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"Montaigne dizia: “Eu sou a matéria da minha obra”. 

No meu caso, sou e não sou. 

Porque essa matéria, que é da minha obra, ela me escapa também. 

 (...) 

Eu sou matéria da minha obra. 

No entanto, é uma matéria que me escapa. 

Eu escapo..." 

 

Lygia Fagundes Telles 
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Resumo 

 

 A parte intodutória deste trabalho descreve os conceitos básicos da teoria de 

determminação de estruturas cristalinas, além de alguns aspéctos de ditiocarbamatos. 

 Na parte experimental estão descritas as estruturas cristalinas e moleculares de quatro 

compostos: 

Morfolinoditiocarbamato de potássio monoidratado : Sistema cristalino monoclínico; grupo 

espacial P21/c; Z=4; a=6,723(5); b=17,260(4); c=8,190(8) Å; β=108,99(1)0; V=898,7(3) Å3; 

D=1,621 Mg/m3. O índice de discordância é R(F)=0,0472 (R (F)*= 0,1064 para todas as reflexões), 

com S=1,012 para 1615 reflexões obersavadas com I ≥ 2σ(I) e 107 parâmetros refinados. 

Morfolinoditiocarbamato de Morfolina : Sistema cristalino monoclínico; grupo espacial P21/c; 

Z=4; a=7,938(5); b=18,323(1); c=8,826(5) Å; β=110,21(5)0; V=1206,16(25) Å3; D=1,381 Mg/m3. O 

índice de discordância é R(F)= 0,0505 (R (F)*= 0,1273para todas as reflexões), com S=0,997 para 

2021 reflexões obersavadas com I ≥ 2σ(I) e 191 parâmetros refinados. 

Morfolinoditiocarbamato de Amônio : Sistema cristalino monoclínico; grupo espacial P21/a; Z=4; 

a=8,881(9); b=9,002(9); c=11,889(5) Å; β=104,318(5) 0; V=921,85(12) Å3; D=1,30 Mg/m3. O índice 

de discordância é R(F)= 0,0557 (R (F)*= 0,0731 para todas as reflexões), com S=1,053 para 2093 

reflexões obersavadas com I ≥ 2σ(I) e 141 parâmetros refinados. 

1-Piperidinoditiocarbamato de Piperidina : Sistema cristalino monoclínico; grupo espacial P21; 

Z=8; a=12,397(7); b=15,470(1); c=14,320(5) Å; β=93,326(5)0; V=2741,99(9) Å3; D=1,191 Mg/m3. O 

índice de discordância é R(F)= 0,0541 (R (F)*= 0,1809 para todas as reflexões), com S=0,974 

para 3850 reflexões obersavadas com I ≥ 2σ(I) e 542 parâmetros refinados. 



Abstract 

 

 The first part of this work is a brief description of basics concepts of X ray for a structure 

solution and some concepts of dithiocarbamates. 

 The experimental part contains the crystal and molecular structure for four compounds and 

its supramolecular interactions. 

Potassium Morfolinodithiocarbamate : monoclinic system; space group P21/c; Z=4; a=6.723(5); 

b=17.260(4); c=8.190(8) Å; β=108.9(1)0; V=898.7(3) Å3; D=1.621 Mg/m3; 1615 observed 

reflections (I ≥ 2σ(I)); NPAR=107. The final disagreement indices are: R(F)=0.0472. R (F)*= 

0.1064; S=1.012. 

Morfoline Morfolinodithiocarbamate : monoclinic system; space group P21/c; Z=4; a=7.938(5); 

b=18.323(1); c=8.826(5) Å; β=110.2(5)0; V=1206.16(25) Å3; D=1.381 Mg/m3; 2021 observed 

reflections (I ≥ 2σ(I)); NPAR=191. The final disagreement indices are: R(F)= 0.0505; R(F)*=0.1273; 

S=0.997. 

Amonium Morfolinodithiocarbamate : monoclinic system; space group P21/a; Z=4; a=8.881(9); 

b=9.002(9); c=11.889(5) Å; β=104.3(5) 0; V=921.85(12) Å3; D=1.30 Mg/m3; 2093 observed 

reflections (I ≥ 2σ(I)); NPAR=141. The final disagreement indices are: R(F)= 0.0557; R(F)*=0.0731; 

S=1.053. 

Piperidiniun 1-Piperidinodithiocarbamate : monoclinic system; space group P21; Z=8; 

a=12.397(7); b=15.470(1); c=14.320(5) Å; β=93.326(5)0; V=2741.99(9) Å3; D=1.191 Mg/m3; 3850 

observed reflections (I ≥ 2σ(I)); NPAR=542. The final disagreement indices are: R(F)= 0.0541; 

R(F)*= 0.1809; S=0.974. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos estudos em química de coordenação, ligantes contendo 

átomos de enxofre como doadores de elétrons-π foram estudados e atraíram 

o interesse em diversos campos. Os ligantes do tipo 1,1-ditiolato constituem 

uma classe conhecida, na química, estudada e aplicada em diferentes 

situações. 

 O dissulfeto de carbono (CS2) submete-se à adição nucleofílica no 

átomo do carbono, produzindo uma variedade dos ânions do tipo 1,1-ditiolato 

(Figura 1) [1].  

 

 

Figura 1. Estruturas dos anions do tipo 1,1-ditiolato. 

 

A classe dos ditiocarbamatos (DTC) é vastamente utilizada em 

diferentes segmentos da química tais como a indústria, a medicina, a 

agricultura, na preparação  de novos  materiais e na química de um modo geral 

[2]. 
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 Os ditiocarbamatos (DTC) derivam da reação de uma amina com 

dissulfeto de carbono, na presença de uma base. Esta síntese é estudada 

desde 1850, quando foi realizada por H. DEBUS [3] . 

Os DTC apresentam estrutura química na qual R1 e R2 denotam os 

substituintes orgânicos, que sofrem uma pequena influência na ligação do 

enxofre com o metal, e que podem determinar as propriedades analíticas dos 

complexos (Figura 2). As propriedades complexantes dos DTC estão 

diretamente ligadas à presença de dois átomos de enxofre doadores de 

elétrons-π, que determinam a natureza dos metais a que podem ligar-se, além 

da  estabilidade do complexo formado [4]. 

 

Figura 2. Ânion ditiocarbamato. 

 
O comportamento químico dos DTC é determinado por seu substituinte 

amínico, que pode ser cíclico ou alifático [5]. A maioria das propriedades 

analíticas interessantes ocorrem nos DTC dissubstituídos, por serem mais 

estáveis. Os compostos monossubstituídos têm menor estabilidade por causa 

de sua tendência à decomposição em solução. 

Em 2001, LARIONOV [6] revisou a síntese de complexos metálicos de 

Zn, Cd, Mn, Cu, Ag, In e lantanídeos, com ligantes DTC. Foram descritos 

estudos cristalográficos das estruturas moleculares e propriedades térmicas 

dos compostos, visando a possibilidade do uso destes compostos como 

precursores de sulfetos metálicos, especificamente, para filmes de sulfeto de 

Cd. 
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 Em 1999, CAVALHEIRO [7] relatou a influência do substituinte amínico 

na decomposição térmica dos DTC cíclicos em sais de NH4
+ e Na+, e em 

complexos metálicos de Zn2+, Cd2+ e Pb2+; foi verificada a influência do caráter 

bidentado ou monodentado do ligante na decomposição. 

 Utilizados para proteção ou tratamento de culturas e criações em 

agropecuária, no combate e controle de pragas e doenças, os pesticidas 

podem ser naturais ou sintéticos. O uso de compostos de DTC utilizados desta 

maneira é um dos principais métodos de controle de doenças de plantas, 

sendo a única forma de controle para diversos problemas fitossanitários. A 

facilidade de aplicação e os resultados imediatos obtidos os tornaram 

amplamente difundidos em diversas culturas [8]. 

 Os primeiros estudos sobre a investigação do uso de derivados do ácido 

ditiocarbâmico como pesticidas foram realizados pela Du Pont Company em 

1931 [9]. Estudaram derivados alquil e dialquil, tiuram e complexos metálicos de 

DTC, com resultados bastante eficientes como inseticidas e fungicidas. 

 Por terem uma gama de propriedades interessantes e úteis, os DTC tem 

sido usados em medicina. O ácido do dietilditiocarbâmico é um tiol e sua forma 

reduzida é o dissulfeto do tetraetiltiuram (TETD), empregado terapeuticamente 

no tratamento do alcoolismo crônico, como a droga Antabuse [10]. Seu  efeito é 

explicado por uma inibição irreversível da enzima dehidrogenase do aldeído. A 

reação geralmente agradável ao etanol é mudada para um modo desagradável, 

devido a reações do organismo que envolvem o acetaldeído. 

 Os complexos metálicos de DTC com Fe são utilizados no tratamento da 

AIDS e de doenças neurodegenerativas. Estudos com estes complexos 

mostram que os DTC podem obstruir a ativação do fator nuclear κв, um fator 
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da transcrição envolvido na expressão humana do vírus do tipo 1 da 

imunodeficiência (HIV-1), sinalizando a ativação adiantada do gene durante 

processos inflamatórios [11].  

Compostos de V com DTC vêm sendo citados na literatura como 

potenciais  mimetizadores  da  insulina que podem ser administrados por via 

oral [12]. 

Na industria os DTC estão presentes, por exemplo, no processo de 

vulcanização da borracha. O termo vulcanização foi sugerido por Thomas 

Hancock [13], que realizou a primeira reação com enxofre, aplicando calor. 

Charles Goodyear foi um dos introdutores da vulcanização nos Estados Unidos 

quando, em 1839, acidentalmente deixou cair enxofre em um preparado de 

borracha [14]. Na língua inglesa apareceu à palavra “cure”, para designar a 

operação em que o material sofre uma transformação através deste processo 

por ação do calor. Assim sendo, na prática, a vulcanização é o termo que 

indica a  mudança  do  material que passa do estado plástico ao estado 

elástico [15]. 

 Complexos metálicos de DTC também são importantes na indústria 

como: lubrificantes para trabalhos em altas pressões [16], como anticorrosivos 

[17], antioxidantes e aditivos para óleos lubrificantes [18]. 

 O uso dos DTC como reagente analítico para reações 

espectrofotométricas também é bem difundido na literatura [19,20].  

Uma outra aplicação destes compostos é na pré-concentração de 

espécies metálicas [21]. Há relatos de aplicações dos DTC como reagentes 

quelantes em colunas cromatográficas em métodos de separação [22]. 
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 Particularmente em química orgânica os sais de DTC servem como 

intermediários para a síntese de moléculas sulfuradas [23], bem como 

precursores para obtenção de isotiocianato.  Estes são uma classe importante 

em química orgânica, na síntese de fármacos [24]. 

 Devido à baixa estabilidade do ácido ditiocarbâmico em meio aquoso, a 

reação do CS2 com uma amina é realizada na presença de uma base, obtendo-

se os sais dos DTC. 

 A purificação destes sais é conseguida através de recristalização, mas o 

rendimento pode ser muito baixo devido a sua alta solubilidade, também pode 

ocorrer a decomposição do sal sintetizado. Os procedimentos e os rendimentos 

destas sínteses não são, geralmente, relatados na literatura, ao menos de 

maneira sistemática. 

 No caso dos sais de potássio, estas sínteses são difíceis por causa da 

baixa solubilidade dos reagentes de partida nos solventes apropriados. Além 

destes fatores, CASTRO et al. [25], propuseram que a reação entre a amina e o 

dissulfeto de carbono seja catalisada por uma base forte em meio de etanol, 

em que vários equilíbrios podem não favorecer as reações. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

A cristalografia de raios-X é a única ferramenta inequívoca para fornecer 

informações sobre a estrutura molecular, com base nas quais pode-se obter 

elementos para a compreensão do comportamento farmacológico de uma 

determinada substância. A determinação de estruturas por difração de raios-X 

fornece grande número de informações que vão desde a presença de 

interações inter e intramoleculares, vibrações atômicas devido a efeitos 

térmicos, efeitos de conformação e, em casos especiais, a configuração 

absoluta de moléculas opticamente ativas, usando para isso, uma amostra de 

tamanho mínimo. 

