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RESUMO

Este trabalho apresenta os complexos formados pelo ion
2+de Cu com o ligante Glicil-Triptofano.

As caracterizações dos complexos, que são formados em

diferentes pHs, são fei t-.asutilizando - se a técnica de absorção

eletrônica no visível (350 a 1100 nm) , e a técnica de Ressonân -

cia Paramagnética Eletrônica em duas temperaturas: ambiente e ni

trogénio liquido, com as amostras em solução aquosa na razão de

10 ligantes para 1 metal.

Trés complexos sao evidenciados nas seguinte faixas de

pHs: 4.0-6.0; 6.5-11.0 e acima de 12.0. Os complexos são propos-

tos serem CuL2, CuL(H20) e CuL(OH) (H20), respectivamente, com

base nos dados espectroscópicos e pKs dos grupos desprotonáveis

do dipeptídeo ligante.

° complexo tridentado CUL(H20) foi cristalizado e me -

didas de RPE no monocristal permitiram obter o tensor giromagné-

tico molecular. Interação dipolar entre ions vizinhos, não perm~

te a determinação do tensor hiperfino do complexo.

° comp Lexo a pH acima de 12. O, mostrou o efeito do re -

síduo lateral pesado do Triptofano na estereoquímica ou simetria

do complexo, distorcendo a simetria quadrado planar na direção da

simetria tetraédrica, e diminuindo a constante hiperfina A paraz
os valores compatíveis com aqueles existentes nas proteínas aZUE

além de mostrar a quebra da simetria axial medidas por 9 - 9x v.-



ABSTRACT

Distinct species of the Glycil-Triptophan with Cu2+ is

presented in this work.

The spectroscopic caracterization of these complexes

formed in different pH was made using visible light absortion (

350-1100 nrn) and electr9n pararnagnetic resonance at room and liq-

uid nitrogen temperatures, with the sarnples in aqueous solution

at the rate of 10L:1M {10 ligand to 1metal} •

Three species were identified in the range of pH be -

tween 4.0-6.0; 6.5-11.0 andabove 12.00 respectively. The spec-

troscopic data and pK values of the Gly-Trp deprotonatable

groups {in the presence of the metal} suggest the following com-

plexes CUL2(pH-5.0}, CuL(H20) (pH-9.00) and CuL{OH) (H20) . The

tridentate complex CUL(H20} was crystalized and paramegnetic

measurements using single crystals permited to obtain the molec-

ular giromagnetic tensor, but dipole-dipole interaction between

neighbor ions masked the hiperfine interaction. The complex

above pH=12.00 showed the bulky effect Qf the triptophan side -

- chain in the stereochemistry, or syrnrnetryof the complexo The

square planar syrnrnetryis destroyed and a distorted

t:etrahedr aL ._symme+ry is achieved and the hiperfine

pararneter A z is disminished toward value that occurs in blue

proteins and axial sYrnrnetryis broken viewed by 9 - 9x y
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1. INTRODUÇÃO

1.1
COORDENAÇÃO METÂLICA EM PEPT!DEOS E PROTE!NAS

~ interessante relacionar aqui o papel de grupos molecu
lares existentes em proteinas que são quimicamente ativos, na com
plexaçao de ions metálic~s, especialmente os do grupo do ferro.

Os diversos residuos, ou cadeias laterais, dos amino-ã-
cidos que compõem as proteinas, são geralmente ativos mas, espec~
almente alguns grupos, são mais ativos e serão aqui salientados.

Entre os residuos de amino-ácidos mais ativos estão os
nitrogênios do anel imidazol da Histidina e, por ser tão ativo,
tem recebido consideração especial em estudos bioquimicos e em
complexos de coordenação metálica (Sundberg and Martin, 1974). Em
proteinas, para as quais as vizinhanças dos átomos metálicos es -
tão determinados por difração de raios X e sequenciamento quimic~
há muitos sasos onde uma ou mais histidinas aparecem como ligan -
teso O nitrogênio envolvido perde seu proton com o crescimento do
pH e, então, fica livre para ligar o metal. Nitrogênios de grupos
amino são também ótimos ligantes para ions metálicos, embora es-
tes nitrogênios sejam eletronicamente diferentes de nitrogênios de
anéis imidazóis. Existe pelo menos um grupo amino-terminal em pr~
teinas e,.em pH alcalino este nitrogênio perde um proton e pode ,
então, complexar com o ion metálico. Além disso, é comum existir
residuos aminados de amino-ácidos, presentes em uma sequencia pr~
teica, que também pode participar como ligante. Um exemplo e o
nitrogênio E , do grupo amina da lisina. A participação deste
grupo, geralmente ocorre em pH bem alcalino. Grupos carboxi1icos,
quando ionizados, possuem oxigênirnnegativamente carregados, e p~
dem participar de coordenação metálica. Estes oxigênios estão pr~
sentes no terminal C (carboxila), de uma proteína, bem como em
residuos laterais de amino-ácidos dicarboxilicos, tais como resl-
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duas do ácido aspártico e glutâmico. A tirosina pode particip~r ~

ligações metálicas, através do grupo fenólico, em pH alcalino, en

quanto que a cisteina participa com o grupo sulfidrilico, com o

proton dissociado em pH conveniente, fazendo com que o enxofre

negativamente carregado, participe da ligação metálica. A particl

pação do grupo sulfidrllico tem sido apresentada por alguns auto-
. - 1 2+res corno o grupo importante na expllcaçao de comp exos de eu

nas chamadas proteínas azuis.

A tabela I, abaixo, dá urna idéia dos diferentes grupos

existentes em proteínas, com os seus pKs de dissociação prot~nica

GRUPO IONIZÂVEL REsíDUO DE AMITNO-ÂCIDO pK INTRíNSECO

a -COOH Terminal carboxílico 3.5-4.0

s , y -COOH Aspártico, glutâmico 4.0-5.0

N-imidazol Histidina 6.0-7.0
+ Terminal amina 7.5-8.0a -NH 3

Sulfidril Cisteina 10.0

~ -NH+ Lisina 10.03
Fenólico Tirosina 9.5-10.5

Guanidina Arginina 12.0

TABELA - I
Grupos ionizáveis de proteínas que participam em ligações rnetáli-

caso

~ importante salientar aqui que os nitrogênios, do gru-

po amida da cadeia peptídica, são também ativos na ligação meta -

lica.

Para todos os ligantes ionizáveis o pH, no qual a for -

mação do complexo metálico ocorre, geralmente é bem menor do que
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OS valores de pK intrínseco de cada grupo. A ionização e comple-

a-o depende, bãsicamente, da estabilidade do conjunto in-teiroxaÇ
das ligaçÕes envolvidas. Uma revisão ampla sobre complexos metá-

licOS de amino-ãcidos e peptideos, salientando a ordem de pH nas

ligações e outros fatores (estereoquimicos), com inúmeros exem -

pIos, é apresentado por Hans C. Freeman em "Inorganic Biochemist

ry", 1973, cap.4.
Os pHs nos quais os protons e metais competem com i -

gual sucesso, na ligação com os nitrogênios do dipeptideo glicil

glicina, é apresentado na Tabela 11. Note-se que o grupo

dissocia o proton em favor dos metais fazendo-o, mais facilment~
. d C 2+p'ara o 10n eu.

amida

ION METÂLICO pK 00 GRUPO
+H N-CH -CO-NH-CH -COO322

8.1 ",13
7 10

6.5 9.7
4.2 4.8

TABELA - 11

Pontos médios de pH para desprotonização de glicilglicina na pre

sença de metais

Complexos de peptideos de Cu2+ .2+ -e N1 teem sido

particularmente, objeto de estudos exaustivos com uso de divcr -

sas técnicas, porque eles são, ao mesmo tempo, relativamente es-

táveis sob o ponto_de vista termodinâmico e são

muito lãbeis. Sistemas formados por peptideos Cu2+

clnéticamcnte

e al-

cançam equilibrio rápidamente e, titulação potenciométrica c me-

didas calorimétricas podem ser feitas sem maiores dificuldades;
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-metroS termodinâmicos obtidos. As c í.nê t.í ca s de r-eaçoc.s são
e para

lmente seguidas por metodos de relaxação e IIstopped-flow".gera
Os resultados de um estudo potenciometrico e mostra-

do na figura 1. Na figura está representada a titulação poten -

ciornétrica de um tetrapeptldeo, na ausência e presença de uma c~
. 1 d . C 2+ (H t 11 d G d 1969) Ocentraçao equlmo ar o 10n u ar ze an ur, . . pe-

ptideo está em sua forma zwiteriônica em pH=6, e somente um equ~

valente de OH é necessário para ionizar o proton do terminal

NH+ entre os pHs 7 e 9. Na presença do ion de Cu2+ o proton do
3

NH; e dissociado em um pH bem mais baixo porque o ion Cu2+ com
+ -pete com H em relaçao ao grupo NH2. Entre os pHs 5 elO, mais

três protons são liberados. Se denotarmos as especies formadas

pela reação Cu2+ e L teremos, inicialmente, o complexo CUL+' ea

8

,
I

I,,,,,
I
I

I,,,,,

-1 O +1 +2
Moles de NaOH
de peptídeo

10

pH

6

4

+3 +4
por moI

Fig. 1 - Ti tulação do .tetrapeptÍdeo alanilglícílglicilglicina

na ausência (curva contÍnua) e na presença de lCu2+

por peptIdeo (curva pontilhada) com hidr6x±do de s6-
od~o ( força iôn±ca = 0.16, T=2S· C I.

liberação de três protons leva â forma çâo sucessiva dos comple -

.xos CuH_IL~ CuH_2L . e
, .

