.47(0.11)0.973 (0.002)1.826(0.001)2.786(0.23):0(6)
H(6)0(4"')178.39(0.12)1.035(0.002)1.698(0.001)2.733(0.20)

C' )
11x - -y - +z

2
2

( ")

x1 +y z

(li') l-x...l... +y

1
- - z2

2
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V.4 Refinamento das Estruturas dos Compostos Formato de Zinco Dopado

com Manganês 5% ~ 2!

V.4.a Roteiro Geral de Refinamento das Estruturas

Os aspectos básicos dos refinamentos efetuados resu

mem-se em:

estabelecermos corno coordenadas posicionais inici

ais para todos os átomos da estrutura as obtidas ao final do refina 

mento da estrutura do composto formato de zinco puro, fixando os par!

metros de vibração térmica isotrópica dos íons zinco em 2.5, e dos /

restantes átomos 3.5;

introduzirmos nos cálculos por mínimos quadrados o

íon Mn++, com parâmetro de vibração térmica inicial 2.5. Para cada cri~

tal misto, introduzimos nos cálculos o Mn++ com fator de ocupação fi 

xo, segundo as três possibilidades diferentes, descritas no item V.l .

Admitimos então para cada cristal misto a existência de três estrutu-
~'" ~fõ:~ ele cC<.ec •••. eo

ras cristalinas distintasr, submetidas a processo de refinamento por roi

nimos quadrados;

como o fator de ocupação do íon Mn++ no retículo é
muito pequeno (0,05 para o monocristal dopado 5% e 0,09 para o 9%), e~

te átomo contribui nos cálculos dos fatores de estrutura como um áto

mo muito leve e portanto não há sentido físico em refinar sua vibra 

ção térmica. Decidimos então igualá-la sempre no estágio isotrópico ao

fator B do átomo Zn na posição especial correspondente, e manter o íon

Mn++ com parâmetro de vibração térmica isotrópica até o final do refi

namento;

somente com a estrutura refinada ao máximo (R~O,07)

processamos o refinamento por mínimos quadrados do fator de ocupação

d •. ++ .•. d f' • do 10n Mn no ret1culo, manten o 1XOS os restantes parametros a es-

~rutura. Após cada ciclo de refinamento, ajustamos manualmente o fa

tor de ocupação do átomo de zinco correspondente, de forma a sempre ,I

manter constante nos cálculos por mínimos quadrados a multiplicidade /
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xões,efetuamos refinamento dos parâmetros posicionais e de vibração

térmica isotrópica (ver roteiro III.jj), obtendo ao final R(5%)=O,109

e Rw(5%)=O,135, R(9%)=O,111 e Rw(9%)=O,113. Os valores finais obtidos

para os parâmetros de vibração térmica isotrópica dos átomos de Zn es

tão dispostos na Tabela 5.6.
- .. - ." .. -

Fixamos entao o parametro de vlbraçao termlca lsotro

pica do íon Mn, transformamos os demais parâmetros de vibração térmi

ca em anisotrópicos e continuamos o refinamento da estrutura, com o

mesmo esquema de pesos (unitário), obtendo ao final do processo R(5%)=

=0,094 e R (5%)=0,118, R(9%)=0,079 e R (9%)=0,090. Completamos entãow w

a estrutura introduzindo nos cálculos os átomos de hidrogênio (ver V.

2) •

Adotando então esquema de pesos w,=l/o(F ). e todas /101

as reflexões processamos mais alguns ciclos de refinamento dos parârn~

tros posicionais e de vibração térmica anisotrópica de todos os áto 

mos exceto os hidrogênios obtendo ao final R(5%)=0,077 e R (5%)=0,117,w

R(9%)=O,071 e R(9%)=O,111 com fatores de escala k(5%)=O,323 e k(9%) =

=0,06152. Os parâmetros de vibração térmica anisotrópica finais obti 

dos para os átomos de zinco encontram-·se na Tabela 5.7. As principais

distâncias e ângulos interatômicos da molécula, com os desvios padrão

estimados encontram-se na Tabela 5.8. As distribuições da função de

rninimização contra intervalos de 1FoI e (sene)/À, juntamente com a li~

tagem das reflexões para as quais IIF I-I F 11> 20 encontram-se, para oso c
compostos dopados 5% e 9% respectivamente nas Tabelas 5.9 e 5.10. Nes-