O método teve origem no estudo das formas cristalinas. O termo cristal 

tem sua origem na Grécia, quando foi usado para designar os cristais de água. 

Com a possibilidade de estudar microscopicamente a estrutura dos materiais 

por difração de raios-X, a definição de cristal transformou-se na apresentada 

por Buerger [26] : “Uma porção da matéria onde os átomos estão arranjados 

translacionalmente em um padrão periódico tridimensional”. Este arranjo 

ordenado em um material cristalino é conhecido como a estrutura do cristal. 

 O conhecimento da estrutura tridimensional da matéria é o elemento 

fundamental no entendimento das suas propriedades químicas, físicas e 

biológicas. É através deste conhecimento que podem ser planejadas, de forma 

racional, as alterações estruturais que levem à obtenção de novos materiais, 

compostos e substâncias, que preencham os mais diversos requisitos. 
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 2.1 Raios-X 

 

Em 1896, Thompson demonstrou que, num tubo de raios catódicos, os 

raios provindos do cátodo eram compostos por pequenas partículas carregadas 

negativamente, chamadas elétron. Este teve sua carga absoluta , igual a   

1,601 x 1019 C, medida por Robert Milikan, em 1910 [27]. 

O físico alemão Wilhelm Conrad Röentgen passou a estudar os raios 

catódicos. Observou que estes produziam fluorescência em uma tela coberta 

com platinocianeto de bário; uma inesperada luminosidade que aparecia 

quando a tela era coloca em frente a um tubo de Crookes. Röentgen observou, 

pela primeira vez, aquilo que passou a ser denominado raios-X [28].  

Raios-X são radiações de natureza eletromagnética, como a luz, porém 

com um comprimento de onda muito menor. A unidade de medida na região 

dos raios-X é o angstron (Å), igual a 10-8 cm; os raios-X usados nas análises 

por difração possuem comprimento de onda entre 0,5 e 2,5 Å e ocupam a 

região entre os raios gama e ultravioleta. 

Raios-X podem ser produzidos quando elétrons são acelerados em 

direção a um alvo metálico (Figura 3). O choque do feixe elétrons (que saem do 

cátodo com energia da ordem de 30 KeV) com o ânodo (alvo) produz dois tipos 

de raios-X. A desaceleração abrupta provoca a emissão de energia sob a 

forma de calor e raios-X [29].   
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Figura 3. Tubo de Raios-X. (a) Esquema de um tubo de Raios-X; (b) Foto de um tubo 
convencional.  

 

 O espectro de raios-X é a superposição de um espectro contínuo e de 

uma série de linhas espectrais características do ânodo. 

Frente aos raios-X, monocristais atuam como redes de difração, 

provocando o estabelecimento de relações de fases na radiação difratada. A 

interferência produzida pela diferença de caminho percorrida pelas ondas 

difratadas pelos planos cristalinos corresponde à diferença de fases. 

O espalhamento de raios-X está relacionado unicamente com a 

população eletrônica de um cristal, sendo seu poder de espalhamento 

inversamente proporcional à massa da partícula irradiada pelos raios-X, o que 

exclui a influência dos núcleos atômicos [30]. 

Thompson formulou o poder de espalhamento (I) como: 

422

24

0

sen
cmr

e
II

Ψ=  
(1) 
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onde I é a intensidade; Io a intensidade do raio incidente; e a carga do elétron; 

Ψ2sen  o seno do ângulo de difração (ou de espalhamento, ou de oscilação do 

elétron); r a distância do elétron até o ponto da medida; m a massa do elétron; 

e c a velocidade de propagação das ondas no vácuo. 

 

 2.2 Métodos de Difração 

  

Os métodos de difração mais conhecidos para determinação de 

estruturas químicas são aqueles que utilizam raios-X, elétrons e nêutrons. A 

Figura 4 ilustra a diferença de precisão dos resultados obtidos por estas 

técnicas. 

 
Figura 4. Estrutura do antraceno obtida através de: a) raios-x;  

b) difração de elétrons; c) difração de neutrons. 
 

 Para este tipo de método, o aspecto mais importante a ser considerado 

é o de que o comprimento de onda das radiações eletromagnéticas ou 

partículas sub-atômicas, sejam similares à dimensão  das propriedades mais 
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importantes a serem consideradas, uma vez que para se identificar a posição 

dos átomos nas moléculas são medidos os efeitos da interferência e difração 

das ondas[31]. 

 Seguindo a metodologia proposta por Huygens [32], sabe-se que se uma 

frente de ondas incidir sobre um conjunto de fendas ou uma grade de difração, 

o resultado será  aquilo que se conhece como uma figura de difração. 

 As características desta figura representam regiões de máxima 

intensidade de radiação,  intercaladas com regiões de mínima intensidade. 

 A natureza deste efeito baseia-se no princípio de sobreposições de 

ondas, mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5. Efeito da difração da luz ao passar por fendas separadas  
por uma distancia d. 

 

Um primeiro máximo de difração é o que apresenta maior intensidade, o 

segudo apresenta intensidade menor e assim sucessivamente. 

Em resumo, quanto menor o ângulo θ em que aparece o máximo de 

intensidade, maior será sua intensidade. 
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Matematicamente, Huygens mostrou que esse padrão de interferência 

de ondas obedecia a seguinte relação: 

θλ dsenn =  
(2) 

 

onde n representa a ordem do máximo de intensidade da radiação utilizada e d 

é a separação das fendas ou entre as linhas da grade de difração. 

 Até o ano de 1912, as informações sobre estruturas cristalinas eram 

quase inexistentes. Um outro problema também sem solução eram 

informações sobre a natureza dos raios-X 

 A única sugestão sobre a  estrutura  de cristais foi dada por René J. 

Hayu [33], em 1784, propondo que a forma regular os cristais deveria refletir um 

arranjo regular interno de pequenos cubos e poliedros, os quais ele denominou 

de “moléculas integrantes” da substância. 

 Max von Laue, diante dos dois problemas, sugeriu que se os raios-X 

tivessem caráter ondulatório, seu comprimento de onda poderia ser regulado 

em uma dimensão tão pequena quanto a distância entre os  átomos nos 

cristais [34]. 

 Fazendo-se um feixe de raios-x atravessar um cristal, dever-se-ia 

observar uma figura de difração. 
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Figura 6. Figura da difração produzida pela passagem de raios-x  
através de um cristal. 

 

 As manchas da Figura 6 apresentam posições definidas e, por mais 

fotos que sejam tiradas do cristal na mesma posição, será encontrado um 

mesmo padrão de manchas. 

 Aceitando-se que os raios-X tenham caráter ondulatório e produzam 

interferências construtivas e destrutivas, para se ter máximos de intensidade 

numa figura de difração, dois feixes luminosos devem estar defasados por um 

número inteiro do comprimento de onda. 

 Em um cristal, pode-se obedecer tal efeito somente se os raios-X forem 

espalhados por pontos finos, que serão átomos, moléculas ou íons. 

 Desta forma, verificou-se que os máximos e mínimos de intensidade 

apareceriam em um arranjo cristalino, tridimensional, obedecendo às relações: 

( )
( )
( ) λφφ

λφφ
λφφ

lc

kb

ha

=−
=−
=−

"coscos

'coscos

coscos

03

02

01

 
(3) 
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onde 321 ,, φφφ  são os ângulos de espalhamento e "' 000 ,, φφφ são 

os ângulos de incidência dos raios-x; a, b e c são a distância dos 

espaçamentos entre os pontos regulares do cristal e h, k e l são os números 

inteiros que definem um plano no cristal. 

 

2.2.1 Lei dos espelhos atômicos 

 

Concomitantemente ao trabalho de von Laue, em 1913, Willian e 

Lawrence Bragg [35] executaram certas modificações no método de análise de 

cristais por raios-X. 

Consideremos uma família de planos reticulares (Figura 7), 

caracterizada pelo espaçamento dhkl, e com uma orientação, relativamente ao 

feixe de raios-X incidente, expressa pelo ângulo θ. 

 

Figura 7. Representação gráfica da Lei de Bragg. 

 

Parte da radiação incidente reflete-se no primeiro plano, e a restante 

penetra na estrutura e irá ser refletida nos sucessivos planos (hkl). Para que as 

ondas refletidas se reforcem, é necessário que a diferença de percursos entre 
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raios incidentes e refletidos seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda, λλλλ, 

da radiação monocromática incidente:  

θλ sendn hkl2=  
(4) 

 

que é a lei fundamental da difração de raios-X, conhecida como Lei de Bragg; 

onde n é a ordem de reflexão; dhkl , a distância entre os planos (hkl) (Å); θθθθ o 

ângulo de incidência (o) e λλλλ o comprimento de onda da radiação incidente (Å). 

 Deve-se assumir que o cristal consiste em um empilhamento perfeito de 

celas unitárias. A dispersão dos raios-X que interessam à análise de estruturas 

de cristais é aquela que não altera o comprimento de onda nem a freqüência. 

Assim, considera-se a combinação das duas ondas (espalhadas por dois 

átomos) da mesma freqüência, geralmente com amplitudes e fases diferentes.  

 

2.2.2 Combinação de Duas Ondas  

  

 A extensão da análise antecedente permite-nos combinar todo número 

de onda [31]:  

ji
N

jefF φ
∑=

1
 

(5) 

 

ji
eFF

φ=  
(6) 

 
*2

FFF ⋅=  
(7) 

 

onde F* é o número complexo conjugado de F. 
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 Por analogia: 

2/122' )'( BAF +=  
(8) 

 

j

N

jfA φcos'
1
∑=  

(9) 

 

j

N

jfB φsin'
1
∑=  

(10) 

 

'/'tan AB=φ  
(11) 

 

2.2.3 Diferença de Fases 

 

Os diferentes caminhos associados das ondas espalhadas pelo átomo j, 

com posição relativa à origem, são especificados por x j, y j, zj 
[31]. 

Analogamente: 

)( jjjj lzkyhx ++= λδ  
(12) 

 
 A diferença de fase correspondente é dada por: 

jj δλπφ )/2(=  
(13) 

 
ou 

)(2 jjjj lzkyhx ++= πφ  
(14) 
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 2.3 Fator de Espalhamento Atômico 

  

Para avaliar o espalhamento provocado pelos átomos na cela unitária, 

precisam-se também das amplitudes das ondas espalhadas pelo cristal, 

agregadas no fator de espalhamento atômico, (f ).  

Este fator é definido como a relação entre a amplitude da onda difratada 

por um átomo e a amplitude de onda difratada por um elétron, ou seja, é uma 

medida da eficiência de espalhamento dos raios-X. É dependente do número 

atômico; da vibração térmica do átomo; do ângulo de difração e do 

comprimento onda dos raios-X.  

Embora bem compreendidos na prática, os fatores de espalhamento 

atômico são estimados por cálculos complicados, tabulados como funções de 

(senθθθθ)/λλλλ e denotados como f j,θ ou f j. 

 Em primeira análise, f depende do número de elétrons extranucleares no 

átomo. Esse valor máximo dado pelo j-ésimo átomo é Zj, o número atômico da 

espécie estudada. 

 Ao longo da direção do feixe incidente 

0)( =hklsenθ  
(15) 

f  adota seu valor máximo medido em elétrons: 

jj Zf == )0(, θθ  
(16) 

 

Desde que os elétrons estejam distribuídos sobre um volume finito no 

átomo, a interferência ocorre dentro do átomo e o efeito total de Zj elétrons é 

diminuído. 
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 Na direção (senθθθθ=0), não há interferência: 

( ) jj Zf == 0, θθ  
(17) 

 
 A interferência aumenta com senθθθθ crescente e λλλλ decrescente, desde 

que em ambos os casos as diferenças do trajeto dentro do átomo tornem-se 

relativamente maiores. 

 A diminuição de f, ocorre como uma função de (senθθθθ )/λλλλ (Figura 8). 

 
Figura 8. Fator de espalhamento atômico de diferentes átomos. 

 

 A vibração térmica atômica pode influenciar no espalhamento, já que 

cada átomo vibra em uma maneira anisotrópica. Uma descrição exata deste 

movimento envolve diversos parâmetros que são dependentes da direção.  

