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RESUMO

A presente dissertação consta de quatro capítulos, sendo

que nos dois primeiros apresentamos alguns tópicos dos métodos di

retos para determinação de estruturas e nos dois últimos, o desen

volvimento experimental e os resultados finais obtidos na determi

nação da estrutura cristalina e molecular de um produto natural e!

traído de E. N~te»~, o (2R,3S)-2-hidroxi-3-(2'-hidroxi-isopropil)-

S-hidroximetil-8-metoximetil-I-ceto-I,2,3,4-tetrahidronaftaleno, c~

nhecido pelo nome vulgar Emotina B.

A Emotina B, C16H220S' cristaliza no sistema triclínico,

grupo espacial PI. Os parâmetros da cela unitária encontrados fo

ram: a = 7,474(2), b = 8,927.(S), c = l2,40S(4) R, a = 87,68(4),

o 03 3
8 = 78,96(3), y = 67,40(4) ; V = 71S,042 A; d 1 = 1,37 g/cm;ca c

Z = 2 moléculas por cela unitária.

Foram coletadas em 1667 reflexões únicas, utilizando o

difratômetro automático CAD-4, com radiação monocromatizada de

Mo K , das quais foram mantidas 1010 reflexões, consideradas obsera

vadas segundo o critério 1>20(1). A estrutura foi resolvida por

métodos diretos (MULTAN-80) e por sínteses de Fourier-diferença s~

cessivas e refinada por mínimos quadrados (SHELX-76) até um índice

de discordância, R = 0,OS4 para apenas as reflexões observadas e

0,067 para todas as reflexões.

As moléculas são aproximadamente planas com variaçõesco~

formacionais significativas apenas na parte alifática. Relacionam

-se através de um pseudo-centro de inversão parcial localizado em

(0,0846; 0,0622; 0,4174).

Os esquemas de ligação hidrogênio são diferentes nas mo

léculas A e B e·consistem de ligações intra e intermoleculares.
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ABSTRAcr

This dissertation consists of four chapters. Chapters 1

and 2 present some theoretical aspects of direct methods for cry~

tal structure determination. Chapters 3 and 4 present the discriE

tion of the experimental work and the crystal structure determina

tion of a natural product obtained from E. Niten~, the (2R,3S)-2

hydroxy-3-(2'-hydroxy-isopropyl)-S-hydroximethyl-8-methoxyrnethyl-l

ceto-l,2, 3,4-tetrahydronaphthalen (EnIDlOtin- B).

Emmotin - B, C16HZZOS' crystallizes in the triclinic

system, space group P1. Ce11 dimensioned are:a=7.474(2), b=8.922(5),

c = 12.405(4) R, a = 87.68(4), B = 78.96(3), y = 67.40(4)0, V

715.042 ~3; d 1 = 1.37 g/cm3; Z = 2 molecu1es/unit cel1.ca c

The intensities of 1667 unique ref1exions were co11ected

using a CAD-4 automatic diffractometer with monochromated Mo K raa

diation of which on1y 1010 with 1>20(1) were considered observed.

The structure was solved by direct methods (MULTAN-80) and succes

sive applications of difference-Fourier calculations. It was refi

ned by least square methods (SHElX-76). The final agreement index

was R = 0.054, considering on1y the observed ref1exions and 0.067,

considering alI ref1exions.

The two independent mo1ecu1es are almost identical

showing discrepancies only in conformation of the alifatic side

chains. They are mutua11y re1ated by a partia1 pseudo center of

symm etry 1ocated at (O.O846, O.O622, O.4174) .

The hydrogen bonding schemes are different in both A and

B mo1ecules and consist of intra and intermo1ecular bonds.
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INTRODUÇÃO

Entre as linhas de pesquisa do Laborat6rio de Cristalo

grafia do Instituto de Física e Química de São Carlos salienta-se

a de determinação de estruturas cristalinas e moleculares de prod~

tos naturais, atrav~s da qual procura~se dar uma contribuição a um

programa de âmbito nacional, que tem por objetivo o

da composição dos extratos vegetais de nossa flora e avaliação de

seus usos e aplicações potenciais. Para tanto, tem mantido estrei

ta colaboração com diversos grupos, de pesquisas nacionais nesse

campo, entre os quais, o do Departamento de Química do Instituto

de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais.

A substância estudada neste trabalho foi extraída da ma

deira do tronco do arbusto "Emma.:tum N-<..:te.nh (Benth) Miers", espécie

"Ic.ac.-<.nac.e.ae.", que cresce nas proximidades de Diamantina, Minas

Gerais. Sua denominação, de acordo com a nomenclatura oficial da

IUPAC, é: (2R, 3S)-2-hidroxi-3-(2'-hidroxi-isopropil)-S-hidroxime

til-8-metoximetil-l-ceto-l,2,3,4-tetrahidronaftaleno, sendo denomi

nada vulgarmente como Emotina B.

Os monocristais foram enviados pela Profa. Alaíde B. de

Oliveira, em cujo grupo de pesquisas, foi feita a separação, pur~

ficação, caracterização e cristalização da substância.

No extrato benzênico desse espécimen foram encontTadas

duas tetraI inas sesqui terpênicas, denominadas emotinas A e B e dois

sesquiterpênicos naftalênicos, as emotinas C e D, cujas fórmulas

são mostradas na figura l.a.

Segundo OliveiTa, 1981, "as proposições estruturais para

estas substâncias se basearam principalmente, em evidências

RMN1H. A localização dos substituintes em C-5 teve por base

dências de RMN13C no caso das emotinas A e B foi considerado

de

evi

um
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postulado razoável, também para as emotinas C e D (Fernandes, 1974;

Oliveira et aI., 1974).

Já o extrato benzênico da madeira de outro espécimen de

E. Niten~, desta vez coletado na Reserva de Linhares, Rio Doce

(ES), levou a tr~s outros sesquiterpenos. N~o há d~vida de que as

emotinas F, G e H (figura l.b) apresentam o mesmo esqueleto, uma

vez que foram convertidas no mesmo derivado quinoxalfnico.

A import~ncia bio-genética destes compostos é ainda sa

lientada por Oliveira, 1981, onde ela afirma que: ltEudesmanos bio

geneticamente relacionados ã emotinas constitutem fitoalexinas de

Solanáceas, algumas das quaís, economicamente importantes, corno a

batata inglesa (Sotanum tube~o~um), o tomate (Lyeope~~~eum e~eu

tentuml, o fumo (N~eot~ana tabaeum) e o pimentão (Cap~~eum 6~ute~

een~). Condições de stress, tais corno manifestações por fungos,

bactérias e vírus, agressão mecânica ou tratamento com substâncias

fitotôxicas, levam a profundas alterações no metabolismo destas e

de outras espécies de Solanáceas que passam a produzir, corno defe

sa, urna variada gama de sesquiterpenos biogeneticamente relaciona

dos, entre os quais o rishitinol (Stoessl et aI., 1976), estrutu

ralmente relacionado às emotinas e presente em E. N~ten~. E razoa

vel supor que as emotinas constituem defesas das Icacinác~as que

as produzem, já que foram isoladas de espécimens sadios.
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CAPITULO 1

GENERALIVAVES VOS METOVOS VIRETOS

1.1- I NTROVUÇÃO

A teoria de difração de raios-X por cristais afirma que

a figura de difração e a estrutura cristalina descrita por sua den

sidade eletr6nica est~o relacionadas matematicamente pelas respe~

tivas transformadas de Fourier.

A densidade eletr6nica em uma cela unitária é dada por:

1
p(x,y,Z)=Vcela

+00 -1m +00

L L L F(hkt) exp [-2ni(hx+ky+lz)]
h=-ook=-ool=-oo

(1.1 )

onde x, y, z s~o as coordenadas fracionárias e F(hkl) é o fator de

estrutura de uma dada reflexão proveniente de uma família de pl~

nos de índices de Miller, h, k e i.

A densidade eletrônica representa a estrutura cristali

na, pois ela pode ser calculada a partir dos fatores de estrutura,

para todas as reflexões h k i.

o fator de estrutura, em função da densidade eletrônica

pode ser visto como:

F(hkl) fvolume p(x,y,z) exp [2ni(hx+ky+lz)]dV (1.2)

e verificamos que o fator de estrutura ~ um n~mero complexo, e po~

tanto tem m6dulo e fase, ou seja, pode ser escrito como:

F(hkl) (1. 3)
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Entretanto, da figura de difração obtemos as amplitudes

dos feixes difratados, pois sua intensidade é proporcional ao qu~

drado do m6dulo do fator de estrutura, ou seJa:

I (hkf) a: IF(hkf) 12 (1.4)

e dessa forma, toda a informação referente às fases fica perdida.

o problema fundamental na determinação de estruturas

cristalinas, portanto, é a determinação das fases a fim de que se

ja possível calcular a distribuição de densidade eletrônica no

cristal.

No início da cristalografia estrutural as fases eram ob

tidas por processos de tentativa e erro. Com o advento da função

de Patterson (patterson, 1934) houve um grande avanço na cristalo

grafia. Esta função é uma série de Fourier, que usando como coefi

ciente da série o IF(hk~) 12 leva à localização dos átomos e porta~

to, de forma indireta, soluciona o problema da fase.

Em seguida surgiram outros métodos, tais como o método do

átomo pesado, o de substituição lsomorfa e o uso da função Patter

son-Harker, que nada mais são que aperfeiçoamentos da função de

Patterson.

Harker e Kasper, 1948, elaboraram relações implícitas e~

tre as amplitudes e as fases, e a partir daí surgiram os métodos

diretos de detérminação de fases que permitiram o início de uma

nova era no campo da anilise cristalogrifica.

1.2- METODOS DIRETOS

Os métodos diretos são métodos puramente matemáticos que

permitem a determinação das fases dos fatores de estrutura a pa~

tir das suas amplitudes.
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A propriedade ffsica que permite solucionar o problema

das fases a partir das intensidades de difração observadas é a não

negatividade da função de distribuição de densidade eletr5nica. A

densidade eletrônica será positiva nos lugares ocupados por átomos~

os atomos são discretos e para fins de aplicação do método são to

mados em primeira aproximação como sendo pontuais.

Karle e Hauptman, 1950, baseados na propriedade de nao

negatividade da densidade eletrônica obtiveram o conjunto completo

das desigualdades determinantais, que contém o conjunto obtido an

teriormente por Harker e Kasper e desenvolveram tarnb~m relações

probabilÍsticas entre estas desigualdades.

Para facilitar esse desenvolvimento matemático introdu

ziram o conceito de fatores de estrutura normalizados, definidos

como:

! E(hkt) 12

intensidade observada

intensidade média esperada
(1. 5)

A principal vantagem da utilização do fator de estrutura

normalizado é que </EI2> = 1, ou seja, o valor médio de IEI2 e

igual i unidade, e além disso, como os m6dulos dos fatores de es

trutura observados decrescem com o aumento do ~ngulo de Bragg, ha

verá maior possibilidade de que as informações contidas em

valores de sen e sejam utilizadas.

1.3- RELAÇVES DE DESIGUALDADE

altos

A primeira expressão quantitativa da não negatividade da

densidade eletrônica para a determinação de fases foi obtida por

Harker e Kasper a partir da desigualdade de Cauchy (Rogers, 1965).

N

\ L: a. b 12

j=l J j ~

N

. L: Ia. 12
J =1 J

N
L:

j=l

Ib 12
I j i

(1.6)
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(onde aj e bj são quantidades reais ou complexas) e do fator de

estrutura unit~rio (Woolfson, 1961), dado por:

onde h = (h, k, f)

U(h)
N

= F(h) I I
j==l

f.
J

(1.7)

A expressão acima tamb~m pode tomar a forma:

N

U(h) = E n. exp 2ni[(hor.)]
j=1 J - -J

onde n. = f·IE f., ~ o fator de espalhamento unit~rio e
J J J

r = (x,y,z).

No caso de uma estrutura centrossimétrica U(~) é

aSSIm:

(1.8)

real,

U (h) =

Se tomamos:

N
L

j =1
n. cos 21T(hor.)

J - - J
(1.9)

então:

a. = n li 2
J j e b. = n.1/2 cos 21T(hor.)

J J - -J

N

,.~ a.b.,2-
J=l J J - IU(~)12

N
2

I L: a·1 = 1

j=l J

N 2 N 2
I 2: b·1 == L n. cos 2Tr(hor.) =
j=l J j=l J - -J

1 N
== 2 L: n. [1 + cos 21T(hor.)] =

j=l J J

-} [1 + U(2~)]

E encontramos a desigualdade de Harker e Kasper:

IU(h) 12 < -~ [1 + U(2h)]

(l.10)

(l.11)
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Esta equação ~ a representação matem~tica da id~ia de

que se U(~) e U(2~) são ambos fortes, então o sinal de U(2h) deve

ser positivo.

Um grande avanço nas relações de desigualdade foi prov~

cada por Karle e Hauptman, 1950; a forma geral dessas relações ~:

u (O) U(~l)U(~2)... U(fi)-11

U(~l)

U(O)U(~1-h2)... U(h1 -h )- -11
>,.

O (1.12)
IU (~12)

U(h2-hl)U (O)... U(~2-~n)·
·· ·. · ·.

U(h ) U(~n-~l)U(~n-~2)... U(O)
-11

E podemos ver que para o caso de um determinante de

3~

ordem a desigualdade de Harker e Kasper será reobtida,

mostrando

ser um caso particular do determinante de Karle e Hauptman. Dessa

forma:

U(O)
U (h)

U(2~)1

U (~)

U (O)U (h)I
~
O,

U (2h)

U(~)U (O)

ou seja

U (h)2 < + I 1 + U C2~) I

Tomando outro determinante de 3~ ordem, trocando UCO)

por 1, teremos:

1

U(h)

U(k)

U(h)

1

U(k-h)

uCi<)

U(h-k)

1
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Para uma estrutura centrossim~trica onde U(h) = U(fi), te

remos:

1 - U(h)2 - U(k)2 - U(h-k)2 + 2U(h) U(k) U(h-k) ~ O

onde, se os U's são suficientemente grandes pode-se ver que:

s(h) s(k) s(h-k) == 1

onde s significa sinal de U.

(1.13)

(1.14)

Se não h~ centro de simetria, a expansão do determinante

dá:

(1.15)

onde ~ é a fase associada ao fator de estrutura.

Se os lul forem suficientemente grandes é possível res

tringir o valor do cosseno e para a combinação de 3 fases teremos:

cosHh,k) = cosi<P@ +H~)+Hh-k) I ~ IU(~)12 + IU(~)12 + IU(~-~) 12 - 1

- - 2]U(~)U(~) U(~-~)I

1.4- A EQUAÇÃO DE SAYRE

(1.16)

Um passo significativo no desenvolvimento dos métodos di

retos surgiu com Sayre, 1952.

A densidade eletr6nica pode ser escrita na forma:

p(r)2 == ~ ~ G(~) exp[-2ni(~.~)J (1.17)

onde G(~) é o coeficiente de Fourier de indice h do quadrado da

densidade eletr6nica.

Tomando a equação (1.1) e elevando ao quadrado temos:



p(r)2

e substituindo:

= -\- L hL:, F (H) F (~ I) exp[ - 21f i (~+~ ' ) o EJv H

h = H + h'

9

7

p(r)" = -L.2E E F(h-h') F(h') exp[-21Ti(hor)]
V h h' - - - - -

Comparando a equação (1.17) e (1.18) obtemos:

(1.18)

G(h) = 1.- L F(h') F(h-h')
V h'

(1.19)

Se a estrutura ~ constituida por 5tomos 19uals, P e
2

p

darão a mesma indicação referente ~ solução da estrutura. Sendo g

o fator de espalhamento do 5tomo, elevado ao quadrado, e f o fator

de espalhamento usual, então:

G(h) = ~ F(~) (1.20)

Substituindo (1.20) em (1.19) teremos:

F(h) = L 1:: F(h') F(h-h')
gV h' - - -

que ~ a equação de Sayre, e ~ uma relação exata entre os

de estrutura para 5tomos idênticos.

1.5- RELAÇUES VE PROBABILIVAVE

(1.21)

fatores

Para saber qual a probabilidade de que cada fase obtida

a partir das relações de desigualdade esteja correta foram desen

volvidas relações de probabilidade envolvendo as fases (Karle e

Hauptman. 1956, 1958 e Hauptman e Karle, 1953).

Cons ider ando a função de dis tribui ção de probabilidade de

fases normal, a probabilidade de que a relação de fases Sigma-l,



(LI)' correspondente às desigualdades de Harker e Kasper,

correta é dada por:

10

esteja

1 1 [ 1

-3/2

p[Q(~)J = ~ + ~ tg h ~ 03 0z
I E(~) I LI](1.22)

N

d ZT1 Z ..... ~. d .......
on e o :: L ., . e o numero atomlCO o j-eslmo atomo,

n j=l J J

LI = L [IE(h') 12 - lJ~ - L [EChl)2 - lJ~

(1.23)
h' - h' - +Tf

e as somas são tomadas sobre as indicações que dão a fase ~(h)

as de sinal oposto TI + ~(~).

No caso da desigualdade Sigma-2, correspondente ~s desi

gualdades de Karle e Hauptman, notamos que existe necessidade de

que o sinal de F(h) na equação (1.21) seja determinado, e a prob!

bilidade de este sinal ser positivo ~ dada por:

_ 1- 2
-3/2

+ -} tg h [03 02 IE(~) I ~ E(~) E(~-~)J
(1.24)

Portanto, quanto maior o nfimero de 5tomos na cela unit~

rla,
- -3/2

menor sera o termo 03 02 ' e consequentemente menor a prQ

babilidade de que o sinal do fator de estrutura esteja correto. Ve

rificamos ainda que quanto maiores as magnitudes das reflexões es

colhidas no inicio da determinação de fases, maior ser~ a probabi

lidade de que os sinais determinados estejam corretos.