tas tabelas notamos nas reflexões fortes (baixos sena/A) erros sistemá

ticos provocados pelo efeito de extinção primária e secundária._

Para o composto 5% prosseguimos o refinamento efetuan

do dois ciclos de refinamento por mínimos quadrados do fator de ocupa

ção do íon Mn++ no retículo, mantendo fixos os demais parâmetros e ob

servamos valores deslocamento/erro (d/e) menores que 0.4, obtendo ao

. f - 5 ~ ++ ~ 1 - /flnal ator de ocupaçao 0,0 1 para o ~on Mn no ret~cu o. Os Iatores

R e escala não se alteraram com este refinamento.

Para o composto 9% efetuando idêntico refinamento ob 

servamos valores d/e~5, sendo o fator de ocupação final 0,1002 com fa

tor de escala 0,06175.

Na Tabela 5.11 resumimos os resultados do refinamento/
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b) Obter um valor preciso para o fator de dLenuaçàoi

c) Efetuar a correção devida a extinção primária e se

cundáriai

d) Se todas essas precauções não conduzirem ao refina

mento desejado ainda nos restaria o recurso de proceder a coleta de da

dos a baixa temperatura.



TABELA 5.6 Parâmet-ros de vibra(;ão térmica isotrópica
dos átomos de Zn dos formatos de zinco do

pada Mn 5'~ e 9%. Esquema de pesos unitá 
rio

t-i
f-

t

r
-~-~-~-_ .... --+--- ...._.~ -._.. ------ ------ -T

Atamo Composto5% Compostos 9%

~ Possibilidade

i~-------r
"- ----- .'-'.- I

nome
ix yz R~O,11 R~O, 11Testada

--'--'---I
Zn lI)IO 1 1. B=0.3353 B=0.4788

1.0

I
o

22
,-j

,

I I
1 O 1Zn (2)

B=0.9501B=1.0~35Mn(l). Zn (1)

I

22
IL ___

- -t--
j-- '-'-,

I

O 1 ~ I B=0.3630
I

Zn (1)
B=0.5780

I2 2 f

I I
Zn (2)

I1 O 1 IB=0.8890 Mn(2)+Zn(2)B=0.8L95
2

2
I

I II
. ________ ._m ---1Zn (1)

IO 1 1 B=0.2984 B=O .1712
2

2 SimultâneosI

Zn (2)

,101. B=0.9669 B=1.3308
II

2
2I II

I
---__o_.-_._

- !

ft

t
"'"
;-

.
I:

~

r



//
anisotrópicos dos ;3 tomos deTABELA 5.7 Payãmetros de vibra~ão térmica/

z~~co dos formatos de zincotMn
/Í/ (J (F ) .•o 1

5'.'; C' 9\;1;. EeJ'-:l.uema de pe:,;)s

~.

(4)10.0034 (2)1 0.0281 (6)10.00781(11)10.00658(7)

I--------- ~ - --,- --~-~

Mn(2} ,Zn(2)

0.00301 (6)1 O.110459(R) 10.00174(5)

Sirnu1tânPO

0.0026l(7}I 0.00778(12)1 O.()ObTlCn

0.00306(6)10.00474(9) 10.00507(6)

0.00320 (6)10.0081 (])

Composto 9%, R"O, 07 ~PoSSH>iJidade

B . I B [B--- -- I Testada

xx yy zz

0.00280 (7)/0.0045 (1) 10.00515 (7) I

c __ I Mn (1)'7.n(1)
0.006-") (7)1

•

B
zz

(3)1 0.0017 (1)

(3) I 0.0019 (1)

(2) I 0.0034 (2)

(4) I 0.0038 (2)

(3) I 0.0017 (1)

=0,07

-.