 Para simplificar, deve-se assumir uma vibração isotrópica, tomando 

correção do fator de temperatura para o j-ésimo átomo expressa por: 

( )[ ]22
, /exp λθθ senBT jj −=  

(18) 

 
onde B j  é o fator de vibração térmica do átomo j, dado por: 

jj UB 28π=  
(19) 
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 jU  é a amplitude do quadrado da vibração média do j-ésimo átomo 

desde que a posição de equilíbrio seja na direção normal ao plano de reflexão, 

sendo uma função de temperatura. 

O fator T, como f, é uma função de (senθθθθ)/λλλλ e, então, de hkl . 

 Pode-se escrever o fator corrigido de temperatura do espalhamento 

atômico como: 

θθ ,, jjj Tfg ⋅=  
(20) 

 
  As vibrações térmicas aumentam o volume (eficiente) atômico e a 

interferência interna torna-se visível. Assim, f cai com o crescimento do sen θθθθ 

mais rapidamente quanto maior for a temperatura.  

 

 2.4 Fator de Estrutura de um Cristal Centrossimétr ico 

  

A difração de raios-X é depende da população eletrônica do cristal e da 

fase da onda espalhada, que é dependente do arranjo cristalino e molecular. 

Estes fatores podem ser agregados no chamado Fator de Estrutura, o qual 

expressa o espalhamento combinado de todos os átomos de uma cela unitária, 

comparado à de um simples elétron em termos do fator de espalhamento 

atômico (f j ) e da fase resultante (φ(hkl))  da reflexão por uma família de planos 

(hkl)  [36]. 

Uma das questões fundamentais para a análise estrutural do cristal é 

saber se este é centrossimétrico ou não. A determinação dos grupos espaciais 

das ausências sistemáticas é a ambigüidade gerada da conexão como centro 

de simetria. 
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 Considerando-se uma estrutura centrossimétrica com N átomos por cela 

unitária, a origem das coordenadas começa no centro de simetria da mesma. 

 Assim, surgirão N/2 átomos na cela unitária com posições 

independentes do centro de simetria, supondo-se que nenhum átomo esteja 

em posição especial [31]. 

 Para um átomo qualquer, localizado em x j, y j, zj, haverá um átomo 

centrossimetricamente relacionado em jjj zyx ,, , e os componentes reais e 

imaginários do fator de estrutura tornam-se: 

( ) ( )[ ]jjjjjj

N

j lzkyhxlzkyhxghklA −−−+++=∑ ππ 2cos2cos)('
2/

1
 

(21) 

 
e 

( ) ( )[ ]jjjjjj

N

j lzkyhxsenlzkyhxsenghklB −−−+++=∑ ππ 22)('
2/

1
 

(22) 

 
 Desde que para qualquer ângulo:  

φφ cos)cos( =−  
(23) 

 
e 

φφ sensen =− )(  
(24) 

 
então: 

( )[ ]jj

N

j lzkyhxghklA ++= ∑ π2cos2)('
2/

1
 

(25) 

 
e 

0)(' =hklB  
(26) 
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 Se A′(hkl) é positivo,  

0)( =hklφ  
(27) 

 
 Se A′(hkl) é negativo, 

πφ =)(hkl  
(28) 

 

 O ângulo da fase une a componente A ′′′′(hkl)  do fator de estrutura, 

)(hklF , com sinal positivo ou negativo (refere-se usualmente aos sinais das 

reflexões em cristais centrossimétricos, ao invés de suas fases). 

 Considerando o símbolo )(hklS  como o sinal de uma reflexão 

centrossimétrica, então: 

)()()( hklFhklShklF =  
(29) 

 
 As componentes do espalhamento de onda dos planos hkl são  

θ,jg  
(30) 

 
e 

( )hkljθ  
(31) 

 

O fator de estrutura determina o arranjo cristalino e molecular de acordo 

com a população eletrônica do cristal e da fase de onda espalhada. 

∑ ∑
= =

++==
n

j

n

j
jjjjhklj IzkyhxififhklF

1 1

)}(2exp{)exp()( πϕ  
(32) 

 
onde h,k,l  são os Índices de Miller de um ponto da rede recíproca; x j, y j, zj , as 

coordenadas fracionárias do j-ésimo átomo; n, o número de átomos da cela 
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unitária; f j , o fator de espalhamento atômico para o j-ésimo átomo e ϕϕϕϕhkl , a fase 

da reflexão (hkl) . 

 

 2.5 Densidade eletrônica  

 

É uma aproximação dizer que os átomos se comportam como esferas. 

Entretanto, se o cristal for descrito como uma função de densidade eletrônica 

discreta contínua, (ρρρρ(x, y, z)) , o fator de estrutura pode ser descrito por: 

 
 E a densidade eletrônica será dada pela transforamda de Fourier do 

fator de estrutura, ou seja: 

 

onde x, y, z  são as coordenadas fracionárias de um ponto qualquer na cela 

unitária; V o volume da cela unitária; |FhkI | o módulo do fator de estrutura para 

uma reflexão hkl e φhkl  a fase da reflexão. 

 

 2.6 Determinação da estrutura cristalina e molecul ar 

 

A determinação de estruturas cristalinas por difração de raios-X é 

composta por várias etapas, que vão desde a coleta de dados; incluindo a 

redução de dados; a resolução do problema das fases, a obtenção do modelo 

inicial; o refinamento da estrutura, até a representação gráfica final da 

estrutura. 

VdxdydzlzkyhxizyxhklF jjj )(2exp(),,()( ++= ∫∫∫ πρ  
(33) 

∑ ∑ ∑
∞

−∞=

∞

−∞=

∞

∞−

++−=
h k l

hklhklxyz ilzkyhxiF
V

ϕπρ exp))](2.[exp(||
1

)(  
(34) 
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 2.6.1 Coleta de dados  

  

No Laboratório de Cristalografia do IQSC/USP, os dados de intensidade 

de difração de raios-X são coletados em um difratômetro CAD-4 da Enraf-

Nonius [37]. Este difratômetro (Figura 9) possui quatro graus de liberdade 

angulares independentes: θθθθ (theta), ωωωω (ômega), κκκκ (kappa) e φφφφ (phi) e é 

controlado por um microVax modelo 4000-600.  

 

 

Figura 9. Esquema do difratômetro automático CAD-4 [37]. 

 

 A parte principal do CAD-4 é seu goniômetro kappa, que suporta a 

cabeça goniométrica e mantém o cristal no centro do difratômetro. O 

goniômetro kappa é constituído da combinação de três partes, sobre as quais 

estão eixos de rotação ômega e phi. Todos os eixos se interceptam no centro 
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do difratômetro. A cabeça goniométrica é acoplada ao eixo phi, que é 

posicionado sobre o bloco kappa. Por sua vez, o bloco ômega pode ser 

rotacionado sobre o eixo ômega que está localizado sobre a base do 

difratômetro. O ângulo incluso entre os eixos kappa e ômega é de 50o, 

aproximadamente. O eixo phi possui total liberdade de giro (360o). 

O plano que passa pelo centro do difratômetro é perpendicular ao eixo 

ômega, denotado como o plano horizontal. A direção e intensidade dos raios-X 

são colhidas neste plano. 

O versor pertencente ao plano horizontal e dirigido do centro do 

difratômetro para a fonte de raios-X caracteriza o eixo x do sistema cartesiano 

de coordenadas. O eixo z deste sistema tem a mesma direção que o eixo 

ômega e o eixo y é perpendicular aos eixos x e z. 

Depois de posicionado o cristal, é realizada uma varredura em θ, com 

um intervalo angular de rotação pré-determinado na procura de reflexões. 

Obtidas algumas reflexões, no máximo de 25, obtém-se os dados para a 

montagem da matriz V.  

V é o resultado de um conjunto de vetores em coordenadas x, y, z , 

calculados a partir de aproximadamente 25 reflexões observadas e das 

combinações lineares (soma e diferença) destes vetores, dois a dois. Dentre 

estes vetores seleciona-se três, tais que: 

R1: seja o menor vetor do conjunto 

R2: seja o menor entre os vetores restantes que esteja o mais 

perpendicular possível a R1 

R3: é o menor entre os vetores restantes que seja o mais perpendicular 

possível ao plano que contem R1 e R2 
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 Estes três vetores constituem a matriz de orientação preliminar, R, que 

será modificada e aprimorada até que se encontre a cela unitária reduzida 

apropriada. A indexação das reflexões é realizada através da seguinte relação: 

l

k

h

z

y

x

R =⋅−1

 

 

(35) 

 

 A cela encontrada é uma cela reduzida, isto é, tem como arestas as três 

menores translações não-coplanares da rede, e apresenta todos os ângulos 

interaxiais obtusos ou agudos, desde que inicialmente já não sejam retos. 

Somente após a definição dos parâmetros de cela e da simetria de 

Laue do cristal é que se inicia a varredura, com velocidade previamente 

escolhida. Assim, são coletados os dados de intensidade das reflexões e que 

serão transformados em intensidade observada mediante a seguinte relação: 

).(48,160 BRC
NPI

ATN
I −=  

(36) 

 

onde Io é a intensidade observada; C a contagem geral; R a razão entre o 

tempo de contagem da radiação de fundo e a intensidade total (usualmente 

igual a 2); B a contagem total dos ′backgrounds′ (radiação de fundo a esquerda 

e a direita); NPI é a razão entre  a velocidade de contagem mais rápida e a 

velocidade usada; ATN o fator de atenuação e 16,48 é o valor da velocidade 

máxima de varredura do CAD-4 (o/mim). 
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 2.6.2 Redução de dados 

 

As intensidades medidas correspondentes aos raios difratados por um 

cristal são valores proporcionais aos quadrados dos módulos dos fatores de  

estrutura, ou seja: 

hklhkl IF ∝2
 

(37) 

 

 Os dados de intensidade coletados devem ser corrigidos, devido a uma 

série de fenômenos físicos que os afetam. Esta etapa é denominada Redução 

de Dados. 

 Obrigatoriamente, pelo menos, dois fatores de correção são utilizados: 

 

a) Fator de Lorentz (L) : é a correção das intensidades devido ao fato de que 

para uma dada velocidade de rotação do cristal, diferentes pontos do retículo 

recíproco atravessarão a esféra de Ewald [57] em velocidades diferentes. 

 

b) O Fator de Polarização (p) : é independente do método de coleta de dados, 

exceto quando um cristal monocromador é utilizado. Depende unicamente do 

ângulo de difração. Este fator leva em consideração uma polarização parcial de 

um feixe primário não polarizado, o que ocorre em processos de difração. 

 

c) O Fator de Absorção (A) : corrige a diminuição progressiva da intensidade 

da onda difratada ao atravessar o material. Para os dados coletados no 

difratômetro CAD-4 pode-se utilizar, para a correção da absorção, o método 

semi-empírico PSISCAN [58]. 
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Dois desses fatores podem ser juntamente expressos no fator Lp, que 

para a coleta de dados no CAD-4 [37] é dado pela expressão: 

csenm

cm
PERF

m

cm
PERFLp

θθ
θθ

θ
θθ

2

1

2cos1

2coscos
)1(

2cos1

cos2cos
)(

22

2

22










+
+−+

+
+=  

(38) 

 

onde PERF é o fator de perfeição (considera-se como 0,5); 2θm o ângulo de 

Bragg para o cristal monocromador (12,2 para um cristal de grafite) e 2θc o 

ângulo de Bragg. 

O cálculo do desvio padrão σ (F2) para os módulos dos fatores de 

estrutura experimentais são baseados apenas em cálculos estatísticos dado 

por:  











 += 48,16)(
2

2 x
NPIxLp

BRCATN
Fσ  

(39) 

 

O desvio padrão de |Fo|, σ (Fo) é calculado através da seguinte relação: 

coo FFFF −+= )()( 22
0 σσ  (40) 

 

 2.6.3 O Problema das Fases  

 

Os raios-X, como qualquer onda eletromagnética, possuem intensidade 

e fase. Através de uma figura de difração, é possível quantificar apenas a 

intensidade de um feixe difratado, ou melhor, a amplitude do fator de estrutura, 

uma vez que hklhkl IF ∝2
. No entanto, informações associadas à fase da 
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onda difratada são perdidas; fato que constitui o principal problema do estudo 

estrutural por difração de raios-X. 

