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RESUMO

As interações entre o íon Nd(III) com os aminoá

cidos Icido L-aspãrtico, ácido L-glutãmico e L-histidina e com

o peptídio aspartame foram estudados em solução aquosa por me

io de espectroscopia eletrônica utilizando o formalismo de Judd

-Ofelt para o cálculo dos parâmetros de intensidade de transição.

Observou-se o aumento nos parâmetros T. de

Judd-Ofclt com o aumento no pK e com o aumento da carga negatj_

va no átomo coordenante. Uma boa correlação entre a força do o£

cilador da transição hipersensitiva e os parâmetros T. foi ob-

servada.

No estado sólido foram sintetizados e caracte-

rizados alguns compostos envolvendo Nd(III), Eu(III) e Tb(III)

com os ligantes L-histidina e aspartame. Foram também sintetizai

dos e caracterizados compostos mistos envolvendo Eu(III) e

Tb(III) com os mesmos ligantes.

A caracterização foi realizada por análise quí-

mica, pontos de fusão, espectroscopia vibracional no infraverm£

lho e difratometria de raios-X do pó.

As seguintes fórmulas foram propostas:

Nd(L-his)3(C104)3

Eu(L-his)3(C104)3

Tb(L-his)3(C104)3.2H20

EuTb(L-his)5(C104)6.4H20

Nd (Aspartame)3(C104)3.3H2O

Eu(Aspartame)3(C1O4)?.2H2O

Tb (Aspartame)3(C104)3.3H2O

j (C104) 6.3H2O



Pode-se dizer que, inclusive para os compostos

mistos onde foi proposto que os ligantes estão em ponte, tem-

se as moléculas do aminoácido e do peptídio como ligantes bi-

dentados.

Algumas medidas de fluorescencia à temperatura

ambiente foram feitas e observou-se as linhas características

de e.xcitação e emissão dos íons Eu(III) e Tb(III). Pode-se pro

por que houve alguma transferência de energia entre os íons

Eu(III) e Tb(III) no composto misto com L-histidina.
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ABSCTRACT

The interactions between the Nd(III) ion with

the aminoacids L-aspartic acid, L-glutamic acid and L-histi-

dine and the peptide aspartan in aqueous solution were studied.

The study was conducted by means of eletronic spectroscopy

with the Judd-Ofelt formalism for transition intensity para-

meters calculations.

The increase in the Judd-Ofelt T^ parameters

with the increase in pH and the negative charge on the coordi_

nating atom was observed. A good correlation between hipersen

sitivity transition oscilator strenghts and x. parameters
A

was observed.

Several coordination compounds involving

Nd(IIl), Eu(III) and Tb(III) and the ligands L-histidine and

aspartam were sinthetized and characterized in the solid state.

Mixed compounds involving Eu(III) end Tb(III) with the same

ligands were sinthetized and characterized also.

The characterization were achieved by chemical

analysis, melting points, vibrational spectroscopy (IR) and

powder X-ray difractometry.

The following formulas were proposed:

Nd(L-his)3(C104)3
Eu(L-his)3(C104)3
Tb(L-his)3(C104)3.2H20

EuTb(L-his)5(CIO)6.4H2O

Nd(Aspartajn)3(C104)3.3H20

Eu(Aspartam)3(C104)3.2H20

Tb(Aspartam)3(C104)3.3H2O

EuTb(Aspart am)3(C1O4)6.3H20

He could say that we have aminoacid and aspartam

molecules as bidentate ligands, as well as for the mixed

compounds, where bridge were proposed.

Also, several room temperature fluorescence

measurements were made. Characteristic excitation and emission

lines for Eu(III) and Tb(III) ions were observed. We could

propose some energy transfer between the Eu(IIl) and Tb(JII)

ions in the L-histidine mixed compound.
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I. OBJETIVOS

Este trabalho visa utilizar as diferentes for-

mas de espectroscopia para o estudo de compostos formados entre

lantanídios e aminoácidos ou peptídio e realizar estudos compa-

rativos desses sistemas através dos dados experimentais obtidos

0 estudo em soluçio envolve o íon Nd(III) e os

aminoácidos ácido L-aspãrtico, ácido L-glutâmico, L-histidina a

lém do ácido DL-málico e do peptídio aspartame con a utilizia

ção da teoria de Judd-Ofelt para a obtenção de informação so-

bre a intensidade da ligação metal - ligante.

No estado sólido,a síntese de compostos sim-

ples e mistos com Nd(III), Eu(III) e Tb(III) e os ligantes L-

histidina e aspartame visa a caracterização e o estudo de

suas propriedades luminescentes.

Os compostos com aspartame são particularmente

interessantes para esse estudo, já que não são citados pe

Ia literatura.



I.igantes; Formulas estruturais

Ácido L-Aspórtico

Ijl O pK, r 1,86

C - CHg - Ç - C ^ pK2=3 f65
0 UH °~ PK3--9,6O

Ácido L-Glut5mico

HO^ tf O PK, =2,19
C ~~ CHp ~" CHo C C -K . > , c

>s * * | \ pKg-4,250 NH Í °"

Ácido DL-Málico

HO
I //
Ç CÇ

HO OH OH

L-Hittidino

" ^ 0 pK,«l,78

Ç - C ^ pKgSB,97

N NH NHj pK3s6,97v
HÇ = C - C H 2 - Ç - C ^ pKgSB,97

I I I o~

Asportomf

? í í ! T í
" 0 - C - CHo - C - C - N - C - C - 0 - C H ,

NHJ ÇH 2
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II. INTRODUÇÃO

11.1. Aminoâcidos-Propriedades Gerais e Revisão Bibliográfica

Todos os aminoácidos componentes de proteínas são

sólidos cristalinos brancos os quais são estáveis na forma sôli_

da à temperatura de 2S°C. Quando aquecidos, sofrem decomposição

(comumente em um intervalo de alguns grausj en temperaturas rela-

tivamente altas. Eles não exibem pontos de fusão ou decomposição

definidos e este procedimento e, consequentemente de valor limi-

tado na caracterização. Em geral, aminoácidos são estáveis em so

lução aquosa, e tais soluções podem ser autoclavadas a 100°C

120°C por períodos de 0,5 a 2 horas sem decomposição apreciável.

A solubilidade dos aminoácidos em água varia con-

sideravelmente , a maioria deles é solúvel somente em quantidade

muito pequena, em etanol absoluto . Aspectos teóricos e experimen

tais sobre a solubilidade destes compostos foram vastamente con-

siderados por Edsall e Scatchard e Cohn e Edsall .