Composto 5%, Rx y z

BBxx yy------ O ~ ~
0.0020 (2)0.0037

2 2
1 O 1

0.0024 (2)0.0076
2

2

..--.---
--- -- ._------ --- -- ----.--- ----

O 1 1
0.0021 (2)0.0038

2 2
.!. O 1

0.0019 (2)0.0072
2

2
--_.'--

-...----
O 1 ~

0.0019 (2)0.0033
2 2

1 O 1

0.0020 (2)0.0072
2

2

--'

Zn (1)

Zn (2)

7.n (2)

Zn (2)

Zn tI)

Zn (1)

Atamo----,
Nome'

I
r-.o
.--l
I
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~ 5.8 Principais distâncias e ângulos interatômicos dos compostos formato de zin

CO puro e dopado Com manganês 5\ e 9\. O átomo denominado Mn(l) ocupa a pc.

- 1 1 2) - 1 1 1liçao especial (O! '2): Mn( ocupa a pos1çao espec1a (102')

~ Ca\p:l6to~to cklpedo 5\ Carqxlsto ~ 9\

Puro

)t\ (1)"Zn (1)Mn(2)"Zn(2)S1m.lltâneoItl(1)+Zn(1)Mn(2)+Zn(2)
I

Sim.lltâneo

Zn(l)-G(l' )

2.097 (O.OOllAC2.096 (O.004)AO2.097 (O.004)AO2.096 (O.004IAo2.103 (O.OOllAo2.101 (O.OOl)Ao2.102 (O.001)AO

Zn(lj-0(2) 12.067(0.001)Ac

2.075 (0.003)Ã"2.075 (O.000)""2.076 (0.003) li2.071 (o. 001lAo2.071 (0.001lA:2.072 (0.001) A'

Zn(l)-G(3)

2.144 (0.OO1IAo2.149 (0.003)A·2.150(Q.003)~2.148(0.003)":2.153 (O.OOl)Ao2.153(0.001)"-2.153(0.001)"-

O(21-Zn(11-0(1')!89.49(0.OS)o

89.75 (0.14)°89.75(0.14)°89.71 (O.14r89.49'0.004)°89.44(0.04)°89.44(0.04}o

O(3)-Zn(1)-o(1')

87.20 (O.OS)O87.17 (O.l3f87.20(0.13)"87.19(0.13t87.20 (0.04)"87,17(0.OW87.15(0.04)1;

O(3l-Zn (1)-o (2)

92.51 (O.OS)·92.58(0.12)"92.53 (0.121"92.47 (0.12)'92.73 (0.04)092. 6S(O.04)092.69(0 •.04)"

-. .. --

2.170(0.001)AoZn(2)-0(4) 2.160 (0.OO1)}12.165 (0.003)t2.161 (O.003)A"2.1S8(0.003)A" 2.169 (O.OO1)Ao2.170 (O.OOlIAo

Zn(2)-o(S)

2.101 (O.OOl)'2.100 {O.003)1(2.100 (0.003)A'2.099(0.003).6:'2.110 (O.001)'"2.112 (o. 001)". 2.11(0.001)A'

Zn(2)-0(6)

2.049(0.002)(2.066 (0.004)1t2.065(0.004).'2.066(0.004)';2.057 (O.001) r.'2.060(0.001)0'.'2.058 (O.oollr"

o l~)••Znl2)-O (4)

65.62 (0.005r88.55 !O.lir86.86 (O.lir65.96 (O.12J'88.36(0.004)"88.36(0.04)'88.36(0.04)'

O(6)-Zn(2)-0(4)

89.93 (0.07"90.02 (0.17)'90.08(0.17r90.03(0.181'89. 7S 10.06r89.81 (0.061)"89.81 (0.06T

o (6)-Zn(2)-0 (5)

90.32(0.06"90.72(0.14r90.72(0.14)'90.90(0.15)'90.35(0.05)'90.40 (o. 04)'90.42 (0.04)"

Formatos

Ca1l:Osto 5% Carcxsto dopado 9%

RJ:a.a;

COip)stofot1(l)"Zn (l)/'TI (2)-Zn(2)6inultãneo/'TI (l)-Zn (1)fot1(2)+Zn(2)Sinultãneo

Puro C(l)-O(l)

1.250 (O.002)«1.2S6(0.005~1.257(0.005Ig'1. 257 (O.oo5)~1.254 (O.002)A1.257 (0.002) .•.•1. 255 (0.002) ,,-