Em função deste problema, métodos para determinação de fases foram 

desenvolvidos. Na década de 30, o principal era o Método de Patterson. No 

entanto, este método não era simples quando aplicado às "estruturas de 

átomos leves", que constituem a grande parte dos compostos orgânicos. 

Em 1948, Harker e Kasper [38] desenvolveram desigualdades 

matemáticas que serviram de base para os primeiros passos em direção à uma 

nova metodologia de determinação de fases ao qual Karle e Hauptman [40] 

denominaram "Métodos Diretos".  

Este nome deve-se ao fato do método utilizar meios puramente 

matemáticos, fazendo uso apenas das amplitudes dos fatores de estrutura, 

sem qualquer outra informação adicional. 

Considerando-se que: 

1. a função de distribuição de densidade eletrônica dentro da cela unitária 

deve ser sempre positiva (o átomo está presente ou não), implicando em que a 

densidade eletrônica seja diferente de zero somente nos locais onde existem 

átomos; e que 

2. os átomos são discretos e esfericamente simétricos, em uma primeira 

aproximação.  

 As propriedades aplicadas a desigualdades determinantes resultam nas 

principais formas de determinação de fases; que contém as implicações 

probabilísticas nas quais se baseiam os procedimentos práticos dos Métodos 

Diretos [39]. 
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 Definido o conjunto de fases, é possível obter um mapa de densidade 

eletrônica, através do qual pode-se extrair um modelo estrutural inicial parcial 

ou completo da estrutura molecular. 

 

 2.6.4 Métodos Diretos 

 

2.6.4.1 Fator de estrutura unitário e normalizado 

 

Devido ao decaimento rápido do fator de espalhamento atômico e 

conseqüentemente do fator de estrutura com o ângulo de Bragg, os métodos 

Diretos utilizam-se, em lugar do Fator de Estrutura, outras magnitudes 

relacionadas e que podem corrigir este efeito [30]. 

 

Fator de estrutura unitário : este fator implica em um não decaimento 

sistemático como aumento de (senθθθθ)/λλλλ, correspondendo a estruturas 

constituídas apenas por átomos pontuais. Seu cálculo é feito através da 

expressão 41. 

∑
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onde Fj é o modulo do fator de estrutura; f j o fator de espalhamento atômico 
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Fator de estrutura normalizado: este fator, Eh, representa uma relação 

entre a intensidade observada e a intensidade esperada média; calculada para 

um intervalo do ângulo de difração, de forma a considerar os átomos da 

estrutura como pontuais[40].  

ε








=

∑
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j
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h
h

f

F
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1

2

2
2

 

 

(43) 

 
onde εεεε é um valor inteiro e positivo que depende dos elementos de simetria do 

grupo espacial. 

Os valores médios de |Eh| são independentes da estrutura, mas variam 

com a presença ou não de um centro de simetria, podendo ser calculadas na 

verificação da confiabilidade da existência do centro de simetria no 

empacotamento cristalino. 

 

2.6.4.2 Desigualdades de Harker e Kasper  

 

Em 1948, Harker e Kasper mostraram a existência de relações de 

desigualdades entre os fatores de estrutura e que algumas destas relações 

eram capazes de fornecer informações quanto às fases [38]. 

Aplicando-se as desigualdades de Cauchy à expressão do fator de 

estrutura unitário obtém-se a chamada desigualdade de Harker e Kasper: 

)1(2
1

2nu UU +≤  
(44) 
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Para cristais centrossimétricos, podem-se também obter desigualdades 

para reflexões correspondentes a soma ou a diferença de fatores de estrutura 

unitários resultando na relação:  

)1)(1()( 2
khkhkn UUUU −+ −−≤−  

(45) 

 
O principal fator limitante destas relações é que só permitem calcular as 

fases de fatores de estrutura de cristais centrossimétricos (fases restritas a 0 

ou π) e para valores elevados de Uh, que nem sempre são elevados. 

 

2.6.4.3 Equação de Sayre 

 

Em 1952, Sayre desenvolveu a função para representar a densidade 

eletrônica de uma estrutura contendo átomos iguais [41] como: 

)2exp(1)( ihrFVr
h

h πρ −= ∑  
(46) 

 
onde r é o vetor posição de um ponto qualquer da cela unitária e V é seu 

volume. 

 Como: 

)2exp(11)( 2 ihrFFVVr
h

kh
h

πρ −= ∑∑  
(47) 

 
se a estrutura é formada por átomos iguais, ρ( r)2 tenderá a valores máximos 

cuja posição será a coincidente com a posição dos átomos de ρ(r). 

Os fatores de espalhamento para ρ(r) e ρ(r)2 são diferentes (ρ(r)=f, 

ρ(r)2=g) de tal modo que o fator de estrutura da mesma reflexão h em cada 

caso é:  
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∑=
n

jh ihrfF
1

)2exp( π  
(48) 

ou 

∑=
n

jh ihrgG
1

)2exp( π  
(49) 

 
Aplicando o coeficiente da serie de Fourier, que define a equação ρ(r)2 e 

multiplicando ambos por Fh, obtém-se a equação de Sayre:  

)](exp[)( 2
khkh

k
khkh

h

j
h iFFFk

Vg

f
F −− ++

⋅
= ∑ ϕϕϕ  

(50) 

 

A equação de Sayre define um conjunto de equações não-lineares nas 

quais as fases são as incógnitas. Para altos valores de Fh, Fh2 será sempre 

um numero real, elevado e positivo. 

Para estruturas centrossimétricas pode-se verificar que a relação é de 

sinais, ou seja: 

1)()()( ≅−− khskshs  
(51) 

 

Para estruturas não-centrossimétricas: 

0≅++=Φ −− khkhhk ϕϕϕ  
(52) 

 

Estas equações são expressas em forma de probabilidade e necessitam 

da aplicação de métodos estatísticos para estimar sua confiabilidade. 
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2.6.4.4 Invariantes e semi-invariantes estruturais 

 

A intensidade de uma reflexão (hkl) é independente da mudança de 

origem, mas sua fase não. Conclui-se, então, que a partir dos módulos de 

fatores de estrutura obtêm-se somente informações de fases ou combinações 

desta desde que independam da escolha da origem, ligadas somente à 

estrutura. Estas reflexões são denominados Invariantes Estruturais [40].  

As Semi-Invariantes Estruturais [40] são reflexões ou combinações 

lineares cujas fases não variam quando ocorre mudança de origem; contanto 

que a nova origem esteja colocada em ponto da cela com a mesma simetria 

pontual que a origem anterior. 

 

2.6.4.5 Escolha da origem e fixação do enantiomorfo  

 

Quando a origem é fixada, pode-se extrair as fases individuais de  

reflexões invariantes e semi-invariantes.  

Para fixar a origem deve-se definir a fase de três fatores de estrutura 

correspondentes a três vetores do retículo recíproco desde que estes sejam 

linearmente independentes, e que o módulo do fator de estrutura normalizado 

seja grande por serem o ponto de partida para o uso de relações de 

probabilidade. 

Se o grupo espacial for não-centrossimétrico, deve-se escolher também 

entre as duas formas enatioméricas compatíveis com o modelo, pois os sinais 

das fases dependem da forma escolhida. Para se fixar o enantiomorfo, deve-se 
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restringir a relação semi-invariante em (0 ou π), o que pode ser difícil já que o 

valor mais provável de um semi-invariante ou invariante é zero. 

 

2.6.4.6 Relações de probabilidade aplicadas aos mét odos diretos 

 

A distribuição de probabilidade para os tripletes invariantes de estruturas 

não-centrossimétricas constituídas por átomos diferentes é dada por [42]: 

( ) ( )hkhkhk G
L

P Φ






=Φ cosexp
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(53) 
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3
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Para casos centrosimétricos, a probabilidade que a relação de sinais  

1)()()( ≅−− khskshs  
(56) 

 
esteja correta é: 
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O cálculo das curvas para a equação 
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mostra que elas tendem a um máximo quando hkΦ  tende a zero, e a 

distribuição gaussiana aumenta de modo proporcional a Ghk  do valor mais 

provável, resultando numa diminuição da abrangência da relação. Ghk  depende 

dos fatores da estrutura normalizados. 

 As relações tripletes permitem que conhecendo-se duas fases kΦ  e 

kh−Φ , seja possível determinar a da terceira, kΦ . Se a fase de j pares de fases 

kjΦ  e kjh−Φ  são conhecidas, a distribuição de probabilidade total de kjΦ  é dada 

por: 

( ) ( ) ( )∏ ∑
=

−
=
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j
kjhkh
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hjhjh GAPP

1 1
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(59) 

 
Desta equação deriva-se a fórmula da tangente [43]: 























=

∑

∑

=

=

r

j
jj

r

j
jj

h

wG

wG

1

1

cos.

sen.

tanβ
 

(60) 

 
Deve ser observado que que o valor mais provável de kjΦ  seja jβ . A 

probabilidade de kjΦ  estar correta é descrita por: 

( ) ( )[ ]hhhh AP αβϕϕ −= cosexp.  
(61) 
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2.6.4.7 Obtenção do conjunto inicial das fases 

 

O método mais conhecido para a obtenção de um conjunto inicial é o 

Método da Multissolução [44,45]. 

Inicialmente, as únicas fases definidas são as das reflexões que fixam a 

origem, e são arbitrárias. Porém, para que cada fase do módulo de fator de 

estrutura possa ser derivada através da fórmula da tangente inicialmente é 

necessário um ′staring set′ de fases.  

Basicamente, consiste na atribuição de valores numéricos de fases a 

algumas reflexões fortes (valores altos de E) que são juntadas ao conjunto 

inicial das fases. Como erros iniciais de 40-50o nas fases não resultam numa 

solução completamente errada, estas reflexões têm seus valores de fase 

variados neste intervalo. Se todas as fases possuem valores entre 0 e 2π, 

arbitrariamente pode-se fixá-las em quatro valores possíveis:
4

π±  e 
4

3π± . 

Esses valores produzem um erro máximo de 45o para qualquer uma das fases 

iniciais, e um erro médio de 22,5º. Todas as fases restritas no grupo de simetria 

espacial considerado assumem valores como 0, π ou 
2

π± . A partir destes 

valores serão calculadas as fases de todas as reflexões e cada valor gera um 

conjunto ou set de fases, a partir do qual são calculados os mapas de 

densidade eletrônica. 

Se ng  e ns  são o número de reflexões gerais e especiais no ′staring set′, 

o número total de combinações de valore a serem obtidos pela fórmula da 

tangente é: 
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nsngn 24 ×=  
(63) 

 
Este número cresce rapidamente com o aumento de ng e ns e apenas 

pela diminuição do número de reflexões do ′staring set′ seria possível manter o 

tempo computacional dentro de parâmetros razoáveis. 

 

2.6.4.8 Figuras de mérito 

 

O processo de determinação das fases geralmente não leva a uma única 

solução. Ao invés de computar as fases e interpretar todos os mapas de 

densidade eletrônica possíveis, torna-se mais conveniente a utilização das 

figuras de mérito, que são as funções apropriadas para verificar a 

confiabilidade de um determinado conjunto de fases calculado.  

As figuras de mérito podem dizer o quanto um triplete se desvia de seu 

comportamento estatístico adequado, por exemplo; dizer qual a consistência 

interna das relações triplete utilizadas na estimativa das fases; estabelece a 

ocorrência das fases obtidas com as reflexões fracas não utilizadas na 

determinação. 

 

 2.6.5 Refinamento do Modelo Obtido 

  

Esta etapa corresponde à minimização da função expressa na equação 

64 através do método de Mínimos Quadrados, ou seja, corresponde ao ajuste 

das posições dos átomos no modelo para que este se aproxime do valor 

encontrado experimentalmente [46].  
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( )2

0∑ −= cFFkwD  
(64) 

 

onde w é o peso; k o fator de escala; Fo o módulo do fator de estrutura 

observado experimentalmente e Fc o módulo do fator de estrutura calculado. 