2-CUH_3L . Entretanto, a dissociação que

leva ao complexo CuH_IL , nao ocorre se o segundo amino-ácido, a

partir do terminal amino do peptldeo, for um sarcosil ou um pro-

lil, isto e, se o primeiro grupo peptídeo não tiver um proton dE
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sociável. O mesmo ocorre com o complexo CuH_2 L se o tc:(~(::iro
amino-ácido for, outra vez, um dos dois acima mencionados. 1\ des
protonização então ocorre, no nitrogênio do grupo amida do pe-
ptídeo, e a complexação metálica ocorre com a participação do ni
tragénio, sem perda da energia de ressonância da ligação pepti -

dica.
.g interessante dar, também, alguns exemplos da coor

denaçao metálica de algumas proteínas, para ilustrar a partici
paçao dos diferentes grupos e resíduos de amino-ácidos, bem co
mo de outras moléculas componentes das mesmas.

Estas coordenações em proteínas têem sido estaLeleci-
das por diferentes técnicas tais como, mêtodos químicos, difra -
ção de raios X e métodos espectroscópicos em geral. Pode-se ver
que uma grande parte destes ligantes são constituídos de nitrog~
nios vindo de anéis imidazóis, grupos pirrólicos, nitrogênios
peptídicos, etc.

A tabela 111, abaixo, esquematiza diferentes proteí -
nas, seus metais e os ligantes que aparecem, bem como o numero
de coordenação existentes.

PROTEINA
------------------------------------------------------

REsIouos AGUA N9 COORD. NITROGtN10 OX1Gr:~;l\ION METALICO PORFI RI NA

Zn
2.•

eu 2+ Nãoou

1 Zn
2.•

Não

3 Zn
2.•

Não

Zn2+ Cu 2+ Nãoou

pe2+ Fe 3+ Simou

3 Histidinas 3 :;

3 3

2

-

Insulina 4M2.• 3(:) 6

Carboxi-
peptidase

3 Histidinas

2 Histidinas 2 4

2 Histidinas
1 Glutamato

Mioglobina

Hemoglobina
5 o Cv1 Histidina o ou 1 5 ou 6

1

Miohemeri tr ina

Hemer i tr ina
~

Histidinas
1 Tiorosina

r
I Aspartato

GIutamina
3 Histidinas

6
6

2
3

cr tocrano e 1 Histidina
1 Metionina o 6 1 cr.:-., f r c

Ci tocrano bS o2 Histidinas

eu, Zn Super- eu2+ e
óxido disrnutase Zn2+

Não
Não

4 Histidinas
3 Histiãinas
1 Aspartato

(i

o 3

Tabela rrr ~ Participação de Metais e suas coordenac6es em ~lgu-
mas proteínas (Brill, 1977)
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Uma descrição mais detalhada da função e participação
metais em proteinas, é apresentada por Arthur S.Brill emdOs
nsition MetaIs in Biochemistry" - 1977.-Tra

Neste trabalho procurou-se estudar os complexos de Cu2+

formados _com o dipeptídeo Glicil-Triptofano, em função do pH na
fai~de 2.5 até 13.2 . O estudo é feito utilizando-se técnicas de

bsorção ótica visível das soluções, em diferentes pHs, e d.e RPEa r

das mesma~ em temperatura ambiente e nitrogênio líquido. Um dos
cG~plexosfoi cristalizado e sua cristalografia foi melhor refina
da, bem como o espectro de RPE, com orientação do tensor 9 obti
do. Uma vez que a interação hiperfina não é resolvida devido à in
teraçao dipolar existente, não foi possivel determinar os valores
c orientação do tensor hiperfino Ã .
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CAPITULO I

1. PROTEINAS AZUIS

_ Existe um grupo de proteínas que contem ion de Cu2+ com
propriedades espectroscõpicas especiais chamadas "proteínas azuis ",
por causa da qor azul intensa que elas apresentam. Algumas destas
proteínas, têm vários ions de Cobre. A ceruloplasmina, ou f errox í,

dase, tem sete ou oito, a lacase, quatro, plastocianina tem duas,
e azurinas estelacianina e umecianina têm apenas um ion de Cobre.

O peso molecular, por ion de cobre, varia entre 11.000
a 30.000 daltons. O pigmento transportador de oxigênio em inver -
tebrados marinhos, a hemocianina, é azul também, mas não é consi-
derada uma "proteína azul" porque a absortividade molar, por ion
de cobre, é baixa em comparação com as azuis e, além disto, a va-
lência dos ions metálicos nos cromóforos é discutida.

As verdadeiras proteínas azuis são coloridas quando o
cobre e ~icó, e clara quando cupr~so.

Os estudos sobre proteínas azuis têm sido concentrados
nas proteínas que contêm só um ion, desde que os resultados espe-
ctroscópicos não apresentam contribuições dos ions que não cara-
cterizam as proteínas azuis. Isto elimina a hipótese de interação
cobre-cobre na "elucidação dos modelos.

Valorés experimentais de grandezas, medidas em proteí -
nas azuis contendo um ion, tais como parâmetros de RPE, absorção
ótica e absortividade, são apresentados na tabela IV.~

O comportamento experimental que mais é salientado nes
tas proteínas, é a intensidade relativamente alta das bandas de
absorção, o forte dicroismo circular associado com estas bandas '-~_ _ - I

e o baixo valor da i~teraç_ãohiperfina de campo baixo do ion de
cobre. A absortividade máxima da banda em l6xl03 cm-l ( 600 nm
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de grandeza maior que aquela apresentada por,eque
de cu2+ (sulfatos, amino-áeidos, etc.), e uma ordem

..duaS ordensc
complexosnos

de grandeza maior que na maioria das apresentadas por pequenos
Em pH neutro, o parâmetro de interação hiperfina I A Iz

-4 -1 -4 -1proteínas azuis, está entre 30xlO em a 60x10 em
peptídeos.
para estas

,(menor que 100 gauss), enquanto que para os ions"cúpricos em pro-
teínas nao azuis e em pequenos complexos, este valor varia entre

4 1 -4 -114XlO- cm- e 220xlO em (maior que 140 gauss) .

( (

Proteina Origem g g
absortivr=--

A dade 1""tgau"ss"l""tnml' .(mM - .L em- )

Azurina Pseudomona
aeruginosa 2.052

Estelacianina Rhus 2':025pH 1-9 Vermicifera 2,.077
pH 1')-11.5 2.025

2.089
Umecianina horseradish 2.050
Locasefungal Poliporus 2.033

Versicolor ~.cr51
Superoxido Células 2.029
Dismutase vermelhas

bovinas 2.108

2.260 57 625 3.50

33
2.287 Ax=55 605 4.08
2.312 16

Ax=71
2.317 35 610 3.36

2.190 88 610 4.90

2.265, 134

" .. - - - . - - - - - " . '\ - - - . . - .

Tabela IV - Propriedades "Magnéticas e Otieas de algumas proteínas
'" t d 'd C 2+aZUIS con en o um lon eu.

R
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Algumas proteínas azuis contêm vários ions de c-:.>L)cc,
alguns azuis e outros não. Por exemplo, existe urna lacase ~sendo
que tem um sitio com eu2+ com I A I = 90xlO-4cm-l, e um se -fungo z
ion eu2+ com IA I = 194xlO-4cm-l, e dois outros ions de co-gundO z

b e que não são detectáveis por RPE. Na discussão de cobres de -r ,/ f

tectáveis por RPE, é conveniente classificá-los em dois grupos
I I -4 -1 I I -4 -1Tipo 1, com Az <lOOxlO cm e, Tipo 2 com Az > 140xlO em

(Vânngard, 1967). O gráfico 2 mostra claramente a razão desta cl~
sificaçao. 10ns de eu2+ tipo 1 têm sido encontrados em proteínas,
que apresentam a banda de absorção muito intensa (perto de 16xl03

em-I), isto é, nas proteínas azuis. 10ns de eu2+ tipo 2, são en -
contrados em todos os outros complexos de cobre, incluindo as
proteínas não azuis. Existem poucas excessões a esta generalizaç~

- 2+Uns poucos complexos de pequenas moleculas com eu , com simetria
tetraédrica com distorções, apresentam I A I próximos do limite suz
perior das proteínas azuis. Tem sido mostrado que, com o cresci-
mento do pH ~m soluções de azurina, esta perde a cor (bleaching).
A partir de pH 8 (Brill, 1968, Maria, 1966), o crescimento lento
do pH faz decrescer a absorção ótica e o valor de I A I, guardan-z

do, os dois, urnarelação linear com a concentração de ions cúpri-
COSo

Os fatores que influem sobre os parâmetros magnéticos
e os de absorção. ótica (absortividade e comprimento de onda), es-
tão de algum modo relacionados (Peisach, 1967; Malmstrôm, 1970
Stigbrand and Sjõholm, 1972). Tanto em estelacianina como em ume-
cianina, mudanças na atividade ótica ocorrem concomitante com mu-
danças em absorção ótica e RPE. Os dados sugerem fortemente que,
alterações no espectro de RPE são, necessáriamente, acompanhadas
por alterações nas propriedades óticas e que, há urnarelação ín ~
tima entre a estrutura que origina a absorção nao

3 -116xlO cm e o espectro do cobre Tipo 1 .
usual em

; ~1~i-:Oli]::-DôiNSTií:ÕTÕ-DEF!SICl\ E QUIMiCÁ6É SÀctêÃ~ .t _"_. . Fi S I ( A _ .•_••_~ _
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Figura 2 - Grifico da constante hiperfina ~I versus ~1 mo~
trando os dois tipos de complexos,piológicos com. ,
o íon de Cu(II). A linha quebrada no tipo 2 li
ga os polipeptídeos sintéticos (Vãnngard, 1972)

D



Não há dados detalhados a respeito dos ligantes do ion

nas proteínas azuis, embora vários experimentos tenham slcúpricO
dos em várias proteínas. Uma das pO$síveis coordenações ~do tenta c::

deria ser: um enxofre do resíduo de cisteina (Miskowski ,1.975

Si!man, 1976; Finazzi-Agro, 1973; Katoh, 1964; Graziani,1974iMor -

purgo, 1974), um nitrogênio do anel imidazol de uma histidina (.