C(l)-0(2)

1. 254 (O.002IA1.235(0.007)01:1. 232 (O.0071A'1. 232 (O.007)t1.257(0.002)~1. 258 (0.0021'"1.258(0.002)'"

C(1)-H(2)

0.920(0.002~0.917 (0.006)A'0.919(0.0061~0.921 (O.006)(0.922(0.001)(0.922(0.001"'-0.922(0.001) ,,'

0(lH::(1)-H(2

116.12(0.16)'115.77 (0.54)'115.77 (O. 54)"115.35 (O.56)'115.91 (0.15)'115.84(0.14)°115.95 (0.14)°

0(2)-C(l)-H(2

119.42(0.18"119.91 (0.40)'120.02 (0.40)"120.06 (0.41)'19.59(0.15)°119.70(0.141"119.61 (0.14)'

C(2)-0(3)

1.256 (0.002)1:1.268(0.004)1. 266 (O.004)A'1.271 (0.004)1. 257 (0.002)1.254 (O.002)A'1. 256 (O.002) AO

11'

11I
I'(

C(2)-0(4)

1. 246 (O.002)/(1.252(0.005)1. 255 (O.005)~1. 254 (0.005)1. 253 (O.002~1.256 (O.002IA'1.255(0.002) ~
A

11'

3.042(0.0021

1. 017 (O.005lÁ1.03S(0.002U
-----i

C(21-H(l)
1. 017 (0.005)1.016(0.005)1.039(0.0011A'

1.037(0.001)~ II{
I(

O(3) -C (2)-H (lJ

116.33 (O.39r116.33(0.39,°116.32(0.39,°115.93 (0.40)"116.90(0.13)° 1116.94(0.13)°116.93 (0.13) °

0(4)-C(2)-H(1)~17.82(0.17T

119.64 (O.36)'119.75 (O.36)'120.18(0.37)'118.19(0.14)J i 117.94(0.13)'llS,16 (0.13)'
i

i



,o
.....,
-w"\,

llguas

Composto 5'Composto do::lado 9'

XTCMJS

O:k.tJOStx> Purc~(I)+Zn(I)MIl(2)+Zn(2)SiJ1W.tâneoMIl(1)+Zn(1)Mn(2)+Zn(2)SiJ1W.tâneo

0(5) -8 (3)

1. 087(O.001)fi'1. 090(0.003)4"1. 089(0.003)',·1.088 (0.003)A'1.083(0.002)~1.082 (O.OOl)A'1.084 (O. 001)AO

0(5)-8(4)

1.208 (O.001)K1.218(0.004)~1. 236(0.004)"-1.220 (O.004)~'1. 207(O. 001)'"1.204 (0.001)A"1. 206(O. 001)

8(3)-0 (5)-8(4)

71.84(0.07)°71.38(0.21)°71.45(0.21)°71. 35(O. 22).:172.24(0.06)°72.38(0.06)°72.23(0.06)0

8(3)-0 (5)-Zn(2

145.27 (0.11) °144.56(0.25)°144.64 (0.25)'"144.84(0.26)"144.82 (O. 09)'144.69(0.09)"144.71(0.09)"

8(4)-0 (5)-Zn(2

126.17(0.09)°125.75(0.20)'"125.87 (O. 21)"125.67(0.21)"126.22(0.08r126.25(0.08)'126.24 (0.08)"

"0(6)-8(5)

0.973(0.002)0.962(0.004)0.964 (O. 004)A"0.967 (0.004)t<0.971 (0.001)"·0.971 (0.001)A'O.972(0.001)Ao
ic

~

0(6)-8(6)

1.035(0.002)1.029 (O.003~1. 028(O.003)/f1. 023(O.003)A'1.040(0.001)~1.036 (O. 001)~1. 038(O.001)°
~

8(5)-0 (6)-8(6)

98.86 (0.15)°100.18(0.36)°100.14(0.36)°100~32(0.38)099.17(0.11)°99.44(0.11)°99.21(0.11)°

8(5)-0 (6) -Zn(2\

127.18(0.13)·126.38 (O.25)0126.33 (0.25)'126.02(0.26)"127.29 (0.10)"26.99(0.10)°127.09 (0.10)°

8(6)-0 (6) -Zn (2)