Em função dos métodos adotados para o refinamento da estrutura, 

diferentes esquemas de pesos são utilizados, os quais atribuem diferentes 

“pesos” ou graus de importância às reflexões observadas. O sistema de pesos 

adotado pelo programa para refinamento de estruturas SHELXL-97 [47] é: 

[ ])(.)())(( 222
0 θσ senedbPaPF

q
W

++++
=

 

(65) 

 

onde σσσσ corresponde ao desvio padrão; a,b,d  e q são parâmetros empíricos e P 

é igual a [max(F 0 2) + (1-f).Fc 2]. 

Para avaliar a consistência entre o modelo proposto e a estrutura real 

usa-se uma figura de mérito denominada “índice de discordância R”, que é 

dado por: 
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(66) 

 

Como o numerador mostra a diferença entre os fatores de estrutura 

observados e os calculados, o índice R é uma estimativa da relativa 

concordância do modelo com a estrutura real. Quanto menor o valor de R, 

melhor o modelo assumido. 
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Como são atribuídos pesos ou graus de importância às reflexões a 

concordância entre o modelo proposto e o real é analisada em função de uma 

figura de mérito que considera os pesos utilizados (Rw). 
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(67) 

 

A verificação da adequação do sistema de pesos utilizado é dada pelo índice 

denominado GOF (goodness of fit) ou desvio sobre uma observação (S).

 O seu valor deve ser próximo da unidade e é calculado por: 
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(68) 

 

onde g eqüivale aos graus de liberdade, calculado como o número de 

reflexões menos o número de variáveis ajustadas. 

 

 2.6.6 Sínteses de Fourier-Diferença 

 

 A operação de cálculo da densidade eletrônica através de séries de 

Fourier é utilizada ao invés da integral porque o número de dados (Iobs ) é finito. 

A densidade eletrônica é usada para vários propósitos em estudos 

cristalográficos dependendo dos coeficientes utilizados 
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 A expressão geral para o cálculo da densidade eletrônica, na cela 

unitária, pode ser expressa da seguinte maneira: 

)(2exp(
1

),,( lzkyhxiF
V

zyx hkl
lkh

++−= ∑∑∑ πρ
 

(69) 

 
 Consideremos a série de Fourier tendo como coeficiente os módulos de 

fator de estrutura calculados pelos métodos diretos: 

( ) ( )( )jjj
h k l

calccalccalc lzkyhxiiFxyz ++−=∑∑∑ πϕρ 2expexp)(  
(70) 

 
As séries cujos coeficientes são os módulos dos fatores de estrutura 

experimentais e as fases são as calculadas representam a estrutura real: 

( ) ( )( )jjjcalc
h k k

obsobs lzkyhxiiFxyz ++−=∑∑∑ πϕρ 2expexp)(  (71) 

 
Para calcular o desvio entre o modelo calculado e o real basta utilizar-se 

de: 

( ) ( ) ))(2(expexp
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jjj
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(72) 

 

onde )( calcobs ρρ −  é a diferença entre a densidade eletrônica calculada com a 

parte conhecida da estrutura e a densidade eletrônica real observada; Fobs , o 

fator de estrutura observado; Fcalc  , o fator de estrutura calculado e calcϕ  é a 

fase do fator de estrutura calculado. 

Através da síntese de Fourier diferença qualquer resíduo ou deficiência 

eletrônica mostrados indicam que podem ser resultado de alguma falha no 
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modelo proposto, como por exemplo, átomos posicionados erroneamente, ou, 

falta ou excesso de elétrons nos átomos do modelo proposto. 

 

 2.6.7 Fixação dos Hidrogênios 

 

Devido ao seu baixo poder de espalhamento, os átomos de hidrogênio 

são normalmente fixados em posições calculadas segundo um critério 

geométrico. 

 As posições dos de hidrogênio são consideradas livres durante o 

processo de refinamento, mas as distâncias de ligação aos átomos não 

hidrogênio são fixadas (Tabela 1). 

 Os fatores de vibração térmica isotrópicos são fixados em 1,2 do fator 

isotrópico equivalente do átomo ao qual está ligado. Para os átomos de 

hidrogênio ligados a  carbonos terciários o fator considerado é 1,5. 

 

Tabela 1. Distância de Ligação dos átomos de Hidrogênio a 20oC. 

Ligação Distância (Å) 

C-H (primário) 0,96 

C-H (secundário) 0,97 

C-H (terciário) 0,98 

C-H (aromático) 0,93 
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3. EXPERIMENTAL 

 

 3.1 Introdução 

 

Este trabalho é parte de uma colaboração entre os grupos de pesquisa 

dos Profs. Drs Éder Tadeu Gomes Cavalheiro, do Laboratório de Análise 

Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções (LATEQS) e Maria Teresa do 

Prado Gambardella, do Laboratório de Cristalografia, ambos do Departamento 

de Química e Física Molecular, do Instituto de Química de São Carlos, USP. Os 

derivados de ditiocarbamatos (DTC) estudados foram sintetizados pelo Ms. 

Luiz Antonio Ramos. 

 Neste capítulo são apresentados os resultados das estruturas cristalinas 

e moleculares dos seguintes derivados de ditiocarbamatos: 

� Morfolinoditiocarbamato de potássio monoidratado(KMor ) 

� Morfolinoditiocarbamato de amônio (MorMor ) 

� Morfolinoditiocarbamato de morfolina (NH4Mor ) 

� 1-Piperidinoditiocarbamato de piperidina (PipPip ) 

No caso do PipPip, trata-se da redeterminação da estrutura, que foi 

apresentada pela primeira vez em 1980, por WAHLBERG [48]. Esta 

redeterminação justifica-se pelo valor elevado do índice de discordância na 

primeira determinação (R(F2)=0,11). 
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 3.2 Coleta de dados 

 

Os monocristais dos compostos a serem utilizados na coleta de dados 

foram escolhidos com o auxílio de um microscópio óptico com luz polarizada.  

Os dados de intensidade de difração de raios-X foram coletados em um 

difratômetro CAD-4 da Enraf-Nonius [37], a 293 K, utilizando radiação Moκα 

(λ=0,71073 Å). 

Dezesseis reflexões foram coletadas para definição da matriz de 

orientação dos monocristais. Esta matriz foi refinada e os parâmetros de cela 

definidos. 

 A coleta de dados seguiu o modo ωωωω/2θθθθ com velocidade máxima de 

varredura 16,48 o/min . 

 Durante a coleta foram usadas 3 reflexões de controle, medidas a cada 

2 horas, que no processo de redução de dados mostraram a estabilidade dos 

cristais pois não apresentaram variações significativas nas intensidades. 

 Na Tabela 2 estão mostrados os principais parâmetros obtidos na coleta 

de dados.  
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Tabela 2. Principais dados obtidos na  coleta de dados 

 KMor MorMor NH4Mor PipPip 

Dimensões do Cristal (mm) 0,45 x 0,30 x 0,025 0,3 x 0,15 x 0,15 0,40 x 0,35 x 0,125 0,45 x 0,35 x 0,15 

Cor do Cristal Incolor incolor incolor incolor 

Sistema Cristalino Monoclinico Monoclinico Monoclinico Monoclinico 

a (Å) 6,723(5) 7,938(5) 8,881(9) 12,397(7) 

b (Å) 17,260(4) 18,323(1) 9,002(9) 15,470(1) 

c (Å) 8,190(8) 8,826(5) 11,889(5) 14,320(5) 

β (o) 108,99(1) 110,21(5) 104,318(5) 93,326(5) 

V (Å 3) 898,7(3) 1206,16(25) 921,85(12) 2741,99(9) 

Reflexões Medidas 2779 3705 2847 8534 

hkl mín, máx -9: 8; 0: 24; 0: 11 0: 11; 0: 25;-12: 11 0: 12;-12: 0;-16: 16 -17: 17; 0:21; 0: 20 

θ min, max (
0) 9,79 ; 18,27 11,19 ; 18,17 11,97 ; 18,06 11,36 ; 17,97 
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 3.3 Determinação da estrutura cristalina e molecul ar  

 

Os dados de intensidade foram convertidos a módulos de fator de 

estrutura através da aplicação do programa XCAD-4 [49], pelo sistema de 

programas WINGX [50]. 

Os grupos espaciais foram determinados com base na análise das 

reflexões medidas e o número de moléculas por cela unitária através do cálculo 

da densidade do cristal: 

V

N

ZMM

D A
calc

.

=  

(72) 

 

onde  MM é a massa molecular do composto; NA o número de Avogadro; V o 

volume da cela unitária e Z o número de moléculas por cela unitária. 

Para KMor e MorMor 

• hkl → sem restrições: cela unitária primitiva (P); 

• 0k0 → k=2n: eixo helicoidal 21 na direção do eixo b; 

• h0l → l=2n: plano com deslizamento c/2 perpendicular a direção do eixo b; 

que caracterizam o grupo espacial P21/c com quatro moléculas por cela 

unitária. 

Para NH4Mor 

• hkl → sem restrições: cela unitária primitiva (P); 

• 0k0 → k=2n: eixo helicoidal 21 na direção do eixo b; 

• h0 l → l=2n: plano com deslizamento a/2 perpendicular a direção do eixo b, 

que caracterizam o grupo espacial P21/a com quatro moléculas por cela 

unitária. 
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Para PipPip 

• hkl → sem restrições: cela unitária primitiva (P); 

• 0k0 → k=2n: eixo helicoidal 21 na direção do eixo b;  

que caracterizam o grupo espacial P21. O cálculo da densidade eletrônica 

indicou a presença de 8 moléculas por cela unitária, correspondendo a 4 

moléculas por unidade assimétrica. 

As estruturas foram resolvidas por Métodos Diretos [39], através do 

sistema SIR-92 [51]. Em todas as estruturas todos os átomos, exceto os 

hidrogênios, foram localizados no primeiro mapa de densidade eletrônica.  

 O refinamento dos modelos obtidos foram realizados por Mínimos 

Quadrados [46] com matriz completa acompanhados do cálculo de sínteses de 

Fourier-diferença [43], através do sistema computacional SHELXL-97 [47].  

Os átomos de hidrogênio da molécula de água do KMor , todos os 

hidrogênios do MorMor  e os hidrogênios ligados ao nitrogênio do NH4Mor 

foram localizados em sinteses de Fourier-diferença e tiveram suas posições 

refinadas. Os demais átomos de hidrogênios foram posicionados de acordo 

com a geometria do átomo a que estão ligados. Suas posições foram 

recalculadas a cada estágio de refinamento e os fatores de deslocamento 

térmico fixados em 1,2 vezes Ueq do átomo ao qual se ligam.  

A concordância entre o modelo real e o obtido foi avaliada de acordo as 

figuras de mérito R(F) e Rw(F2) e S.  

 Os principais dados da determinação das estruturas estão listados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3. Principais dados da resolução da estrutura 

 KMor MorMor NH4Mor PipPip 

Fórmula Molecular C5H10KNO2S2 C9H18N2O2S2 C5H12N2OS2 C11H22N2S2 

Massa Molecular 219,38 250,43 180,31 246,838 

Grupo Espacial P21/c P21/c P21/a P21 

Dcalc. (Mg/m3) 1,621 1,381 1,30 1,191 

Z 4 4 4 8 

µ (mm-1) 1,007 0,425 0,521 0,363 

Reflexões Independentes 2618 3487 2684 8242 

Reflexões com I ≥ 2σ(I) 1615 2021 2093 3850 

R(int) 0,026 0,041 0,015 0,040 

Número de Parâmetros Refinados 107 191 141 542 

R (F); R (F)* 0,0472 ; 0,1064 0,0505 ; 0,1273 0,0557 ; 0,0731 0,0541 ; 0,1809 

wR (F2); wR (F2)* 0,1089 ; 0,1318 0,1174 ; 0,1447 0,1604 ; 0,1758 0,1193 ; 0,1547 

S 1,012 0,997 1,053 0,974 

∆ρ  mín, máx (e/Å 3) -0,612 ; 0,511 -0,396 ; 0,555 -0,638 ; 0,444 -0,271 ; 0,334 

 * todas as reflexões 
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 3.4 Resultados Estruturais 

 

 3.4.1 Resultados do KMor 

 

A Figura 10 é uma representação ORTEP [52] da molécula de KMor  com 

os átomos identificados. 