Baseados na equação (1.15), vemos que no caso de estrutu

ras nao centrossim~tricas, o determinante de Karle e Hauptman se

r~ m~ximo quando:

<p(~) + ~(k) + cp(h-k) = O (1.25)

Se h ~ constante, k varia livremente e assumindo que as



11

probabilidades sejam independentes teremos:

P[~(h)J = TI P[~(h,k)J
- k - -

= A exp [I K(h,k) cos ~(h,k)J
k - - - -

(1.26)

onde A = 1/2n I [a(h)l, com I : função modificada de Bessel eo _. ...J o

Como h e constante:

l.: K (h ,k) cos[~ (fi) ~ (k) ~ (h-k )] = co s ~ (h) L K (h ,k) cos [ ~ (k) + ~(h-k)]+
k - - - - - - - k - - -

+ sen <fi(h) l: K(h,k) sen [<fi(k) + (h-k)] =
k - - - - -

a (h) cos <fi(h) cos S (h) + a (h) sen <fi(h) sen S (h) -

onde

= a(h) cos [</J (~) - S(~)] (1.27)

e

(1. 28)

L: K(h,k) sen [</J(k) + cp(h-k)J
k - - - - -tg 8(h) =

(1.29)
l: K(h,k) cos [<fi(k) + cp(h-k)J k - - - - -

Então, para a probabilidade teremos:

exp {a(~) cos [<p(~) - S(~)J}

2n I [a(h)Jo -

(1.30)

p[<p(~)J ser~ m~xima quando cp(h) = 6(h), significando que o valor

mais provável para a fase ê dado pela fónnulada tangente (equação (1.29)).
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A f6rmula da tangente 6 mais conhecida na forma:

tg 4l (h) ::

L: IE(k) E(h-k) I sen[4l(k) + 4l(h-k)]
k. - -- - --

Z jE(k) E(h-k) I c05[$(k) + ~(h-k)J
k - - - - - -

(1.31)

-
aPodemos notar que a f6rmula da tangente 6 semelhante

equação de Sayre (1.21); ambas contém a mesma informação física,

mas matematicamente elas são distintas porque a f6rmula da tange~

te ê auto-consistente para um sub-conjunto de termos que envolva

valores de IE(h) I elevados, enquanto que a equaç;o de Sayre s~ se

mant6m se todos os termos possíveis forem incluídos no somatório.

1.6- INVARIANTES E SEMI-INVARIANTES DE ESTRUTURA

A partir das desigualdades estudadas vimos que para es

truturas centrossim~tricas podemos determinar o sinal de U(2h) e
•

no caso de estruturas não centrossimêtricas podemos restringir os

valores da fases de U(~) U(~-~) U(~) para qualquer grupo espacial.

Isto ~ um exemplo de invariantes e semi-invariantes de estrutura,

que podem ser definidos como:

- Um invariante de estrutura ~ um fator de estrutura ou

qualquer combinação de fatores de estrutura, cuja fase ~ indepe:!!.

dente da posição da origem em um grupo espacial. Desta forma, se

o produto de fatores de estrutura TI F(h), sofrer urna mudança de fa. - 11
se de I 2n(h ..x) atrav~s de um deslocamento x da origem, se ele. -1 - -1
for um invariante de estrutura, então I h. = O. Não devemos esque. -1 -1
cer entretanto, que a fase de um invariante de estrutura não e ln

dependente do enantiomorfo e vai sofrer alteração com a mudança do

enantiomorfo.

- Um semi-invariante de estrutura é um fator de estrutura

ou qualquer combinação de fatores de estrutura cuja fase é invariante
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com a mudança da origem para pontos da cela unitaria com simetria

de grupo pontual idêntica.

Em decorrência das definições acima, a origem e o enan

tiomorfo podem ser fixados unicamente dos valores absolutos das fa

ses dos invariantes e dos semi-invariantes de estrutura. Entretan

to, para a obtenção de valores explícitos para as fases individuais

tanto o enantiomorfo, quanto a posição da origem devem estar defi

nidos (Hauptman e Karle, 1953, 1956, 1959; Karle e Hauptman, 1961).

1.7- VETERMINAÇÃO VO CONJUNTO VE FASES

Existem dois métodos usados no calculo de fases. O pr~

meiro ê o método da Adição Simbólica (Karle e Karle, 1966), que

calcula um único conjunto de fases para a determinação do mapa de

E, baseado na equaçao:

(1. 32)

Então a fase de ~(~) fica aproximadamente igual a

~(k) + ~(~-~), e pode ser combinada com outras reflexões cujas fa

ses sao desconhecidas, mas que podem ser representadas por símbolos.

As novas fases encontradas serão funções destes símbolos

e encontrados os valores dos símbolos, as fases terão seus valores

determinados. Entretanto, fases que envolvem símbolos diferentes

nao poderão ser utilizadas.

O segundo método, que é a técnica de Multissolução

(Germain e Woolfson, 1968) utiliza valores diferentes para cada v~

lor de fase desconhecido, permitindo que sejam gerados muitos con

juntos de fases. As fases assim determinadas provém de múltiplas

indicações e portanto são provavelmente as mais corretas.

Obtido o valor da fase, ele sera usado na fórmula da tan

gente, que vai refina-lo e este processo sera repetido tantas vezes
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quantas forem as indicações múltiplas de fase.

Isto não acontece no método da Adição Simbólica, que uti

liza a fórmula da tangente uma única vez.

Neste ponto surge a questão: como escolher as reflexões

de forma a se obter o melhor conjunto inicial? A resposta é que

as primeiras fases determinadas pela definição da origem e enantio

morfo devem estar fortemente interligadas por relações do tipo rZ.

O processo usado neste ponto é o método de convergência

(Germain et aI, 1970), que escolhe as reflexões iniciais, que po~

teriormente serão usadas na determinação dos conjuntos de fases com

binadas.

Usando adição vetorial, o valor mais provável de uma fa

se é obtido pela fórmula da tangente e o vetor resultante é a (eq~

çao (1.Z8)). Inicialmente são calculados os valores de a para to

das as reflexões e aquelas fases, cujos valores de a estimados fo

rem os mais baixos serão eliminadas do conjunto de reflexões, assim

como todas as relações rZ a elas relacionadas, porque pequenos va

lores de a significam que as fases estão resolvidas através de um

pequeno grupo de relações rZ. As fases restantes deverão ser re

calculadas então, sem considerar estas relações rZ.

No final do processo de convergência é obtido um mapa

constituído das reflexões com os maiores valores de a, que junt~

mente com as reflexões que fixam a origem e o enantiomorfo vão for

mar o conjunto inicial, que será extendido pela fórmula da tangen

te.

1.8- MEVIVA VE CONSISTENCTA VAS FASES

Neste ponto, a técnica de multissolução forneceu muitos

conjuntos iniciais de fases, e um deles deve ser escolhido para

que se possa obter a solução correta do problema das fases.
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Existe um critério para esta escolha, que é a definição

de funç5es, conhecidas como figuras de m~rito (Lessinger, 1976).

A primeira figura de mérito usada é:

Z:: )= a(h) (1.33)
h

Esta figura de mérito Z, mede a consistência da relação

de fases e ter~ um valor elevado quanto maiores forem os valores

de a, o que significa melhores indicações das fases. Entretanto,

esta figura não é suficiente para mostrar qual o melhor conjunto e

deve ser normalizada. Assim:

Mabs

z - ZaI
= Z - 7

esp ~al
(1.34)

onde: Z = L <a(h» , é o valor esperado de Z
esp h - esp

<a(~»esp

com 10 e 11' funções modificadas de Bessel

2: K(h,k)2
h

= 2: <a(h)2>1/2
h - aI

ê o valor aleatório de Z

Então, quanto mais M b se aproxima do valor numérico 1.a s

mais correto é o conjunto de fases, porque Z ~ Z
esp

A segunda figura de mérito usada é conhecida como índice

residual, R. Esta figura mostra quanto a estrutura proposta e a

estrutura observada se assemelham. Ela foi proposta por Karle e

Karle, 1966, e é dada para cada lE(~) I do conjunto de fases

E(h) 1 = K 2: E(h') E(h-h')
- ca c h'
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onde k é a constante que mantém LIE(h) 12b = LIE(h) IZ 1- o s - ca c

L I E (h) I b - I E (h) I 1
h - o s - ca c

e R = (1.35)

A outra figura de mérito é ~ , e é um resíduo para refleo

xoes sistematicamente ausentes.

(1.36)

~ deverá apresentar um valor pequeno para indicar umo

bom conjunto de fases, pois a soma interna é obtida sobre todos os

termos disponíveis no conjunto de fases e a soma externa extende

-se sobre as reflexões para as quais E(h) é nula, ou tende a zero.

Normalmente um conjunto de fases é bom com relação a uma

das figuras de mérito, e pior com relação a outra. Dessa forma

tornou-se conveniente definir uma figura de mérito combinada, C,

baseada em Z, R e ~ :o

M - M . ~ - ~ R - R
C - mln + °max o + max

- wl M - M. Wz ~ - ~. W 3 R - R .max mln ornax 0mln max mln
(1.37)

onde wl' Wz e w3 são pesos, frequentemente tomados unitários.

A figura de mérito combinada C é uma soma sobre as fig~

ras de mérito calculadas para cada conjunto de fases, portanto de

ve ser um máximo para o melhor conjunto.

1.9- MAPAS VE E

De posse do melhor conjunto de fases é necessário calcu

lar a densidadeeletrBnica, a fim de se obter as posições at6mlcas.

o método usado é calcular-se mapas de E que nada mais sao que
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sínteses de Fourier, onde os coeficientes são os fatores de estru

tura normalizados, considerando as fases calculadas.

Os máximos da série de Fourier serão encontrados, nos ma

pas, nas posições prováveis para átomos, o que comumente conhece

mos como picos de mapas de E.

Em alguns casos os mapas de E permitem encontrar um mode

10 de estrutura bastante próximo do real; entretanto, nem sempre

isto é possível e somente uma informação incompleta referente ã es

trutura, como por exemplo um fragmento molecular deslocado na cela

unitária é obtido. Neste caso, a partir desse fragmento conhecido

pode-se obter o restante da estrutura, como será descrito no próxi
.,

mo capltulo.
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CAPITULO 2

DETERMINAÇÃO VA ESTRUTURA CRISTALINA A PARTIR DE

FRAGMENTO OBTIDO NOS MAPAS DE E (Main, 1975)

z'1- INTRODUÇÃO

Uma das principais vantagens dos m~todos diretos ~ que

nenhum conhecimento prévio da estrutura é necessário à sua aplic~

çao. Por outro lado, outro método de obtenção de fases, o método

de Patterson, 1934, 1952, requer conhecimentos estruturais, mesmo

que este conhecimento esteja limitado à simples presença de um áto

mo pesado.

~ fácil verificar, deste paralelo acima traçado, que a

força dos métodos diretos apoia-se no fato de que não há necessida

de de qualquer conhecimento da estereoquímica da molécula. Entre

tanto, se alguma coisa a respeito da molécula é conhecida, uma téc

nica mais sofisticada, do tipo de uma busca de Patterson, pode re·
•

solver o problema exatamente no ponto onde os métodos diretos fa

lham.

Surge daí a idéia de que se os métodos de Patterson sao

malS poderosos que os métodos diretos quando um conjunto de infor

mação estrutural está disponível, então o poder de resolução dos

métodos diretos vai aumentar a partir do momento em que a informa

çao estrutural puder ser utilizada de forma inteligente.

Tracemos um paralelo entre as técnicas mencionadas, para

melhor analisar a forma para usar a informação estrutural.

Geralmente o conteúdo da cela unitária é conhecido, embo

ra sua distribuição não o seja. Então podemos supor que os átomos
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estão distribuídos randomicamente na cela unitária e esta supos~

çao leva-nos diretamente à aplicação dos métodos diretos usuais.

Entretanto, se parte da estereoqufmica da mol~cula ~ co

nhecida, esta informação pode ser usada numa busca utilizando a

função de Patterson, para encontrar a orientação da mol~cula conSl

derada. Nos métodos diretos esta informação pode ser usada como

fragmento molecular de estereoquÍmica conhecida, distribuído ao

acaso na cela unitária.

Se a orientação de parte da molécula é encontrada, essa

informação pode ser usada nos m~todos diretos como um fragmento

molecular orientado, embora posicionado ao acaso.

Finalmente, se parte da molécula foi localizada, ores

tante poderá ser encontrado através dos métodos de Fourier (Buerger,

1967, 1970) ou, se re-introduzido no cálculo dos EIs, para forne

cer a localização da parte restante da molécula.

Desta forma, os seguintes tipos de informação estrutural

poderão ser utilizados nos métodos diretos:

a) átomos posicionados randomicamente;

b) fragmentos moleculares com orientação e posição randô

mlcas;

c) fragmentos moleculares corretamente orientados, mas

posicionados ao acaso;

d) átomos ou fragmentos moleculares corretamente pOS1Cl~

nados;

Frequentemente, o conhecimento estrutural disponível val

consistir de informações de diversos tipos, que poderão ser usadas

de duas formas:

1) no cálculo dos fatores de estrutura normalizados;

2) na estimativa das fases esperadas e das varianças das

relações sigma-2.
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Z.Z- CÁLCULO VOS FATORES VE ESTRUTURA NORMALIZAVOS

De modo geral o fator de estrutura normali zado I E (~) 12 ,

definido pela equação (1.5), tamb~rn pode ser visto como:

A I (h)

< I F (h) 12> exp- ~

(2.1)

onde A é um fator de escala

B é o fator de temperatura isotr6pico rn~dio total

s = sen e tA

<F(h)2> é o valor esperado para IF(~) 12 e depende do que já

e conhecido da estrutura molecular e pode ser representado por:

< : F (~) 12> =

m
L

j=l
I g . (h) I 2

J -
(2.2)

onde gj(~) é o fator de espalhamento do j-ésimo fragmento molecu

lar e a soma extende-se sobre os m fragmentos moleculares existen

tes na cela unitária.

Como a informação estrutural deve ser introduzida no cál

culo de <IF(~) ,2>, vamos analisar cada caso separadamente:

2.2. 1- Ãtomo~ Totalmente ao Aea~o

Como a ~nica informação disponfvel é o n~mero de cada es

pécie atômica existente na cela unitária, o valor do fator de estru

tura será dado pela fórmula de Wilson, 1942, e o fator de espalh~

mento do grupo de átomos será dado por:

Igj(~)12 = E

n

i=l

')
f'"'l (2.3)

onde f ~ o fator de espalhamento para o i-ésimo átomo, n e o numero
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de ~tomos na cela e E ~ o fator que leva em conta a simetria do

grupo espacial.

Se todos os ~tornos da cela unitária estão ao acaso, a

I
equaçao (2,3) representa <IF(~) I~> diretamente.

Vamos fazer um breve parêntese para analisar o fator E.

Este fator depende da simetria do grupo espacial em questão, e p!

ra comprcend~-lo melhor vamos tomar o grupo espacial Pm' Neste gr~

po vamo-nos ater ~s reflex6es h O l, isto 6, vamos verificar o que

acontece no plano a c, que ~ o plano que cont~m o espelho.

A figura 2 mostra que os ~tomos das duas mo16culas proJ~

tam-se no plano a c, superpondo-se de tal forma que ao invés de

aparecerem N ~tomos (2 moléculas) aparece apenas 1 molécula (N/2

~tomos), cada qual com fator de espa1hamento 2 f.

Então, para as reflexões h O l

N/2

.L: (2 f.)2
J =1 J

. 'N/2
= 4 L: f~

j =1 J

Para as reflexões h k l: •
2 N 2 N/2 2

< I (~) >hkl = < I F (~) I >hkl = . L f. = 2 . L: f.
J=1 J J=l J

N/2
f~

2
4Lportanto

< I F (~) I >hOl =
j =1

J
= 2E = 2 N/L

f~
< I F (~) I >hkl 2

L

j =1
J

Neste caso a intensidade esperada para uma dada reflexão

pode ser estimada a partir da f6rmula de Debye, 1915:

'"

N
N

< \ F Ct:) \ L> =

LL:ff<cos t x > (2.4)
p=1 q=l

Pq pq
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onde t = 4n sen e/À, x é a distância entre os átomos p e q, e N
pq

ê o número de átomos na cela.

m

l:

j=l

Considerando o caso de grupos ao acaso:

2n 2n

< co s t x > =J J
pq O O

cos(t x cosa) 2n sen a da _d2~pq n

<cos t x > =

pq
sen (t xQg)

t xpQ

portanto

I g . (h) 12] -
=

n. n·
LI ~ f

p=l q=l P

f
q

sen (t x )
pqt x

pq
(2.5)

Então jg.(h) 12 é o quadrado do fator de espalhamento do] -
fragmento molecular promediado esfericamente, sendo que n. é o nu1
mero de átomos do i-ésimo fragmento. Esta fórmula também está su

jeita a modificações devido a simetria do grupo espacial de modo

que o fator E deve ser levado em conta no cálculo da

esperada.

intensidade

2.2.3- !nagmentoh Moleculaneh Con~etamente O~ientadoh mah POhicio-

nadOh ao Acaho

Neste caso a intensidade esperada ser~ calculada através

de vetores entre átomos, distribuídos por toda a cela unitária.

Igj(~) 12

n. n. R

= t t I f f exp [2ni h C (x -x )]
p=l q=l r=l p q - -r -p -q

(2.6)

Devemos notar que g.(h) na equação (2.6), acima, depende
J .-

da simetria do grupo espacial e serão necessárias modificações adi
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clonalS da f6rmula, dadas em função da operação C .-r

Z.2.4- Ãtomo~ Co~~etamente Po~~~~onado~

Aqui, g. (h) ~ dado pela forma usual do fator de estrutu
J -

ra, e somente os átomos em posição conhecida são incluídos na sorna:

(2.7)

Como a soma ~ sobre toda a cela unitária, ela inclui a

simetria completa do grupo espacial.

2.3- O FATOR VE ESTRUTURA QUASE-NORMALIZAVO, ~(h)

Geralmente possuímos informações pertinentes aos quatro

casos acima, de forma que o valor esperado de I F (~) ,2 será calcu

lado para cada caso de acordo com a formulação adequada já espec~

ficada.

No caso em que tudo ~ conhecido a respeito da estrutura

teremos:

des

= 1, para todos os h.

pode ser visto corno uma medida do

222
I g . (h) I = < I F (h) I > = I F (h) I ,

J - - -

que IE(~)12
?

IE (~) I" - 1Assim

o que significa

vio entre a estrutura real e a informação considerada.

Quando parte substancial da estrutura ê conhecida, ê mais

correto usar-se o que se conhece por ~(h), fator de estrutura qU!

se-normalizado, que ê diferente do fator de estrutura normalizado

E (h) •

((h) ê o fator de estrutura definido para átomos pontuais

da seguinte maneira:



~(h) fjP/2

N

L:

j=l

f. exp [27ii(h.x.)J
J - -J
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(2.8)

Se parte substancial da estrutura

o fator de estrutura quase normalizado, ~(~),

do no c~lculo de mapas de E.

-
sera usa

-
e

conhecida, o fator de estrutura normalizado, E(~) pode ser muito

diverso de ~(h); dessa forma, quando temos picos elevados na inter

pretaç~o do mapa de E, ~ importante que a amplitude de

correta seja usada neste cálculo.