~tarkley, 1975), pelo menos em algumas proteínas azuis. Em algumas

proteínas azuis parece nao ser fundamental existir enxofre associa

do ao ion (Briving, 1975; Witwicki, 1969). ~ possível que o sitio

do cobre nas proteínas azuis, não seja caracterizado por qualquer

conjunto de ligantes, comuns atodas as proteínas da classe (como

ocorre nas hem9proteinas). A origem da cor azul intensa nestas pr~

teínas tem sido objeto de muitas discussões e estudos. Brill

Bryce (1968) e Brill (1977), calcularam a alta absortividade mo-

lar perto de 16xl03cm-l (600 nm), e também os parâmetros de RPE ,

fazendo um mode~o não covalente de funções de ondas, misturando às

funções de caráter 3d, funções 4p e 4s do ion cobre. Estudos pos -

teriores feitos por Gray e SOlomon (Gray,1974; Solomon,1976), mos-

traram que uma banda intensa em 600nm, poderia ser explicada por

uma transição de transferencia de carga S o + dx2 - y2. Estas di-

ferentes possibilidades, ~am o prob!§I!l.ª-_ainda~~Lª-º,ªrto.

2. COMPLEXOS DE COBRE COM PEQUENOS PEPTIDEOS

•.
O estudo com complexos metálicos formados por peptídeos,

têm permitido mu í, tos esclarecimentos sobre a complexação de mo t a í s

de transição, com proteínas. Atenção especial tem sido dada ao ion
de Cu2+.

Um número muito grande de possibilidades de coordenação

e apresentado pelos peptídeos, dependendo dos resíduos de amino-á-

cidos participantes, bem como do pH e da relação estequiométrica.

11

e



12

Sem dúvida alguma, os próprios amino-ácidos complcxam
2+com Cu ,geralmente formando complexos CuL2, onde os nitrogênios

do grupo amina e os oxigênios do grupo carboxila particip~~ como

átomos ligantes. A simetria mais comum existente nestes complexos

é a quadrado planar, com pequenas distorções. Geralmente, os c~

plexoS apresentam uma banda de absorção ótica ao redor de 16xl03
-1 -1 -1em (600 nm), com absortividade molar de 50 M cm e espectro re

RPE com simetria axial g" > g.!. e IAI/I, da ordem de 160 gauss. em

plexos de d í.peptd.de os com estequiometria 1:1 em pHs tais que os

nitrogênios peptidicos tenha~ seus protons ionizados, são coorde-

nados pelos nitrogênios amina e peptldico e pelo oxigênio carbo -

xilato sendo, o quarto ligante, uma água ou um grupo OH . A absor
-1 ~1='tividade máxima destes complexos é cerca de 80 M em , perto de

640 nrn, com espectros de RPE se~elhantes àqueles apresentados por

amino-ácidos.

Geralmente, linhas super-hiperfinas de nitrogênios -sao

mostradas no espectro de RPE.
2+Peptideos maiores, geralmente complexam com Cu em pH

alcalino, com a participação de dois ou três nitrogênios de gru -

pos peptidicos ou amidas, nitrogênio amina e tu.:1 ou zero oxigênio

de carboxila ou agua, com absorção em torno de 550 nrn e absorti -
-1 -1vidade em cerca de 150 M cm . Os espectros de RPE geralmente m~

trarn desdobramento super-hiperfino, correspondente a três ou qua-

tro nitrogênios., e parâmetros cem simetria ax í.aL (com pequenas

distorções rômbicas)

Ultimamente, um esforço maior tem sic~ colocado em
pl d t~d' d 2+ b . .exos e pequenos pep 1.eos com 1.ons e Cu , -::omo ]et1.vo

com-

de

reproduzir os dados espectroscópicos ap re sen t.acos pelas pro t.c Lna s

azuis. Aqui vale a pena citar os trabalhos de S-::giura (Sugiur:::.

1970, 1972, 1975, 1976, 1977), onde ele e seus ::olaboradores (;~:-

pIoram a presença do átomo de enxofre do grupo tiol, como ligante

-
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2+ ~~do ion de Cu . Espectros de RPE de alguns complexos de Cu I fo-

caracterizados por valores de A pequenos, corno aqueles en -rant
contrados nas proteínas azuis. A tabela V apresenta urna relação

destes resultados. Sugiura supõe simetria axial para todos os com

plexOs investigados e, usando a relação já conhecida para o cál -

culo do parâmetro de ligação, dada abaixo, obteve os valores do
( 1) 2a = A 1/ /P + II gq + 3/7 II gj. + O • O 4

-1P=0.04cm

parâmetro de covalencia a,2 (também mostrado na tabela V) .