Os aminoácidos existem em solução aquosa como í-

ons dipolares (zwitterions), apresentando-se na forma

O

R - CH - C <f-
I •
N H3

Seguindo a teoria de Bronsted, um ácido pode ser

~;nido como uma substância capaz de liberar um proton, e uma

>e como uma substância cspaz de combinar-se com um próton. Quai

do um aminoácido ê titulado com ácido clorídrico e com hidró-

xido de sódio, a curva exibe dois ou mais pontos de inflexão. As

sim, um aminoácido pode reagir ou com um ãcido2ou com uma base1, istoé,.co



-4-

mo um anfolito*

R R

*H3NCHCOO" + H+ -+H3NCHCOOH

R R
+H3NCHCOO" — H2NCHCOO~ + H+

Alguns aminoacidos exibem absorção características
4

no ultravioleta, Beoven e Holiday e, posteriormente Creenstein e

Winitz reviram trabalhos publicados sobre absorção de aminoacidos

na região do ultravioleta e sumarizaram a maioria dos dados.

Greenstein e Winitz publicaram também um sumário detalhado sobre

espectros de absorção no infravermelho de aminoacidos, sendo

que a maioria destes estudos foram realizados no estado sólido. E£

tudos na região infravermelha do espectro de aminoacidos em solu

ção aquosa foram realizados por Gore et ai e Parker e

Kirschenbaum .

Certas reações químicas dos aminoacidos são impor-

tantes na síntese, determinação e caracterização destes compostos

Consequentemente, algumas reações que foram realizadas por quími-

cos orgânicos são similares àquelas efetuadas nas células.

Entre as muitas reações, esta a formação de comple_

xos metálicos. 0 estudo destas reações iniciou-se com o objetivo

de entender a importância dos íons metálicos nas proteínas. Por

este motivo, a pesquisa neste campo iniciou-se com os metais de

transição, tais como Ca *, Zn *, Co *, Mg * entre outros, já que

estes íons encontram-se comumente em complexos protêicos, o ami-

noácido mais extensivamente utilizado nesta fase de estudos foi a

glicina por ser o aminoácido mais simples. A pesquisa voltava-" se

quase exclusivamente para as constantes de interação metal-amino-
Oi r

ácido ~ . Outros ácidos monoamino roonocarboxílicos foram estuda-
16 17 18 9

dos por Albert , Maley e Mellor ' e Monk , ao mesmo tempo.
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g jo 20

Monk , Tanford e Shore , e Sarma , entre outros estudaram a

interação dos íons metálicos coin aminoãcidos que possuem um ter

ceiro grupo reativo. Os estudos dirigiram-se então, para as vá-

rias formas de coordenação de um mesmo aminoácido, destacando -

se Green e Ang com a alanina e Bjerrum , Hearon, Burk e

Schade22, Mnley e Mcllor17, Cohn e Townsend23, Monk9, Nordstron

e Covrpill , e Kroll com a histidina.

Schwarzenbach ero "Chemical Specificity in

Biological Interaction" cita que a histidina ê um dos aminoáci_

dos que interage mais fortemente com íons metálicos já que pos-

sibilita 4 formas diferentes de coordenação, 3 na forma de li-

gante bidentado e 1 na forma de ligante tridentado, sendo que

nenhuma delas pode ser considerada preferencial.

Nesta fase, a interação da histidina com o íon

Co foi de especial interesse pelo fato dos complexos resul̂

tantes possuírem a capacidade de prender oxigênio molecular re-

versivelmente

Por volta de 1950 iniciaram-se os estudos de ami-

noãcidos ligados a íons terra rara.

Vickery estudou então a separação de diversos jí

ons lantanídios utilizando diversos aminoãcidos e ácido oxalico

como agente precipitante; preparou também diversos compostos cris

talinos de lantanídios com aminoãcidos.

28Bamann, Trapmann e Rother em 1957 estudaram adea

minação de alguns aminoãcidos causada por Ce(III) e La(III). No
29ano seguinte Vickery publicou um estudo sobre o espectro de

absorção de complexos de carboxilatos de neodímio onde são rela

cionados deslocamentos sofridos pela banda de absorção do íon

Nd(IIIJ situada em 576 my com as constantes de estabilidade dos

complexos.

Kallistratos e Pf au estudaram compostos fluorescen

tes de íons terra rara com alguns produtos da decomposição do

aminoácido tTiptofano e mostraram que os lantanídios que provocam

maior fluorescência são La, Eu, Gd e Tb.
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A década de 70 foi extremamente prçdutiva neste campo

de pesquisa.

Misumi e Kida (1970)" realizaram estudos espectro^

cópicos de alguns comnlexos de lantanídios (III) onde discutem o

efeito nefelauxético nos complexos de Pr(III), Nd(III), Er(III) e

Tm(III) con vários lijjantes em termos dos valores do parâmetro de

Rací

ção,

Racah (E ) usando o esnectro de absorção destes comnlexos em solu

T2

Batyaev e Fogileva (1972) estudaram as constan-

tes de estabilidade de complexos 1:1 e 1:2 de La, Nd, Gd, Tb, Er

e Lu com tirosina, triptofano e fenilalanina concluindo que o va-

lor das constantes cresce de La ao Lu.

Sherry, Birnbaum e Darnall (1972) estudaram com-

plexos de Nd(III) com histidina por espectroscopia de ressonância

magnética de próton. 0 deslocamento isotrópico dos protons da hijs

tidina quando coordenada evidenciou os sítios de liçação. Em pH

5,0 foi observado um comolexo 1:1 monodentado e empH 6,0 um com-

plexo 1:1 bidentado. Os deslocamentos isotropicos neste complexo

bidentado foram explicados em termos do mecanismo de pseudo-conta

to.
34

Birnbaum e Darnall (1973) dando continuidade a es

se estudo, pesquisaram a interação de Nd(III) com alanina e histî

dina pela utilização das mudanças ocorridas no espectro de absor-

ção do Ton Nd(III) complexado na região visível. Sobre a histidi-

na concluíram que somente o grupo carboxila coordena abaixo de

pH 4,0. Em pH 4,0-6,5 o grupo imidazol coordena formando um conrole_

xo bidentado e em pH maior que 6,5 o grupo a-amino também coorde-

na formando um complexo tridentado.