2.4- ESTIMATIVA DA FASE E VARIANÇA DAS RELAÇDES SIGMA-Z

A probabilidade de distribuição da fase de urna

estrutura

relação

L2 é dada pela equação (1.30). A medida da distribuição de ~(h,k)

em torno do valor esperado é dada por K(~,~), ou seja, quanto maior

K(h,k), mais estreita é a distribuição da probabilidade.

Introduzida a informação estrutural, a

p[~(~,~)J pode ser ligeiramente modificada para:

probabilidade

(2.9)

exp {2Q (h,k) I E (~) E (~-~) E (~) I cos[~ (~'~) -q (~'~)J }

2n I [2Q(h,k) IE(h) E(h-k) E(k) IJ0-- - - - -

onde:
m

L g. (h k)
j=l J -'-

< IF(~-~) 12>1/2 < I F(~) 12>1/2

(2.10)

e g.(h,k) será influenciado pelas considerações da estereoquímica
J - -

da molécula, somado sobre os m fragmentos moleculares considerados.

As quantidades da forma <IF(~) 12> s~o calculados da mesma forma

que para a normalizaç~o do fator de estrutura (equação (2.2)).

Segundo a equaç~o (2.9), a probabilidade será máxima qUaI2

do ~(h,k) q(~,~), conforme mostra a figura 3. Dessa foma, q(~,~)
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~ o valor mais prov~vel para ~(h,k). A largura da distribuição e~

tão ser ã dada por 2Q (~,~) I E (~) E (~-~) E (~) I onde os E (h) ser ão cal

culados na forma descrita anteriormente (equaç~o (2.1)), obedecen

do às especificações de cada caso.

Passemos agora a calcular g.(h) para cada um dos casos
J -

considerados:

2.4. 1- Ãtomo~ Totalmente ao Aca~o

Para ~tomos posicionados ao acaso g.(h,k) assume a for
J - -

ma:

g.(h,k) = f.(h) f.(h-k) f.(k)J-- J- J-- J-

onde f. é o fator espa1hamento atômico do j-ésimo átomo.
J

Se todos os átomos estão dispostos ao acaso <IF(h)12>
N

= 1:

j =1

2f ..
J

Então:

N
{ 1:

j=l

N

. L f . (h)
J=l J-

f~(h) }1/2 N
J _ { 1:j=l

f. (h-k) f. (k)
J - - J-

N

f~(h-k) }1/2{ L:

J - - j=l

2

f j (~)}1/2

(2.12)

Assumindo que todos os átomos tem a mesma forma, então

=

f. = f Z., onde f é o fator de espa1hamento de um átomo padrão com
J J

um elétron. Dar a equação (2.12) torna-se:

N ~ ~
1: f z. f z. f z.

j=l J J J

{ ~ (fz.)2}1/2{ ~ (fz.)2}1/2{ ~ lfz.)2}1/2
j=l J j=l J j=l J

;[3

N

3
N

3L:
z. L:z.

j=l

J
j=l

J
=

=

{f2

N

z~}3/2

N

z~}3/2
L:

{L

j=l

J
j=l

J

Então,

se todos os átomos tem o mesmo nGmero at6mico:
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Q(h,k) exp[i q(~,~)J

-1/2 ~
Como N e real, q(~,~) = O e

Q(~,~) = N-1/2 (2.13)

Substituindo (2.13) em (2.9), a equação (1.30) ~ reobti

da e podemos verificar que a fórmula usada normalmente para a dis

tribuição da probabilidade considera todos os ~tomos id~nticos e

distribuídos de maneira rand6mica.

2.4. z- ~''10-9me.l1to~ Mote,c.u.fa/te..6 O/tÁ.,e.n.l:ado.6 e. PO,6Á..c,i..ol1ado.6 ao Aca,~o

Neste caso, o fator de espa1hamento para cada

g.(h,k) ê dado por:
J - -

g .(h,k) = <g" (fi) g. (h-k) g. (k)>RJ-- J- J-- J

e < >R representa a média rotaciona1 sobre todos os g.(h),J -

grupo,

(2.14)

gj (~)
n.
2:1 f. exp [21Ti(h.x.)]

j=l J - -J
(2.15)

e a soma é sobre todos os ~tomos do fragmento mo1ecu1ar que tem

orIgem e orientação arbitr~rias.

Substituindo (2.15) em (2.14) obtemos:

n. n. n.

g.(h,k)= < I:1 f exp[21Ti(h.x.)]2:1 f exp[21Ti(h-k)xl LI f exp[2ni(k.x)]>R
J - - p=1 P - -p q=l q - - qJ r=l r - -r

g.(h,k) = <I L L: f f f exp[2ni(h.x + h.x - k.x + k.x )]>RJ - - P q r - -p - -q - -q --rp q r

gj (h,k) l~ L: L: f f f <exp {2TIi[h.(x -x ) + k.(x -x )]}>R
p q r p q r q p r q

(2.16)

onde a média rotacional da exponencial é dada pela f6rmula B(z,t)
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de Hauptman, 1965.

B(z,t)

B(z,t)

= <exp[2TIi(~.~ + ~"()]>esfera

co 2n

= /TI E -.!.-z J1/2(4n+l) (z)
2z n=O (n~)

onde: z = 2TI[qZr2 + 2qrq'r' cos ~ cos ~ + q,2 r,ZJl/2q r

t = [2112 qrq'r' sen ~q sen (pJ/z

onde: r e
rr , magnitudes de r e r' ;

q e q', magnitudes de h e h';

~ 1 ~ngulo entre r e r' ;r
~ , ~ngulo entre h e h'.q

No caso especial em que ~ ou ~ é igual a zero ou TI,
q r .

B(z,t) reduz-se ~ f6rmula de Debye (equação 2.5).

A fase esperada para a relação [,2' q(~,~), agora pode

ser O ou TI, sendo que s6 seri TI para as relações L.2 fracas.

2.4.3- F~agmento~ Moleeula~e~ Co~~etamente O~ientado~, ma~ Po~ieio

vwdo.ó ao Ac.a~o

Quando a posição do grupo é desconhecida, entretanto sua

orientação é conhecida, g. (h,k) seri do tipo:
J - -

ou seja:

g. (h)
J -

g .(h,k) = g .(fi) g. (h-k) g..(k)J-- J- J-- J-

P n.
L. f- f. exp {2TI i h.[C (x. + X) + t l}-1 .-1 J - -D -J - p-Jp- J- Á

(2.17)

(2.18)

onde existem n. atomos no fragmento molecular e P operações de SI1
metria, x

-p
C . X + t
-p - -p

~j = coordenada relativa dos atomos no grupo

X = posição absoluta do grupo na cela unitiria.
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gj (h,k) == I If. fk fi exp 2ni fi {C (x. + X) + t } •
p,q,f

j ,k,!J - -p -J - -P

exp 2ni(h-k) {~q (~k+~) + !q}exp{2ni ~[~f(~i+~) + !r]}

g. (h, k) =
J - -

L

p,q,r
I

j ,k,i

+ k[C xo+t - C xk-t J} · exp 27ri[h(C -C ) X + k(C .-C ) X]- -f -~ -f -q - -q - -q -p - - -I -q -

Como a posição absoluta do fragmento molecular é desco

nhecida 6 necess~rio que seja feita a m~dia sobre todos os Xl isto

é, deslizar o grupo por toda a cela unitária. Dessa forma, o va

lor médio de g.(h,k) será:
J - -

<g. (11) g. (h-k) g. (k)>J- J-- J- I
p,q,r

L

j,k"f
exp 2ni •

• {hr C Xk +t - C x. -t ] + k[C x o + t - C Xk - t J} .-~-q - -q -p -J -p - -r -~ -r -q - -q

• J 1 exp 2ni[h(C -C ) + k(C -C )JX dXce a - -q -p - -r -q

A J 2ni h(C -C ) + k(C -C) X dX é nula, exceto no
exp q p r q

caso particular em que p = q = r, quando é igual ã unidade. Então,

para p = q = r:

çp e o operador do grupo pontual, jã que apenas as dire

çoes sao importantes, e não as translaç6es; <g. (h,k» é um
J - -

complexo; então q(~,~), a fase esperada para a relação E2,

ti restrita a O ou n, e pode assumir qualquer valor.

-
numero

nao es
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2.4.4- Ãtomo~ COhhetamente Po~lelonado~

Quanto temos ~tomos, ou fragmentos moleculares correta

mente posicionados, o fator de estrutura é calculado na forma usual

e g. (h,k) é da forma:
J - -

(2.20)
exp 2 i e(~k-~j)+ ~(~ -~k)

r f f f
" . k
1 JkJ

g . (h k) = Y

J' "
- -

Neste caso a soma extende-se por toda a cela unit~ria,

sobre todos os ~tomos em posição conhecida, incorporando a Slme

tria do grupo espacial.

g. (h,k) pode também ser visto como:
J - -

gj(~'~) =
L f.
. J
J

em~ 2ni(h.x.)E fk exp 2ni[(h-k).xkJ. E fo exp 2ni (k.xo)- -J k - - - l ~ . - -~
(2.21)

Notamos que g.(h,k) neste caso também é complexo, de mo
J - -

do que q(~,~) pode assumir qualquer valor entre O e 2n.

Se a estrutura é completamente conhecida, Q(~,~) (equ~

çao 2.10) torna-se infinito e q(~,~) d~ a fase exata da relação E2

e a probabilidade será dada por urna função delta concentrada em

q(~,~) (Heinerman et aI, 1977).

2.5- AVANÇO NOS METODOS DIRETOS PELO USO DA INFORMAÇÃO ESTRUTURAL

Para a determinação da fase, a relação sigma-2 é normal

mente usada, conforme j~ vimos, na forma:

~J (h) cP(h-k) <p (k) "" O

Deste modo, os maiores valores de K(~,~) sao os prlme2:.

ros a contribuir na determinação de novas fases. O uso da informa

ção molecular no c~lculo destas relaç6cs [2 não s6 altera os pesos,
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como tamb6m modifica a relação acima, tornando-a:

(2.22)

Consequentemente, a f6rmula da tangente (equação 1.29),

também vai sofrer alterações e torna-se:

Hh) = fase de {~Q(~,~) IE(~) E(~-~) I exp i[~(~) + ~(~-~) - q(~l~)J}
(2.23)

e os pesos e fases são usados durante todo o processo de determina

~ão de fases e refinamento.

A partir da teoria desenvolvida vamos enfatizar os avan

ços produzidos na aplicação dos métodos diretos:

a) a possfvel usar totalmente uma grande variedade de in

formação estrutural nos métodos diretos, de forma tão poderosa

quanto, senão mais poderosa que, no método de Patterson, sob as

mesmas circunstincias.

b) Estruturas com itomo pesado podem ser tratadas com

mais eficiência. Geralmente pode-se obter a posição do itomo pes~

do por métodos diretos, entretanto no mapa de E aparece um plCO

muito alto, mascarando os itomos leves. Usando a informação do

itomo pesado posicionando nos cilculos de E, o mapa de E provavel

mente mostrari mais claramente tanto os átomos pesados quanto os

leves.

c) Frequentemente conjunto de fases gerados pelos méto

dos diretos levam a mapas de E onde se obtém fragmentos da molécu

Ia corretamente orientados, porém deslocados com relação ~ elemen

tos de simetria. Esta informação agora pode ser usada no processo

de reciclagem das relações E7'~

d) Se a estereoqufmica da molécula é conhecida em sua

maioria, sua orientação poderi ser determinada por métodos diretos
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e em seguida usada nos cálculos de mapas de E utilizando ~(h).

Toda a teoria apresentada pode ser usada conforme mostra

o diagrama de blocos do sistema Multan-80, com info~mação estrutu

ral:

\ S]C~IÂ-2 I
;

1

r----i CONVERGE

~ RECYCL I

Cal cula I E (g) I e I ~ (~) I

Usa informação estrutural para calcular I ((h) I.

Relaciona os IZ e calcula Q e1q para cada uma

delas.

Fixa origem e enantiomorfo e escolhe as refle

x6es cujas fases serão permutadas.

Deriva e refina as fases do conjunto de refle

lq -
xoes com E > E. usando Q e na formula damln

tangente (equação 2.23).

Calcula os mapas de E por ordem da figura de

m~rito combinada, usando ~(h) no lugar de E(h).

Procura picos ligados em urna estereoquímica r~

zo~vel e usa informação estrutural para inter

pret~-los.

Se somente parte da estrutura ~ obtida nos ma

pas de E, usa isto para normalizar-se os E's e

recalcular Q e1q para cada L2•

Volta para CONVERGE.
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CAP!TULO 3

VETERMINAÇÃO E REFINAMENTO VA ESTRUTURA

3.1- INTROVUÇÃO

Os monocristais de Emotina B foram crescidos a partir de

solução etanólica, têm hábito tabular e cor levemente rosada.

Foram feitos estudos preliminares usando métodos fotogr~

ficos e, em seguida, utilizando métodos difratométricos foram obti.
das as informações relativas ã cela unitária e ao sistema

lino.

crista

A estrutura cristalina foi determinada por métodos dire

tos de resolução de estrutura e foi refinada por métodos de míni

mos quadrados.

3.2- OBTENÇÃO VOS VAVOS CRISTALOGRÃFICOS

Neste estudo inicial foram empregados os métodos de Osci

1ação, Rotação e Weissemberg (Nuffie1d, 1966).

Foi escolhido um monocristal de dimensões aproximadame~

te iguais a: 0,15; 0,2 e 0,3 mm. Este monocristal foi orientado

por método de oscilação, com ~, ângulo de oscilação, de 160• A fo

tografia de oscilação do monocristal orientado não revelou simetria.

Em seguida foi feita uma fotografia de rotação, que pe~

mitiu a medida do parâmetr6 a da cela unitária e a determinação

dos parâmetros necessários para as fotografias de Weissemberg de

equi-inclinação.
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A fotografia de nível zero de Weissemberg mostrou os ou

tros dois eixos cristalográficos do espaço recíproco: ~* e ~*, bem

como o ângulo entre eles, ~*.

A análise das extinções sistemáticas nas fotografias de

nivel zero, 1 e 2 mostrou que não h~ restrições para h k i.

Os parâmetros obtidos para as dimensões da cela unitária

foram os seguintes:

a = 7,617 R b* = 0,12 R-I c* = 0,082 ~-l a* =

Tendo em vista a simetria observada nas fotografias e as

extinç6es sistem~ticas concluimos que os grupos espaciais prov~

velS para o caso foram PI e PI, do sistema cristalino triclínico.

Ent~o passamos a usar t~cnicas difratom~tricas, neste ca

so, o difrat6metro autom~tico CAD-4, da Enraf-Nonius, em operaçao

neste laborat6rio.

A partir do posicionamento angular e posterior refiname~

to de 25 vetores do espaço recíproco a seguinte cela unit~ria ref~

rente a um cristal pertencente ao sistema triclÍnico, foi obtida:

a = 7,494(2) í\

b = 8,922(5) í\

c = 12,405(4) í\

V = 715,042 )\3

3
d 1 = 1,37 g/cmca c

Z = 2 mol~culas/cela unit~ria

Grupo espacial: PIou rI

o: = 87,69(4)0

S = 78,96(3)0

y = 67,40(4)0

3.3- COLETA E REDUÇÃO DOS DADOS DE INTENSIDADE

Estabelecida a cela unit~ria definitiva, procedemos à c~

leta dos dados de intensidade. Durante a coleta de dados foram
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usadas 3 reflexões para controle da intensidade, com o intuito de

nos certificarmos de que o cristal não se alteraria devido à sua

exposição aos raios-X.

As medidas das intensidades foram feitas no modo Zig-Zag

(CAD-4, 1977), usando 6 entre O e 220, com índices das reflexões

variando entre -7 e 7 para h, -9 e 9 para k e O e 13 para t.

Foram coletadas 1667 reflexões únicas, usando radiação

Mo K , monocromatizada por cristal de grafite, com ângulo de varren

dura 1,20 e tempo de contagem 60 s. Aplicando-se o critério de

aceitação 1>20(1), apenas 1010 reflexões do número total foram con

sideradas como observadas.

As intensidades dos feixes difratados obtidos foram trans

formadas em módulos de fatores de estrutura observados já que:

onde K' é a constante de proporcional idade tomada como unitária,

L é o fator de Lorentz (Buerger, 1967) que corrige o erro introdu

zido pelo fato de que os pontos do retículo recíproco não atraves

sam com a mesma velocidade a esfera de Ewald e p, o fator de pol~

rização, que leva em conta os efeitos de polarização, devido ao fa

to de que o feixe de raios-X não é totalmente polarizado.

o fator L, além de depender da geometria do método de co

leta, depende também do grau de mosaicidade do cristal

dor, neste caso, um cristal de grafite.

monocroma

2 2

[ cos 26 + cos 26
L P = (PERF) m 2 c + (l-PERF)

1 + cos 26
m

1 + cos 26
m

1

sen 26c

(3.2)

onde PERF = 0,5 é a constante que depende do grau de

do cristal monocromador e que pode variar de 0,0 para

mosaicidade

cristal

idealmente imperfeito, até 1,0 para cristal idealmente perfeito.
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e ê o ângulo de Bragg para o cristal monocromador (12,20 pam -

ra radiação de M ).o

e é o ângulo de Bragg para o cristal em estudo.c

3.4- APLICAÇÃO DOS METODOS DIRETOS

3.4.1- Vc~t(Jjtminaçãc do Fato/t de. EJ.,c.a!a e. do Fato/t de. Te.mpc/tatu./ta

Os fatores 'de estrutura observados obtidos a partir da

redução dos dados de intensidade estão numa escala relativa que de

pende do m~todo experimental. Então ~ preciso encontrar um fator

de escala que os transforme em absolutos.

AI~m disso os ~tomos vibram em torno da posição de equ!

líbrio, isto ~, dependem da temperatura.

O fator de escala e o fator de temperatura isotrópico me

dio podem ser determinados pelo m6todo gr~fico de Wilson (Wilson,

1942), cujo desenvolvimento matem~tico segue:

A intensidade m6dia relativa ~ da forma:

(3.3)

enquanto que a intensidade m~dia teórica ~ proporcional a:

(3.4)

onde f . ~ o fator de espalhamento at5mico do j-~simo ~tomo em re
OJ

pouso (International Table, 1965); À ~ o comprimento de onda da

radiação utilizada e a soma ~ sobre os N 5tomos da cela.

Mas,

<I >
reI

admitindo-se que o termo exponencial ~ o mesmo para todos os f ..
OJ
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c ~ o fator de escala.