CO~PLEXOS A.g ...g... '('g'au's's)
~~~~ "'

2.259 2.040 82
2.185 2.037 168

2.256 2.043 76

2.301 2.069 93

2.414 2.080 123

2.221 2.062 190
- . ~. ... . ~. . . - .

0.52
0.66

Cu2+- a-Mercaptopropionílglicína
2+Verde Cu - S

Violeta

Cu2+-2-mercaptopropioni1-L-histidina

Cu2+ N-mercaptoaceti1-L-histidína

cul+,cu2+ DL-Penicilamina

Cu2+_ Glutationa

0.51

0.65

0.87

0.88

Tabela V - Parâmetros de RPE
de: amino-ácidos e
1975, 1976, 1977;

2+para complexos de Cu com moléculas
peptideos contendo enxôfre (Sugiura,
Koslowski, 1977).

m



14

Embora este cálculo seja bastante aproximado, ele serve

mostrar o considerável deslocamento eletrônico em direçãopara
aos ligantes, se o enxofre está ligado ao cu2+ . O complexo cu2+-

_N_mercaptoacetil-L-histidina (MAH), além de possuir IA~I pequeno

( IAb 1= 93 gauss), mostra, também, uma intensa banda de absorção (

perto de 600 nrn), com absortividade de 830 M-lcm-l explicada pe -

10 autor (Sugiura, 1977), pela transição de transferencia de car-

ga a (S) + d (Cu). A coordenação de cobre no complexo MAH 1: I , e

parecida com aquela proposta por Solomon (1976), para o cobre em

plastocianina. Nos dois casos participam corno ligantes, o enxofr~

nitrogênios imidazol e peptídico. A simetria proposta

complexos são diferentes~

Estes modelos estudados por Sugiura, sao modelos com co

nos dois

valencia e estão contrários à descrição de não covalencia dada

~por Brill e Bryce (1968). A presença do enxofre corno ligante, e

a causa principal para a grande deslocalização eletrônica, a qual

ocasiona a diminuição de Aij e também explica a intensa cor
2+do complexo. Existem, entretanto, outros complexos de Cu

azul

com

penicilamina (Miyoshi, 1976), e glutationa em suas formas redu -

zida (Jezowska-Trzebiatowska, 1977) e oxidada (Kroneck, 1975), o~
. - 2+ 1 - 1de a llgaçao Cu - S ocorre e, sua igaçao cova ente e pequena ,

2como em outros complexos axiais (com a .> 0.8) e com .valor de

Ali> 100 gauss, embora o valor de AR para a peniclilamina seja rela

tivamente baixo. (132 gauss). A sugestão é que a dovalencia da li-

gação Cu2+j - S pode depender das outras coordenaçóes, ou que a

simetria tetragonal assumida por Sugiura não está correta e, as -

sim, os valores do parâmetro a 2 , estão incorretos.

Uma outra característica dos espectros de RPE em proteI-

nas azuis, bem corno de outras proteínas, além do pequeno valor de

A~ ' é a baixa simetria dos tensores Ã e g (T.Vãnggard, 1972)

Em complexos com pequenos peptideos, a distorção do plano na si -
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quadrado planar ou tetragonal é, geralmente, muito peque-_etria
com o espectro de RPE apresentando simetria axial. Em protelna,

arranjo estereoquimico para a coordenação do ion,pas, o nao e

devido aos vínculos estruturais e,a simetria do complexolivre,
pode ser mais baixa que axial.

A possível influência de cadeias laterais maiores, em

pequenos peptídeos podem, em principio, gerar distorções na sime

tria do complexo e, desta forma, gerar dados espectroscópicos

mais próximos de proteínas que apresentam tais distorções. Estu-

dos neste sentido têm sido apresentados por Kozlowski (1978) ,com

uma série de dipeptídeos constituídos de Glicil-X onde, X e um

amino-ácido contendo uma cadeia lateral grande, próximo ao C-ter

minal. Espectros de RPE de complexos de cu2+ com estes dipeptí -

deos, mostram simetria axial em uma faixa de pH até próximo de

pH=ll (Kozlowski, 1977), e os valores de A~ estão em concordân-
~ 2+ 2+cia com outros complexos de pept1deos com Cu . Complexos de Cu

com dipeptídeos, nesta faixa de pH são, geralmente, quelatos tri

dentados com os grupos NH2 ' N

te, geralmente, uma água.

amida e COO e, o quarto ligaE

Em pH acima de 12, a simetria do espectro de RPE de to-

dos os complexos Gly-X, distorcem para uma simetria rômbica, ex-

ceto complexos de Gly-Gly com Cu2+. A explicação desta quebra

de simetria tem sido dada pelo rompimento da ligação do íon com o oxi

gênio da Carb oxí La, por razões esterícas;, provocados pelo alto valor cE

pH (Kozlowski, 1977 e 1978; Kaneda, 1977). A Tabela VI resumo os

resultados espectrqscópicos de RPE, mostrando o decréscimo con -

siderável de Ali ou Az com o aumento simultâneo de I gx- gv I e
A

x

o argumento usado por Kozlowski (1978). na importância'

da cadeia lateral pesada, pode ser vista na Tabela VI pelo grau

de distorção I gx g I crescente com o tamanho do resíduo la-y
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r
w
'"""

Phe-Gly
Gly-Asp
Gly-Met
Me t-Va 1
D-Leu-Tyr
Gly-Glu
Gly-Tyr
Gly-Phe
Ala-Tyr

13.1
12.6
13.6
13.6
13.1
12.5
12.6
13.1
13.1

2.070
2.130
2,126
2.122
2.096
2.142
2.155
2.151
2.153

2.050
2.030
2.016
2.014
2.001
2.025
2.015
2.020
2.005

2,215
2.246
2.257
2.259
2,282
2.252
2.267
2.270
2.274

30
52
25
30
50
61
70
67
74

160
129
123
123
110
107
98
95
79

I;.:

0.020
0.100
0.110
0.100
0.095
0.117
0.140
0.131
0.148

§
~
(I)

~
<v
~
;:)
0<
"'v<-v cn
(;i-
i:i:"'-
:g

~li
1
0 '~ 'ji

12II

Tabela VI - Parâmetros de RPE de complexos de Cu2+ com dipeptideos com cadeia
lateral pesada, na região de alto pH (Koslowski, 1978).
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teral. Por exemplo, nos complexos onde as cadeias laterais con -
tendo anéis aromáticos no lado Ç-terminal (Gly-Tyr, Gly-Phe,'Al~
-Tyr), os valores de A~ são os menores e os valores de Igx- gy I,

OS maiores.
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CAPITULO 11

MATERIAIS E Mt:TODOS

1. T~CNICAS EXPERIMENTAIS

No estudo de complexos de ions de cobre com amino-ácidos,

peptídeos e proteínas, várias técnicas têm sido utilizadas, tais

como titulação potenciométrica, "Stopped-flow" e relaxação na

obtenção de constantes de equilíbrios químicos, absorção ótica ou

transições eletrônicas, visível e ultravioleta, bem como Ressonill

cia Paramagnética Eletrônica (RPE) , para caracterização dos com-

plexos formados. Técnicas de absorção no infravermelho, permitem

c~racterizar, pelos modos vibracionais, ligações como metal-li -

gante, identificando, assim, ligantes como o enxofre de grupos

sulfidrílicos, nitrogênios amida e amina, e oxigênios de grupos

carboxila tos.

Neste trabalho, utilizamos as técnicas de absorção óti-

ca e RPE, e tentamos mostrar a complementaridade das técnicas de

RPE e absorção ótica, na caracterização dos complexos formados.'

2. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

O dipeptldeo utilizado (Glicil-Tritofano) para a cornpl~

xação com ion de cu2+, foi adquirido na "Sigma Chemical Comp any "

com peso molecular igual a 261,3 daltons (peso anhidro~

A razão da escolha deste dipeptldeo foi, justamente

por apresentar o reslduo lateral grande e pesado do triptofano,

e ver seu efeito sobre simetria do complexo,formado em pH aci-

ma de 11, como afirma Kozlowski (1978).

A fórmula estrutural do Glicil-Triptofano em sua for-

ma Zwiteriônica está mostrada na figura 3.

O dipeptldeo foi dissolvido em uma solução de NaOl! O,5M

(íTsiiõfEêAoôiNSiiTÕTõ ÓE FISlCA 'tôuiMiêÃ1iiÂõCÃii~
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para obter-se uma concentração do dipeptideo de 100 mM. 'I'omou-

-se 10 m1 desta solução e adicionou-se 10 m1 de uma solução de

10mM, obtendo-se uma relação 1igante-meta1 de 10:1.

H+--3

G1y

I ~I ~ li
N--C --c --N -- C -- C

~ I \
H - C - H 0-

I \
/ C~ \.<~~:~,

-\\ /'
C--N

/ "-H

Trp

H
\

/C
H -C

\

Fig.3 -

C :::::::::::/ C
H \

H
Fórmula estrutural do dipeptideo
em sua forma zwiteriônica.

G11cil-Triptofano

Ao adicionar o metal ao ligante formou-se, imediatamente, urna s~

lução de coloração azul bem forte, caracterizando a lcomplexação
2+imediata do ion Cu . O pH da solução assim obtida, é de 13,20.

Com a utilização de um pH-metro da Corning, modelo

130 ,o pH da solução foi variado, utilizando-se solução de HeI,
desde 13,20 até 2,50 e aliquotas de 0,5ml. coletadas a cada 0,5

unidades de pH.. Estas amostras foram utilizadas para as medidas

de absorção eletrônica no visivel (faixa entre 350nm e 1100nrn),

e medidas de ressonância paramagnética eletrônica em duas tem -

peraturas, ambiente e nitrogênio liquido. As medidas foram fei-

tas imediatamente após a preparaçao, para evitar possiveis mo -

dificações nas amostras. Um controle foi feito utilizando-se os

próprios espectros de RPE e absorção, para ter certeza da quall

dade da amostra. Enquanto utilizadas, as amostras foram manti -

das a 49 C e mudanças nos espectros foram observadas, especial-
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~te nas amostras de pH muito alcalino, depois de alguns dias .
JIIe~·

Observou-se ainda que, entre os pHs 7.50 e 5.00, há a
formaçao de pequenos cristais em forma de lâminas bem delgadas,
triangulares claras que, filtradas, secadas e analisadas por RPE
nos permite concluir que devem ser cristais do dipeptideo nao
complexado.

Na tentativa de dbter cristais dos complexos formados
preparou-se soluções com estequiometrias ligante-rnetal nas ra -