 
Figura 10. Representação ORTEP da molécula de KMor com os átomos identificados. 

 

As coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento 

térmico isotrópico equivalente, distâncias e ângulos interatômicos para a 

molécula de KMor  estão listados nas Tabelas 4, 5 e 6 respectivamente. 

 O KMor apresenta estrutura supramolecular (Figura 11) gerada por 

ligações de hidrogênio (Figura 12) entre moléculas de água e S e interações 

dos íons K+ com S e O (Figura 13). A geometria das ligações de hidrogênio 

está descrita na Tabela 7 e as interações K  S e K  O na Tabela 8. 

 O número de coordenação dos íons K+ é 8 e sua geometria pode ser 

descrita como antiprisma quadrado [53]. 
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 As moléculas se agrupam em dímeros relacinados por centrros de 

simetria presentes na estrutura como esta mostrado na Figura 14.  

 

Tabela 4. Coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento térmico 
isotrópico equivalentes 

Átomo x/a y/b z/c U eq (Å2) 
K1 0,7191(1) 0,2536(4) -0,0178(9) 0,0366(2) 
S1 1,0627(1) 0,1668(4) 0,3074(1) 0,0319(2) 
S2 0,6333(1) 0,0985(4) 0,1987(1) 0,0335(3) 
O1 1,1500(4) -0,1321(1) 0,2258(3) 0,0366(7) 
O2 0,4053(4) 0,2244(2) -0,3379(4) 0,0500(9) 
N1 0,9828(4) 0,0151(1) 0,2705(3) 0,0260(7) 
C1 0,8541(5) -0,0552(2) 0,2417(4) 0,0293(9) 
C2 0,9339(5) -0,1143(2) 0,1425(4) 0,0333(1) 
C3 1,2720(5) -0,0630(2) 0,2376(5) 0,0347(1) 
C4 1,2095(4) -0,0013(1) 0,3419(4) 0,0288(8) 
C5 0,8997(4) 0,0866(1) 0,2600(4) 0,024(8) 

H1O 0,309(6) 0,196(2) -0,418(5) 0,0312 
H2O 0,353(6) 0,262(2) -0,352(5) 0,0312 

 
Tabela 5. Distâncias de ligações (Å) com os respectivos desvios padrão entre 
parênteses 

K1-S1 3,267(1) N1-C4 1,472(4) 
K1-S2 3,363(1) N1-C1 1,466(4) 
K1-O1 3,002(2) N1-C5 1,346(4) 
K1-O2 2,824(3) C1-C2 1,508(4) 
S1-C5 1,729(3) C3-C4 1,509(5) 
S2-C5 1,707(3) O2-H2O 0,73(4) 
O1-C2 1,423(4) O2-H1O 0,90(4) 
O1-C3 1,433(4)   

 
Tabela 6. Ângulos interatômicos (0) com os respectivos desvios padrão entre 
parênteses 

S1-K1-S2 53,27(3) K1-S1-C5 87,44(1) 
S1-K1-O2 142,33(7) K1-S2-C5 84,67(1) 
S2-K1-O2 98,23(7) C2-O1-C3 109,0(2) 
C1-N1-C5 122,6(3) C1-N1-C4 112,6(2) 
C4-N1-C5 123,9(2) N1-C1-C2 110,7(3) 
S1-C5-N1 120,0(2) O1-C2-C1 112,0(3) 
S2-C5-N1 120,2(2) O1-C3-C4 111,6(3) 
S1-C5-S2 119,8 (2) N1-C4-C3 110,8(3) 

 
Tabela 7. Geometria da ligações Hidrogênio (Å, 0) com os respectivos desvios padrão 
entre parênteses 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A Simetria 
O2-H1O 0,89(3) 2,37(1) 156(5) 3,22(1) S1  [ -x-1, y+1/2, -z+1/2 ] 
O2-H2O 0,72(6) 2,94(1) 131(2) 3,46(1) S1 [ -x-1, -y, -z+1 ] 
O2-H2O 0,72(4) 3,01(1) 115(2) 3,38(1) S2 [ -x, -y, -z+1 ] 
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Tabela 8. Geometria das interações entre K   O e K  S (Å) 

(i) x, -y+1/2, z+1/2               (ii) x, -y+1/2, z-1/2                     (iii) x, y+1/2, -z+3/2                     (iv) x, -y, -z+1 
 

 

K1 - Distancia Ângulo       
O2 2,824 (3)        

O2 (i) 2,964 (3) 92,67 (9)       
O1 3,001 (2) 142,50 (8) 65,90 (7)      

O1 (ii) 3,007 (2) 67,54 (8) 139,19 (7) 147,68 (9)     
S1 (iii) 3,267 (1) 142,33 (7) 94,69 (6) 72,85 (1) 83,25 (1)    
S2 (iii) 3,363 (1) 98,23 (7) 64,36 (6) 99,11 (1) 82,86 (1) 53,27 (1)   
S3 (iv) 3,370 (1) 65,60 (6) 104,84 (6) 89,55 (1) 98,84 (1) 145,68 (1) 161,01 (1)  
S1 (iv) 3,379 (1) 94,96 (7) 148,64 (6) 90,42 (1) 71,16 (1) 97,59 (1) 143,59 (1) 52,28 (1) 
K1 (i) 4,097 (5) 132,78 (7) 43,58 (6) 47,07 (1) 129,77 (1) 53,19 (1) 52,60 (1) 131,00 (1) 
K1 (ii) 4,097 (5) 46,35 (6) 137,08 (6) 136,18 (1) 46,95 (1) 124,81 (1) 123,95 (1) 52,44 (1) 
H2O 3,029 (7) 13,61 (2) 86,61 (7) 129,10 (1) 79,79 (7) 155,24 (7) 106,43 (7) 55,80 (7) 

 K1 - O2 O2 (i) O1 O1 (ii) S1 (iii) S2 (iii) S2 (iv)  
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Figura 11. Representação ORTEP das interações no empacotamento cristalino de 
KMor. 

 

 

Figura 12. Representação ORTEP das ligações hidrogênio no KMor. 
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Figura 13. Represerntaçõ ORTEP para as interações intermoleculares de KMor. 
 

Figura 14. Representação ORTEP para o dímero de KMor. 
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 3.4.2 Resultados do MorMor 

 

A Figura 15 é uma representação ORTEP [52] da molécula de MorMor  

com os átomos identificados. 

 
Figura 15. Representação ORTEP da molécula de 

MorMor com os átomos identificados. 

 

As coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento 

térmico isotrópico equivalentes, distâncias e ângulos interatômicos da molécula 

de MorMor  estão listados nas Tabelas 9, 10 e 11 respectivamente.  

 A estrutura cristalina do MorMor forma-se através de uma ligação 

hidrogênio entre os átomos nitrogênio da morfolina e um enxofre do 

morfolinoditiocarbamato. 
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O empacotamento cristalino é mantido por ligações hidrogênio, descritas 

na Tabela 12. As moléculas se arrajam em camadas, paralelas ao plano bc, 

unidas por ligações hidrogênio (Figura 16). 

Na Figura 17 podem ser vistas as ligações hidrogênio encontradas, 

mostrando a formação de dimeros através de centro de simetria.  

 

Tabela 9. Coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento térmico 
isotrópico equivalentes 

Átomo x/a y/b z/c U eq (Å2) 
S1 0,2066(9) 0,07844(4) 0,8425(7) 0,0379(2) 
S2 0,3411(1) -0,0299(4) 0,6604(8) 0,0445(3) 
O1 0,1390(3) 0,1949(1) 0,2853(2) 0,0543(7) 
N1 0,1684(3) 0,0915(1) 0,5322(2) 0,0341(6) 
C1 0,2313(3) 0,0499(1) 0,6648(3) 0,0298(6) 
C2 0,1743(4) 0,0687(1) 0,3747(3) 0,0421(9) 
C3 0,2420(4) 0,1308(1) 0,2981(3) 0,0453(1) 
C4 0,0699(4) 0,1599(1) 0,5227(3) 0,0385(8) 
C5 0,1439(5) 0,2179(1) 0,4411(4) 0,0466(1) 
O2 0,7185(3) 0,2026(1) 0,8050(3) 0,0555(8) 
N2 0,6458(3) 0,0907(1) 0,9934(3) 0,0347(6) 
C6 0,7586(5) 0,0775(2) 0,8933(4) 0,0475(1) 
C7 0,7036(5) 0,1290(2) 0,7529(4) 0,0500(1) 
C8 0,6553(5) 0,1680(2) 1,0444(4) 0,0510(1) 
C9 0,6076(5) 0,2164(2) 0,8990(4) 0,0552(1) 

H2A 0,052(4) 0,0531(2) 0,305(3) 0,046(8) 
H2B 0,250(5) 0,027(2) 0,394(4) 0,077(1) 
H3A 0,368(4) 0,1436(2) 0,369(3) 0,047(8) 
H3B 0,229(4) 0,1180(2) 0,187(4) 0,068(1) 
H4A -0,054(4) 0,1530(2) 0,457(3) 0,045(8) 
H4B 0,088(4) 0,1755(2) 0,628(3) 0,038(7) 
H5A 0,274(4) 0,2266(2) 0,511(3) 0,045(8) 
H5B 0,073(4) 0,260(2) 0,420(4) 0,066(1) 
H1N 0,541(4) 0,0793(2) 0,937(4) 0,045(9) 
H2N 0,683(5) 0,063(2) 1,086(4) 0,080(1) 
H6A 0,885(5) 0,0884(2) 0,965(4) 0,064(1) 
H6B 0,750(4) 0,031(2) 0,863(4) 0,065(1) 
H7A 0,583(4) 0,1195(2) 0,685(4) 0,055(9) 
H7B 0,795(6) 0,126(3) 0,697(6) 0,128(1) 
H8A 0,789(5) 0,1716(2) 1,117(4) 0,066(1) 
H8B 0,588(5) 0,1731(2) 1,110(4) 0,069(1) 
H9A 0,482(4) 0,2045(2) 0,827(4) 0,056(9) 
H9B 0,629(5) 0,265(2) 0,934(4) 0,084(1) 

 



Estrutura Cristalina e Molecular de Derivados de Ditiocarbamatos 

 

54 

Tabela 10. Distâncias de ligações (Å) com os respectivos desvios padrão entre 
parênteses 

S1-C1 1,727(3) C3-H3A 1,01(3) 
S2-C1 1,710(3) C3-H3B 0,98(3) 
O1-C3 1,413(4) C4-H4B 0,93(3) 
O1-C5 1,426(4) C4-H4A 0,96(3) 
O2-C9 1,424(5) C5-H5A 1,02(3) 
O2-C7 1,417(4) C5-H5B 0,93(4) 
N1-C2 1,467(3) C6-C7 1,499(5) 
N1-C4 1,465(4) C8-C9 1,498(5) 
N1-C1 1,342(3) C6-H6A 1,01(4) 
N2-C6 1,477(5) C6-H6B 0,89(4) 
N2-C8 1,480(4) C7-H7A 0,96(3) 

N2-H1N 0,84(3) C7-H7B 1,01(5) 
N2-H2N 0,92(3) C8-H8A 1,04(4) 
C2-C3 1,513(4) C8-H8B 0,92(4) 
C4-C5 1,511(4) C9-H9A 1,01(3) 

C2-H2B 0,95(4) C9-H9B 0,94(4) 
C2-H2A 1,00(3)   

 

Tabela 11. Ângulos interatômicos (0) com os respectivos desvios padrão entre 
parênteses 

C3-O1-C5 110,2(2) N1-C4-H4A 109,6(2) 
C7-O2-C9 110,9(3) N1-C4-H4B 107,8(2) 
C1-N1-C4 124,6(2) H4A-C4-H4B 115(3) 
C2-N1-C4 112,26(2) C5-C4-H4A 106,8(2) 
C1-N1-C2 122,8(2) C5-C4-H4B 107,9(2) 
C6-N2-C8 111,1(2) C4-C5-H5A 107,5(2) 