') 2

= C exp[ -2B sen~ e/À]
2f .
OJ

Portanto, para obter C e B basta

Z / z ~de sen e À e obtem-se uma reta

N,

graficar Ú{<I 1>/ L: fL..]
re j=l oJ

cuja inclinação 6 -2B

Portanto:

em função

-t'n
<I 1>reN

L:

j=l

') 2
= Ln C - 2B sen~ e/À (3.5)

e o intercepto é tn C.

Para construir o gr~fico de Wilson os fatores de estrutu

interva

105 foi calculado <I 1> ere

to at6mico para cada ~tomo

ra que restaram após o critério de rejeição 0(1) < 20(1), foram di

vididos em 20 intervalos de sen2 8/À2 e para cada um dos

N 2
L f., onde f. é o fator de espalhamen

j=l J J -
relativo ao sen e/À de cada intervalo.

A reta interpolada entre os pontos experimentais, dá o fator de es

cala e o fator de temperatura isotrópico médio.

Entretanto, se assumirmos fragmentos moleculares distri

buidos randomicamente, conforme descrição do item 2.2.2, devemos

considerar o fator de espalhamento atômico do grupo de átomos, g.
J

(equação 2.5), no lugar do fator de espalhamento at6mico, f. e des
J

sa forma obtemos a curva de Debye (Debye, 1915). Se a geometria

molecular não é completamente conhecida, g. serã calculado para ca
J

da fragmento molecular conhecido.

No inicio da normalização dos E's tomamos toda a parte

plana da molécula, mostrada na figura 4, e a fornecemos como infor

maçao estrutural: um fragmento molecular orientado e posicionado

ao acaso na cela unit~ria.

o gr~fico de Wilson e curva de Debye obtido neste caso

sao mostrados na figura 5. O fator de escala encontrado foi 0,57
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e o fator de temperatura isotrópico médio B, foi de 3,1 R2.

3. 4 • 2 - A I1â.LLó e. E.6 :ta.:tI.6 :ti c.a. do.6 E 1.6

Até este ponto do trabalho persiste a dúvida entre os

grupos espaciais Pl e PI. A análise estatística de E deveria mos

trar ou não a presença do centro de inversão.

Então passamos ao estudo estatístico dos EIS (Heinerman

et aI., 1977), que compara os valores encontrados com os valores

calculados teoricamente para distribuições cêntricas e acêntricas.

Dessa forma pode-se verificar se o grupo espacial é centrossimétri

co ou nao.

Essas distribuições estatísticas foram derivados (Wilson,

1949) a partir do "teorema do limite central", que afirma que "a

soma de um grande numero de variáveis aleatórias independentes te

rá uma distribuição de probabilidade normal, com média igual à so

ma das variáveis independentes e variincia igual à soma de suas va

riincias".

As funções de distribuição dos fatores de estrutura nor

malizados, para os casos cêntrico e acêntrico são as seguintes:

P(E) _ - (2 )1/2 2centrico - TI exp(-E 12)
(3.6)

P(E) _ - 2E (2acentrico - exp -E )

Para as duas distribuições <IEJ2> = 1. A tabela 1 mos

tra estas distribuições calculadas para <E>,
2

<E >,
2

<E -1> e para

frações de reflexões que são menores que uma fração específica do

valor médio.

A análise desta tabela mostra que uma distribuição hipe~

cêntrica é mais provável para o nosso caso, indicando o grupo esp~

cial PI. Entretanto, optou-se pelo grupo espacial Pl, não centros

simétrico. A ,razão para esta escolha baseia-se no fato de que a



38

molécula apresenta 2 carbonos assimétricos, e como temos duas molé

culas na cela, não seria permitida a presença de um centro de in

versão relacionando-as. Entretanto, pode-se supor que um elemento

de simetria não cristalogrâfico, do tipo de um pseudo centro de

inversão ou pseudo eixo de ordem 2 seria possível, explicando as

sim a distribuição hipercêntrica da tabela 1.

A tabela 2 mostra a distribuição dos 1917 maiores vaIo

res do fator de estrutura normalizado relativamente aos 8 grupos

de paridade que os índices de Miller podem assumir, e a tabela 3

mostra sua distribuição com respeito à magnitude. Assim, na tabe

Ia 3, verificamos que o valor mínimo que E vai assumir no processo

de determinaçio das fases é 1,2.

3.4.3- Re..óotuç.ã.o do PlLobte.ma da/) Fa.6e./) e. lYl:te.lLplLe.:taç.ã.o do Mapa de. E

A partir das 333 reflexões com E > 1,2, mostrados na ta

bela 4, foram geradas aproximadamente 4700 semi-invariantes de es

trutura (relações de fases do tipo ~2)'

Assim foi estabelecido o mapa de convergência e por uma

escolha automática do programa a origem foi fixada pelas reflexões:

2 1 1, 2 1 2 e 1 1 lI, com fases iguais a 3600.

Além"destas reflexões foram escolhidas outras, cujas fa

,ses seriam permutadas no conjunto inicial: 2 5 3, 2 9 1, O 5 6,

2 1 8, O 8 O e 3 4 I, sendo que a reflexio 2 5 3 é a responsável p~

Ia fixação do enantiomorfo.

De posse desse "conjunto iniciador de fases", começamos

o processo de determinação das outras fases do conjunto de fases

(as 333 reflexões selecionadas com E > 1,2), usando a fórmula da

tangente, que nos últimos ciclos do refinamento, refina também as

fases atribuídas ao conjunto iniciador.

Assim foram gerados 40 conjuntos de fases, mostrados na
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tabela 5, sendo que o de número 38 apresentQu os melhores valores

para as figuras de m~rito: M b = 1,334, ~ = 2,84, R = 26,56 ea s o

C = 2,4, e foi escolhido para o calculo do mapa de E.

Da interpretaç~o do mapa de E foi possfvel obter um fraK

mento molecular constituído de 18 picos, que pode ser visto na fi

gura 6.

Tentativas de completar a mol~cula usando sínteses de

Fourier-diferença foram infrutíferas e concluímos que este fragme~

to molecular deveria estar corretamente orientado, mas posicionado

ao acaso na cela unit~ria. Dessa forma, ele foi re-introduzido no

c~lculo de normalização dos E's, usando ~Ch), ou seja o fator de

estrutura quase normalizado, e iniciamos todo o processo de reei

clagem.

3.4.4- Re.c.-i..c..tage.m

A partir desse processo de reciclagem, onde foi forneci

do o fragmento molecular obtido, corno um grupo de ~tomos IguaIs

(C) corretamente orientado, mas em posição rand6mica na cela, obti

vemos os seguintes resultados parciais:

Novo gr~fico de Wilson e curva de Debye, resultaram em

fatores de escala e de temperatura isotr6pico m6dio, assumiram os

valores 0,64 e 2,7 R2, respectivamente.

As tabelas 6 e 7 mostram respectivamente a distribuição

dos maiores valores de E com relação aos 8 grupos de paridade e a

sua distribuição relativamente ~ magnitude (E > 1,2).

Para gerar as novas relações de fases estabeleceu-se o

mapa de converg~ncia e foram requisitadas as reflexões

na tabela 8.

mostradas

As reflexões que definem a origem agora são: 4 2 /, 3 7 Li,

2 3 3. Para gerar o conjunto iniciador foram usadas também as
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reflexões: 1 6 5, 2 1 2, 2 2 1 e 5 3 o; o enantiomorfo fica fixado

pelos invariantes.

Então as novas fases foram determinadas, usando a fórmu

Ia da tangente, que assume a forma modificada mostrada na equaçao

2.23. Após o refinamento de todas as fases obtidas, usando ornes

mo método foram gerados 30 conjuntos de fases (tabela 9), dos quals

o de número 10 apresentou as melhores figuras de mérito, e foi es

colhido: M b = 1,2389, ~ = 1,84, R = 21,11 e C = 2,1283.a s o

A análise do mapa de E assim construído mostrou 28 picos,

distribuídos em 2 moléculas, conforme mostra a figura 7. Estes p~

cos foram identificados como sendo 25 carbonos e 3 oxigênios, do

total de 32 carbonos e 10 oxigênios existentes nas 2 moléculas, cu

ja fórmula estrutural pode ser relembrada com o auxílio da figura

1.a.

3.5- RESOLUÇÃO E REFINAMENTO VA ESTRUTURA

A partir do refinamento posicional dos átomos obtidos e

de sínteses de Fourier-diferença (Sheldrick, 1976) encontramos to.

dos os 42 átomos da cela unitária.

o refinamento final da estrutura cristalina foi feito

utilizando-se o método dos mínimos quadrados (Rollet, 1965, 1970),

onde a função a ser minimizada é:

(3.7)

onde w é o peso e K o fator de escala.

Durante este processo a avaliação foi feita por intermé

dio do Índice de discordância entre o modelo real e o modelo pr~

posto, R, dado por:



41

R :::

L rK I F b (h) I - I F .. 1 (h) Il2h - o 5 -' ca c - ...l

~ I Fobs (~) I

(3.8)

No inIcio do refinamento o fator R assumiu o valor de

0,33, com os 42 ~tomos na unidade assim~trica. A partir do refina

mento das coordenadas posicionais este fndice R caiu para 0,22.

Novos ciclos de refinamento, incluindo os fatores de tem

peratura isotr6picos individuais para cada ~tomo foram

e a convergência ocorreu quando R = 0,123.

efetuados,

Neste est~gio os fatores de temperatura isotr6picos fo

ram transformados em anisotr6picos e o refinamento foi efetuado

incluindo, al~m dos par~metros posicionais, os de vibração t~rmica

anisotr6picos para todos os ~tomos. A expressão do fator de temp~

ratura na f6rmula do fator de estrutura torna a seguinte

que ~ usada no refinamento:

forma,

222
exp - (bllh + b22 k + b33 t + 2b12 hk + 2b13 ht + 2b23 kt) (3.8)

As constantes b .. são determinadas no refinamento e es
1J

tão relacionadas aos U's. tens ores que descrevem o efeito de temp~

ratura sobre um 5tomo, da seguinte forma:

U = b /2n2 a*2
2

11 11
U12 = U21 = b12/4n a*b*

U - b /2 2 b*2

U13 = U31
= b13/4n2 a*ck

22 - 22 n
2 2

?

U33 = b33/2'íT c* U23 = U32 ~ b23/4n- b*c*

Durante o refinamento a estrutura foi dividida em blocos

pOIS, como h~ um n~mero grande de par~metros a serem refinados (3

par~metros posicionais e 6 de vibração t~rmica, para cada 5tomo,

a16m do fator de escala) e a mem6ria do computador ~ limitada, não

6 possível fazer o refinamentode todos os parâmetros ao mesmo tempo.
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Tenta tivas de obter os átomos de H por métodos de Fourier

-diferença foram infrutíferas e dos 44 átomos de H, 38 foram intro

duzidos assumindo a geometria dos átomos de C a que eles se ligam.

Só então os 6 átomos de H, pertencentes aos grupos OH foram encon

trados por Fourier-diferença.

Os hidrogênios foram incluídos nos cálculos de fator de

estrutura, embora seus parâmetros não tenham sido refinados.

Neste estágio do refinamento, R = 0,079, deixamos de

usar o sistema de pesos unitário, e passamos a utilizar o seguinte

esquema de pesos:

com K

K

w = 2
02(F) + P F

-4 --
= 2,6694 e p = 1,56 x 10 , onde p e K sao parametros

(3.9)

refi

nados e o(F) é o desvio padrão de F baseado apenas na estatística

de contagem. Desse modo visa-se a diminuição da contribuição das

reflexões muito fortes.

Quando verificamos que as coordenadas posicionais e de

vibração térmica estacionaram, ou seja, suas variações tornaram-se

menores que seus respectivos desvios padrão, demos por terminado

o refinamento da estrutura. O valor final para R, incluindo todas

as reflexões foi 0,067 e para R incluindo apenas as reflexões com

1<20(1) foi 0,054. O fator de escala assumiu o valor de 1,176 e a

análise de variança para todas as classes de reflexões está mostra

da na tabela 10. A tabela 11 mostra os fatores de estrutura obser

vados e calculados.
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CAPrTULO 4

ANÁLISE E VISCUSSÃO VOS RESULTAVOS

A estrutura da Emotina B apresenta duas mol~culas inde

pendentes na unidade assim~trica, que est~o mostradas na figura 8,

com todos os ~tomos identificados e na figura 9, temos a represe~

tação das mesmas, com os elips6ides de vibração t~rmica, ambas a

20% de probabilidade (Johnson, 1956).

Apresentamos nas tabelas 12 e 13 os parâmetros posici~

nalS de todos os ~tomos e os parâmetros de vibração t~rmica isotr6

picos equivalentes de todos os ãtomos, exceto os ~tomos de hidro

g~nio. Os parâmetros de ~ibração t~rmica dos ~tomos de hidrog~nio

foram tomados iguais ~queles dos carbonos a que estão ligados e

por essa razão foram excluídos da tabela.

Na tabela 14, apresentamos os valores encontrados para os

parâmetros de vjbração t~rmica anisotr6picos normalizados relativ!

mente ~s dimensôes da cela unit~ria, conforme a equação 3.8.

Nas tabelas 15 e 16, são dadas todas as distâncias e an

gulos intramoleculares, com seus respectivos desvios padrão, os

quais se encontram dentro dos limites dos valores observados exp~

rimentalmente para os diferentes tipos de ligação apresentadas. As

distâncias e ângulos foram calculados a partir da formulação mate

m~tica descrita no Ap~ndice 1.

As distâncias e ângulos encontrados para o tetrahidro

naftaleno estão de acordo com os obtidos por Karlson et aI., 1977,

na determinação da estrutura do 1,4-eteno-2,7-dihidroxi-2,4,6,8-te

trametil-l,2,3,4-tetrahidronafta1eno-3-ona (figura 10).
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As distâncias c-c nos anéis benzênicos das moléculas A e

B variam entre 1,334(11) e 1,426(9) R, e 1,337(12) e 1,442(9) R,

respectivamente, com valores médios de 1,394 R para a molécula A e

1,392 R para a molécula B. Os ângulos variam de 113,1 a 126,7 e

115,8 a 124,80 para as moléculas A e B respectivamente, com valo

res médios de 119,95 e 119,960 para as duas moléculas. Estes valo

res são compatíveis com os valores tabelados de 1,395(3) R e 1200

(International Tables, 1965).

Os anéis ciclo-hexano apresentam-se ligados aos benzenos,

sendo as distâncias C(9)-C(10) e C(9')-C(10') respectivamente de

1,398(10) e 1,365(10) R para as moléculas A e B, as menores encon

tradas nestes anéis.

Usando o método dos mínimos quadrados foram calculados

os melhores planos para os anéis benzênicos, que estão apresent~

dos na tabela 17, juntamente com as coordenadas ortogonalizadas e

o afastamento, em relação aos planos benzênicos, dos outros átomos

das moléculas. Assim fica caracterizada a conformação de meia ca

deira dos anéis ciclo-hexanos, que ~ode ser observada pelo afasta

mento dos átomos C(2), C(3) e C(2'), C(3'), carbonos assimétricos,

com relação aos respectivos planos médios benzênicos a que perte~

cem.

As equações para os melhores planos médios dos anéis ben

zênicos e ciclo-hexano estão apresentadas na tabela 18. Os baixos

valores, 9,7 e 5,60, encontrados para os ângulos diedro entre os

anéis benzênico e ciclo-hexano, para as duas moléculas, evidenciam

a quase planaridade das mesmas.

Podemos notar ainda que nas equações obtidas para os pl~

nos médios os valores dos coeficientes x, y e z da equação são mUl

to próximos, evidenciando um quase paralelismo existente entre as

duas moléculas.
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Para uma perfeita caracterizaç~o das mol~culas foram cal

culados os ângulos de torção das ligações, apresentados nas tabe

Ias 19 e 20 e a região do isopropil est~ mostrada na figura 11.

Uma an5lise dos ~ngulos entre as ligações envolvendo os

carbonos C(2), C(3) e C(2'), C(3') permite-nos verificar que os

mesmos apresentam configuraç~o tetra~drica ligeiramente distorci

da, sendo que 0(4) e 0(4') ligam-se aos carbonos C(2) e C(2') res

pectivamente em posição equatorial, bem como os grupamentos iso

propil das duas mol~culas ligam-se, com a mesma posição aos carbo

nos C(3) e C(3').

Na figura 12 vemos a projeção estereosc6pica das mo1~cu

Ias e na figura 13 apresentamos o empacotamento molecular.

Embora a simetria Pl tenh~ sido confirmada pela
- ,

proprla

resolução da estrutura, o arranjo das mol~culas sugere a possibili

dade da existência de urna pseudo simetria parcial. Investigamos

particularmente a possibilidade do relacionamento atrav~s de um

eixo de ordem 2 ou de um centro de inversão (Srinivasan e Partha

sarathy, 1976).

A presença de um pseudo-eixo de ordem 2 foi descartada

pOIS, um eixo de ordem 2 perpendicular ao plano das mol~culas eXI

glrIa que elas fossem coplanares, e elas não o são; um eixo de 01'

dem '2 paralelo ao plano das mol~culas tamb~m não ~ possivel pOIS

as mol~culas não são suficientemente paralelas. A presença de um

pseudo-centro de inversão parcial foi então considerada e procur~

mos localiz~-lo no centro de massa dos ~tomos contidos na partepl~

na das mol~culas. Tomando tais coordenadas, tabela 21, foi deter

minada a posição desse "centro de simetria", que se localiza em

(0,0846; 0,0622; 0,4174).

Calculamos a distância de todos os 5tomos at6 este ponto

e notamos que o afastamento entre a posição encontrada para a mol~

cula B e a que corresponderia à sua posição relacionada pelo pseudo-
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-centro de simetria, em relação ã mol~cula A, apresentado na tabe

Ia 22, ~ pequeno. As maiores distãncias, corno era de se esperar,

foram encontradas nos carbonos assim6tricos e substituintes nas mo

l~culas.

A presença deste pseudo-centro de inversão parcial pode

, ~ 1 d d' 'b I ~ser tomada como uma pOSSlve causa a lstrl UIçao h I " •lpercentrlca

dos E's, apresentada na tabela 1 e discutida no capitulo 3.

Os oxig~nios 0(1), 0(3), 0(4) e 0(5) da mo16cula A e os

oxig~nios 0(1'), 0(3'), 0(4') e 0(5') da mol~cula B s~o os determi

nantes da diferente conformação assumida pelas mol~culas, pOIS o

esquema de ligaç6es por pontes de hidrog~nio (figura 13)

ta-se de forma distinta em cada uma delas.

aprese~

A mol~cula A apresenta uma ligação intermolecular atra

ves dos oxig~nios 0(5) da mol~cula original e 0(1), com translação

x, l+y, z, sendo as dist~ncias 0(1)-0(5) 2,765 R, O(l)-H(Ol) 0,829

~ e 0(5) "'H(Ol) 1,979 R e o ingulo 0(1)-H(01),··0(5) de 158,80.