zões 2:1 e 1:1 em diferentes pHs (12.20, 9.20, 5.00), obtend2
-se sempre a rápida formação de cristais azul forte em todas e-
Ias, sendo que na solução de pH=5.00, na relação 2:1, depois de
s.eparadopor filtragem os cristais azul-forte, restou uma so -
lução de cor azul clara. Desta forma só conseguimos obter cris-
tais de apenas um dos complexos formados.

3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Utilizou-se, para as medidas de absorção óptica no vi-
sivel, o espectro-fotômetro Varian DK-2 medindo-se as bandas cor

- - 2+respondentes as transiçoes d-d dos complexos de Cu -Gly-Trp em
função do pH. A faixa de comprimentos de onda varrida foi de
350 nrna 1100nrn.

Para as medidas de RPE utilizou-se um espectróme tro
Varian da linha E-Century E-I09 que trabalha em banda x(9.3GHz)
utilizando uma cavidade retangular (multi-purpose cavity E-23l)
com o sistema de controle de temperatura da Varian Modelo E-257
para medidas à temperatura de -150QC. A modulação do sinal foi
feita em 100kHz com amplitude de 4 gauss pico a pico, e a potê~
cia de microondas utilizada foi de 10mW. Testffide potência fo~
ram feitos para melhorar a resolução das linhas super-hiperfi -
nas devida a núcleos de nitrogênios complexados com o ion cu2+.

LBlliíõiiêÃõêJ"'iHsniõTô DEFISlCAE oüiM\êAõEiÃõêÃa\Õa'"':ii)
Fr~,,(J.
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Para as medidas do espectro de RPE do mono-cristal do
complexo cristalizado utilizou-se a cavidade cilíndrica V~rian
~odelo E-233 e os parâmetros de RPE foram calculados com ajustes
feitoS utilizando-se o computador PDPll/45.

. ~
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CAPITULO III

RESULTADOS

1. ESPECTROS DE ABSORÇÃO ELETRCNICA NO VIsíVEL

~ bastante conhecida as transições eletrônicas de com-

d C 2+ ,- 'd t'"'d .- d . ~plexOs e u com am1no-aC1 os e pep 1 eos, na reg1ao o V1S1 -

velo Geralmente as 'bandas de absorçao são 'largas e ao redor de
-1600nm (- 16.000 cm ) cqrrespondentes a transições d-d, transi -

ções, estas, permitidas devido a acoplamentos com modos vibracio

nais essencialmente.

As simetrias dos campos cristalinos comuns, que apare-

cem nestes tipos de complexos, são'tetragonal e quadrado planar,

com pequenas distorções. A razão disto é que os ligantes mais co

muns nestes complexos são átomos de nitrogênios e oxigênios, co-

mo relatados no Capitulo I, que são vinculados pelas ligações c~

átomos de carbonos, formando planos bem definidos. Pode-se obser

var, entretanto, que complexos só com oxigênios ou so com Ni tro-

gênios em sime.tria auadrado planar dão bandas de absorção em com

primentos de, ondas diferentes sendo-ma í s comuns os valores ao re

dor qe 6~0 e 550 nrn respectivamente.
2+Nos complexos de Cu com dipeptideos, é frequente ter

dois ligantes nitrogênios (amina e amida) , e dois oxigênios {car

boxila e água} •

Para espectros obtidos de soluções dos complexos, exis

tem poucas situações onde é possivel observar mais de uma banda,

já que a largura da mesma não permite resolver todas as transi -

ções d-d.
2+Nos complexos de Gly-Trp com eu em solução, foram

feitas medidas de absorção óptica desde o pH=2.50 até pH=l3.20 ,

na faixa de comprimentos de ondas compreendidos entre 350nm e

1100 nrn.

-
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s observar que a posição do máximo da banda varia com o pH,'_0
;~gerindO ou mudança no campo cristalino, ou aparecimento e desa-

ecimento de espécies distintas de complexos.O gráfico apresen-par
na figura 5, mostra a variação do comprimento de onda do má-

da banda em função do pH. 'f pmo
Observando a figura 5, e supondo a existência de espe -

eies distintas de complexos, já que o crescimento do pH produz a

dissociação de protons dos diferentes grupos ioni záveis nos ,eus res

pectivos pKs (em presença do ion) ,de'vemos esperar a existência de, pelo menos,4

(quatro) espécies de complexos. O primeiro, a pH muito baixo (-2.~

o segundo ao redor de pH=5.0, o terceiro ao redor de pH=9.0 I o

qual deve existir em uma faixa ampla de pH (entre 6.0 e 11.0) e I

finalmente, o último, acima de pH=12.0.

Em pH muito baixo (da ordem de 2.5), todos os grupos q~

apresentam protons dissociáveis estão protonados e o ion deve es-

tar coordenado com agua, dando, por isto mesmo, uma banda mui -

to larga com absortividade pequena e com À max ímo perto de 800nrn,

características do ion dissolvido em água.

Em pH ao redor de 5,00 já é esperado que grupos carboxi
2+licos e grupos aminas já estejam, na presença dos ions de eu

desprotonados (veja Tabela 11 e figura 1), e complexos com a pro-

porçao de dois ligantes para um metal já'podem ocorrer, uma vez

que um grande excesso do ligante foi utilizado na preparaçao das

amostras (lOL:LM). Devemos esperar, então, o ion complexado com

um nitrogênio e um oxigênio por peptideo.

Para pHs maiores que 6.00 já estão desprotonados, na p~

sença do ion de cobre, os nitrogênios peptidicos e então, o quela

to formado pelos dois nitrogênios amina e peptidico, e pelo oxi -

gênio da carboxila deverão estar presentes, sendo o quarto ligan-

te um oxigênio déuma molécula de agua.

~ interessante observar que entre os pHs 5.00 e 1.50
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observou-se a precipitação de micro-cristais (em forma de lâminas

delgadas e triangulares), transparentes de dipeptídeos onde nao

foi observada a existência de ions de ,cobre por RPE.

Em pHs acima de 12.0, é possível que a desprotonização

do nitrogênio da cadeia lateral do triptofano possa induzir algu-

ma mudança na estereoquimica, e ocorrer, como consequência, uma

distorçao no campo cristalino, ou mesmo até obrigar o oxigênio da

carboxila a descoordenar-se do complexo, como sugere Kozlowski

1978), e ser substituído por uma água ou um grupo OH . Nestas con

dições, é dificil esperar um complexo com simetria quadrado pla-

nar, sendo mais provável ter-se uma simetria tetraedrica com gran-

des distorções.

2. ESPECTROS DE RESSONÂNCIA PARAMAGN~TICA ELETRÔNICA

- RPE -
!"Os espectros de RPE dos complexos aqui estudados, foram

tomados em banda x (9.3GHz), em duas temperaturas : ambiente e

-1509 C. Os espectros ã temperatura 'ambiente são promediados em

suas dependências angulares devido ao movimento de rotação dos oom

plexos observando-se, de um modo geral, as 4 linhas corresponden-

tes ã interação hiperfina do spin eletrônico com o spin nuclear

do próprio núcleo do ion Cu2+. Nestas cir~unstâncias, podemos ex-

trair os valores dos parâmetros de RPE promediados corresponden -

tes aos tensores giromagnetico g e hiperfino A que são dados a

proximadamente pelos valores (ver apêndice) :

g =o I (gl + g2 + g3) = 1
"3 "3
1 (AI + A2 + A3l = 1
"3 3

( 2)
A =o

Alem disto, e possível observar·a existência de desdo~

bramentos de linhas do espectro correspondentes a interações supe~

-hiperfinas que possam exisitr com spin nucleares de núcleos vi -

'

_m€(A 00' _oro DEFlslCAE OUIMICA'iiiÃO <AIUJ$. _ :
r:1!:/l''' •
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. nos como, por exemplo, de nitrogênios. Neste caso é possivelzJ.n

ber o n9. de núcleos equivalentes pelo n9 de linhas que ocorresa
nO desdobramento, e a separação das linhas permite obter-seo va-

lor promediado do tensor super-hiperfino aN (ver apêndice) .

A figura 6 mostra os espectros de RPE à temperatura am

biente dos complexos de cu2+- Gly-Trp para vários pHs.

Pode-se observar que entre os pHs 2.50 e 3.50 o espe -

ctro é basicamente constituldo de uma linha larga (onde nao se

vê desdobramento hiperfinol, que ê tipicamente o apresentado por

ions de cu2+ livres (coordenados por molécular de água) com mo -

vimentos suficientemente rápidos para esconder a interação hiper

fina.
Entre pHs 4.00 e 6.00 os espectros de RPE apresentam ffi

4 linhas do ion cu2+ complexado com ligantes mais pesados que

moléculas de água, portanto, com movimentso mais lentos, ondo a

linha de campo alto é desdobrada em 5 linhas adicionais, corres -

pondentes à int~ração super-hiperfina com dois nitrogênios equi

valentes. O fato de, este desdobramento só aparecer na linha de

campo mais alto pode ser associado ao caso de os nitrogênios es -

tarem contidos nop±~p~rpendic::~J-a~ ao eixo de simetria axial.

Entre os pHs 6,50 e 11.0, os espectros são semelhantes

aos anteriores em relação à interação hiperfina, mas a interação

super-hiperfina com nitrogênios não é mais claramente visivel

pelo desdobr~ento da linha de campo alto. Uma observação mais

cuidadosa entretanto, mostra que esta linha tem alguma estrutu -

ra que, em principio, pode ainda ser explicada pela existência Cbs

dois nitrogênios em posições não equivalentes e, por esta ~.r.:lzaoI

escondidos pela largura e superposição dos dois tripletes n~o cqul

valentes. E: conhecido que a distânica média Cu-N de nitrogênios
opeptidicos está em torno de 1.92 A , enquanto que, para nitrogê-
onios do terminal amina é de 2.00 A.
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pH

2.50.
2.97