Prosseguindo nesse estudo, Sherry, Birnbaum,Darnall

e Yoshida estudaram comnlexos de Nd(III) com alanina, histidina ,

treonina e serina em solução aquosa por espectroscopia KMR e titu

lação potenciométrica . As constantes de estabilidade dos vários

complexos foram determinados usando o método de deslocamento. As

constantes de estabilidade determinadas pelo método NMR con

cordaram bem com aqueles determinados por titulação potencio
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metrica (1973)35.

Prados, Stadtherr.Donato e Martin (1974) reaH

zaram estudos de titulação e cumportamento CD de complexos de

lantanídios com diversos aminoácidos (CD= dicroismo circular).

Phyushchc e colaboradores (1975) estudaram as

constantes de estabilidade de complexos de Y, La, Sm, Gd, Dy e

Yb com tirosina.fenilalanina, triptofano, histidina e prolina a

través de potenciometria encontrando que a estabilidade destes

complexos aumenta regularmente do La ao Yb. Este estudo foi re£

lizado também com os mesmos ions e os aminoácidos leucina, iso-

leucina, lisina, valina e arginina. Os autores encontraram que

o comprimento da cadeia hidrocarbonada tem pouca influencia S£

bre as constantes e que essas foram geralmente maiores nos com-

plexos de Dy e Yb (1975) .

39Surana e colaboradores (1975) publicaram um

artigo sobre ura estudo comparativo da força do oscilador e para

metros de intensidade de Judd-Ofelt para vários complexos de

Nd(III). Nesse trabalho são relatados seis complexos de neodí

mio e cálculos teóricos efetuados para efeito de comparação com

os dados experimentais obtidos. Os autores encontram que a in-

tensidade da transição hipersensitiva e o parâmetro T- segue

a ordem dos ligantes: 0 - doador>N - 0 doador>N doador>S doador

>aquo íon sugerindo que o envolvimento dos orbitais f do Nd(III)

é maior no caso do complexo 0 - doador. Os autores concluem que

os valores teóricos e experimentais tem um erro médio pequeno e

discutem a natureza do modelo requerido pela teoria.

Panyushkin, Bukov e Afanas'ev (1976) realizaram

estudos na região do infravermelho com complexos de cloretos de

Pr e Nd com glicina, histidina e triptofano. Os autores descr£

vem a preparação e separação dos complexos obtidas em detalhes

bem como as propriedades e características. Fazem também a atri

buição das bandas dos complexos dos ligantes e comparam as in-

tensidades relativas das bandas. No ano seguinte estes autores

publicam outro artigo tratando das transições hipersensitivas

dos íons Nd(III), Ho(III) e Er(III) em complexos com aminoácidos.

Observaram que a intensidade dessas transições foram diretamen-
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te proporcionais ao pK do aminoãcido usado como ligante. A força

do oscilador (P) dos complexos de Nd(III) e Er(III) foram também
41diretamente proporcionais a P dos complexos de Ho(III) (1977)

42

Makliejani (1977) estudou as constantes de esta-

bilidade de vários complexos, entre eles La(III), Ce(III),Pr(III)

e Nd(III) com glicina, asparagina e glutamina pela técnica de tî

tulação pHmétrica de Irving-Rossotti. As constantes seguiram a

ordem Nd>Pr>Ce>La; em termos dos aminoãcidos, as constantes de

qualquer íon terra rara particular diminui na ordem plicina>glu

tamina>asparagina .

Ainda no estudo das constantes de estabilidade ,
43 -

Mocker e Muenze (1977) estudaram dois métodos diferentes para d£

terminação dessas constantes, para Tons metálicos hidrolizados.

0 1* deles pela utilização das constantes de hidrólise e o 29

pela utilização das curvas de titulação do metal e dos ligantes

puros.
44Pennington Cavanaugh (1978) fizeram um estudo

de ressonância magnética de prõton do equilíbrio entre lantaní-

dios(III) e aminoãcidos e a natureza dos deslocamentos induzidos.

Puplikova e Neokladnova (1978) e Panyushkin,

Afanas'ev e Bukov (1978) realizaram estudos sobre a estrutura

dos complexos de elementos terra rara com aminoãcidos.

47Bel'tyukova e colaboradores(1979) estudaram a

luminescência de soluções contendo complexos de Tb com aminoãcidos

na região de bandas com máximos em 546 e 580 nm (transição D. -»•
7 5 7F5 e D4 "* ^4 respectivamente). Observaram que a intensidade
da luminescência a 293 K aumenta de 4 a 20 vezes quando o compl£

xo é formado, exceto no caso da tiTOsina onde ocoTTe um aumento

da ordem de 150 vezes. Na temperatura de 77K o aumento da lumi-

nescência pela complexação i grande somente nos casos da fenila-

lanina, tírosina e triptofano. Para as soluções foram utiliza-

dos solventes orgânicos misturados com água na razão de 8:1. As

intensidades relativas das 2 bandas, uma sendo a hipersensitiva,

foram estudadas como funçlo dos pKs da carboxila e do aminogrupo

dos ligantes.
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48
Pitree Chitale (1981) efetuaram um estudo pola

rográfico do íon Nd(III) complexado con vários ligantes orgâni-

cos, entre eles a glicina. Os autores concluíram que as cons-

tantes de estabilidade são tanto maiores quanto maior for o nu

mero de grupos ácidos presentes na molécula ligante.

49Panyuskin e colaboradores publicaram em 1981 um

artigo sobre o uso da titulação calorimétrica para estudar a

complexação dos íons terra rara com aminoácidos. Foram utiliza

dos os íons Ho, Er, Yb e Lu complexados com glicina, valina e

histidina.

Legendziewicz e colaboradores (1981) estudaram a

coordenação seletiva de grupos carboxílicos de aminoácidos mo-

no e dicarboxílicos com íons lantanídios por meio da espectros-

copia de luminescência e de absorção. Os resultados obtidos foram

discutidos em termos de tempo de vida e intensidade das transi-

ções hipersensitivas. Ainda neste ano,Legendziewicz publicou ou-

tro artigo sobre complexos de La(III), Lu(III) , Nd(III) e

Ho(III) com ácido glutâmico estudados através de espectroscopia

eletrônica e NMR (1981)51.

52
Misra, Joshi e Bhutra (1982) sintetizaram e estu

d aram complexos de Pr(III) e Kd(III) com 10 aminoácidos. A carac-

terização dos compostos foi feita através de análise elementar e

dados obtidos do espectro eletrônico. São obtidos os valores de

Slater-Condon de repulsão intereletrônica, de acoplamento spin

órbita de Lande, o coeficiente nefelauxetIco e o parâmetro de

ligação b1/2.