Apresenta tamb~m uma ligação intramo1ecular envolvendo os
. -

OXIg~

nios 0(5) e 0(4) com dist~ncias 0(5)-0(4) 2,670 }X, 0(4)-H(04) 0,872

e 0(5)'''H(04) 2,124 R e ° ingulo 0(4)-H(04)· ..0(5) de 120°, sendo

que ambas as pontes t~m valores razoáveis considerando-se a preci

são associada aos parâmetros.

A mol~cula B apresenta apenas uma ponte intermolecu1ar

envolvendo ° 0(4') da mo1~cu1a original e 0(1') da mo1~cula trans

ladada de x, y, l-z, sendo que as distâncias 0(1')-0(4') 2,953 R,

O(l')-H(OI') 1,06 R e 0(4')···H(Ol') 1,923 R e o ~ngulo 0(1')

-H(01')"'0(4') de 162,9°.

Isso explica a diferente orientação assumida pelos oxigª

nIOS I e 5 das mol~culas A e B, que se envolvem de forma diferente

nas ligaç6es tipo ponte de hidrog~nio.

Al~m dessas ligações podemos considerar o esquema do tipo
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do proposto por Jeffrey et aI., 1977 na estrutura do metil-a-D-gl~

copiranosIdeo e por Brown e Levy, 1973, na estrutura da sucrose.

As mo16culas A e B encontram-se ligadas atrav6s de po~

tes inter e intra-moleculares envolvendo o esquema: os ~tomos

0(3)-0(4) e 0(3')-0(4') estão envolvidos em ligações intramolecul~

res de 2,554 e 2,620R de comprimento respectivamente, e

O(3)···H(04)-O(4) de 74,87° e 0(3')···H(04')-Q(4') de

ângulos

66,44°· ,

0(3')-0(4) e 0(4')-0(3) estão envolvidos em ligações intermolecul~

res medindo respectivamente 2,747 e 2,776 ~ e os ângulos 0(3')'"

H(04)-O(4) 77,050 e Q(4')-H(04') .. ·Q(3) 76,070• As distâncias nos

grupos hidroxi1a são 0,871 e 0,872 R para 0(4)-H(04) e 0(4')-H(04')

respectivamente e as distâncias 0(3)· "H(04) 2,637 R, 0(3')···H(04)

2,809 R, 0(3)"'H(04') 2,855 R e 0(3')···H(04') 2,847 R.

Embora as distâncias OH, mencionadas no último parágrafo

sejam suficientemente grandes, de acordo a podermos classificá-Ias

como fracas ou n~o ligantes, elas devem contribuir nas interações

de empacotamento, que se d~o competitivamente entre as moléculas.

Na tabela 23 apresentamos resumidamente as interações do

tipo ponte de hidrog~nio.
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SUGESTVES PARA TRABALHOS FUTUROS

Tendo em vista a tend~ncia de compostos estruturalmente

relacionados com o aqui estudado (Gambardella et aI, 1981; Fernan

des et aI., 1981) apresentarem sempre lnais de uma mol~cula por un~

dade assim5trica, julgamos que seria do maior interesse determinar

as estruturas cristalogr~ficas de todos esses compostos.

Conhecida a estrutura cristalogr~fica dever-se-~ fazer o

cálculo da energia de cada molécula, em cada conforma~ão apresent:

da no cristal, a fim de ver qual a de menor energia. A seguIr,

cremos que um c~lculo em que se levasse em consideração as intera

ções entre as mol~culas no cristal, poder~ levar i conclusão de

que a associação de duas ou mais mol~culas por unidade assim~tri

ca, com conformações diferentes, conduz a uma energia mInima para

o cristal.
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APENDICE 1

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA BÃSICA ENVOLVIDA

NO CALCULO DE PARÃMETROS MOLECULARES

A cela unit~ria, ou seja, a base no espaço vetorial pode

ser descrita por

a

D ou DI = I b
I
,

c I

onde a, b e c são os vRtores que definem a cela unit~ria.

Em decorrência, o tensor métrico terá a forma:

Resolvendo o produto escalar teremos:

2
ab cos y

Ba ac cos

T =

Iab cos y b2bc cos a

B

bc cos a
2

ac cos
c

com a propriedade

ou, o determinante de T reproduz o volume ao quadrado, da cela unl

tãria.

Definida a base, podem ser calculados, a partir das coar

denadas posicionais fracion~rias (x,y,z):

1) distincias entre átomos quaisquer;
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Z) ãngulos intorat6micos.

Sejam 2 ~tomos (1) e (2) de coordenadas x1ylzl e x2Y2z2'

A distância entre eles será dada por:

dIZ = (l1X T l1X )1/2 [R]
onde

e 6X, o seu transposto.

T ~ tensor m~trico, e sua aplicação ~ necess5ria pelo fa

to de usarmos coordenadas fracionárias (adimensionais).

2) Ãnguloh inte~at6mico~

Dados 3 átomos de coordenadas:

(1) Xl Yl zl

(Z) Xz Y2 Zz(3)

x3 Y3 z3
~o ãngulo 8 formado por I Z 3 ser5 dado por:

8 == arc cos
!:!::. T ÚY I

dIZ' dZ3

r
I Xz

LI Y i = lY?

I '-'

z2

dIZ

-
a distãncia átomosI2e entreos e

dr

-
distânci::lentre5tomos23.e a ose

~ -)
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MeQ

EMOTINA B

EMOTINA D

EMOTINA F
EMOTINA G

EMOTINA H (b)

Figura 1- SesqlJiterpenos extraidos de E. Niten~; a) coletado em Mi

nas Gerais; b) coletado no Espirito Santo.
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Figura 2- Projeção de átomos de duas moléculas no plano a c, o pl~

no do espelho no grupo espacial Pm.
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Figura 3- Distribuição de probabilidade para uma relação ~2'

Figura 4- Parte plana da mol~cula de Emotina B, com estereoquImica

conhecida.
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Figura 5- Gráfico de Wilson e curva de Debye, mostrando a parte

plana das moléculas (Figura 4) como um fragmento molecu

lar orientado e posicionado ao acaso na cela unitária.
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Figura 6- Fragmento molecular obtido a partir do uso da informação

estrutural do grupo orientado e posicionado ao acaso na

cela unitária.

o

o

Figura 7- Fragmento molecular obtido a partir do uso da informação

estrutural de um grupo corretamente orientado, mas pOSl

cionado ao acaso na cela unit~ria.
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Figura 8- Representação ORTEP das mo16culas de Emotina B com os

5tomos identificados.
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Figura 9- Representação ORTEP das mo16culas de Emotina B com os

elips6ides de vibração t~rmica.
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MOLÉCULA B

-71,3

C(4)

C(I5')

C (15)

C(2')

C (14)

O(5}

••• C(3)

0(5')

C(l6')

C (14') ----... C(3')

Figura 11- Projeção de Newman.
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Figura 12- Projeção estereoscôpica das moléculas de emotina B.

Figura 13- Empacotamento mo1ecular.
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Figura 14- Projeção das mol~culas mostrando as ligações hidrogênio.
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Tabela 1- Distribuição estatística dos Fatores de Estrutura Norma

1izados.

fXPERIMf:NTAL.

VA\..URtS

T(lUOSt1!(1..0KLHt:ll,...HKV1

MtUIUS

l) ~ lJ AI; O S

t:

~, (910, i;:H?l00,781v1, b'n0,7Hb

elll 'I<2-

1,0001,~]370,<'581l',7'170,871

t**.5

1,bbb1,ij051,S?11,2.5&1,lb~
t lH. 4

3,/;J444,(d392,8952,4541,819

t.*5

9,~,;)3\0,'194&,1125,7f>53,251

t.**b

c:/3,'19334,~q814,121114,992b,4b/:!

E**r'-l

0,'1590,9&9~,9140,8')90,14(1

(t,**2-1J**2

2,b442,9b51,9171,8&01,07 '7

(t.**2-1).*3

20,\t1(>124,5937,2979,~~12,b2~

( f •• 2-t
) .•.,d2(1,b9825,2261,9539,1433,2í:1j

Tt:.ORICü

VALCJo\:tS

Mt0IüS

r.
t •.•2
t •• 3
t •• 4
1:.,.'5

t**b
E**2-1

(t:. •• 2-1J**2
(t.**e:-l)**3

( t.1f1':>-1 ).*~

~), b8b
1,000
1,.329
2,Vl00
3,323
b, (100
0,'7.3&
1,000
2,0Ql0
2,415

c..;ENT~ICO

~, '19~
1,00Vl
1,59&
:S, íi.HiH1

6,383
lS,0Mlí)
0,968
(,0(/lÍ(j
8,000
e, b'H

ti 1 P f ~C f_ N T R 1 c O

14,718
1,Vlfl.10

1,91&
4,';)0fl1

12,cb0
31,';)~0
• 1 , 145
.5,';)00

2&,000
(lb,905
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Tabela 2- Distribuição dos Fatores de Estrutura Normalizados ao

Quadrado, com relação à Paridade.

lO!)ASEfEOEEEOEaOE.

l:-*.~

1,0221,1850,9~q1,14t:l~,815
NUMERO

191'~o:,025~247~'lb

ttO

Of.UEOO000

E.*.~

1,11270f8b~1,2210,887
NUMERO

227237?27229

Tabela 3- Distribuição dos Fatores de Estrutura Normalizados com

relação à magnitude.

1 N T t:. R V ~ Ll' I' I: t:it,1Ql,~0,91 , ~1 , l-i ,21 , oS

NU r. E.t<.,

1 i) 11141251138b"7 rtl

INTtRVAI,.O n~

t.1 , .s, , 4t , ~t , b1 , f1,81 , 9
NU~t."'L

'') i13~35?S1510

JNTERVAL,U Dê t

1,92, '12, 12,22,.52,42,":1•••
NUMt.RU

l12312126834



Tabela
4-Reflexõesrequjsitadasparainiciaradeterminação das:fases.obtido

us andoainfor

maçao

da ponteplanada molécula(figura4) ,comolll11grupoposicionadoeorientadoaoacaso.

CO'"

•..~l rr r~:. r•..KL •r: ,"'\í.'~:H•l ECOOEHKl ECOOEHKl FconEHKl E

AO;

7~.I~? ~;';> q,.)'-' r;
,li1",',0; I•~~1- I II, h 1'1'1~"I.~? ç)23 :\3\1I1~?'h~r"6\12-11 1 • 3??

?'

..?-~?,"" I ."~?-?1 • ~C.?\?3\1;>;>I,nl 3;>'1"231. ?'''lI 2<;5~?41 , "l~ 'I 7<""i'<;? I ~ ~

11 •

p?, I1 ,;. o I", I?3-"I • ,;: •.•~ \ 7'"3 - 3I. 2? 715~1113\1l.h5a 17"&\3SI." qq 'i! A AÇl4-'"I • i' 7 ••

I 3"
"~ -11. 7~?I".,a~ ;>,7\'1 >53'"a;>1. J ~? 181'"471.51>3 35"5-I>2.';la 45'"5-5:>.31>1

2~3

~')i'1. '),...;~;>?';~c;11." t ~ >c;7I'5?I,B" 41Ç!/,-5?aal> 21\1ÇlI,01.3"'" 37'""4;>. a 8 \
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2Qf
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?~r
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7

I-'i 7, • 1-." 1 ~QlI-')"I , ;>11 I1 "I_~_I:1 J • ~ A 17.,I-a_'i?, 11'''Ji';>I_4 II. ??? 1 V;1-4 <;t .7 a:3

l?~

I-"I.'I, ";>1 fi',1-3 ~ ?? ,"QlaaI-3 7I •• 'la ?"2I-3 'l1 • ~?I> 'lI>I-3 11;>.['112 1 f""1-2-7I. 'la 7

325

I-i' 21,?lq AI1O;>, I?,VAq 195I-I-lI I. 'j 131i'1iI-I ~I • ~7" 231I-I 11 • III I 'lI'I-1 i'?(H'~
??3

I-\ hI. iJ? 3 li ~I-1 71 • ,q4~ 175I-1 9I • ''71 17 1I1'-\11 ,'; 7312I~- I;')3.1 l-PI 'lI.\-'l2.7" ..•q

1 G1

1:..... ~1. r•• qt.i??I1P,1.'11C; ':'>71~II1, aR?;>,,~I1-11\. (J~2'i5II-9 2.21\1 1 .~"I1-~1.7 H 1

\71

II~I,?U \ ??AII?1,41 n >7 III7t. 'H~·qi'??I111>l.a<'1\ 5I!113,713 1,3I11???;>~

1~4

1i'-II J.~r;,';4I2•• l) ??~~ i'~Ii'~ ?1>O'3153I2II."';/' 1>"I3.'l;:>. 1 AI I"1:5_a?7';"
2~A

1J~1,3';G ~";>I3"l,;>q'l I G!Ia-7I."?I 13"I4-II. ?1>331>'1Ia1'11.?';4 1 71lI5_41 ,'; ~ 1\.

2n

I5 -?1. i.i ,""h';1I.,-I ;:J,?;..q 1'1.1I<;f;\1.514 ,n"I5I1.3"'4 <,"8I';;>1.11'><; ;>'ll>I54! .2!-i'

!-"

II> -h ;>,l"" ?,,.. -c;j~.4~'"! I aII> _a1./1'14771I> -Ii'.ll'a?/,aI"1'11..~;:>lI1 11317-5t • '7 V"~

';h

I1 _4?~11;>~'1I7-;>, , 'I'" 'te;I7I1. ?ll 1"'5t74I. '153 131!1\-,;>1.731, 2'1218-I 1 .? 7"

3?a

I•
l>I,;>?' ?1'11A?, • 't ~ li >'"2 -7Cl1.3?i' 14'l? -7I1./,7,:> '1'12 -I>21 ,'HII, 73,;>",,, 1\? 113

47

? -5-4 ?~1;"~;> -5 -3l:.~?q.' 'i "2 -5I1.33'1 i'3~2 -571.411 111? .4-31."<'1 1 ;:>'l2_4 I>1 • I"?

l"r'

2 _"72'. fJJ..l 14')? -3_/I1.10,'" 3'37i' -3 -I>I. J93'I;>2 -31<'.1'33 522 -322. "''17 ? l.l5,;>-?-?1.1h7

i'Q:'

? -i'?I.? 1 \ ?47? .;,~1.~"? >12i' -2111.441> 1>:.1? -I-a ?i'31I';"2 -I_3t ." 7 43 "'li2-1 41.;>5;>

1 ,,,

? -I7\ • ~ 71 17 li? -IJ;>1 •. ~ 10R 3A2I" -9?~ljlti> 12""1./'>14 28&2'"'II.?''''' "7,;>l>12i!. 1 P.;\

''i
i'I-G <',I P 43i'1_. ?,3GP I2IIa.7v,;> 4?I?3.1113 198i'I111.497 I "'7i'11 ?1 • "''' 'i

31'1

i'<' -I('1. ,;;"3,' \??_41,;><;;> 4?2;>I?a", ,"1>;>i'"I.I>~" ~"2i'11;>.:'114 1<'''?;>121 ."? 7

q I
2I _U?:' ?'JO";.>3_l. ;J,'"1:I- >9723VI1 ,i'~ I?"I23:3, • ~62 ""'2i'3I>1.47'1 2 'H,2:571.3'13

3?7

?Q-?l.? I I?~??UIl.V," 972~I> i',"c" 111;>i'a71.71 q2"3?41 "1.47 'lJ ('\8?5"J • ? ~ \

??\

;>.,I1.4? 1 1 ;>,~?~i', "~,,J>,>?;>'56\ ,ai'a IR;2I- ~G1.'5~'ini'i'I>_J 1.3(',R i> c; A2"41. '\:3"
?'~

?7-I,J. ,,', '.1. .)?I.'51,;';' 'l' 9";>7_4?~Qí.1 11'127-3i'.!>aa1,,4?7'5t ." I 7 411?7@,<".!'11>

?<;

?11? ,'1 .••i"J\?M-.1 • ~ ,,., .~a?8" ?"tq 173?'I o;>I • ~A I1'57?'I-I 1."<;? , C; Ai'qI'l1 ." '>I

15

i''I12.1 A:' 1233 -6,1" ~tl" ;) 7 v'3 -'i"I .31 C'I ?II3 -li-3I. a5, 11113 _4-i'~. 71-1 cJ ~Q'I-o-I?,Ia?