C8-N2-H1N 111(2) O1-C5-H5A 108,5(2) 
C6-N2-H2N 111(3) C4-C5-H5B 112(2) 

H1N-N2-H2N 110(3) O1-C5-H5B 104(2) 
C6-N2-H1N 107(2) H5A-C5-H5B 114(3) 
C8-N2-H2N 107(2) N2-C6-C7 109,1(3) 
S1-C1-N1 119,7(2) O2-C7-C6 111,3(3) 
S2-C1-N1 120,4(2) N2-C8-C9 109,5(3) 
S1-C1-S2 119,7(2) O2-C9-C8 111,7(3) 
N1-C2-C3 109,9(2) N2-C6-H6A 106(2) 
O1-C3-C2 112,1(3) N2-C6-H6B 110(2) 
N1-C4-C5 110,0(3) C7-C6-H6A 110(2) 
O1-C5-C4 111,4(2) C7-C6-H6B 113(2) 

C3-C2-H2A 111,1(2) H6A-C6-H6B 110(3) 
N1-C2-H2A 109,0(2) O2-C7-H7A 109,4(2) 
C3-C2-H2B 113(2) O2-C7-H7B 103(3) 
N1-C2-H2B 106(2) C6-C7-H7A 110(2) 

H2A-C2-H2B 108(3) C6-C7-H7B 108(3) 
H3A-C3-H3B 115(3) H7A-C7-H7B 115(4) 
C2-C3-H3A 109,0(2 N2-C8-H8A 100,5(2) 
C2-C3-H3B 110(2) N2-C8-H8B 108(2) 
O1-C3-H3A 106,3(2) C9-C8-H8A 113(2) 
O1-C3-H3B 105(2) C9-C8-H8B 117(2) 

H8A-C8-H8B 107(3) C8-C9-H9A 108,6(2) 
O2-C9-H9A 106(2) C8-C9-H9B 108(2) 
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Tabela 12. Geometria das  Ligações Hidrogênio (Å; 0) 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A simetria 
N2-H1N 0,84(3) 2,50(3) 158(3) 3,286(3) S1  
N2-H2N 0,92(3) 2,74(4) 135(3) 3,452(3) S2 [ -x+1, -y, -z+2 ] 
N2-H2N 0,92(3) 2,39(4) 150(3) 3,220(3) S1 [ -x+1, -y, -z+2 ] 
 

 
Figura 16. Representação ORTEP do empacotamento cristalino de MorMor. 
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Figura 17. Representação ORTEP das interações inter e intramoleculares de MorMor. 
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3.4.3 Resultados do NH4Mor 

 

Uma representação ORTEP [52] da molécula de NH4Mor  com os átomos 

identificados pode ser vista na Figura 18. 

 
Figura 18. Representação ORTEP da molécula de NH4Mor com os átomos 

identificados. 

 

 Os carbonos do anel morfolino apresentam desordem estrutural (Figura 

19) com fator de ocupação 0,44 e 0,56, para os carbonos A e B, 

respectivamente. 

As coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento 

térmico isotrópico equivalente, distâncias e ângulos interatômicos da molécula 

de NH4Mor  estão listados nas Tabelas 13, 14 e 15, respectivamente. 

A molécula de NH4Mor é formada por uma ligação de hidrogênio entre o 

NH4 e um átomo de S do morfolinoditiocarbamato. 

O empacotamento cristalino, representação na Figura 20, é mantido por 

ligações hidrogênio intermoleculares. As moleculas se arrajam em camadas de 
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morfolinoditiocarbamato, paralelas ao plano bc e interligadas por NH4
+

 por 

ligações hidrogênio N—H.....S. 

As geometrias das ligações hidrogênio estão descritas na Tabela 16 e a 

representação destas pode ser vista na Figura 21. 

 

Tabela 13. Coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento térmico 
isotrópico equivalentes 

Átomo x/a y/b z/c U eq (Å2) 
S1 0.22337(7) 0.95860(6) 0.44187(5) 0.0400(2) 
S2 0.16364(9) 1.11215(7) 0.21590(6) 0.0526(2) 
O1 0.2022(7) 0.5382(5) 0.1245(4) 0.148(2) 
N2 0.1864(4) 0.8198(3) 0.2382(2) 0.0664(8) 
C1 0.1899(3) 0.9501(2) 0.2924(2) 0.0388(6) 

*C2B 0.2556(8) 0.6848(5) 0.3047(4) 0.0517(16) 
*C3B 0.2382(14) 0.5572(10) 0.2553(8) 0.077(3) 
*C4B 0.217(2) 0.6850(14) 0.0742(10) 0.114(5) 
*C5B 0.2042(12) 0.8190(11) 0.1154(7) 0.065(3) 
*C4A 0.1311(10) 0.6754(11) 0.0564(7) 0.054(2) 
*C2A 0.1450(11) 0.6765(6) 0.2934(6) 0.054(2) 
*C3A 0.1605(11) 0.5509(9) 0.2428(9) 0.053(2) 
*C5A 0.123(2) 0.8023(12) 0.1069(9) 0.075(4) 
N1 0.4771(3) 0.2454(3) 0.4092(2) 0.0462(6) 

 

Tabela 14. Distâncias de ligações (Å) com os respectivos desvios-padrão entre 
parênteses 

S1-C1 1,733(2) C4A-C5A 1,314(1) 
S2-C1 1,705(2) N2-C5 1,534(1) 

O1-C3A 1,522(1) N1-H3N 0,83(4) 
O1-C4A 1,472(1) N1-H4N 0,95(4) 
O1-C3 1,547(1) N1-H1N 0,86(3) 
O1-C4 1,522(1) N1-H2N 0,85(4) 
N2-C1 1,333(3) C2-C3 1,306(1) 

N2-C2A 1,494(6) C2A-C3A 1,281(1) 
N2-C5A 1,506(9) C4-C5 1,304(1) 
N2-C2 1,536(7)   
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Tabela 15. Ângulos interatômicos (0) com os respectivos desvios-padrão entre 
parênteses 

C3A-O1-C4A 107,6(6) S1-C1-S2 118,3(1) 
C3-O1-C4 105,3(6) S1-C1-N2 120,7(1) 

C1-N2-C2A 120,3(3) S2-C1-N2 120,87(19) 
C1-N2-C5A 118,4(4) N2-C2-C3 117,7(7) 
C1-N2-C2 120,8(3) N2-C2A-C3A 120,2(6) 
C1-N2-C5 122,7(5) O1-C3-C2 124,1(7) 

C2A-N2-C5A 112,3(5) O1-C3A-C2A 122,4(7) 
C2-N2-C5 106,3(6) O1-C4-C5 121,9(8) 
N2-C5-C4 120,7(9) O1-C4A-C5A 130,2(11) 

N2-C5A-C4A 114,1(8)   
 

 

Tabela 16. Geometria das Ligações Hidrogênio (Å; 0), com os respectivos desvios-
padrão entre parênteses 

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A simetria  
N1-H1N 0,86(3) 2,54(4) 161(3) 3,37(5) S2 [-x+1, -y, -z+1 ] 
N1-H2N 0,85(4) 2,53(4) 163(3) 3,34(9) S1  
N1-H3N 0,83(4) 2,63(4) 155(3) 3,39(4) S1 [ x-1/2, -y+1/2, z ] 
N1-H4N 0,95(4) 2,79(4) 124(3) 3,40(7) S2 [-x+3/2, y+1/2, -z+1 ] 
N1-H4N 0,95(4) 2,48(4) 165(3) 3,40(1 0S1 [-x+3/2, y+1/2, -z+1 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Desordem do anel morfolínico em NH4Mor, com os átomos identificados. 

 
 



Estrutura Cristalina e Molecular de Derivados de Ditiocarbamatos 

 

60 

 

Figura 20. Representação ORTEP do empacotamento cristalino de NH4Mor. 
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Fi
Figura 21. Representação ORTEP das interações inter e intramoleculares de NH4Mor. 
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3.4.4 Resultados do PipPip 

 

A Figura 22 é uma representação ORTEP [52] da molécula de PipPip  em 

sua forma β, com os átomos identificados. 

 
Figura 22. Representação ORTEP de uma molécula de PipPip 

 com os átomos indentificados. 
 

 As coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento 

térmico isotrópico equivalentes, parâmetros anisotrópicos, distâncias e ângulos 

interatômicos da molécula de PipPip  estão listados nas Tabelas 17, 18 e 19, 

respectivamente.  

 Cada uma das 4 moléculas da unidade assimétrica apresenta uma 

ligação de hidrogênio entre o N da piperidina e um S do 1-

piperidinoditiocarbamato. 
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 As 4 moléculas se agrupam em dois dímeros através de oito ligações de 

hidrogenio NH...S, mostradas na Figura 23. A geometria dessas ligações 

estão listadas na Tabela 20. 

 A Figura 24 é uma representação ORTEP mostrando os dímeros que se 

arrajam em camadas paralelas ao plano ac. 

 
Tabela 17. Coordenadas atômicas fracionárias e fatores de deslocamento térmico 
isotrópico equivalentes 

Átomo x/a y/b z/c U eq (Å2) 
S1 0,6719(1) 0,6993(1) 0,2523(1) 0,0680(6) 
S2 0,4530(1) 0,7755(1) 0,2607(9) 0,0549(5) 
N1 0,5261(4) 0,7030(4) 0,1093(3) 0,0582(1) 
C1 0,5484(4) 0,7239(3) 0,1995(3) 0,0473(1) 
C2 0,6009(5) 0,6561(4) 0,0516(4) 0,063(2) 
C3 0,6282(5) 0,7094(5) -0,0325(4) 0,071(3) 
C4 0,5279(6) 0,7404(5) -0,0893(4) 0,073(2) 
C5 0,4507(5) 0,7828(5) -0,0258(4) 0,072(2) 
C6 0,4265(5) 0,7268(5) 0,0563(4) 0,066(2) 
S3 0,0030(1) 0,9576(1) -0,0071(1) 0,0595(5) 
S4 0,2429(1) 0,9469(1) 0,0085(1) 0,0808(7) 
N3 0,1255(4) 0,9997(4) 0,1455(3) 0,0625(1) 

C12 0,1236(4) 0,9717(3) 0,0571(3) 0,0493(1) 
C13 0,0284(5) 1,0156(5) 0,1968(4) 0,073(3) 
C14 0,0287(5) 0,9592(6) 0,2815(4) 0,087(3) 
C15 0,1295(5) 0,9671(5) 0,3430(4) 0,074(2) 
C16 0,2280(5) 0,9563(6) 0,2882(5) 0,088(3) 
C17 0,2238(5) 1,0140(6) 0,2036(4) 0,085(3) 
S5 0,4522(1) 0,4767(1) 0,4969(1) 0,0769(7) 
S6 0,2274(1) 0,4127(1) 0,5025(1) 0,0568(5) 
N5 0,3052(4) 0,4914(3) 0,3549(3) 0,0605(1) 

C23 0,3264(4) 0,4635(4) 0,4433(3) 0,0495(1) 
C24 0,3826(6) 0,5376(5) 0,3001(4) 0,080(3) 
C25 0,4058(6) 0,4882(5) 0,2143(4) 0,076(3) 
C26 0,3049(6) 0,4671(5) 0,1561(4) 0,077(3) 
C27 0,2224(5) 0,4256(5) 0,2152(4) 0,076(3) 
C28 0,2023(5) 0,4751(5) 0,3006(4) 0,075(3) 
S7 0,7966(1) 0,2000(1) 0,2343(1) 0,0739(6) 
S8 1,0182(1) 0,2693(1) 0,2622(1) 0,0634(6) 
N7 0,9157(4) 0,1886(4) 0,3935(3) 0,0637(1) 

C34 0,9109(5) 0,2170(3) 0,3049(4) 0,0495(1) 
C35 0,8265(7) 0,1472(6) 0,4387(5) 0,095(3) 
C36 0,7963(5) 0,1953(7) 0,5235(5) 0,093(3) 
C37 0,8913(6) 0,2088(6) 0,5915(4) 0,087(3) 
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Tabela 17 (continuação) 
Átomo x/a y/b z/c U eq (Å2) 