Gupta e Bhutra (1983) estudaram o efeito do met

io sobre as transições hipersensitivas do Nd(III) em complexos

ternários, tendo glicina, alanina, valina e metionina como li-

gantes primários. Os autores explicaram cs resultados por meio de

mecanismo vibrônico com inclusão de covalêncía. Na mesma re-
54vista Guptra e Bhutra (1983) publicaram unestudo espectral de

complexos contendo os íons Pr(III) e Nd(III) com os mesmos ami-

noácidos citados e compararam os valores observados de energia e

intensidade de várias transições com aqueles calculados usando

a relação de Judd-Ofelt. A interação metal-ligante, a covalência
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e sua dependência do número atômico do metal bem como o efeito

nefelauxético também são discutidos.

Kothari, Jain e Misra (1983) estudaram as

constantes de estabilidade de complexos ternários de Nd(III)

com histidina e cisteína e vários dióis através da potenciom£

tria e as correlacionaram com a basicidade dos ligantes diol

nos complexos.

Kothari e Misra (1983) sintetizaram e caracte

rizaram vários complexos com histidina e diversos diÓis. Foram

calculados os parâmetros de Slater-Condon, de Lande, força do

oscilador e de intensidade de Judd-Ofelt. Com esses parâme-

tros foram calculados a energia e intensidade de 10 transições pa

ra todos os complexos na faixa de 360-920 nm. Os valores expe-

rimentais e calculados tiveram boa concordância. Usando os va-

lores de F̂  foram calculados o coeficiente nefelauxético e o

parâmetro de ligação, os quais revelaram a incidência de algum

caráter covalente nesses complexos.

Brittain (1983) realizaram estudos sobre comple-

xos lantanídicos quirais utilizando aminoácidos como ligantes
cg

entre outros e Karasev, Steblevskaya e Schelokov (1983) estu

daram complexos cristalinos de terras raras cora ligantes mistos

caracterizando a estrutura dos compostos por espectroscopia no

infravermelho e luminescência.
S9

Wu e colaboradores (1984) prepararam e carac-

terizaram complexos sólidos de íons terra rara com glicina, a-

lanina e valina.

Limaye e Saxena (1984) estudaram as constantes

de estabilidade de complexos 1:1 e 1:1:1 de La, Ce, Pr, Nd eSm

com EDTA como ligante primário e glicina, oe 8-alanina, valina,

leucina ou ácido aspártico como ligante secundário. A técnica

utilizada foi a potenciometria e a ordem de estabilidade com

relação ao íon metálico foi La<Ce<Pr<Nd<Sm.

Legendziewicz e colaboradores (1984) sinteti-

zaram e estudaram compostos de Eu(III), Nd(III) e Ho(III) com

glicina, alanina e ácido glutâmico utilizando a espectroscopia
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de absorção, luminescencia e raios-X. Os compostos foram obtidos

como monocristais e a intensidades das transições f-f foram ana-

lizadas com base na teoria de Judd-Ofelt, usando a dependência da

intensidade com a posição no eixo cristalogrãfico. Diferenças

nas transições hipersensitivas nos cristais com aminoácidos fo-

ram explicadas em termos das diferentes distâncias M — 0.

MisTa (1985) publicou ura revisão tratando de parâ-

metros de intensidade.de energia e análises das intensidades de

complexos de praseodlmio e neodímio com diversos ligantes, entre

eles aminoãcidos. Foram analisados e calculados vários parâmetros

tais como de interação de níveis, Slater-Condon, Racah, de lig£

ção, interação orbital de Lande, intensidade, força do oscilador

e de Judd-Ofelt. 0 grau de covalência na ligação foi interpreta-

da em termos do coeficiente nefelauxético, coeficiente de mistu

ra dos orbitais do metal e do ligante e parâmetros de interação

spin-órbita.

Jamin e colaboradores (1985) estudaram a liga-

ção de resíduos de aspartato e glutamato com Yb em D~0. Os com

plexos formados foram 1:1 e 1:2 respectivamente, foi observado

que as cadeias laterais governam a magnitude da constante de ljí

gação e que somente um dos oxigênios do grupo carboxila está en-

volvido no complexo. As distâncias da ligação Yb — 0 são dife-

rentes nos complexos.

64

Khan (1986) fez um estudo polarografico e deter-

minou as constantes de formação e parâmetros termodinâmicos de

complexos de Ce(III) com L-alanina, L-glutamina e L-asparagina.

A ordem de estabilidade nos complexos 1:1 é L-asparagina<L-glut£

mina<L-alanina.

Miller e Bennett (1986) estudaram a luminescénda

do Tb(III) a partir de complexos com Angiotensina II,(um octape£

tídio linear), pequenos peptídios e alguns aminoãcidos.

Zenidaline, Asso e BenHam (1986) estudaram as

constantes de formação paTa complexos de Ac-Tyr-Val-Asp-Ala-OH ,

com vários cátions de metal de transição através de titulações p£

tenciométricas. Foram registrados espectros de NMR H e observa-



-12-

que deslocamentos induzidos por Pr e Dy eram fortemente de

pendentes do pH. As observações mostraram se consistentes com

etapas de ligaçio de cations Pr ou Dy * ao carboxilato de a_

lanina em meio ácido preferivelmente ao carboxilato

desse resíduo em pH neutro.

Mathur, Bhutra e Tandon (1986) realizaram estu-

dos de complexos ternários de Nd(III) contendo aminoácidos atra

vês da espectroscopia de absorção na região visível. Foram calcu-

lados os parâmetros de Slater London, Lande, Judd-Ofelt obser-

vando-se que a concordância entre os valores teóricos e experi-

mentais ê boa.

Limaye e Saxena (1986) discutiram novos parâme-

tros de estabilidade para compor as estabilidades relativas em

solução através de valores publicados. Os sistemas considerados

são do tipo Ln-EDTA-L onde Ln= La3+, Ce3+, Pr3*, Nd3+, SEI3* ,

L= ligantes doadores 0 - N (glicina, a e g alanina, valina.leu

cina, ácido aspártico, entre outros).

Nema, Khan e Shrivastara (1987) realizaram estu

dos polarogrãficos eobtiveran parâmetros termodinâmicos e constan

tes de estabilidade que seguem a ordem a-alanina>L-valina>L-laj

cina.