I ~ I

,_u 7t .• '1p.'" ",_u /I~. 7 ~ 7 Ah:3 -49 2.·.-~h~1?83 -3 -11.1\ 142~aJ -3_at,iJ0(1!I ~I'I-I-i't • "25
?7"

,-3 1\I ,3,' , l'l~1 o,> _A1, <; I"1313 -i' .41. ? ':~'"21,.,3 -i'I1.3?3 31<'3 -231 .;> 3 '5? "43-2 41 .3 a I

1'>/1

3-i' ~I." " ?1~J -I-I,1 , 3~ I>';'13'"71.311 2?31_'I ?I>?a ""3I_/\ , • Q3c'1'\'1:51_a1 .7?Fi

? I"

,I-? 1 ,,'l \ J 71Ji' -~?,1"11732 -7t.~~.1311»732 -I>I • q 3u'·232"1 .'" 2:3 ~r>1.:52I1.25 :3

21,>

~;>i'l. ~ I G Ai'3i'a?,,:" ;~,:J lI'!32I?J,?~i' 8433-1~ ?~78 27133-'l1. '\['1I , OS'IJ-I 1 • AQ I

i'?~

3:3I'!I • a 1,> 11\'133.,1.'537 311>33I'"1.i'?71"''13:3li'I. '13"2<'73a-"1 • Q 5 7lQt'!34_<11 • <; 35

3;>\

:3a -3I.i';>~3?~34I1.2?5 51134'i1,?,,1 3113Q1\1.231- I<;i'35-81 ."b 83 1 4:5b-31 .;> ~;>

?,>G

3h -2I • ~ 1 3l'í'l3••-II.bo" 3'13b'" ?a71l 1483I,51.1>77 13637-7 1 .7l1llR2:57-51 .5" I

;>3

37-4 2.1,1'1 V~7-3 ?""lI ,>8';:37?I.i'''i' 743li _4i'.IIi',,,4:38-31.Q573;:>/\:31\-?1 .2" 1

107

31\'"1.1>11" a938'5 ?31'; 11239 -11.'11'"313G -4 -31.2H34 -4-2~,I'\b'l11 CJli-4 /I'·."18 :3

1'5';

4 -3 -?1."';4, I4-3 /\i'. '5 71 "74 -2 -7;>."4717'1Q-2 ?1.5"5 i'174 -231. • li , 3214o-1 -?J • <141

c;'1

4-I 3 ;>.;>3'1Ib'i4I'-31.1,11 1134'" -i'l,CiIÇ!1J278a'"'51.3\11 l"ll41-li1 • 1,['12i'I'l111-"i1 .431'

?81»

QII1.3'11' I~;>4I11.7111 .>'lJ42 -8I. i''' 724a2 _72."11>1,'5a22". I 1\ 1 14423?7'li'

1\ ~

Q?4 2,""'1 7;>41:> 2.131 ?II433?""'" :3~643111. ?411\1"431;>r • 'lA '1;>qq411-,I!1. ;:>5"
;>I

Qo-3i',~~? 31,1\I'..•.~ ;J. {J ~.q>3/14a~1.30'1 I a!4~ ~?1.72 ~?A1a';-I 1 .? R?3;:>t>li'531 .;> I <;

;7';

4';~I • ~ "1, l' ;>4~-51 • ~Fl'"~154~"1.[J(J~ 1;>74f,3I. A t7 3 {li "Qt-at • r? lJ q ?3?li""1 .411

I 3 I

4J-~1,1A 1IV47"t • 1 3 a 51li8 -3i',' 1113a1\ _?;>.113517h49-? 1 ." 7 4? 114'5-3-I1.37';

~1

~-3 1 ??<;~27'J5 -3II ,474 17<; -2q ? 73 'iH 1'15 -I4I. ?3R 2'lQ'; -I"1 .?"" 171'5'"?1 .5Q3

?:JQ

c;1{li1. \'" ,>I ~'iI3l.a4i' \'165Ia1.I,H':7 61<;2 .7;>.22111"1'1'52-t- 1.&34 2"''1'522l.<'74

I ~ 1

~;>a1. ~/.l 1C'l'" .?h1 ,? \'1 1::"3'53 -7I. '175;>5153I1.345 2'15'5321 • ?"'; Ihq5:5'5I •~~{JI

2"'1

~Q _4I, '119';A _?3. a I ~9158 -I2.0p21'1b -2 -12.1>84141>I> -2.,1.,.,93 211\"'"li1 .433

2"1

/,1\1I,';>" 3'I>3 -f, ;>.51'1 95b3 -5 2.~llI 133"341.7t-1 ! ??I>3O;1 .1\ b 1 7'CJb4.-1>2.09'"

7"

!>aa ;>.:711.1nub••r;1.4;>3 ,92I,5 -11.5?1'l24.,bb -31.3841'1'1I>7'51.4'H. 151b~'"1 • b,.,'1 0\
I" \

"1\q1 .~t;,Q: ;>~Q73p1.;>'13 IRA7541.';3'1
+>-

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



65

Tabela 5-Conjuntosiniciadoresdefaseserespectivasfigurasde

mérito,

obtidosusandoa informaçãoestruturaldaponte

plana da molécula

(figura 4).

ABS FOM

PSI ZERORE5ID

MA)(I~lJM VALliE

1,40083.49830,28

MI~IMliM VALUt

1. B4b2,84326,56

REL4TIVE WEIGHTS

0,b01,~01,20
(FOR COMR.INED FO~)

~,UMSET

ABS FOMPSI ZERORESIOCOMBINEO FOM

1
1.31\913 3.'HB2Q.4'50.9'50#}

2
1.3945 3,46129.800.7651

'1!

.... -- .• 3.41152.9,52;t SET1.J
1 • ..)'1\11

4
1.3/l,9~ 3.38129,39::SET1

';
1.3P.52 3,37929,,11• SET1

b
1.39Q'17 3,40929.'52:t SET1

1
1.3741 3.2~b28.261.4692

fi

1.3971 3,46430,01li SET2
q

1.3977 3,4833f1l.~5::SET2
1~

1,3948 3.44929,83::SET2
11

1.3917 3.4~629.60:I SET1
12

1.3560 3.0'5626.972.CH08
13

1.3961 3,4#}929.93• SET2
14

i.38MI 3,39129.32li SET1
1'5

1.3991 3,4873'1,16li SET2
16

1.~991 3.48930.1'5• SET2
17

1.3614 3.17121.381.7642
18

1.40"8 3.4<1730.28;!J.6IíH9
19

1.3961 3.45'529.93• SET2
2~

1.3977 3.41430.0'5::SET2
21

1.39a3 3.43829.79li SET1
22

1.3897 3.40229.45::SET1
23

1.3835 3.32el28.971.1903
24

1.3P81 3.37129.32li SET1
2'5

1.3~29 3.32928,93li SET23
?b

1.:HM'l 3.46829.92:11 SET2
27

1.39;;123.40l229,49:11 SET1
;:>8

1.3831 3.35b28.Q9:li SET23
29

1.3957 3.46129.90• SET2
3~

1.3953 3.44729.87::SET2
31

1.397'5 3.'lH'l30.04• HT2
32

1.39;>7 3.441a9.b7li SET1
3"3

1.1.1(11053.49730.2611 SETIR
3"

1.3R""" 3.37829.3211 SET1
3'5

1.4(:1:~5 3.49F130,26• SET18
36

1.3%3 3,46729,95• SET2
37

1.39(7123,3Q129.48• SET1
38

1.334& 2,8432b.Sb2.4000
39

1.3<119 3.4843Ç1l.~H• SET2
4>'!

1.3':r333.43229,72• SET1
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Tabela 6- Distribuição dos fatores de estrutura normalizados ao

quadrado, com relação à paridade após a reciclagem.

TODASEf.:EOEEfOEaOE

(.*2

l,01c1,t 820,9201,1330,801
NUME.RO

1917a5025424724&

fEO

OfOEOO000

t.-.2

1,11b0,859\,2100,884
NUMERO

227231221229

Tabela 7- Distribuição dos fatores de estrutura normalizados com

relação à magnitude após a reclclagem.

lNrERV~1..0 01::.t::
VI,70,80,91, el1.11,21,3

NUt'H: i<' O

157111téH11191&8

INTERVALO Df t:.

1,31,41,51, b1,'1,81, <1

NUMERO

584130281515

INTERVIi\..O DE f:.

1,92,02,12,22,$2,42,5•••
NU"'ERQ

lb2013:59735
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Tabela 9- Conjuntos iniciadores de fases e respectivas figuras de

mérito, obtidos usando o fragmento molecular

corretamente, mas posicionado ao acaso.

orientado

RELAnVE illEIGHTS
'~ng rnMQT~~n ~nM'"I ..,.. -- ., ,..-- ''''' ·tI

_85 FOM

1.3214

1.2389

PSI ZERO

2.108

1~584

~ESIO

NUMSET
1
2
3
4
5
"
.,
8
9

10
11
12
13
14
1'.5

16
11
18
lq
2111

21
22
23
24
25
26
21
2&
2q
30

_as FOM

1.3148
1.2980
1.3164
1.31&7
1.2855
1.3211l7
1.2941
1.3130
1.3169
1.2389
1.2848
1.3214
1.31~&
1.3146
1.31&7
1.3108
1.2A20
1.3185
1.3171
1.3H'lS
1.3047
1.3114
1,~925
1.2979
1,3199
1.3153
1.3VlQJa

1.3071
1.3044
1.3159

PSI ZERO

1.&1&
2,7M
1.598
1.&011I
1.822
1.595
1.98'5
1.7q19
1.632
1.a3R
1.833
1.584
1.595
1.&21
1.603
1.&'59

1,139
1.&24
1.587
1.7&1
1.&1b
1,&33
1.724
1.691
1.587
1.652
1.94~
1'.721

, 1.866
1.6&0

RESIO

24.87
23.91
25.07
25.04
24.20
25.4&
24.15
24,97
25.1&
21.11
24.00
25.37
a5.11
24,88
25.11
2'5.08
24.0b
25.40
2'5.29
24.80
24.9(A

24.92
24.41
24.09
25.23
25.11
24.71
25.04
24.&8
25.27

COl'1BINEO FOM

1.8804
~.8552

• SE·T 1
• SEr 1
1.6309
1.7819
1.5333
1.7395

• SET •

2.1283
• SEr. 5
• SEr b
• SEr t
• SEr 1
• SET 1
1.745~
1.7343

li SET 6
li SET 6
1.7~S5

• SET 1
• SET 1
1.729&
1.8919

• SET
1.717?
1.4752
1.&1.:125

1.5<Hr3
• SEr 1\



Tabela 10- Análise de variança.

GGGUGGGUGUUGGGUUGUGUUuuuALL

N

223221229219202201319719&lb87

V

1,<2144133148127144lt19138141

SIN THETA

0,130 • 0.17 ~ 0,21 ~ ~.24 - 0,27 ~ 0,29 " 0,31 " 0,33 ~ 0.35 • 13,3b •" ,38

N

1951601512r.l215918219~19411 ti140

11

139121110134lb'"142150141159150

SQ~n (F IFMAX)

0.00 • 121.14~ 0,17 • 0.18 • 0,19 ~ 0,21 • 0,24 • 0,2b • 0,29 • 13,3& •S ,0'"

N

17b267122130157228123151175158

11

c1011551791&314295797788lbb

.
A85(H)

012345b78910111213RE.S T

N

lb533231227124917912554121í::l "0l?l0121

V

14.5148127136147150140118121'" ~'"0"121

.• tiS (I'.)

012.5li5b16910111213REST

N

13.52702512402241891551227720 12100"0

V

134140140141128138151141155162 12100"0

Al::lS(L)

\:I12..545&189101112I:sFlEST

N

19018518418131&81&314112110890b949261121 o-
~

y

13210913413&174IS:S1391441271St!1 3015813731821



Tabela11-Fatoresdeestruturaobservadosecalculados paraaErnotinaB.
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Tabela11-(continuação)

H

KL. 10~o 10Ft; HKL. 10FO 10Ft HKL UFO 10Ft HKL UFO 10 FC HKL.10FO10fC

I< M4

1313ó 001Q9'l473••1/I172bq-2 -7210"'1 fi\4••.b -221114
'3 -4

154'H' 101';)55'517(11411115150-I -72961 "3 -5 -222631
•• , ••3

11115 2()1265271 111197li:lS '" -724b34-1.1 -223b36
-b -.5

1306b .5I'l18282 21.112.5~22b 1 ••721181 12-3 -2211.14150
••~ -.5

1.HJ5<lti01lb25 .5"1lob170 2 -7219'50-2 -22115120

-4 -.5
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1 -3

193leu _4I114800511~8159 (11 -o22437 14 -22123124
2 -3

13fJ0eqQ•• 311113119 151151154 1 ••b21051 5 -2254b0
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Tabela11-(continuação)
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(.;(~)

li:1,4<.J96('l)-0,22(H (8)0,5919(8)3,'H1>
C(~)

0,2Y51 (9)-0,1723(8)0,6&58(8)4,3(1)
C(~)

0,1~33(\'})0,liH94(8)0,67 'S9 (7)3,2(1)
CC~)

0,\~rH(9)0,2712(8)0,5ó85(f)3,1(1)
C(b)

0,1/.41K(9)0,331t?(9)0,4724(8)4,7Ct)
C(1)

0,25I.HI(9)0,2582(8)0,3792(7)4,?'(1)
(.;(1;)

0,~'i:'~6('1)0,0875(8)0,.H51(1)3,4(1)
C(9)

0,l'182(9)0,0988(8)0,5722(1)2,3(1)
C (1liJ)

0,52'59(9)\1,V-1&8(8)1Il,47&b(8)3,b(1)
C(1l)

-v.l,k'Jlb3(9)0,3684(8)0,6624(7)3,1 (1)
C(12)

~,4131C(n~,v"',)45(8)O,2740(7)4,0(1)
C(13)

0,~'ib5(9)0,0141(9)0,0~35(8)«;',7(1)
C(la)

0,2138(9)-iO,2482(8)0, 7"'4~(7)3,1 (1)
C(1~)

0,V.'ik33(9)-0,1883(8)0,833(i)(8)4,4(1)
C(lb)

\O , :5., 0? ('1)-0,ê::51119(9)0,8a97(8)"',.5(1)
0(1)

It,OHH)(~)0, 362~~(1)0,1,:)&&(b)4,7 Cl )

O(2)
14, i.ld8it:(d)0,0971 (7)0,1820(b)4,9(0

0(3)
v.l,C,2@1 (8)"0,2517(1)0,4098(b)5,2(1)

0(1.1)
0,5~P.9(8)-0,3990(7)0,5903el)'::l,Hl)

1.I('::l)

0,25AÇ1(8)-0, ~220 (7)0,7434(7)5,7(1)
Ii(01)

0,1,12900,~41200,74460
He04J

0, (~?b«;'0.•0,386300,59380
H(05)

~~,c.~M110-V),415500,82240
1"1(21)

V1,"i4191-0,118230,62987
11(31)

1i'l,1')&4(/I"0,210800,61280
1'1(041)

0,2i41050,04b370,73387
H(042)

IZ<, ~~':1b9Q\111,072&0O,70921
H (CHd i

0,C'5b~60,ú77340,4702&
~i(i111)

1:-'),,.,,8280,323770,31.1"23&
H(Ul)

"i/I,f'717b0,492390,~358S
H(11~1

"~', 1.38480, 330.b(~0,f.l8813
H(121)

ç" 4 ,)829••0,li177630,2'::1734
H(12~)

~',hd?l:n"1'.l,~65510,2914';,
H(131 )

0,')88410,102370,V122b2
H(1.~2)

" ,':>1909"0,Vl5bq~0,06447
H(13.5)

0,73584•••0,0&4110,O8992
H(l~l)

.• ~,:A,)lb~••0,()Jb1180,8S"bb
H(15c'J

"'l~,<.~15b~••.0,258210,91tl47b
1"1(15,:»)

-1.1, \1''''852"0,201520,77715
tinb!)

~1~_~2Ul-0,12b320,8b895
H(1t.~)

Ç'i,4'H9?"0,308/80,8k'i2&5
H(1tdJ

~', 324b4••0,3151b0,91932



Tabela 13- Parâmetros posicionais e de vibração térmica

80

isotróp!.

cos equivalentes isotrópicos para a molécula B .

• H11 i/Ay/eZ/CBIS!.)

C(1')

••0 , 2 q (H) ( 9 )\1,2937(8)0,34Q1(8)5,9(l)
C(2"')

-~,1'4I:H~)0,3657(8)0,23"4(1)3,4(1)
(;(3')

••0,1 i..l 15 (ti )0,2593(8)0,1409(7)3,1 (1)
C(4')

Ql,01b4(<i)0,0965(8)0,1527(7)3,0(1)
Cl5')

!õ,0~;"'ó(9)-0,1521(8)0,2719(7)3.1(1)
C(ó")

í?,0?33(9)-1ll,21S1(9)0,':Sb96(8)4,8(1)
C(7')

•. (~~ 1 ", ~ ti ( <1)-0,12513(6)0,4609(8)4,40)
C(8')

•• !,~, 1 'I .s q ( 9 )"',0458(8)0,4~47('"$,'7(1)
C(9")

-~,,0215('1)0,021~(9)0,2ó~7(7)3,1(1)
(;(10')

·~j,1490(9)0,1110(8)~,5519(7)3,4(1)
e(11')

0,1'-172(':1)-0,2575(8)0,1747(8)5,4(1)
C02')

-i.,j,.314/ (9)0,1348(8)0,5Sa.s(7lc,8(1)
C(13·)

"'0,42/J8(9)Q),1232(9)0, '7460 (8)5,0(1)
C(1tp)

"'~1,vlôqô(9)t,3.391(8)0,~311(7)4,í4(1l
t(1S·)

Vl,V11'5t:>(4)0,4009(9)0,0373(ti)6,3(1)
(.:(16·)

"'i1,2'J60 ('1)"~,4122(8)-0,\1iàl1(B)7,2(1)
O(P)

l!'l,2764(b)"10,4214(7)0,lCj4&(7)7,c(1)
0(2"')

-Vl,3t73(~)k'l,0426(7)~,nI450(b)4,8(1)
0(3')

-r",37~2(8)0,3793(7)0,4219(7)&,8(1)
0(4')

-~', 3?13 (~)0,5222(7)0,23'j0(b)5,3(1)
0(5" )

- el , vh, '5 b ( l; )0,ev'58(7)•••0,0513(&)4,8(1)
ri(Ol")

it'l,~'1a0!t-0,422600,22020
H(Oq"}

-0,21330~,52i000,23670
11(05')

·\(\,1~1400,2237v.11010,(-151.&10
11(021')

-e., 09t.lb90,257960,27527
1'1(31·)

-0,2/f,010,243250,13594
H(04)1')

0,036150dHb090,08711'&
M(el42')

0,,"13.?0,111730,15(679
11(0bP)

0,0éneJl.I"'°,350410,3765&
11(07P)

-Ç,,1541í"-0,179390,53738
~(11P)

0,31426",O,21&890,13111.4
>1(112')

0,1;1949"'0,247080,107~1.4
H(121')

.•.0,4bfJ1121,199690.'542&6
H(12i.")

'."21,256270,2242V'0,57320
1'1031")

-0,41\910,031310,8eJ797
rl(1,Sê''')

-0,~73Ed0,188670,74eJ9é?
~;(13.3·)

-0,356910,202810,7&b47
HOS1")

(~,0,211(110,499890,139991
"1(1"2' )

Vl,1.29tHJ",,44451••.0,04003
1"i(15j·}

0,2J53((\0, :H'2930,06201
l"i(1bl·)

"0,3.54480,5'70980,05561
l1(1ó,,·)

-il,5178r~0,42002"'0, Vll1123
H(1b3·)

-0, ?c1,)03",5140~-0,08j3S
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Tabela 14- Parâmetros de vibração térmica anisotrópicos para as mo

1écu1as A e B.