C38 0,9843(6) 0,2486(6) 0,5434(5) 0,091(3) 
C39 1,0119(5) 0,1999(6) 0,4583(4) 0,083(3) 
N2 0,3568(3) 0,4301(3) 0,7125(3) 0,0495(1) 
C7 0,2591(5) 0,4349(5) 0,7648(4) 0,068(2) 
C8 0,2856(5) 0,4292(5) 0,8682(4) 0,072(3) 

C22 0,1370(5) 0,7090(5) 0,0138(4) 0,070(3) 
N6 0,4118(4) 0,2521(3) 0,5313(3) 0,050(1) 

C29 0,5132(5) 0,2420(5) 0,4817(5) 0,078(3) 
C30 0,4904(5) 0,2481(5) 0,3778(4) 0,081(3) 
C31 0,4054(5) 0,1845(5) 0,3430(4) 0,068(2) 
C32 0,3051(5) 0,1974(5) 0,3947(4) 0,066(2) 
C33 0,3281(5) 0,1899(4) 0,4990(4) 0,063(2) 
N8 0,8226(4) 0,4253(3) 0,2080(3) 0,051(1) 

C40 0,7120(5) 0,4295(6) 0,2390(4) 0,076(3) 
C41 0,7092(6) 0,4209(6) 0,3423(4) 0,085(3) 
C42 0,7804(6) 0,4889(5) 0,3903(4) 0,080(3) 
C43 0,8939(6) 0,4834(7) 0,3585(5) 0,096(3) 
C9 0,3667(5) 0,4994(5) 0,8994(4) 0,067(2) 

C10 0,4659(5) 0,4930(5) 0,8442(4) 0,069(2) 
C11 0,4370(5) 0,4989(4) 0,7420(4) 0,064(2) 
N4 0,0493(4) 0,7512(3) -0,0405(3) 0,0521(1) 

C18 -0,0596(5) 0,7186(5) -0,0173(4) 0,078(3) 
C19 -0,0743(6) 0,7287(6) 0,0855(4) 0,088(3) 
C20 0,0152(6) 0,6877(5) 0,1440(4) 0,077(3) 
C21 0,1235(5) 0,7230(5) 0,1180(4) 0,079(3) 
C44 0,8927(6) 0,4902(5) 0,2536(5) 0,079(3) 
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Tabela 18. Distâncias de ligações (Å) com os respectivos desvios padrão entre 
parênteses 

S1-C1 1,711(5) N4-C22 1,454(8) 
S2-C1 1,711(5) C5-C6 1,505(9) 
S3-C12 1,723(5) N6-C29 1,488(8) 
S4-C12 1,714(5) N6-C33 1,470(8) 
S5-C23 1,711(5) C13-C14 1,494(1) 
S6-C23 1,721(5) C14-C15 1,492(9) 
S7-C34 1,711(6) C15-C16 1,499(9) 
S8-C34 1,701(6) C16-C17 1,503(1) 
N1-C2 1,469(8) C7-C8 1,501(8) 
N1-C6 1,459(8) C8-C9 1,529(1) 
N1-C1 1,345(6) C9-C10 1,503(9) 
N3-C12 1,337(6) C10-C11 1,489(8) 
N3-C17 1,452(8) C18-C19 1,502(8) 
N3-C13 1,467(8) C19-C20 1,493(1) 
N5-C24 1,461(8) C20-C21 1,516(1) 
N5-C28 1,477(8) C21-C22 1,527(8) 
N5-C23 1,349(6) C40-C41 1,488(8) 
N7-C35 1,461(1) C41-C42 1,513(1) 
N7-C34 1,341(7) C42-C43 1,506(1) 
N7-C39 1,478(8) C43-C44 1,505(1) 
N2-C7 1,462(7) N8-H8NB 0,9000 
N2-C11 1,500(7) N8-H8NA 0,9000 
C2-C3 1,514(9) C35-C36 1,490(1) 
C3-C4 1,523(9) C36-C37 1,499(1) 
C4-C5 1,508(9) C37-C38 1,508(1) 
N4-C18 1,497(8) C38-C39 1,489(1) 
N8-C40 1,467(8) C29-C30 1,501(9) 
N8-C44 1,457(9) C30-C31 1,505(1) 
C24-C25 1,489(9) C31-C32 1,497(9) 
C25-C26 1,498(1) C32-C33 1,509(8) 
C27-C28 1,476(9) C26-C27 1,508(9) 
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Tabela 19. Ângulos interatômicos (0) com os respectivos desvios padrão entre 
parênteses 

C1-N1-C2 123,9(5) S1-C1-N1 120,0(4) 
C1-N1-C6 124,0(5) S2-C1-N1 119,7(4) 
C2-N1-C6 112,0(4) S1-C1-S2 120,3(3) 

C12-N3-C17 124,1(5) N1-C2-C3 110,9(5) 
C13-N3-C17 111,9(4) C2-C3-C4 112,5(5) 
C12-N3-C13 124,0(5) C3-C4-C5 110,0(5) 
C23-N5-C28 123,7(5) C18-N4-C22 112,7(5) 
C24-N5-C28 112,0(4) C4-C5-C6 112,5(6) 
C23-N5-C24 124,2(5) N1-C6-C5 110,5(5) 
C34-N7-C39 123,0(5) S3-C12-N3 120,9(4) 
C35-N7-C39 112,2(5) S3-C12-S4 119,9(3) 
C34-N7-C35 124,7(5) N3-C13-C14 110,2(5) 
C7-N2-C11 112,0(5) C13-C14-C15 113,2(6) 
C29-N6-C33 112,4(5) C14-C15-C16 111,2(5) 
S4-C12-N3 119,2(4) C15-C16-C17 111,4(6) 

N3-C17-C16 111,1(6) C36-C37-C38 110,7(5) 
N6-C33-C32 110,5(5) C37-C38-C39 112,7(7) 
S8-C34-N7 120,2(5) N7-C39-C38 111,0(5) 
S7-C34-N7 119,9(4) C19-C20-C21 110,4(6) 
S7-C34-S8 119,9(3) C20-C21-C22 109,8(5) 

N7-C35-C36 112,0(7) N4-C22-C21 109,8(5) 
C35-C36-C37 112,0(6) N8-C40-C41 111,9(5) 

N2-C7-C8 111,2(5) C40-C41-C42 110,1(6) 
C7-C8-C9 110,4(6) C41-C42-C43 110,7(6) 
C8-C9-C10 110,1(5) C42-C43-C44 110,0(6) 
C9-C10-C11 110,8(5) N8-C44-C43 111,7(6) 
N2-C11-C10 110,5(5) C30-C31-C32 109,6(6) 
N6-C29-C30 110,5(5) C31-C32-C33 111,4(5) 

C29-C30-C31 112,0(6)   
 
Tabela 20. Geometria da ligações Hidrogênio (Å, 0)  

D-H d(D-H) d(H..A) <DHA d(D..A) A 
N2-H2A 0,900 2,493 156,28 3,337 S6 
N2-H2A 0,900 2,762 134,02 3,448 S5 
N2-H2B 0,900 2,533 153,78 3,364 S2 
N2-H2B 0,900 2,888 140,19 3,626 S1 
N4-H4C 0,900 2,469 145,11 3,248 S8 
N4-H4C 0,900 2,770 145,34 3,547 S7 
N4-H4D 0,900 2,417 162,72 3,287 S3 
N6-H6C 0,900 2,546 149,45 3,352 S2 
N6-H6C 0,900 2,683 140,20 3,424 S1 
N6-H6D 0,900 2,573 150,45 3,385 S6 
N6-H6D 0,900 2,792 142,63 3,550 S5 

N8-HAN8 0,900 2,666 150,54 3,478 S8 
N8-HAN8 0,900 2,757 143,48 3,521 S7 
N8-HBN8 0,900 2,313 161,05 3,178 S4 
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Figura 23. Representação ORTEP das interações inter e intramoleculares de PipPip. 
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Figura 24. Representação ORTEP do empacotamento cristalino de PipPip. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos nas determinações das estrututras foram 

satisfatórios. As distâncias e ângulos de ligação estão em perfeito acordo com 

os valores esperados. 

 As moléculas estudadas formam-se através de ligações hidrogênio e 

interações eletrostáticas fracas. A molécula de KMor forma-se pela interação 

do K+ com O do ditiocarbamato e com o O de uma molécula de água; a de 

MorMor por uma ligação hidrogênio entre o N do anel morfolínico e um dos S 

do ditiocarbamato; a de NH4Mor pela ligação hidrogênio do NH4
+ com um dos 

S do ditiocarbamato e a de PipPip por uma ligação hidrogênio entre o N do anel 

piperidínico e o um dos S do ditiocarbamato. 

 O empacotamento cristalino dos compostos estudados apresenta 

interações intermoleculares, caracterizando suas estruturas poliméricas. Para 

KMor, essas interações são eletrostáticas entre K—O e K—S e entre os S e o 

O de uma molécula de água. Nos demais ditiocarbamatos, ligações hidrogênio 

e operações de simetria são as responsáveis pelo empacotamento. 

 Na análise da conformação dos anéis, identificados na Figura 25, os 

parâmetros foram calculados segundo as normas de Cremer e Pople [54], pela 

aplicação do programa CONFORMA [55]. Em MorMor e PipPip, os anéis 

conformam-se como cadeira pura; em KMor, como meia cadeira e em NH4Mor, 

os anéis em desordem estão conformados como bote distorcido e bote puro 

com direções opostas (Figura 19). Os resultados estão mostrados na Tabela 

21. 
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 Em MorMor e PipPip, observa-se estruturas organizadas em dímeros, 

através de um centro de simetria, que arranjam-se no cristal em camadas não-

ligadas. Estas camadas são formadas por anéis dispostos paralelamente, com 

desvios pequenos, em torno de 6°. As distâncias e ângulos dos planos que 

passam por estes anéis estão listados na Tabela 22.  

 Em KMor, quatro átomos de S e quatro de O arranjam-se em torno de K+ 

(Figura13), formando um complexo, o que lhe confere a forma de antiprisma 

quadrado, com número de coordenação igual a 8 para o K+. Para NH4Mor 

acontece o mesmo, envolvendo quatro átomos de S em torno de um NH4
+. Tal 

comportamento caracteriza a estrutura supramolecular, polimérica, desses 

compostos [53]. 
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Figura 25. Ditiocarbamatos com respectivos anéis identificados. 
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Tabela 21 - Conformação dos anéis indicados na Figura 25, parâmetros de Puckering 
 KMor MorMor NH4Mor PipPip 

Anel A A B A B A B 
q2(Å) 0,73(3) 0,06(2) 0,01(3) 0,30(2) 0,59(2) 0,05(5) 0,01(5) 
q3(Å) 0,53(3) 0,57(3) 0,55(3) 0,08(2) -0,08(2) -0,55(5) 0,58(5) 
Q(Å) 0,91(3) 0,57(3) 0,55(3) 0,31(2) 0,59(2) 0,55(5) 0,58(5) 

Teta(o) 54(2) 174(2) 1(3) 75(3) 98(2) 175(5) 1(5) 
Fi (o) 151(2) 17(29) 267(145) 24(4) 184(2) 107(55) 180(280) 

Grau de 
Puckering 145,1 90,9 87,7 49,4 94,1 87,7 92,5 

Conformação 
Meia 

Cadeira 
(76,2%) 

Cadeira Pura 
(86,2%) 

Cadeira Pura 
(97,4%) 

Bote 
Distorcido 
(54,0%) 

Bote Puro 
(70,2%) 

Cadeira Pura 
(88,1%) 

Cadeira Pura 
(98,0%) 
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Tabela 22. Distâncias e ângulos entre os planos que passam pelos anéis, indicados na 
Figura 25 

 Distâncias (Å) entre os anéis Ângulos ( °°°°) entre os planos 
formados pelos anéis 

MorMor 4, 867 6, 92(1) 
PipPip 4,933 5,72(2) 
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