130.38 (0.11)°129.43 (O. 31)"129.62(0.31)"129.99 (O.32)'130.03(0.09)"30.04 (0.09)°130,12(0.09)0



TABE~ 5.9 Distribuição da função de minimização contra intervalos de Ir I e (sene)/~o
para o composto dopado 5\, referente à introduçÃo do Ion Mn++ na posição

e.pecia1 (O 1/2 1/2)

N9 de Refle-
2

<16F112>IIF l-Ir 11>20
Intervalos de R

<&wll11Fil o c.1'01
xões hkl IF IIFclo

O.• 4,20

490,290,99 1,48200 70,S107,9

6,10

570,171,22 1,561IT 75,0115,1

7,70

330,101,23 1,18002 62,7117,19I 9,80
600,070,69 0,72

12,80

470,050,62 0,70

18,60

630,071,01 1,75

26,20

510,081,65 5,55

38,20

620,071,14 6,99

52,00

660,060,9212,05

...
69

0,084,28126,05

Intervalos de
(.ene) I~

o.. 0,29

740,166,18124,05

0,36

640,061,64 5,13

0,41

600,050,73 3,84

0,46

670,070,83 4,53

0,49

410,050,53 4,18

0,52

510,060,43 1,97

0,55

570,040,51 1,72

0,58

420,040,29 1,01

0,60

480,050,48 1,02

...
53

0,060,66 1,75

TABELA 5.10 Distribuição da função de minimização contra intervalos de

IFol e (6ene)/~ para o composto dopado 9\, referente à in

trodução do 10n Mn++ na posiçÃo O 1/2 1/2

Intervalos de IrolN9 Reflexões
2

<tlt.FiI2>I\Fol-IFcll>20
R <t"'i1t.ril >

hkl

IFolIFcl

O .•

2,75 1140,180,08 0,2520072,9106,5

4,10

1160,110,09 0,3300268,7116,6

5,90

1120,080,06 0,3100468,498,8

8,00

1180,070,06 0,55

11,05

1150,070,06 1,10

15,00

1120,070,06 1,61

23,50

1170,060,03 2,27

34,00

1230,050,03 4,32

47,00

1180,040,02 6,51

...
115

0,100,10100,79

Intervalos de (sene) /À
O

.• 0,28 1190,140,18 89,97

0,36

1230,090,09 13,88

0,41

1100,050,08 2,96

0,45

1060,070,06 2,59

0,49

1190,040,04 1,72

0,52

1260,040,03 0,94

0,56

1130,040,02

0,64 _~

0,58

1130,030,02 0,49

0,60

1140,050,04

.~::~ --+----...
1170,0'00,03,



TABELA 5.11 Resultados do refinamento do fator

formato de zinco 5% e 9%. O tndice

1/2) 1 (2) a posição (1/2 O 1/2)

- ++ tde ocupaçao do ion Mn nos ret culos de

(1) se refere à posição especial (O 1/2

I
-()-1
.-\I

Tentativa Q:E -Fator de 0cupa-Rl\.,escalaRl\escao.::u-~sloc/errociclo de re_
posto

ção1n1cial 18pa- f1namento

cão

Mn (l)-+Zn (1)

5%0.050.0770.1170.3230.0770.1170.323
0.0509

0.3719 ciclo

0.0509

0.0029 ciclo

MIl(2)-+Zn (2)

5%0.050.0760.1170.3250.0770.1170.325
0.0504

0.1719 ciclo

0.0504

0.0029 ciclo

.
0.0076-7.27n(l)l9 ciclo

Simultâneo
5%0.0250.0770.1120.3290.0810.1200.322

0.0057
-7.33n (2)19 ciclo

-0.012
-8.24n (1)29 ciclO

-0.02

-8.72n(2)29 ciclo

MIl(l)-+Zn(1)

9%0.090.0710.111 0.0710.1120.618
0.0946

4.7219 ciclo

0;100

5.4529 ciclo

MIl(2)-+Zn(2)