A l(.J110 1.1(1,1)U(2,2)U(3,:nU(2,.3)Un,3)lJ(1"n

C (1)

0,v"''::>(1)Ç~,0b6(1)0,ç.,04(1)-0,010(1)0,0~0(1)••.~,,~3~ll)
l,;((lJ

o , !'~ b ( 1 )0, ":HH1)0,069(1)0,I{\VJ9(l)-0,004(1)•.'1, (!!IÍc1 (1)
t(3)

0,U':'>b(1)Cl, 1334 (1 )0,062(1)"'0,011(1)0,009(1)- .~, '"2q ( 1)
C(4)

0,,/,:!e,(1)0,'''2CH1)0,035(1)1ll,02t.l(1)-0,013(1)•••~1,0~1)6 (1)
C(5)

lll,~,Hí(n0,03:'(1)0,0ii5(1)-0,003(1)-0,~15(1) -0,O12(1)
C(b)

0,(/6(1)~,045(t)0,0MH1)0,007(1)-0,015(1)_~1,0(?4 (1)
C (7 )

0, i,:.'~(3 ( 1 )0,0.~9(1)0,049(1)0,0.18(1)-0,015(1)-0,~H)(il(1)t (8)
0,I'IU(1)vl,04QO)0,0330)•.•0,0[(150)••.0,018(1)-Vl,\II~l(1)

C (9)
0, t:,..;~ (1)0,051(1)0,013(1)0,0itl3(l)"'0,002(1)••Vi,~121(1)

L(l[~l)
0,;:'~1(\),~, 040 U)0,059(1)0,012(1)0,003(1)-O,012(1)

C(11)
0,,";;(1)0, C1[,19 (1 )0,039(1)0,015(1)-0,039(1)••(~,011J9(1)

C(12 )
0, , ')~ ( t )t~,092(1)0,N~8(1)0,i~2&(1)-0,042(1)-"', ltI~6 (t)

L(13)
0,i:'">1(1)V'I,litJ4(1)0,~53(1)-0,00&(1)0,000(1)-0,039(1)

t(14)
@,V"lfl(l)0,0~2(1)0,Ç:l31(1)0,Ç1Q'!5(1)~0,002(1)•• ~~, (h:, I) (1)

tl1'1)
o , ,:ii~ '1 ( 1)0, l(1LfS(1)0,0&ó(1)0,035(1)-0,010(1)"°,,,,"14(1)

C 1.1~)
0, 1ri 1 ( 1 )~, Q\o4 U )Ít1,flI16(1)0,010(1)-0,058(1)-0,fl1d(1)

G(1)
0,;1/("(,)o , 0 .3ft'\( 1)0,078(1)0, ""13 ( 1)-0,~1t.l(1)-0, 02íH 1)

CH2)
e , ~,; ., ( 1),~,91B3(1)f1,026(1)0,013(1)~,017J~(1)-~·,O34(1)

0(.5)
0,114(1)0i,V,45(1)0,036(1)0,00&(1)0,013(1)-.;,043(1)

U(4)
e, v' <.Í 4 l1 )~,, 038 ( 1 )0,1(14(1)0,008(1)-0,00&(1)-V"u~il (1)

í) (5)
0,:il/tl(1)(~,0~1U)0, H~2(1)0, 02~)( 1)-0,013(1)_:~, 030 (1)

ç ( 1" )
o , ~'i .~ 6 ( 1)Ç>',Cl45(1)'1,0&8(1).0,;í'I~1 (1)0,'11<15(1)-0,~"21(1)

(,:(2")
0,v".Hll~',1,l\V')3(1)0,044(1)0,011(1)-0,017(1)-'Il,ÇH.J3(1)

tc:P)
0,v.!lt1(1)C'"i/127(1)0,039(1)0,016(1)-0,01&(1) -~,03b(1)

C(4')
flI, '/';~b ( 1 )0,044(1)'1,032(1)-0,015(1)-0,022(1)"0,~17(1)

(.(5')
o , ~,,S 1 ( 1 )VI, v'!.~H U0,036(1)0,0~1(1)0,013(1)-~1,Q10~ (1)

c (b" )
o , \", 7 ( 1)0,(560)0,051 (1)121,024(1)0,12108(1)-(1.\,0.14(1)

(U')
0,'1."9(1)Ç~,V'l4"(1)0,12161 (1)121,01&(1)-0,00~(1)-v1, ~'~2 (1)

C(8")
0,1/':14(1)vl,t~~~Hl)0,052(1)0,013(1) .-0,0110)-íII,Vl3H(1)

Cl9")
0,~',~2(1)(1 , 0~ 4 ( 1)0,029(1)0, 0 ~H?J ( 1)0,00"(1)-0,ectJ7(t)

(H~iI')
0,11'41 (2)0,1/.120(1)0,12171(1)121,"'17(1)-0,014(1)-0,016(1)

C(11')
0,v.'58(1)f(1,~38(1)0,111(1)0,1i'17(1)-0,013(1)-0,0.24(1)

(12')
0,lí'''1(1)0,0.30(1)0,020(1)0,013(1)-121,0210)-v.J,IlH13(1)

(13')
0,lC78(1)0, \Í',t)5 O)0,~38(1)0,ÇIl~3(1)-0,12104(1)-VI, 048 (1)

C(14')
0,V,b8(1)t7.1,~28(1)0,0&2(1)0,0~8(1)-0,12125(1)-Vl,Ç'21 (1)

C(l~')
0,1<:'1).5(1)ç\,(~52(1)0,112(1)121,023(1)••0,12110(1)-0,038 ( 1)

c ( 1b~")
0, kJ'~i.I (1)10,026(1)0,113(1)0,~39(1)-0,007(1)0,0100)

Ü ( 1 " )
0,k'I':d(1)~1,í~.33(t)121,150(1)12l,0~5(1)-0,015(1)-0,033 (1 )

(')(2')
0,\1;,,7(1)12l,08Ç,1(1)121,031 (1)0,017(1)-0,006(1)-O,026(1)

o (.P)
~,~,~'O)0,1,~45(1)121,103(1)-121,012(1)0,028(1)-0,0200)

0(4")
eJ,Vi:'') (1)VI,034(1)0,095(1)0,0~2(1)-0,01121(1)-0,0~H(1)

ü(~")
~,0b9(1)0.,,,1144(1)121,073(1) -0,01&(1)-0, OH19 (1)_';il, i.i1iU (t)
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Tabela 15- Distâncias e ângulos interatômicos para a molécula A.

~
00-2)0(2-3)ÂNGULOATOMO

( Al

o
tO 11 23 CAl

C(2)

C( 1)C(10)1,442(1(»1,~~5(9)120,~HI)
C(2)

C (1)UO)1,1.It.l2(12)1,~1í?«n119,3(6)
C(Hl)

C(1)0(3)1,1.495(<1)1,212(Q)1?'.1,1(7)
C (1)

C (2)C (3)1,442(12)1,564(9)107,b(6)
C (1)

C(i?)0(4)1,442(2)1 , ~ 11" ( 8 )1H',l(1)
C(3)

[(2)1l(4)1,564(9)1,445(8)110,9(b)
C(2)

C (3)C(4)1,5b4(Q)1,S(;2(1~)H'l2,4(t»
C(2)

t(.S)C(14)1,5b4(Q)1,4.196(12)l1b,l (6)
C(f.4)

C ( 5)[(l4)1,582(10)1,4~b(1é?)113,7(7)
C(3)

e(4)C(9)1,582(10)1,450(11)l1b,4(b)
C(b)

(:(5)C(9)1,337(12)1,I.IC>b(9)116,4(7)
C(b)

Ct")G(\l)1,3.'57(2)1,413(0)121,5(6)
C(9)

C('.»C(ti)1,426(9)1,413(10)122,1 (7)
C('5)

C(6)C (7)1,337(12)1,334(11)126,7(7)
C (6)

C (1)C(8)1,334(11)1,'l14(9)121,0(d)
C (7)

e(a)C(10)1,t.l14(9)1,402(1~)113,1(7)
C (7)

C(8)C(2)1,414(9)1,428(10)120,2(1)
C(10)

C (8)eu?)1,402(2)1,426(10)126,7(6)
C(4)

C (9)C(5)1,450(1)1,426(9)119,2(0)
C(4)

C(9)Ct1eJ)1,450(11)1,396(11.1)123,8(b)
C(5)

C(9)C(10)1,42~(9)1,396(10)11&,9(1)
C (1)

C(10)e(8)1,495(9)1,402(12)120,.5(b)
C (1)

C(10)C(9)1,495(9)1,398(10)114,1(7)
C(8)

C(0)C(9)1,402(12)1,398(10)125,6(b)
C(5)

C(l1)0(1)1,413(0)1,1.i.S1(12)117,6(~)
C (8)

C(12)ll(2)1,1l28(10)1,393(1)118,1(6)
C(.5)

C(14)C(15)1,49&(12)1,497(9)111,5(6)
C(.5)

C(1'l)C(1b)1,49b(12)1,498 (13)118,0(7)
C(3)

e(4)0('5)1,49b(12)1,Sí1b(10)102,8(7)
COS)

C(14)CC1b)1,497(9)1,498(13)l1a,4(7)
COS)

C(14)0(5)1,497(9)1,50&(UJ)103,1(6)
C(l6)

C(14)[)(S)1,498(13)1,506(10)107,3(5)
C(12)

0(2)C(13)1,393(11)1,375l10)117,1(6)
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Tabela 16- Distâncias e ângulos interatômicos para a molécula B.

, .
A T l,H'lO D(1 .•2)D(d-5)AN(;ULfJo tO J

1 2.s ( A 1[~J

C(2' ,

; \ 1')C(lV1')1 , 6 \-)3 (1 t? )),501(9)115,t">(6)
C(~')

L ( 1 ")0(.5')1,6~3112)1,211(9)lê2,~>(b)
C(1'1')

[(1')OP")1 , 51tH (9)1,"11(9)124,2(8)
C(l')

C(Í:?')C (3")1,6'13(12)1,401.1(2)112,2(b)
eo')

C(~"I) (4" .l1,6:,13(12)1, 4l:!4 ('I)líl1.s,5(5)
C(.5')

f. (2'"I) (4" J1,4b~(12)1,424(7)114,5(7)
C(2')

l(.P)C ( •.• , )1,4&0(12)1,49íl1(6)109,~(7)
Cl2')

i~ l li f' )C(1'P)1,460(12)1,Sb2(12)110,8(b)
C(4')

eloS')C(14')1,490(8)1,Sóê(12)111,IH5)
C(oS')

C(i~'1C(9')1,490(8)1,51l(12)112,7(;)
C(b')

(:(5')C ( I.j , )1,3.S7(12)1,441(10)119,9(7)
C(b')

!.: (') .• )C(ll')1,331 (12)1,515(10)121,1(b)
C('J')

(:(5')C(U")1,441(h')1,51.5(10)118,1:1,(7)
ClS')

C(b')CCP)1,337(12)1,312(11)12.3,6(7)
e(ó')

CC")C(t'I')1,372(11)1,422(9)119,4(8)
C(")

C (8')C(10")1,422(9)1,41'.i(12)115,8(7)
CO')

[(8')C (121')1,422(9)1,420(10)111,C,(l)
CC10')

C(tI')C(12")1,415(12)1,42k1(10)12b,6(6)
C(4')

C(9')C (~" )1,511(12)1,41.11(1~)121,3(b)
C(4')

((9')(10')1,517(12)1,365(1'1)122,4{b)
C{~')

C(9',C(1e,",1,441(1~)1,3&5(10'l1b,.H7>
CO')

C(1~')c(tP)t,5~7(9)1,415(2)114,6(6)
C11 fi)

((10')C(9')1,5(,17(9)1,3b'5(10)1201,6(1)
C (IP)

(00')( ( "I")1,415(12)1,'3ó5(10)124,8(6)
ce':)')

C(t1')0(1')1,513(10)1,581(9)114,b(K)
C(8')

(12')()(t!')1,420(10)1,381(H)114,4(b)
C (.,51')

C (\4')C(15")1,562(2)1 ,553(12)110,.3(7)
cep)

[(14")C(16')1,562(12)1,501(Q)113,3(6)
C(.s')

((14')O(~')1,562(12)1,45911~)lel"l,b(b)

C115')
C04')(1(~')1,553(12)1,459(10)10b,5(C,)

C(16')
C(14')C(15")1,5~7(q)1,553(12)111,2(b)

C(1&')
C(14')ae>')1,507(Q)1,459(10)110,3(7)

C02')
0(2")[(13')1,387(10)1,4('.15(10)118,4(6)



Tabela 17- Melhores planos para os anéis benzênicos nas
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moléculas

A e B coordenadas ortogonalizaàas, distância dos átomos

ao plano e ângulo diedro entre os planos.

•...•..•• •
c
•

o
•

ATOM

••• tI

y

•
l
•

O!STANCE ESO

.0.'1S7t> -0,1 i17S-0,2bU.(1,'1'hl1···········--.TO~~I~ ~~~Nt·••••••••••••
C(5)

3.1(\57';1.'1lifl3".'112b>I.\lllc!0.007

C(b)

3 •.5110'52.'St,'í'l5.14111·"."1'1'1,0./18
C (7)

3 •••'1201,'1~H'li. b H,8>I,,)\2"',0.,6
C(8)

J,I.lbJlIil.5'>lI.?1I.51>1Ql", <112"'.'HH
C('l)

3,183'1('.51>"'"11.'151bIl.i<1c!c!0,0"7
t(U)

3,0325-0.'Hc!5S.7'151.0,<12'1;.J .i<li17

--·.-----------OTHtR lrOMS--- ___________
c O)

3,I.l61b-1.':U81':1,'1'532-!t.15e!<1.001
C(2)

'I,i12c!1l-2.11;'l57.ê71<l1-1<l.S1I:1","08
CO)

2,75/15-1.71231l.0'1'j1".31.5",""18
C(4)

2.0'123-0.1311'16.1'1/120.\14bfJ,"icl7
Cel1)

2. fi '1'52.13818."'5'13-O.Ll5bil.fJicl7
C (2)

lI,c!II1>-0,00413.3311\l.Vl7b".1'1"7
C(3)

11.1>'1120.01'111.01'53il.c!I>"1'1.008
C 0(1)

2,'>'1'13-2.3l!'>1'1.4,>230.2'1<10.0"7
,.. " J;;;'

!•.5~~.a-L '117'11<1,1;>871.187í'J.0V18•... \. ~"
COb)

3,16'1'1-2.lI'1V141(!.3318-1.1330.\'1018
0(1)

3. 5b 112,b'l'l3'1.1'1'11-1,1&'1",0"7·
0(2)

(I,1I216".7101>2.21.H'I". ,'810.0"'"
0(3)

'1,00'12-2.2525'1.'182'10,01>1VI,"07
0(11)

'1,111'17-3.5~1I'17,1711>·e.~21ll.fói<l7

0(5)
i,25S4-3.8\1111'1.03'120.8241'l.01t:l7

c O') iil.i<lIH72.2b251I.2448
C (2')

.,.5"2"2.9o:l"i32,01>23
C (3')

\.'1.11>2'12,\'l71S1.1132
C(4')

<1.(\2330,7".I<l1.851,7
C01')

I ," 110-2.19622.1242
C02')

-<1.50.310.81>'><1b.7151>
C(13')

-0.'11'012".1>8599.<;7>19
((14')

1;.562"2,71"70,37112
C(IS')

2."2813.2825e,4535
C(1b')

-oo •.H853.8/162-_~.ü,34
0(1' )

1."'«14-3,55302.3/)1>2
0(2' )

-~.ôq720.VlbH!7,8428
0(3' )

-iJ.1I11b2.93 ••75. 13']\1

O(u')
-0.10'524,1'1332.8574

0(5')

",5 ••111'11.71"'"-e.b238

-------------.TO~S I~ Pl~~E-------------
C(S') 1t:l.5/197 -1.371'1 3.3~~1 0.e2S

C(ô') 0.3IU~ -\.9384 '1,4'1'11 -0.~lq

C(7') -~.~67~ -1.2390 5.1>042 ~.0~0

C(8') -0,~148 0.17~0 5,5286 ?012
C(9') 1.'1.4674 0.~I>1& 3,11>'1'1 -0.012

C(I~') 0.1~05 0,IS78 ~.278q -0,00&

---------------OTHE~ lTOHS--------------
-~.~41
·",.?06
0.'5"7

-\.'1,041

-0,1t:l21

-~.(;.?1
-".25S
0.421

-1.051
1.3;:>S

-0.031>

-<'1.143

iIl.110
0,257

'J.BlI

0.ei!!7
0."08
0,0\16
0.0~8
0,008
0.i<lct,7

0,007
0.<107

0.01ol7
1'l,01:l7

~.íCI~a
0.007
0.008
0.007
0.0"-8
0.001\
0,0k;7
".0iJ7
0.1.'107
0.007
0,ilrt7

---------.-----------.---------
D J r1EDIHL ANGLt

-.-------



Tabela 18- Melhores planos m~dios dos an~is benz~nicos e

85

ciclo-he

xano para as moléculas A e B, coordenadas ortogonaliz~

das, distâncias dos átomos ao plano e ângulos diedro en

tre os planos.

•
••

8 c o
••

x

..
z
..

otSh"<CE
•.•....-..