Phillip, Perzada e Joshi (1987) estudarair as

constantes de estabilidade de complexos contendo lantanídios e

diversos aminoácidos os quais seguem a ordem La<Ce<Pr<Nd<Sm<

Gd,

Horrocks e Tingey (1987) utilizaram a espectro^

copia de luminescência resolvida no tempo do Eu(III) para a ca-

racterização dos sítios de ligação do íon Ca(II) na proteína

calmodulina.

Legendziewicz e colaboradores (1988) realizaram

estudos sobre a estrutura cristalina e espectroscopia de compos_

tos de Nd(III) com ligantes mistos ainda utilizando a teoria de

Judd-Ofelt para estudar as intensidades das transições f-f.
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Atualnente, os estudos cue envolvem ions metálicos

em sistemas biológicos utilizara peptídios ou proteínas como li-

gantes.

Os peptídios podem ser considerados ccmo am id as

substituídas. Do nesno modo que o grupamento amídico, a ligação

neptfdica mostra un alto Rrau de estabilização nor ressonância.

A licação simnles C - N na ligação peptidica ten cerca de 401 de

caráter de dupla ligação e a ligação dupla C = 0 tem cerca de

401 de caráter de ligarão simples. Esse fato ter duas conseqüên-

cias importantes:

1. o grupamento imínico ( — NH — ) da ligação peptidica não tem

uma tendência significativa para se ionizar ou nrotonar na faî

xa de pH entre 0 e 14;

2. a ligação C — N da ligação peptidica é relativamente rígida e

não pode girar livremente, uma propriedade de grande imoortân

cia com relação à conformação tridimensional de peptídios

Talvez seja devido a essa conformação tridimensio

nal que a molécula de Aspartame venha sendo extensivamente utili_

zada na separação de aminoãcidos enantiômeros.

74Gilon e colaboradores (1980) separaram DL-tiro

sina, DL-fenilalanina e DL-triptofano por cromatografia líquida

de alta resolução (HPLC) de fase reversa utilizando complexos de

zinco-aspartame ou cobre-aspartame em uma fase móvel aquosa. Sob

ambas as condições o isômero L é* eluído antes que o isõmero D.

Gundlach, Sattler e Wagenbach (1982) separaram

ácido DL-aminobutírico, DL-norvalina, DL-norleucina, DL-valina ,

DL-isoleucina e DL-leucina pela mesma técnica usando eluentescon

tendo complexos de Cu(II) com Aspartame.

Gozei e colaboradores (1987) combinaram a sensî

bilidade de separação da eletroforese de zona capilar de alta ten

são com a sensibilidade de detecção da fluorescência induzida por

laser para separar DL-aminoãcidos. A separação é baseada na int£

ração diastereomérica entre os DL-aminoãcidos e um complexo de

Cu(II) - Aspartame presente no eletrólito suporte.

Com íons lantanídios Asso e Asso (1985) deteraú

naram as constantes de estabilidade e suas características termodi_

nãmicas de complexos de Pr(III) - Aspartame e Ca(II) - Aspartame
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a 25 e 35°C através de medidas de pH e NMR.

Asso, Zinnedine e Benlian (1986) complexaram í-

ons lantanídios con aspartame na faixa de pH de 2,50 a 7,00. Fo

ram utilizados os deslocamentos de ressonância de prõton em DjO

e DMSO para determinar a mobilidade confornacional e, com base

nesse estudo, propuseram una estrutura tentativa.



-15-

III. PARTE EXPERIMENTAL

III.l. Reagentes

Os reagentes utilizados no trabalho experimen-

tal estão listados abaixo en ordem alfabética. Apôs o none, es

tá indicada a procedência dos mesmos:

.Ácido L-Aspártico Merck

.Ácido L-Glutâmico Merck

.Ácido DL-Málico Merck

.Ácido Oxálico Merck

.Ácido PerclÕrico Merck

.Aspartame Monsanto

.EDTA Merck

.Etanol Absoluto Merck

.Hidróxido de Sódio Merck e Reagen

.L-Histidina Merck

.Oxido de Európio Aldrich

.Oxido de Neodímio Aldrich

.Oxido de Térbio Aldrich

II1.2. Soluções

Todas as soluções foram feitas em água bidesti-

lada.

III.2.1. Solução de Ácido Perclorico

Através de diluições de solução concentrada de

HC1O4 foram obtidas soluções com concentrações finais deterrni

nadas por análise volumétrica.
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III.2.2. Solução de Hidróxido de Sódio

As soluções foram obtidas através de diluição de

uma solução estoque 1,00 N obtida a partir de T sol ou o b H

das através de dissolução de quantidades adequadas de NaOH só-

lido em água fervida.

III.2.3. Soluções de Percloratos de EurÕpio, Neodímio

e Térbio

As massas de oxido de európio (Eu 2O,), oxido de

neodímio (Nd,O,) e oxido de térbio (Tb.O_) foram adicionadas ,

gota ã gota, quantidades estequiométricas de ácido perclõrico,

procedendo-se a digestão ã quente até total conversão dos õxi-

dos a percloratos.

A digestão do oxido de térbio é mais difícil por

conter o íon Tb * além do íon trivalente. A digestão deste õ-

xido é facilitada pela adição de algumas gotas de ãgua oxigena

da (H 2O 2) 100 Volumes durante o processo de digestão.

A ãgua oxigenada comumente conhecida como forte

agente oxidante atua, neste caso, como agente redutor como po
7 9 ~"

de ser visto pelos potenciais de oxi-reduçao

Tb 4* + e" Tb 3* % +1,23
(s) (aq.)

H 2O 2 O 2 • 2H + • 2e" -0,682

Apôs a redução a Tb * a digestão a perclorato o-

corre rapidamente.

Para o estudo em solução,o pH da solução de per-

clorato de neodímio foi ajustado em 5,0-5,5 com excesso de 5xi_
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do, foi então filtrada e transferida para un balão volumétrico

e o volume completado. A solução resultante foi então titulada

com EDTA.

Para o estudo no estado sólido este tratamen

to não foi necessário.

II1.2.4. Soluções dos Ligantes

Para o estudo em solução, quantidades adequíi

dos dos ligantes (ácido L-aspártico; ácido L-glutiraico, ácido

DL-mãlico, L-histidina e aspartame) foram dissolvidos em água

bidestilada quente para melhor dissolução, já que estes ligan-

tes, com exceção do ácido DL-mãlico, não são muito solúveis em

água. Estas soluções foram então transferidas para balões volu

métricos, os volumes completados e, posteriormente submetidas

ã padronização. Todas as soluções de aminoãcidos foram mantidas

na geladeira para evitar o crescimento de microorganismos.