9%0.090.0680.1050.06180.0680.1050.618
0.0916

1.6119 ciclo

0.0936

2.0529 ciclo

Simul. t:a:neo

9%0.0450.0690.1060.06180.0700.1060.610
0.0375

-15.2t.tl(1)l9ciclo

0.0343
-15.1MIl (2)19 ciclo

0.0303

- 8.9MIl (1)29 ciclo

0.0224

-11.7Mn(2) 29 ciclo

..•

~-,~

"--

oondições iniciais resultados do refi.naIrentodo fator de ocupação
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RESUMO

A dissertação consiste de uma monografia sobre funda_

mentos e aplicação da técnica de mínimos quadrados ao refinamento dos

parâmetros posicionais e vibracionais dos átomos no estado cristalino

usando dados do espaço recíproco, isto é, os fatores de estrutura. A

seguir utilizamos essa técnica no refinamento da estrutura do formato

de zinco bi-hidratado puro e dopado com Mn++ a 5 e 9 átomos %. Tento~

se, através do refinamento da ocupação do Mn++, distinguir entre os

d ' ~. ~t' d b t't ' - d Z ++ M ++ d' /o~s poss~ve~s s~ ~os e su s ~ u~çao o n por n . Acre ~tarnos

que, ne caso da dopagem a 9 at%, os nossos resultados indicam a subs

tituição preferencial do Zn++ por Mn++ no sítio em que o cation está/

coordenado predominantemente a moléculas de água.
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ABSTRACT

The dissertation consists of a monograph on the f~tals

and application of the least squares method to the refinement of po-

sitional and vibrationa1 atornic pararneters in the crystalline state

using data from reciprocal space.Afterwards this technique was applied

to the crystal structure refinement of zinc formate di-hidrate pure

and dopped at 5 and 9 at% with Mn++. Through the refinement of its

number of occupation it was sought to distinguish between the two

possible substitutional sites of Zn++ by Mn++. For the crystals do~

at 9 at% we think that our results give an indication for the prefe 

renti~ substitution in the site in which the cation ispreXnUnantly

coordinated by water molecules.
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Principais distâncias e ângulos interatô~icos para

o formato de ZnH1n 9%, retiradas as reflexões medi

das com atenuador. R;O.05.

Zn(l)+S(l')

3n(1)+Q(2)

Zn(l)+O(3)

o (2)-Zn(1)+':' (l')

'" \ ", (') ,.",."," " j I - '-' n ..L +J', .1. )

'7n(2)+0(4)

Zn(2)+O(5)

Zn (2) +0 (6)

O(S)-Zn(2)+O(4)

) (6) - Zn (2) +0 (4 )

o (6)-Zn(2)+0 (5)

Formatos

C (1) -o (1)

C(1)-0(2)

C(1)-h(2)

) (1) -c (1) - H (2)

.) (2) -C (l) - H ( 2 )

C(2)-O(3)

C(2)-0(4)

'C(2)-H(l)

) (3)-C(2)-H(1)

J(4)-C(2)-H(1)

"ll (1) +Zn (1)
...,

2.103 (O.OOl).~
o

2.071(0.001)~

2.1S3(O.,)Ol)~

r,.~ 48'00.,0):1.' ~i,.,,,=}

37.22(0.04)°

Q') 74(0 ri"').J 4,. •• \",' •.± j

2.170(0.001);;

"',- 'n -, ,-'.~• v:) 7 \ ~ • '" D 1 ) Ã

88.32(0.04)°

89.77 (0.05)°

90.31(0.04)°

1.253 (I).J02)~

1.256 (0.002)~

O.923(0.001)~

115.85(0.14)°

119.57(0.14)°

1. 259 (O. 002)R

1.252(0.I)02)~

1.038(O.OOl)~

116.84(0.12)° °
118.27(0.13)

" '')) r' '2).,n! + J,~ :_ •.1 ~\ -' w ...•. \

') 1""1 (('1"'Ol)'~'-'. v,*" U. _: .:-".•.
"\

2.071(0.)01)::.
.""

')153(0 :01)";'- • .J •• i _i.

'"'q i')I .." r,,)OC_."'1 .•..• :U.v'i:

37.18(0.04)°

') lC9(f', r,o,,'''''.:.... q U. -", ..L) rJ.