_0.9571> .",.\~75·11.2b72all.Q'1I1\····.········.TOMS IN PLANE· ••••••••••••

C (S)

3.QlS75\ • CjIH13b.<i\2be. ~h\é!
C til)

3.3'l~'i2.5bS95.7CiIlI.',:1, k'\ Cj

C (7)

3. bq(~J1.(j57<llI,b108~.1112
C (11)

J.~ld42.5~Ci24,Sé10~.\'12
C ('1)

j .18.5'10,5ó"\lb.'1'571l~.02é'
C (1 íl)

.5,bJ(S-~.i"'~~.7'i:;1.~.~f.~

····.······---.OT~t~ .TOMS--.-·••••••••-
tel) 3,~81& -1.5.581 S.'15.52 ·l.152
C(II) 2.~~23 -"'.1384 8,1'1112 ~.~lIb
C(II) 2.1145 2.73H7 8.0~43 .~,~5b
C(12) 4,2111> -0.~ó41 3,3317 ~.01b

0,007

e,"~1\
0,íl~6
0,007
0,íJt:7

0.~~7

0.007
0.~C7
0,lOiH
0, \"'7

2 --•••-.------ATOMS IN P~ANE.-----••-----
c (1) 3.l:l61&-1.531\15.'1'532".132

C(2)
4.0228-2.10651.2701-~. 314

C(3)
2.1545-1.71238,"''1')10.3"4

C(lI)
c.H'Ic!5-0.15""b.l'1".:'-v'l.13'1

C (q)
3.183'1il.')"~VJ&.'157&-<l.Odl

C(10)
3.&3'::5-0.07255.7'1~1".í1~tj

··--.--·-------OTMf~ ATOMS-.-----.---.--
C(5) j,~575 1.'16"3 &.'11'::& -~,25l:l
C(8) 3.ób511 "'.55112 II.Sbl'" 0,22b
C(14) 2.5'143 -2.3851 '1.4223 0.141
0(3) 11.00'12 -2.2525 ".'182'1 "'.543
0(11) 4,14'17 -3.54114 7,117& .~.~41

--·-···------.TC~S IN PLANE--••--•• _
C(S") ~,S4ql -1.311'1 3.30bl 0,025
C(&"] ~.314& -1,'1384 11.4'1111 -~,ill'1
C(7') -0.0672 -1.23'10 5.~~42 ~,"J~
C(6') -b.21116 ~.1756 5.5206 "'.~12
C('1') ~.4874 0."'010 3.1~'1q -0.31~
C(10') 0.1~~S 0.7578 4.2789 -~.0~b

.--------------OT~E~ ATOMS.-------- _
C(I') 0.~~77 2.2625 4.2a,,6 -J."1I7
CeU') ~.8233 ~.7,,3U 1,8507 -0.~1I1
C(ll'] I.~II~ -2.1402 2.12~2 -~.~~I
C(la') -0,~B31 0.805~ 0,715& -~.~21

-------------.TOMS IN PLANE----------.--

C(I'] 0.~017 2,2025 4,24~8 0,040
C(2') 0,5024 2.q~53 2.8b23 -;l.2b4
C(]') ~.lb29 2.~115 1,7132 ~.3~2
C(4') 0,H233 ~.743~ 1.0507 -0.141
C('1') 0.4814 0.~0Ib 3.1b~q -0.~27
C(10') 0.1~05 0,7576 11,278'1 ~.06'1

-·--_----------OThtK .TOMS-- • _

C(S') O,511'17 -1.311~ 3,3~bl J.~26
C(6'] -W.c!14H ~,1758 5.s2l:l8 0.235
C(III') ~,5&211 2.77&7 ~.]782 0,127
0(5'] -O,1111& 2.9347 5.1]0~ 0,'::88
0(4"] -~.1~52 11.1'1]] 2,85111 ~.20b

"."07
0.008
"'.008

~. \-,~ j

3.0~7
0.008

il,;liIlll

~. ,,:'1(.8

iII.iJ08
0.\HH
".007

0.1'V17

\J.e\:ll
0.l08
0. (j(] II
"',008

O,007

0.007
'1. \l;J 7
U.\H18
0.\HH

0.007
0.0íH
" • ~~j 7

o .~,,; 7
~ • ~~'0 Õ

0.007

0.007
0.0117
~'. !r:H17

o .~" 7

0.0<17

PLAN!:. "O.

I
1
1
2
2
3

'1,7

0.'1

5,11
1_~, 2
111,5
5."



Tabela 19- Ângulos de torção para a molécula A.

, ,
ÁTOMO 3ÁT0MO i.4

,.
ATOMO 1 ATOMO r? A~GlJI..O (.)

(;(13)

U(2)t(12)C(8)-17~,~vH
Q(C')

(112)e(8)((7) ~,~1i:.'
0(2)

LOr')t(8)((10)-17b,969
C(12)

C (6)C (1)t(b)1H~,b32
C(U)

ç (7)Ceb)t(5) -2,49~
C(7)

[(6)C(~)t(9) 1,971
eu)

C(6)(5)((11)179,05'1
C(b)

C(5)t(11)0(1)-1t6,3~4
C(b)

C(~)C(I1)t(10) 2,100
C(b)

C(5)C(9)(4)-160,0(;0
(JO)

C(11)C(5)((9)58,5~8
eU 1)

C(5)C(9)C(10)"174,9b0
e(11)

C(5)t(9)C(4) 2,933
t(,:»

c (9)C('1)e(3)1t),,~~1
C(~)

C(9)C(6)( (U?!)175,071
C(~)

(,;(9)C(10)C(1)17's,810(5) (,(9)C(4)C (.3)1b7.r;,Vi"
C(Y)

c (4)C(3)te,?)47,r116
C(Y)

c.: (4)C(3)((14)l'4,id'4~
C(9)

[(1"'1C(8)eu) i.l,~h.l
C(9)

L(10)C(1)0(3)lb5âi4,5
(";(i:.')

C (1)C(10)e(9)-11,300
t (4)

C (3)C(14)( ( 15)b0,8':>6
C (4)

r.: ( :S)e(14)C(16)-71,349
C(i.I)

[ (3)C(lQ)0(5)170,786
C(15)

e(14)C (3)C(2)179,2~5
COb)

C (1'1)C (3)e(2) 47,049
O(~)

c.: (14)C(3)e(?)-"'1,814
C(14)

[( 3)C(2)0(4) .5Vl,~b7
C (1 i.4)

[(3)t(2)e (1)Pe.,5~0
C (tn

[ (3)C(2)c (1)-b5,~54
e (lq

C(3)C (2)0(4)1'/4,493
c(~)

C (2)C (1)c (10)54,51b
C (:5)

C(2)e (1)0(3)-127,790
o (l.i)

[(2)t(1)Q(3)••ó,821
U(iJ)

L (2)C(1)C(0)17'::>,485
(:(2)

C O)t(10)C(8)lb2,el"~'
UU)

lO)C(10)C(H)-1'),519
C ( 1 )

C(1Ü)C(8)C (12)b,4h1
eu)

C(1':'))e(8)c (7)••17tj,194
l.(l)

C (lf.''l)t (9)C(5).173,610
(..( tel)

l(8)eo)C(b) v).24Ó

86



Tabela 20- Ângulos de torção para a molécula B .

87

ATOMU 1

(noS"
0(2')
0(2')
(.:02')
(;(8')
((7')
C(7')
C(b')
C (b")
(6"')
0(1')
C(11")
C(11,)
C (~"')

C(~"')
C(5"')
(;(1)')
C(I1')
C (9")
C(9")
C(9')
(:(2')
C(4"')

Ç(4")
C(4')
e(15')
C(lb')
n(~')
,c ( 14' )
C(l4')
C (4")
e(4")
[:(3")

C(3")
0(4")
1)(4")
C(~')
0($')
CO')
C(1')
C(1')
C(10')

-
ATUMi) i:!

U(2')
C(12")
C(12")
C(~')
C (1 q
(;(6"
(;(6')
C('j")
(5""
G(~')
C(11')
C(5')
C(5')
C(ÇP)
C(9"
C(9')
C(q·)
C(4')
C(4')
C(10')
C(10")
C C1 ")

C(3')
C(3')
C(3')
C(14')
C (14".l
C(14")

r; C:P)
C(:Sf'
C(,5t)
C(3'l
C(2')
C (2" )
C(2')
C (2")
CO')
C (1 ,,)
C(i~~')
C(t0')
C(t.~")
C(8')

-
ATOMt) 3

C(12')
C(8")
C(8')

'C('7')
C(~')
C(S')
C(5')
C(11')
C(9')
C (9")
C(5')
C(9')
(9')
C(4')
C (8")
C(1~")
C(4')
C (3")
C(3")
C(8')
C(l")
C(10')
C(14')
C(14")
C(14')
Ce)")
C(3')
C()')
C(2')
Cec')
C(2')
C(2')
C (1")
eo ")
CU')
C(1')
C00')
C(1~')
C(8')
e(8')
C (9")
to")

.
AT0MO 4

e(8')
((1')
((1i)")
C (b')
C(S"')

C (q')
C(111)
0(1')
t:(H)")
C(4')
C(9')
(;(1111')
C(4')
C(3')
C(10')
C(t')
(( 3")
C (2") ,
C(14') ,
C (1")
0(3")
C (Q")
C(1~')
C(lbl')
0(5')
C(2')
C (2")
C(2") •
lJ(4·)
C (1")
C(1')
0(4')
(;(10')
0(3")
0(3')
C(10~)
C (8")
C(8')
C(12')
C(7")
C(5')
C(6')

.•.

ANGULU tO)

116,6111
j ,155

-175,1C1b
-117, blt\7

-2,739
4,9Y,S

179,vll:q
3 , :H q

•••~, v.H1~j

l1b,':)7C,
17',1411

-17~,2~1
?",.sQ8

15t~,9b..s
1 , \(i4~

1.,'I , H:It~.
lS4,9fd

54, 'n \Il

17',970
1,051

1'f1,0Qb
"4,31t:1

.•.72,520
lb2d15.5
41,745
49,bn2

-75,lb5
1&3,928
58,\195

115,1?.ii
••&",b$2

••t18,2b5
35,b31:1

••139,885
-15,1:102
159,b2:~
114,52b
-10d1b2

·((',753
·111,7.s~

179, Hd
•••~J, 3 ,FI



Tabela 21- Valores médios das coordenadas posicionais dos

simétricos nas duas moléculas.

A TOf"'(' ATOMll(X+X")/2('(+V')/('(z+Z")/2

eu)

eu')0,~qól0, 'H:'*,b0,4l'il.l *
C(c)

Cez')lô,1.571.10,01(.11)kl,41bl

C (~)

(;(.5')(0,04660,04350,I.I1O-SI.I

C (4)

(;(4')0,089Q"',05(H10,41-S3 *
CC")

(;(5')0,~~020,059&'1,I.I~0~ *
C(6)

CCb'}0,08260,0ó~8"" 1.1~ 1~ *
c (7)

C(7")0dJ1100,0bb2il",4a01*
C(8)

e(8')0,0811.10,06&1(11,411.19 *
CC~)

(.:(9')e!, ~8S40,0b020,41&5 *
C(10)

c 00')t',08850,06390,41~.3 *
C(11)

(;(11')e,0'1050,<155516,4\85 *
C(12)

C(12')1ll,0,920,0b~70,1.1132

C(1j)

C(1j")0,~80q0,016810,4146

C(14)

C(14")0,0&200,04'550,41{13"

C(15)

C(1S")0,21290,0I15Ki(~,443';)

COt»

C(te")-0,1311.60,1420(1,41&0

0(1)
0(1' }~"1,l755-o, fll2 'I70,4157

o (e)

0(2" )0,08540,06700,4136

o (.5)

0(3')~1,07500,t?J&3b'1,4158 *
0(4)

0(4')Vi,11060,0&1&0,412'

0('.:»

u l~")0,12&2-0,t061,..,,34bl

• Átomos usados no cálculo da posição do pseudo

-centro de inversão parcial coincidente com o

centro de massa das duas moléculas.

88

átomos
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Tabela 22- Afastamento entre as posições encontradas para as duas

mol~culas com relação ao pseudo-centro de inversão loca

1izado em (0,0846; 0,0622; 0,4174).

A í i i.,: lif. (1 ) M 1(li'IOU(:. I ií( lÁ J

ç ~1 ,!

C" ,"I!J LO') 2,141V',lle;
C l c I

~,~).~t\L (2" ),S , ')" $\1 , c' M.,
C l ~ )

.s, {'::IaL (j")4,142{,,-,db
C l ,,' )

j, ~241..(4").s, ,s q I1"'015

C l ') )
c!,lbv:L (~")2,/6bh,V'ií'lb

ç ( .' J

2, (17t (6" )2, ("1')\. ,lM

C ( ( J

(:. , '),'07CCP)(.: f ')4 í:'',r, , li";.3 'j
C ( h. )

C , \:'~ I\"(8')2,t:7:!( ,~.~! f~
C ( l" )

2 , :;.J dL. ( '-1 ' )2, ,55>1;5,~'32
C" 1

) 1 ,'1 h i:'L(1I1")1,'1hd.í'j , C1 Vlhl .
C(ll)

:; " .5 1.L(11')3, '17b\01, h45
C ( 1

J 2, ':1{ 4C(121')2, ,·n I)[.1 , '" [li •••

C ( 1 ~)

f'::: , r:' vi I.,LO,~')h,l'51(:,V5i~
C ( ,. J

':l,:dlL(141')5,!HJ5v;,2br~
C ( 1 ))

1::1, r' .•b(.(151')6,"92\1, .3 (J..,
C ( ] " J

') , ',~ I~L(1e')5, 1,I1S~ ,~' ~ 1
II ( 1 )

'1"ShU(lf1)4, {qS~' ,24.:S
O ( ,:' )

), "') / (:Li (tU)5, i~4, 1 VH~

O I" )

5, ~~'71)(3").s , '485d I~
O (.i )

i.+, .; , '"::' ( ~ ' )(~,')h~v' , 1 1 2
(1 ('; 1

'='.l(),jI) t ~ fi )I:) ,II it,2~}Ó
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Tabela 23- Dist~ncias e ~ngulos envolvidos nas ligações hidrog~ni~

--~i•••
(.!

O -~!
1;

;;,.~,5?9
(J

iJ.~C.'lt~11
4

IJ<:.
~,A71

•••

Q~";;" ;.Çil~811
1 • ~1<

1 '4 '1,06~\
tJ •

t.l '{j ,0,87,;:1
\.l • ;. ••••

4'-~kJ,IH?

••::x,l+V,Z

**
..1-),1+V,Z

***
:;

)I , y , 1'" Z

r,76:i
2, ',5 ij

2, to 7»
r:',141

2,95.~
2,1)20

2,77b

li - ';
,." ..

1 , (J1 ~

2.t,!)l
2,1~tt
'2, ~(;'l9
1,Q23
2,1:\47
2,"-'155

1í'q'l K';1.) I. , ••

14,Ml

l?",H~
11,k'"

162,9/
bb,IHj

fé,;!)7



(1981)

91

REFERENCIAS BIBLIOGRÃFICAS

BROWN, G.iv1. and LEVY, H.A. (1973) Aeta Cryst., B29, 790.

BUERGER, ;'v1.J. (1967), "Crystal Strueture Analysis", John Willeyand

Sons lne .. New York, USA.

BUERGER, M.J. (1970), "Contemporany Crys tallographi' , MeGraw-Hi 11

lne., New York, USA.

CAD-4 (1977), "Operation Manual" > Enraf Nonius, De1f, Holanda.

DEBYE, P. (1915) Ann. Phys., Lpz, i§.., 809.

FERNANDES, M. L. M. (1974), "As Emot inas: Novos Sesqui terpenos Aro

mátieos do Emmotum NiteYL6 Miers", Tese de Mestrado, ICEx-UFMG,

Belo Horizonte.

FERNANDES, M.L.M. (1981) comunicação privada.

GAMBARDELLA, H.T.P.; ZUKERMAN, J.S. e MASCARENHAS, Y.P.

Ciência e Cultura, ~, 459.

GERMAIN, G.; MAIN, P. and WOOLFSON, M.M. (1970) Acta Cryst., B26,

274.

GERMAIN, G. and WOOLFSON, M.M. (1968) Acta Cryst., A27, 368.

JEFFREY, G.A.; McMULLAN, R.K. and TAKAGI, S. (1977) Acta Cryst.,

B33, 728.

HARKER, D. and KASPER, J.S. (1948) Acta Cryst. 1,70.

HAUPTMAN, H. (1965) Z. Krist., 121,1.

HAUPTMAN, H. and KARLE, J. (1953), "Solution of the Phase Prob1em

I. The Centrossimetric Crysta1", A.C.A. Monograph n9 3, Po1r

crystal Book Service, USA.

HAUPTMAN, H. and KARLE, J. (1956) Acta Cryst., 9, 45.

HAUPTMAN, H. and KARLE, J. (1959) Acta Cryst., g, 93.

HEINERMAN, J.J.L.; KRABBENDRAM, H. and KWON, J. (1977) Acta Cryst.,

A33, 873.



92

Internationa1 Tab1es for X-Ray Crystallography (1965), The Kynoch

Press, Birmingham, Inglaterra.

JOHNSON, C.K. (1965), "ORTEP: A Fortran Thermal-ellipsoid Plot Pro

gram for Crysta1 Structure Ilustration", Oak Ridge National La

boratory, Tennessee, USA.

KARLE, J. and HAUPTMAN, H. (1950) Acta Cryst., i, 181.

KARLE, J. and HAUPTMAN, rI. (1956) Acta Crys t., 9, 63S.

KARLE, J. and HAUPTMAN, H. (1958) Acta Cryst., ~l, 264.

KARLE, ,]. and HAUPTMAN, H. (1961) Acta Cryst., l!, 217.

KARLE, J. and KARLE, r. (1966) Acta r.ryst., ~1\ 849.

KARLSON, B.; PILLOTTI, A. and SODERHOLM, A. (1977) Acta Chem.

Scand., 1331,619.

LESSINGEl~, L. (1976), "Mu1 tiso1ution Direct Methods; Escola Latino

americana de Cristalografia", São Carlos.

MAIN, P. (1975), "Recent Deve10pments in the MULTAN System - The

use of Molecular Structure - Crysta110graphic Computing Techni

ques", F.R. Ahmed, Munksgaard, Copenhagen.

MAIN, P. (1980), "MULTAN-80 - A System of Programs for the Automa

tic Solution of Crystal Structure from X-Ray Difraction Data".

Universidade de York, York, Inglaterra.

NUFFIELD, E.W. (1966), "X-Ray Diffraction Methods", John Wi11ey

and Sons Inc., New York, USA.

OLIVEIRA, A.B.; FERNANDES, M.L.M.; GOTTLIEB, O.R.; HAGAM, E.W. e

WENKERT, E. (1974) Phytochemistry, 13, 1199.

OLIVEIRA, A.B. (1981), "Memória Acadêmica e Científica Relativa ao

Período de 1960-1981", ICEx-UFMG, Belo Horizonte.

PATTERSON, A.1. (1934) Phys. Rev., ~, 372.

PATTERSON, A. L. (1972), "Computing Methods and the Phase Problem

in X-Ray Crystal Analysis", Pergamon Press, State College, Pen

si1vania, USA.



93

ROGERS, D. (1965), "The Scaling of Intensits, Computing Methods in

Crystallography", Pergamon Press, Oxford, Inglaterra.

ROLLET, .J. S. (1965), "Matrix Inversion and Solutions of Equations;

Computing Methods in Crystallography", Pergamon Press, Oxford,

Inglaterra.

ROLLET, .J. S. (1970), "Least-squares Procedures in Crystal Structure

Analysis; Crystallographic Computing", Munksgaard, Copenhagen.

SAYRE, n. (1952) Acta Cryst.,~, 60.

SCHELDRICK, G.M. (1976), "SHELX-76,Program for Crystal Structure

Determination", University of Cambridge, Inglaterra.

SRINIVASl\.N, R. and PARTHASARATHY,S. (1976), "Some Statistical

Application in X-Ray Crysta11ography", Pergamon Press, Hungria.

STOESSL, 1\.; STOTHERS, J .B. e WARD, W.B. (1976), Phytochemistry,

12, 855.

WILSON, J\.J.C. (1942) Nature, 150, 152.

WILSON, A.J.C. (1949) Acta Cryst., 1-.2, 1591.

WOOLFSON, .M.M. (1961), "Direct Methods in Crys ta11ography", Oxford

University Press, Inglaterra.