0 estudo no estado sólido foi realizado com

os ligantes L-histidina e Aspartame não sendo necessária a pre

paração de soluções. Após o preparo das soluções dos perclora-

tos de lantanídios nas concentrações desejadas, foram realiza

das cálculos estequiometricos das massas dos referidos ligan-

tes para a obtenção dos compostos contendo metal: ligante na

razão molar 1:3.

Apesar dos estudos da força do oscilador in-

dicarem que em solução aquosa a razão molar que fornece a me-

lhor interação metal:ligante ser a 1:4, Vickery27 indica que

no estado sólido os compostos se encontram na razão molar 1:3.

Desta forma, os cálculos foram efetuados de

forma a ter em solução, esta razão molar.
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II1.3. Padronização das Soluções

II1.3.1. Padronização do Hidróxido de Sódio

0 hidróxido de sódio é" uma substância extremamen

te higroscópica e portanto, absorve quantidades significativas

de água da atmosfera, além de absorver gás carbônico

A concentração das soluções de NaOH foi realiz^

da utilizando-se ácido oxálico como padrão primário e fenolfta-

leína como indicador.

Tabela 1 - Concentração das Soluções de NaOH

Solução Concentração (Moles/1)

1 0,101

2 0,105

3 0,116

4 0,100

5 0,099

6 0,106

Estas soluções foram utilizadas para a padroniza-

ção do ácido perclorico e das soluções dos ligantes, bem como

para efetuar ajustes de pH quando da obtenção dos espectros el£

trônicos de absorção.
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III.3.2. Padronização do Ácido Perclórico

As soluções de ãcido perclórico foram padroniza-

das com soluções padronizadas de hidróxido de sódio e fenolftal£

ína como indicador.

Tabela 2 - Concentração das Soluções de HC10.

Solução Concentração (Moles/1)

1 1,012

2 0,990

II1.3.3. Padronização do Perclorato de Neodímio

A determinação da concentração molar do íon

Nd(III) foi efetuada através da titulação com EDTA 0,01 M de so-

lução tamponada com acetato de sódio-Scido acetico pH= 6,0, uti-

lizando-se alaranjado de xilenol 0,11 em KNO, como indicador. U

tilizou-se para o titulante uma microbureta de 5,0 ml e precisão

de 0,005 ml.
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Tabela 3 - Concentração das Soluções de Perclorato de Neodímio

Solução Concentração (Moles/l)

1 0,0556

2 0.0521

3 0,0512

4 0,0484

5 0,0523

6 0,0722

III.3.4. Padronização das Soluções dos Ligantes

III.3.4.1. Soluções de Ácido L-Aspãrtico e Ácido

L-Glutãmico

A padronização dos aminolcidos foi efetuada por

titulação convencional com NaOH e fenolftaleina como indicador

na presença de excesso de form ai deido neutralizado.

0 formaIdeido neutralizado quando presente em ex

cesso, combina-se rapidamente com o aminogrupo livre, isto é,

não protonado, Jo aminoãcido produzindo derivados netíolicos,. Es-

sa reação ocasiona a perda de protons do grupamento — NH, do

aminoãcido na forma de íon híbrido. O proton assim liberado po-

de ser titulado diretamente com NaOH a pH 8,0, o ponto de vira-

gem da fenolftaleina. .
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Tabela 4 - Concentração das Soluções de Ácido L-Aspártico e

Ácido L-Glutamico

Ligante Solução Concentração(eq.g/1)

Ãcido L-Aspãrtico

Ácido L-Glutâmico

0,0680

0,0673

0,0870

111.3.4.2. Solução de Ãcido DL-Malico

Alíquotas da solução foram tituladas com hidró

xido de sódio utilizando-se fenolftaleína como indicador. En-

controu-se que a concentração ê 1,10 N.

111.3.4.3. Soluções de L-Histidina e Aspartane

Alíquotas dessas soluções foram submetidas ã

titulação potenciometrica com NaOH cora o auxílio de um pHmetro

Ambriex utilizando-se um microeletrodo combinado de vidre.

Para o cálculo do ponto de equivalência foi

utilizado o método gráfico Gran 2 para ãcido' fraco-base fo£

te.
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Tabela 5 - Concentração das Soluções de L-Histidina e Asnartame

Ligante Solução Concentração(eq.i>/1)

L-Histidina

Aspartame

1

1

2

3

0,1087

0,0440

0,0449

0,0442

As curvas de titulação desses licantes estão

ilustrados nas figuras 1 e 2.

III.4. Comentários Sobre a Obtenção das Soluções

III.4.1. Soluções dos Ligantes

As soluções utilizadas neste trabalho foram prepa

radas pelos métodos usuais, de fácil realização, não havendo

portanto, necessidade de modificação ou emprego de técnicas adi_

cionais. Entretanto, alguns pequenos oroblenas tiveram que ser

contornados durante o trabalho experimental.

.-devido "a difícil solubilizacão do ácido L-aspãrtí̂

co e aspartame em água fria, as soluções foram preparadas à

quente, sendo transferidas, após resfriamento a temperatura am

biente para balão volumètrico e o volume cormletado com água b.i

destilada ã temperatura ambiente.

.-as soluções dos aminoácidos e mesmo do ácido DL-mllico apresen
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pH

Figura 1. Curva de titulação potenciometrica do lipante L-histidina com

NaOH 0,100 N.



Figura 2. Curva de titulação potenciomltrica do ligante Aspartame com HC1 0,100 N e NaOH 0,100 N.
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tavam com freqüência um material em suspenslo, provavelmente foir

mado por fungos, havendo então a necessidade de nantê-las er ge-

ladeira.

.-as soluções de ácido aspártico e de aspartame após permanecerem

algum tempo à temperatura da geladeira apresentaram grande quan-

tidade de cristais. 0 procedimento adotado foi o de aquecer lev£

mente essas soluções em banho-maria ou sob lâmpada de infraverme

lho até redissolução dos cristais. Perdas por evaporação foram

corrigidas, ajustando-se novamente o volume em balão volumétrico.

III.4.2. Solução do Ton Metálico

0 estudo espectrofotometrico foi desenvolvido Dre-

liminarmente para determinar a razlo molar Nd: ligante que pro-

duz maior intensidade das bandas de absorção, especialmente da

banda hipersensitiva do neodímio . Para esse estudo foram prepa

radas soluções com diversas razões molares Nd:ligante.