3.50.
4.0.0.
4.52
4.98
5.48
5,88
6.45
6,99
7,51
8.0.0.
8.51
9.0.0.
9.51
9.97

10.50.
10.99
11.48
11.99
12.50.
13.0.0

13.20

go
2.187
2.187

2.118
2.117
2.117
2.117
2,116
2,115
2.115
2,115
2.114
2.114
2,114
2.114
2,114
2.115
2.117
2.118
2.118
2.119
2,119

Cristal
~alores
médios) 2,10.7

Cristal
(valores
molecula
res) - 2.10.9

Pol.í cr í.s

tal

Ao. aN
(gaus1s) . (gauss) gQ

2.327

72(?)
72
72
72
72
70.
66
66
66
63
63.
63
63
62
56
54
52
51
51
51

12.5(?)
12.5
12.5
12.5
12.5

13,5('?}
13.5
13.5
13,5
13.2
13~2

2.259
2.258
2.252
2.223
2.223
2.223
2.223
2.224
2.225

\2.226
2,227
2.227
2.227
2.227
2.230.
2.244
2~260.
2.260.
2.260.

2.117

2.0.61
2.0.59
2.0.58
2.0.58
2.0.58

2,0.78
2.212 2.0.36

g~
A#

(gauss)
133
133

2,110. 2,182 2,0.74
*5.00 2,117 73.7 12,5 2.259 2~o.46 154 33.5 640.

* Calculado a, partir dos espectros diferenças .•..figs. ~L~~ 11
= ----
Tabela VIr - Valores dos parâmetros espectroscópícos de RPE e

b •.. 1 ..... 1 d 2+a sorçao e etronl.ca para os comp exos e eu -G1y-Trp

ISO.
150.

162
161
161
161
160.
160.
160.
160.
160.
160.
156
137
115
111
10.6

33
33

24
18.5
18.5
18.5
14.5
14.5
14.5
14.5
13

19(?)
21(?)
24 (?)

,\ max

(nrn)

"180.

"7 (j 3

(.'j 2

I; :~!)

() I. ;;~

h 1. 8

Íl 1.0.

(,(15

(, no

r,,, 5

')lj 7

(>fIO.

h02

G07
(; 1 S

h20

.;
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de -1509C para obtençã~dos par~metros de ressonância e melhor

Acima de pH=II.O é possível observar novamente o ilpar~

cimento de 5 linhas bem nítidas na posição da linha de campo al-

to, correspondentes à interação super-hiperfina com dois II i t ro -

gênios equivalentes. Os par âme tz-os de ressonância destes c'spe

ctros são diferentes daqueles apresentados pelo complexo é::JO re -

dor de pH=5.0. As linhas super-hiperfinas são melhor resolvidas I

com separação maior mostrando, ou uma maior deslocalização ele -

trônica do ion, ou uma equivalencia maior (menor distorção) I en-

tre os dois nitrogênios.

Estes resultados estão em pleno acordo com a exi s t.ê n -

cia de quatro espécies distintas como sugeridas pelos dados de

espectrofotometria.

Os parâmetros destes complexos estão apr esen tado o na

Tabela VII, e graficados na figura 7.

Os espectros de RPE foram medidos também à tempcrzltura

informação da simetria do campo cristalino visto pelo ion Cu2+ .

A figura 8 mostra estes espectros para os diferentes pHs. Pode-

-se observar que a esta temperatura, as linhas super-hiperfinas

nao sao resolvidas devido ã superposição das linhas em campo aI

to. Por outro lado nos espectros congelados a esta temperatura,

fica bem evidente a superposição de espectros de espécies djfe-

rentes permitindo, portanto, uma melhor caracteri zação dO~3 com-

plexos formados e suas misturas.

Entre os pHs 2.5 e 3.5, é bem ~lara a dominância da

espécie ion Cu2+ complexado com água, sendo já nítida a supor -

posição de espectro do complexo 2L:lM que predomina em pH=5.00

que, por sua vez, já contem superposição do espectro do comple-

xo tridentado que existe predominantemente ,entre os pHs 6.5 e

11.0. Acima de pH=ll.O, já se pode notar a mudança do espectro,

que fica bem caracterizado em pH=13.20, onde o parmnetro de in-
,__ ~~ _ _ ··•.·.~,;., .•.•.•,·4~;i .•..~,.+,·i·:'·-.tt,-"Aé ..'.t

~\6UCtICA to \NSTrf':;;() ':~tFIs,\(,'; E Od\t.',\l..A tI: 'Jh~ç.Alttt,'
flslU.
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gura variável com a orientação do campo magnético, -nao s o nd o

teração hiperfina Ali ou Az é bem menor que nos outros comp lo x o s

(região de campo baixo). Na região de campo alto, a forma cr;pe-

ctral e explicada se assumirmos uma simetria mais baixa q1J(' a

axial e, portanto, diferentes valores para 9 e g . Um a just.ex y
por simulação do espectro precisa ser feito para se obter esses

parâmetros medidos com melhor precisão (ver apêndice) .

Utilizando subtração espectral, feitas com auxilio de

um digitalizador e do computador PDPll/45, foi possivel ob tcr CE

espectros limpos do complexo predominante a pH=5.00, e car<lcte-

rizá-lo em termos espectrosc6picos. As figuras 9, 10 e 11 mos -

tram às dois espectros a pH=5.00 e pH=9.00, e a subtração feita
'<,

da seguinte forma:

(espectro a pH=5.00) - fator x(espectro a pH=9.00)

o fator que encontramos para a diferença nos três es-

pectros ( de absorção 6tica e de RPE nas duas temperaturas) ,foi

o de 0.30.

Os parâmetros espectrosc6picos medidos em pH=7.00

estão eITIacordo com aqueles apresentados, por Luigi Sportel U. e

colaboradores (Sportelli, 1977), onde vários d í e t.r í.pept ldc-o s

são estudados, por RPE e absorção 6tica, em um único valor de

pH fixado em 7.2.

Como já foi dito no Capitulo lI, na tentativa de cris

talização dos espectros nos três pHs dominantes, sempre obteve-

se a formação de cristais de coloração azul forte, correpondeE

te ao complexo tridentado.

O espectro de ressonância paramagnética eletrônicà cbs

te cristàl foi medido e a variação angular do sinal, obtida. O

espectro de RPE mostra apenas uma linha por espectro, de lar-

resolvida a interação hiperfina. A variação angular mostrà dois

ions magnéticamente não equivalentes por cela unitária. As fi -
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guras 12 e 13 apresentam os espectros para alguns ângulos C' suas

variaç6es angulares para tr~s planos mutuamente perpendicularesl

planos-cristalinos. O tensor g foi diagonalizado e seus auto-va-

lores estão apr eserrcados. na Tabela VII. Os tr~s auto-valores de

g são diferentes, mostrando uma pequena distorção rômbica na si

metria. ~ interessante observar que o valor de g (g =2.107) , noo o
cristal (obtido com o uso da expressão (2)~ é diferente daquele

obtido da solução a pH=9.00 <.go=2.117).

A estrutura cristalográfica do complexo cristali zado ,

foi feita previamente por Hursthouse e colaboradores (Hurs thouse,
2+ ,1975) e identificado o quelato tridentado onde o ion de Cu esta

ligado aos dois nitrogênios amina e peptidico, ao oxig~nio car -

boxilato e a uma molécula de água. Duas moléculas de água de cri~

talização também foram identificadas na estrutura. Os dados cris

talográficos apresentados por Hursthouse são os seguintes:

- rede cristalina ortorrômbica

parâmetros cristalino a=7.74(4)~

b=13. 78 (.3)A
c=14,81(3)A

- grupo espacial P212121 e Z=4

O autor sugere com base nas distâncias interatômicas t

as possíveis pontes de hidrogênios que estabilizam a rede. Os

ions de cobre estão em uma simetria quadrado planar com pegue -

na distorção tetraédrica. A figura 14 mostra a estrutura mole -

cu1ar do complexo. As distâncias do ion de cobre aos ligantes ,
e os ângulos formados sao os seguinte:

DISTÂNCIAS ÂNGULOS

Cu -O (2) 1.960 (lI) A O <.2)-Cu -O (.4) o92.2·

-O( 4) o oCu 1.935 (13) A 0(2}-Cu-N(2) 85.1·

-N (2) 1.879 <.13)A N <.2)-Cu-N <.1) oCu 84.2·

Cu -N (1) 2.039 (14) A N (1)-Cu-O (4) 98.89
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2+Fig. 14 - A estrutura molecular do complexo eu -Gly-Trn
que ocorre na faixa de pH entre 6.50 e 11.00 I

determinado por crístalografia domonocristal
d6 complexo (Hursthouse, 1975).
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Estes dados mostram a nao equivalência dos â t.omos de

nitrogênio, e também do dois átomos de oxigênio. Um melhor refi

namento da estrutura foi feita no laboratório de CristalÜ'jrafia

do Departamento de Fisica e Ciência dos Materiais de são Car -

los, com objetivo de melhor identificar pontes de hidrogênios ,

e ver se existe alguma possibilidade de esperar alguma intera -

çio de "exchange" entre ions, já que a resoluçio da inter~ç~o -

hiperfina do espectro de RPE do cristal nio é observada pelo

alargamento das linhas.

o fato de existir quatro complexos por cela unitária,

corno descrito pela cristálografia e, por RPE do cristal, apenas

dois ions serem detectados, tem que ser explicado em face da

simetria dos complexos em relação ã rede cris~ina. A fi9ura

15 mostra as direções das normais aos planos que contêm os iom

de cu2+ e seus quatro ligantes em relação aos eixos cristali -

nos a,b e c. ! fácil de ver que se a variação angular do sinal

de RPE é feita nos planos cristalinos, todos os complexos se-

rão equivalentes nos planos ab e ac, e serão equivalentes dois

a dois no plano bc, isto é, dever-se-á observar um Gnico sinal

nos planos ab e ac, e dois sinais no plano bc. Além do mais, e

fácil de ver, também, que o tensor giromagnético obtido atra -

vés destas medidas é um tensor médio entre os complexos, dois

a dois (1-3 e 2-4) . Esta é urna razão pela qual os pa.rârnc tros

medidos no cristal não estarem em acordo com aqueles obtidos éb

complexo tridentado em~solução (ver Tabela VII). Para se obter

os valores dos parâmetros moleculares calculou-se, a part.ir do

tensor g cristalino, os valores do tensor molecular, urna vez

que as direções dos eixos moleculares são conhecidas pelos da-

dos cristalográficos. Este cálculo é mostrado no apêndice .

o espectro de RPE do policristal, também foi obtido,