. "2 '''''"'01''i- • ~ u. _' ) __

2.050 (O. J01)~

83.32(0.04)°

89.83(0.05)°

90.36(0.04)°

SI1.256(0.002)L

1.257(0.002)

0.923(0.001)

115.76(0.13)°

119.67(0.13)

1.255(0.002)R

1.255(0.002)~

1.039 (0.001)°

116.87(0.12)°

118.04(0.13)°



Tab.B- 5.8 - Continuação .....

t.guas i1n(l)-+Zn(l):'1n(2) -+Zn(2)

O (5) -H (3)

1.084 (O.OOl)~1. 883 (0.001) A

O(5)-ü(4)

1.206 (O.OOl)~1.203(O.OO11~

H(3)-O(S)-H(4)

72.28(0.06)°72.43(0.06)°

ri(3)-O(5)-Zn(2)

114.82(0.09)°144.68(0.08)°
t

H (4) - O(5) - Zn (2)

126.32(0.08)° ')
126 • 34 (O • 07) I

O(6)-H(5)

O.970(O.OO11Ao.nO(O.OOl)~

O(6)-H(6)

." 9
l.í)36 (I).OOl)~1. O4 O ( ) • OO1) ,-i

O

"
H(S)-0(6)-rI(6) 99.16(0.10)99 • 46 ( J • 1 )J

127.33(0.09)°

'"'

H(5)-O(6)-Zn(2) 127.J1(0.)9)'--

a ( 6 ) - o (6) - Zn ( 2)

130.02(0.08)°130.00(0.08)')

(1) 1
x - - y

2

;!;, + Z
2

,
•



Tab.B- 5.10 Distribuição da função de minimizaçao contra inter

valos de IF I e (sen8)/À para o composto formatoo
de zinco dopado com manganês 9%, referente á intr2

- •. ++ - . / /duçao do ~on ~m na posiçao especlal (1 2 O 1 2).

r Intervalo de

\Fol

2.75

4.10

5.90

8.00

11.05

15.00

23.50

34.00

47.00

N9 de reflexões

130

121

111

122

120

95

122

125

109

48

R

0.1784

0.0920

0.0741

0.0487

0.0681

10.0467

0.0459

0.0412

0.0323

0.0480

0.0852

0.0604

0.0474

0.0240

0.0532

0.0216

0.0177

0.0166

0.0119

0.0245

2
<E!llF.! >1

0.2589

0.2246

').2836

0.2298

1.0689

0.7178

1.3584

2.6209

3.3347

18.3305

Intervalo de

(sen8)/ ÀI O.O +0.28

760.08670.11788.8270

0.36

1090.06280.05414.1130

0.41

1100.04880.04103.2749

0.45

1060.05170.04641.4083

0.49

1190.03780.03821.0459

0.52

1090.03720.02070.5576

0.56

1590.03170.01940.5084

0.58

840.03020.01460.3232

0.60

1020.05310.03770.7480'

129

0.04080.01950.4286
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~
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Tab.B- 5.11 Resultados do refinamento do fator de ocupação do íon Mn++

nos retículos de formato de zinco 9%. O índice (1) se refe

re à posição especial (O 1/2 1/2), (2) à (1/2 O 1/2).

~ ..J~

---,...-----..--- --~-
Tentativa

Fator de ocupaçãoRRescalaRRescalaocupodeslocJErrociclow w
inicial

Mn (lt-+Zn(1)

0.090.0500.1010.0580.()500.1000.0580.0945{g)5.6219

0.0998(~)

0.1429

Mn(2)-+Zn(2)

0.090.0480.0940.0580.0480.0940.058P.0921(g)2.5119

b.0942(i)

2.5429

i*
;;

t
;;

~

"

=1"

.~

r

-~

..I,
;;

A:..'ITES DE REFINAR O FA

TOR DE OCUPAÇÃO 00 íON

Mn++

HF.'::>UL'I.'AIXB m REFINA.'lI'NI'O DO

Fl\'lDR DE QlJPAÇ'ÂQ 00 íON ~1n++

•..
~
~,

f

i; .', ':' • ''Í