Durante a preparação da solução de perclorato de

neodímio foram utilizadas quantidades estequiométricas de ácido

perclórico padronizado e oxido de neodímio, portanto o pH da so-

lução resultante devia ser próximo ã neutralidade. Entretanto, £

corria ãs vezes que o pH se mantinha muito abaixo indicando que

um excesso de ácido havia sido adicionado. Nesse caso, o procedi_

mento seguido foi de adicionar pequenas quantidades de oxido,nun

tendo-se o aquecimento até que o pH atingisse o intervalo de 5,0-

5,5. Esse procedimento é aconselhável principalmente para garan-

tir bons resultados durante a complexometria com EDTA já que man

tendo-se o pH próximo ao pH da solução tamponante evita-se a ne-

cessidade de utilização de grande excesso de tampão

III.5. Soluções Neodímio;Ligante para Estudo Espectrofoto-

metrico

As soluções de razão molar Nd:li«?ante adequada para

estudo espectrofotométrico foram preparadas pela mistura das S£
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luções padronizadas do sal e do ligante diretamente em cubeta de

quartzo com caminho óptico de 1,04)0 cm. Adaptou-se a cubeta um

bulbo de vidro para possibilitar o trabalho com volumes de até

20 ml,.através do qual eram feitas as adições de ácido ou base

necessárias para os ajustes de pH.

Devido ã necessidade de se conhecer a concentração

molar do íon Nd(III) com certa precisão, foram utilizadas para a

adição de ácido ou base, pipetas graduadas com precisão de 0,01ml,

corrigindo-se então a concentração de Nd(III) para o volume fi-

nal.

As soluções contendo Nd:L-asp, Nd:L-his e Nd: as-

partame foram preparadas em diversas razões molares para um estu

do preliminar dessas soluções envolvendo somente a transição hi-
4 2persensitiva ( I • G )

Esta transição foi escolhida para o estudo preli-

minar dos sistemas Nd: ligante, já que a banda correspondente a

ela é a mais sensível ãs variações do meio em que se encontra o

íon lantanídio. Pela sua hipersensitividade ao meio, a banda que

corresponde a esta transição varia em intensidade total, indican

do em que razão molar ocorre interação mais forte entre o íon m£

tãlico e o ligante.

A razão molar que provoca maior intensificação na

banda hipersensitiva ê então utilizada no estudo posterior que

utiliza nove grupos de bandas, que correspondem a 22 transições

eletrônicas. A utilização de um grande número de transições tor-

na o erro nos valores de t, o menor possível, já que a partici^

paçio das diversas transições no cálculo são diferentes. Com a

utilização de um grande número de transições os valores finais de

T^ são os mais corretos possíveis.

As soluções contendo Nd:DL-málico e Nd:L-glu não

foram submetidas ao estudo preliminar citado acima e foram aqui

estudadas apenas como uma complementação do estudo da razão Nd:

L-asp. Por serem estes ligantes muito semelhantes ao ácido aspãj*

tico, o estudo deles limitou-se simplesmente à melhor razão mo-

lar e ao pH que forneceu a melhor interação Nd:L-asp.

III.6. Medidas de pH
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As medidas de pH das soluções contendo as razões nt£

lares Nd:L foram efetuadas nas próprias cubetas graças aos compaj_

timentos estoque a elas adaptadas.

Os pHmetros utilizados nestas medidas foram o Digi-

tal pHmeter E 532 da Metrhom Herisau e o pH-014 da Ambriex ambos

conectados com um microeletrodo combinado de vidro.

111.7. Espectros de Absorçio na Região Visível

Os espectros de absorção foram obtidos no espectro-

fotômetro Carl-Zeiss Jena M-40 varrendo toda a região Visível

(30.000-11000 cm'1).

As cubetas utilizadas para a obtenção dos espectros

foram de quartzo com caminho óptico de 1,000 cm.

Todos os espectros obtidos tiveram como referência

água bidestilada ã temperatura ambiente da sala climatizada que

manteve-se no intervalo de 20 a 25°C.

Na primeira parte do trabalho foram obtidas as ban

das hipersensitivas do neodímio, que se situam na faixa espectral

de 18200-16600 cm" . Estas bandas foram obtidas tendo como ligan-

tes o ácido aspãrtico, a L-histidina e o Aspartame em varias ra-

zões molares. Em cada uma destas razões o pH foi variado de 5 ai;

para cada um dos ligantes os espectros foram registrados na mesma

expansão da escala de absorbância, para que a variação da intensî

dade fosse melhor visualizada.

Todos os espectros foram obtidos com fenda variável

e ganho constante. Estes espectros estão representados nas figu-

ras de 3a 7, 9 a 13 e 15 a 21 (Apêndice I).

Na segunda parte do trabalho, com base no gráfico da

força do oscilador em função do pH (figuras 8, 14 e 22 ) a propor-

ção Nd:L que apresentou melhor interação foi identificada e esta

foi utilizada para a realização da segunda série de espectros, re_

presentados nas figuras de 24 a 67 (Apêndice I).

No caso particular do ligante Aspartame, não foi po£

sível identificar a razão molar que apresentou melhor interação me

tal-ligante pois como pode ser visto na figura 22 a força do OSCJL

lador cresceu constantemente com o aumento da quantidade de lit?an

te na solução. Tendo em vista que a diluição excessiva do metal

prejudica o cálculo correto da força do osciladoT, foi utilizada
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para a segunda parte do trabalho a razão molar 1:4 que se apresen-

tou como sendo a melhor para os ligantes ácido L-aspãrtico e L

-histidina.

Nesta segunda parte do trabalho foi utilizada a fai-

xa espectral de 30.000-11.000 cm" ; foi traçado um espectro desta

faixa em expansão normal para a identificação das bandas existentes

(figura 25) e, após, foram selecionadas as faixas que continham gru

po de bandas em condições de serem expandidas.

Cada um destes grupos de bandas foi registrado para

soluções cujos valores de pH variaram de 5 a 1, com expansões ade-

quadas no registrador, tanto na ordenada quanto na abcissa, sena£

que estas expansões variaram de ligante para ligante, de banda pa-

ra banda, mas permaneceram iguais para uma mesma banda de um mesmo

ligante em diferentes pHs.