e uma simulação do espectro de pó foi feita utilizando-se ':1 har::::_~M~~ Z Aam.\KA~·iX~~~_
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miltoniana de spin com apenas o termo que contém o fator ~J iroma-:

gnético (ver apêndice). O ajuste foi feito utilizando-se uma lar
gura de linha variável com a mesma variação da interação Iliper-
fina. A simulação está mostrada na figura 16, onde as formas de
linhas gaussiana e lorentziana foram utilizadas. Os parârno tr os as

I

sim ajustados, estão na Tabela VII.
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CAPITULO IV

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos nos espectros de absorção ele -

trônica no visível, correspondentes às transições d-d, é possi -

vel esperar pelo menos três complexos de ions de Cu2+ com o di

peptídeo Gly-Trp, resultados estes que, associados aos valores dos
I"

pKs (empresença do ion) dos grupos dissociáveis do ligante, per-

mite sugerir os complexos CuL2 ' CuL(H20l e CuL(OH) (H20) elll ar -

dem crescente de pH, sendo que o complexo de pH mais alto está

sugerido com base em trabalhos anteriores (Kozlowski, 1977·- 1978

e Kaneda 1977), apresentados na literatura.

Os complexos assim sugeridos podem facilmente ser cor-

roborados pelos espectros de RPE das soluções à temperatura am -

biente, onde desdobramentos do espectro devido a Lrrt.e raçóe s su -

per-hiperfinas com núcleos de nitrogênios, mostram claramente

que o complexo CuL2 participa com um oxigênio e um nitrogênio por

peptídeo. No entanto, não é possível afirmar com certeza Cj',1C o

nitrogênio participante seja o do grupo amina, uma vez é.luc os

pKs do grupo amina e do grupo peptídico ou amida, na preserl';ado

d 2+ - -. ( 4ion e Cu sao bastante proximos4.2 e .8, respectivament.e)

Neste caso é necessário descobrir o nitrogênio ligante uttlizan-

do-se outras técnicas como absorção no infravermelho, crista -

lografia desde que se obtenha cristais do complexo, etc.)

° complexo CuL (H20) mostra, em relação ao CuL2, um

corrimento do espectro de absorção para comprimento de onda me -

nor, evidenciando a participação do nitrogênio amida que, geral-

mente, liga-se ao ion mais fortemente. Pode-se observar que a dt~

tância Cu-N do nitrogênio amida é menor (1.879j) que a do nitrog~
onio amina (2.039A). Este fato vem reforçar a hipótese que

1 L . 2+ - d d . t -. .p exo Cu 2 o 10n Cu esta coor ena o ao nl rogenlo amlna.

no com-

Por
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plexo (ver figura 14).

outro lado o espectro de RPE não exibe claramente o desdobramon to
super-hiperfino relativo aos nitrogênios amida e amina, pela nao
equivalência destes átomos ligantes. Os dados c.rLs t Loqrâf í.co s fei
tos por Hursthouse evidenciam claramente a estrutura deste com-

No espectro de RPE do complexo CuL(H20) crí.s t a.lí va.Jo
as medidas não mostram os valores dos parâmetros de RPE mo l.e cuLa-:

res, mas os valores médios cristalinos, devido à simetria destes
complexos na cela unitária (ver figura 15). Os parâmetros calcula
dos a partir do tensor medido g (cristalino) permitiu a obtenção
dos valores corretos de 9 ,g e 9 (como mostrado no apê nd í ces

~ n r;
sendo estes valores compatíveis com o espectro obtido da amostra
em solução em pH ao redor de 9.00.

A simulação do espectro do policristal mostra cl~r~men-
te que a interação hiperfina é responsável pela variação na larg~
ra de linha com o campo magnético, e que a forma de linha do si -
nal é essencialmente lorentziana.

Observando-se a estrutura cristalográfica, nao ~ica cl~
ra a existência de algum mecanismo de "exchpnge" para o alargame.!!
to da linha de RPE que esconde a interação hiperfina, além do que
os ions de cu2+ mais próximos estão a 7.20í de distância. Desta

I"

forma uma interação dipolar magnética é mais plausível como meca-
nismo de alargamento de linha.

Com relação ao complexo obtido a pH=13.20, os parame
tros de RPE mostram uma redução apreciável na componente A comz
uma evidente distorção e quebra da simetria axial. A diferença
Igx-gyl é uma medida desta distorção que está em acordo com aque-
les apresentados na Tabela VI. Neste caso, esta distorção pode
ser explicada pela saida do proton do nitrogênio do resíduo de
triptofano, mudando as distâncias N-C do anel, e produzindo um
cambio estrutural que, ou arranca o oxigênio da carboxila, ou dis
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e o dipeptídeo Glicil-triptofano, é importante associar ,
a

torce a ligação para urna simetria tetraédrica distorcida, orid e

funções p e S do próprio ion de Cu2+ misturam com os orbitais do

ligante reduzindo o valor de Az (Brill, 1977). Por outro 1ado,

esta mistura é suficientemente pequena para não mudar a absorti-

vidade da banda de absorção 9tica. Outra evidência da ocorrência

desta distorção é vista pela resolução do desdobramento da linha

de campo alto do espectro à temperatura ambiente, mostrando que

os dois nitrogênios ficam equivalentes e o valor do parâmetro de

interação cresce de um gauss em relação ao complexo em pH=5.00 ,

devido a urna maior deslocalização eletrônica sobre estes nitrog~

ni08. Tentativa de crescimento de cristais deste complexo está

sendo levada a efeito para clarificar este ponto que é bastante

importante para entendimento dos complexos cúpricos das proteI-

nas azuis.

Corno conclusão deste trabalho, pode-se dizer que:

1. para determinação das diferentes espécies de complexos de cu2+

absorção ótica comurnente usada na química de coordenação, a

técnica de ressonância paramagnética eletrônica de uma' HEI -

neira siS:emática, inclusive utilizando subtração espect:r.al;

2, três diferentes espécies do complexo sao caracterizados E!S-

pectroscópicamente e para dois deles são discutidas suan co

ordenações (pH=5.00 e pH=13.201;

)3. o complexo a pH 13.20 confirma a importância do reslduo 1<1-

teral pesado do dipeptídeo na simetria do complexo, d a nd o

parâmetros espectrais de RPE parecidos com os apresentados

pelas proteinas azuis.
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APt:NDICE

1. •.... _._------•.. - - •. -' -••.... _..•..•.. - ---_ ..-

A hamiltoniana de spin para o ion Cu2+ sera aqui ~?re-
sentada de maneira suscinta com o único objetivo de tornar claro
o significado dos parâmetros de RPE medidos e apresentados ao 10n

go dos capítulos anteriores.
Pelo fato de o ion 2+Cu conter nove eletrons na sua úl

tima camada 3d, ele pode ser considerado um estado de buraco em
uma camada 3dlO cheia e, portanto, ser descrito em termos do esta

1do 3d com os níveis de energia invertidos. Este fato permite,tam
bém, descrever os espectros de RPE como aquele produzido por um
eletron 3d desemparelhado com S=l .

"2
Assi~, pode-se escrever a hamiltoniana efetiva de spin

da seguinte forma:
( 3)

+ = + + = + n +i= BH.g.S + I.A.S + .Llr
1= n

= +
A .• S
1

onde os outros termos da hamiltoniana, ou nao interessam no ana-
lise aqui apresentada, ou apenas contribuem no alargamento das
linhas do espectro.

o primeiro termo descreve a interaç~o Zeeman e efoito
spin-órbita combinados no tensor g (interaç~o Zeeman efetiva) . O
segundo descreve a interaç~o hiperfina do spin eletr6nico com o
spin nuclear do ion de cu2+ (1=3/2), e o terceiro descreve ~ in-
t.eraçâo super-hiperfina do spin eletr6nico com os spins nucIea -
res dos núcleos vizinhos (em especial nitrogênios) , devido à des
localização eletr6nica sobre os átomos ligantes.

2. INTERAÇÃO ZEEMAN EFETIVA

o termos Zeeman efetivo é descrito através do tensor 9
que contem nele a contribuiç~o devida à interaç~o spin-órbit~,e~
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volvendo os estados-misturas entre os .. .
111.VL~ 1.S

campo cristalino.

Ele é escrito pela expressao abaixo:

Tomando o eixo z como a direção do vetor H.ij, então o termo

;t'G = BH.g.Sz
como o produto interno do vetor

( 4)

H.ij e o operador vetorial S .

de Zeeman será:
( 5) /b = BIH.gl Sz z

e as energias serão dadas por:
-+ - +( 6) E: = BIH·ijl M com M =- 1/2s s

Em caso de simetria axial g~= g = g e g = 9 e

A transição produzida pela técnica de RPE muda o ele -

tron da energia E_ para a energia E+ sendo, portanto, neccss~ -

rio um foton com energia dada pela diferença dos dois niveis e

igual a
-+ -

(7) nv = BIH.g 1= E+ - E_

O tensor g é um tensor de segunda ordem, simétrico , e

é conveniente escrevê-lO em termos dos três eixos principais e de

seus auto-valores.

Supondo que estes eixos sao ~ , e que os cos seros
-+ -diretores do campo H em relaçao a estes eixos sao I, m e n. Po-

de-se escrever, então que:

~.g = (g~l, g m, g n)Ho

e as energias dadas, portanto, por:

( 8)

E= gB HoMs
g2 = g~ 12 + g2 m2 + g2

Ms=+ 1/2
2n

Pode-se obs~rvar que se o tensor ij for isotr6pico, is-
-to e, g~ = g = g = go então 2 2

g = g o'

do campo magnético e o eixo axial de simetria.

Num exemplo pr â t í.co , não se sabe a priori as d í rocoe s
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( 12) g8 H 8 +o z
-+ - -

IH.g.AI

gH o
8 I IZ Z

=principais do tensor g, sendo estas uma das informaç6es qU0 se de

seja obter. O que se faz, então, ~ medir o campo Ho de resson~n -

cia em função do ângulo para três planos mutuamente perpenc!icula-

res, cujas interações formam o sistema de referencia do laborató-

rio a,b,c. Geralmente procura-se tomar a,b,c como as direções cris

talinas da amostra, no caso de um monocristal.

Neste caso o valor g em uma direção qualquer do campo 11

no plano ab, por exemplo, será:

onde 8

2 2
(9) 9 = 9 aa

é o ângulo que H
222 2cos 8+ gbb sen 8 + 29ab sen8 cos O

faz com o eixo a • As medidas nos três

planos permitem a construção do tensor g no sistema a, b, c que

diagonalizado fornece os auto- valores gt; , 9 e 9 e as dí.r e -

ç6es principais correspondentes.

3. INTERAÇÃOHIPERFINA

A interação hiperfina envolve a Lnt.er açâo maq nê t ic a do

spin eletrônico com spin nuclear do próprio nucleo do ion. Esta

interação é descr ita pelo termo I.Ã. 8 e I incluindo este t.erruo na

hamiltoniana Zeeman tem-se:

( 10)
-+=-+ -+=-+= BH.g.8 + I.A.8

Considerando os casos em que o termo de Zeeman é muito

maior que o termo hiperfino, e usando termos at~ primeira crdem,

tem-se que:

( 11)
-+ -

= BIH·gl
-+ - - -+
H.g.A.I .8
--.:t: z

IH.g I

Escolhendo um sistema de coordenadas com z I na dir cç ao
-+ - -
H.g.Ã I pode-se escrever que:

As energias sao expressas até primeira ordem por:

(13) E=g B H M +A M M.o s S 1



onde dado pela (8) A - dadog e equaçao e e por:

(14) A= 1 -+-
IH. = AIg .

gH o

- -Se os sistemas de eixos principais de g e A sao o:; rueu-:

mos, como ocorre nos casos aqui apresentados, então:

( 15)

As transições eletrônicas vão ocorrer obedecendo dS re-

gras de seleção fl M =± 1 e 11 M. = O e as energias do fotnns seS 1.

rão dadas por:

(16 ) hv=gBH +AM.o 1.

e os valores dos campos ressonantes H dados por:o

( 17) H =o hv
g B

o espectro cons~stiri, portanto. de 2I + 1 linhas iqual

mente espaçadas (em primeira ordem), com o espaçamento dado nela

valor de A medido em unidades de campo maqnético. Para o iün de

C 2+u , I=3/2 e o espectro consistirá de quatro linhas.

cúbica ou esférica, então os três valores A ~ ,An e Ar,

iguais e A=A o
Se for utilizado termos até segunda ordem, no caso de

-sorao

Se o sistema apresenta simetria axial, então

Ai;= An = Ai e Ar; = Ali

e o valor de A seri:

onde é o ângulo

A= 1 ,.
g

-+-que H faz

2 2 2 2 2 2 1/2
(Ali gl/ cos e + A.L gL sen e)

com o eixo axial. Para a simetria

simetria axial, a expressão para os valores dos campos ressonan -

tes é dada por:

(18) H = h vgs A1.2(A~+A2
4bv gB A2

2 2222 22
- (Ali - A )~/_g.L sen e cos eM.

52· 1.

2h v g S A

[I(J:+l)-M.12
1



54

2+ 2No caso do ion de Cu os termos em M! podem rcprc -

sentar cor reçôe s significativas devido 5 qr ande an í notrop í a dos

tensores g e A .
~

~ 4. INTERAÇÃO SUPER-HIPERFINA

A interação super-hiperfina é análoga à inter')(;'l' lIil"'!.

-fina, j~ que ela descreve a interaç~o do spin cletr~niço C(~l,.
spins nucleares dos núcleos vizinhos. Esta interaç.=ioé, (Ji' 1 11Iit\..'II-

te, bem menor que a Lnt.eraçâo hiperfina e o seu efeito é c!"::lo

brar as linhas hiperf inas em mul tipletes que vão depe ndc r di) nú -

mero de ions com spins nucleares e suas simetrias e, obv í.aa.c nt.e ,

do valor dos spins nucleares. Por exemplo, se houver um ún~co ni-

trogênio (IN=I) coordenado com o ion Cu2+ , é esperado que as qu~

tro linhas do espectro de RPE se desdobrem, cada uma, em tripletes

correspondentes aos três valores de MI . A separação das linhas
N

dos tripletes medem o valor do tensor Ã. para a direção dada do~

campo magnético. Este tensor é, geralmente, anisotrópico. Entre -

tanto, o fato de seu valor ser, em alguns casos, menor que QS lar

guras de linhas do espectro, faz com que este desdobramento -nao

seja observado, a nao ser em algumas direções onde o valor do ten

sor seja maior que a largura de linha.

No caso de existir mais de um núcleo na coordenaç21o do

ion, que possua spin nuclear , ou considera-se cada núcleo jndivi

dualmente como um termo da interação, e o resultado sera a super-

posição dos desdobramentos de cada um deles, ou se considera gru-

pos de núcleos que possam ser equivalentes, e neste caso o spin

maclear total será a superposição deles, dando desdobrament.os co!.

respondentes ao spin total e as intensidades das linhas serao

proporcionais às suas frequências estatísticas. Por exemplo, seja

a existência d~ dois nitrogênios equivalentes. Neste caso, o ter-
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-mo super-hiperfino sera:
2 -+ i
l: IN . A.

i';l 1

Sendo eles equivalentes,

(19)~Shf ==

){shf
-+

= I.

-+ -+- -+ -+ -+

S == Il·Al S + 12·A2oS

AI == Ã2 == ~
-+ -~ .+

com 1==1 + 121
(20)

-+

S

Como o valor de 11 == 12 == 1, então, 1==2 e o numero de

linhas do multiplete será cinco, com os pesos de 1:2:3:2:1 ,para

suas intensidades.

Tudo que foi resumido at~ agora vale para espectros 0-

btidos de uma amostra cristalina. Se a amostra estiver em solu-

ção, então os movimentos de rotação dos complexos farão uma me -

dia angular na hamiltoniana de spin, e somente os valores J:lc'dios

dos parâmetros de interação (g , A e AN ) serão obs erv ado s o Os

parâmetros go' Ao e aN serão dados pelas expressoes:

go == l(g· + 9 + 93" t n ç

( 21) A == ~(Aç + A + Ao n ç

~
== 1 (AN + AN + AN

3" ç n ç

como usado no Capitulo 111.

A hamiltoniana de spin resumidamente apresentada aqui,

está bem discutida e apresentada em vários textos como o de

Abragam e Bleaney (1970 ) e o de G.E.Pake (1973).

5. CÂLCULO DO TENSOR g MOLECULAR A PARTIR DO TEUSOR g
CRISTALINO

2+Devido ao fato de que o complexo Cu -Gly-Trp tridenta-

do, que foi cristalizado, ocorrer em quatro posições da célula u-

nitária, com operações de simetria do cristal que leva um no ou -

tro, as medidas de RPE no cristal não permitem a obtenção direta

do tensor g molecular 'do complexo, e sim um tensor g média, que

guarda a simetria cristalina (ver figura 15). No entanto, -
S(~ s a o
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conhecidos, pelos dados cristalográficos, os eixos mo Lecu Lares ,

Ç, n e ç I e possível calcular os valores de g Ç, , gn c gç a

partir dos valores do tensor"g cristalino.

Sejam a, b e c os eixos cristalinos e x, y e z a~; di re

ções principais obtidas das medidas e análise dos espectros de

RPE da amostra (ver figura 17). Seja ~ ,n e ç o sistema de ei -

xos moleculares de urna das moliculas que ocorrem na cilula unit5

ria. O eixo ç i a normal ao plano de coordenação e ~ e n apon-

tam respectivamente nas"'direções 0(2)-N(1) e 0(4)-N(2), no pIa -

no de coordenação (ver figura 14) . Aqui, se supõe que o estado

fundamental do eletron desemparelhado i descrito pela função:

d 2 2x - y

Pelos dados de RPE e cristalográficos, i possível es -

crever que:

i = o.ooooi + 0.37195 + 0.92832

y = l.ooooâ + 0.00005 + 0.00002

z = o.ooooi + 0.92836 0.37192

~ = -o.8814â + 0.06675

n = 0.37l1â - 0.48386

ç = 0.2907i + 0.87306

0.4646ê

0.79.26ê

0.39172

A matriz de transformação que leva o sistema ç; , n ,ç em

a,b,c é dada por í ,

0.2907 0.3730

-0.7926

-0.3917

-0.8814 0.0667 -0.4646

T = 0.3711 -0.4838

Usando a matriz transposta para escrever i, 5 e ê em

termos de ~ I n , l; pode - se escrever por simples substi-

tuição - - - termos de ~ isto -x, y e z em , n e ç I e:

x = -0.4065"F,: 0.9157 Ti 0.0389Ç

Y = -0.88l4~ + 0.37lln + 0.2907ç

z = ,O.2347~ 0.1543n + 0.956lt
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Se g está escri to em relação aos eixos pr Ln c Lp a í s: ruo Le

culares ~, n , I;; , então é possível obter os valores de ~J}:, gy

e 9 z em termos de 9 ~ , 9 n e 9 I;; como segue:

x.g.x = gx '

g~ O O

=com 9 = O gn O

O O gl;;

Numericamente, obtém-se sistema de -o equaçoes:

0.1652 g~ + 0.8385 9 + 0.0015 gl;;= 2.054
n

0.7769 g~ + 0.1377 gn + 0.0845 gl;;= 2.082

0.0551 g~ + 0.0238 gn + 0.9141 gç = 2.185

Resolvendo o sistema pelo método de Cramer ob t.em-:~;er fi_.

nalrnente, os valores:

9 ~ = 2.078 , = 2.036 e = 2.212

6. SIMULAÇÃO DO ESPECTRO DE pO

A simulação do espectro de pó é feita a partir do cál-

culo que consiste em determinar a intensidade da derivada da

absorção par amaq nê t.Lca em função do campo magnético externo H

através da seguinte expressão:

(22) ;J (H) = IS'(H-Ho)

=(2I+l)-1
s(H) dH

/:2 Si (H-Ho) g1 sen e de

r ,

·i~

.,

2 [ 2g.L (9.tL) +
9

I e o spin

/8

1
!

nuclear do ion paramagnetico, 9 e Ho
-sao da

dos pelas equaçoes (8) e (18) para simetria axial.

I s' (H-H) e a derivada da forma de linha normalizJd~
o

Lorentziana ou Gaussiana). No caso aqui apresentado, o valor de

.H e simplesmente calculado pela equação (8) onde:o

( 2 2 e 2 2 8 ) 1/ 2g= gt cos + g~ sen

utilizando largura de linha intrinseca variável com a mesma de -
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pendência angular da interação huperfina em sistema axial.

r,
":1:,

1
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