Como o trabalho foi desenvolvido com um ligante por

vez, sendo realizadas as primeiras e sep.undas séries de espectros

para cada um deles antes de ser iniciado o trabalho com outro li-

gante e, sendo o ácido aspãrtico o primeiro ligante estudado, foi

realizado para este ligante em particular uma etapa extra de traba

lho que consistiu em identificar a melhor razão molar Nd:Asp e o pH

que forneceu o maior valor para a força do oscilador. Feito isto,

foram selecionados dois ligantes que possíam estruturas semelhantes

ao ácido aspártico. Foram então obtidos espectros na razão molar

1:4 e pH= 5,0 procurando manter no registro do espectro as mesmas

expansões utilizadas para o ácido aspártico, salvo nos casos de ban

das muito intensas para as quais a expansão ordenada teve que ser

diminuída por ultrapassar o limite de registro. Esta etapa extra do

trabalho está representada nas figuras de 33 a 50.(Apêndice I).

As medidas de pH foram efetuadas na cubeta espectro

fotômétrica para minimizar a perda de solução durante as medidas,o

que afetaria os cálculos posteriores de concentração óo íon Nd(III)

e, consequentemente a força do oscilador.

IV. CÁLCULOS E MEDIDAS

IV.1. Correção de Absorbância

Os valores de absorbância dos espectros registrados
foram obtidos através do uso de uma regua Archimedes Trident com
precisão de 0,5 mm. Para a primeira série de espectros a absorbân-



cia foi lida no ponto máximo da banda, já na segunda série de es-

pectros foi realizada a leitura no baricentro da banda ou do gru-

po de bandas se estas se apresentavam acopladas.

Estes valores encontram-se nas tabelas 6, 7 e 8.

Nestas tabelas, os valores indicados como A correspondem aos

valores de absorbincia que foram obtidos a partir dos valores de

absorbância lidos com auxílio da régua e que estão indicados como

A(cm) (Apêndice II).

Esta transformação de unidades foi feita com base

na extensão do papel na ordenada e com o parâmetro de trabalho es_

colhido para a expansão também na ordenada.

Os valores de ^(cm~ ) também citados nestas tabe

Ias foram igualmente calculados a partir dos valores de v medidos

com a régua já que a escala na abcissa é linear e em cm

IV.2. Medidas das Areas das Bandas

Os valores das áreas das bandas foram obtidos pela

utilização do planímetro polar de Amsler. Foram utilizados dois

planímetros, primeiramente um AMSAD (Suíça) e, posteriormente um

KOIZUMI (Japão). A escolha do planímetro para a realização das

medidas das áreas foi feita por ser um aparelho de fácil manuseio

e rápido, além de fornecer resultados confiáveis

Para cada banda foram efetuadas diversas medidas

visando a obtenção de uma média que fosse a mais próxima possível

do valor real.

A unidade de medida de área fornecida pelo planíme_

tro é cm , porém para o calculo da força do oscilador (P) é nece£

sirio o valor da área em cm . Foram feitos então, cálculos de

conversão que utilizaram as expansões utilizadas nos eixos x e y

do registrador e as escalas do papel de registi-o,

Esta transformação de unidades (cm - cm ) é de-

nominada método indireto; os valoTes encontram-se nas tabelas de

9 a 11.

IV.3. Força do Oscilador Experimental (pexo)

A intensidade de uma banda é melhor avaliada em teir

mos da quantidade conhecida como força do oscilador. 0 nome surge

por causa da comparação que é feita com um sistema oscilador mec£
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nico quantico padrão. P é a area sob a banda em função do coefici-

ente de extinção, e , versus a freqüência . Se a banda representa
— — -1 83

a transição de vj para ~v2 (medidos em cm )

_o 9n
P= 4,32 x 10 y

onde n representa o índice de refração do meio

porem como foi utilizado o mesmo solvente na amostra e na referên

cia, a expressão se reduz a, _

r
P= 4,32 x 10~9

A
sendo e = , segundo a teoria de Lambert-Beer a expressão

torna-se ç
P= 4,32 x IO"9 . —2—í A{v)dvJ

onde:b é o caminho óptico percorrido pelo feixe de luz em cm;

c é a concentração do íon Nd(III) em mol/1;

A ê a absorbãncia em cada ponto do espectro indicado para v" em

cm" .

Os valores calculados de força do oscilador estão in

dicados nas tabelas 9, 10 e 11.

IV.4. Parâmetros Fenomenologicos (T,)

Judd e Ofelt desenvolveram o cálculo das intensi-

dades das transições de dipolo elétrico. A teoria por eles desenvol,

vida tem por resultado a expressão

x<f
Ni'J| |U

(X) | |fN4"Jt>
2/2J*1

a qual se refere à foTça do oscilador de uma transição entre os

estados fundamental e excitado de um íon lantanídio
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Tabela 9. Valores Referentes à Análise da Influência do T>H na

Area da Banda Kipersensitiva dos Espectros Prelimi^

nares das Soluções de Nd:L-Asp.

Razão

1:1

1:2

1:3

1:4

1:4,5

pH

5,48

4,26

3,51

2,00

1,64

5,53

4,19

3,34

2,38

1,81

5.12

4,45

3,60

2,60

1,85

5,49

4,44

3,75

2,50

1,81

5,56

4,24

3,74

2,71

1.7S

Cone. Nd3*

(mol/1)

0,03030

0,02995

0,02975

0,03437

0,02686

0,01985

0,01907

0,01881

0,01815

0,01711

0,01549

0,01480

0,01462

0,01416

0,01363

0,01217

0,01184

0,01168

0,01118

0,01029

0,01074

0,01052

0,01044

0,01012

0,009254

Ãrea
y(cm )

55,0

50,8

50,0

55,0

43,8

55,7

49,9

45,5

41,3

38,7

65,7

60,0

58,1

48,7

44,1

54,1

51,5

47,8

37,8

34,0

59,6

56,4

52,6

43,0

38,6

Xrea

(cm"1)

68,75

63,50

62,50

68,75

54,75

48,00

45,80

44,00

36,60

34,20

41,06

37,50

36,31

30,44

27,56

33,81

32,19

29,88

23,62

21,25

29,8

28,2

26,3

21.5

19,3

Pexn ( 1° 6 )

exp

9,8

9,1
9,0

8.6

8,8

10,4

10,3

10.1

8,7

8,6

11,4

10,9

10,7

9,2

8,8

12,0

11,7

11.0

9,1

8,9

12,0

11,6

10,9

9,2

9,0
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Tabela 10. Valores Referentes ã Análise da Influência do pH

nas Area da Banda Hipersensitiva dos Espectros

Preliminares das Soluções, de Nd:L-His.

Proporção

1:1

1:2

1:4

1:6

1:8

pH

5,45
4,33
3,16
2,34
1.70

5,46
4,78
3,12
2,64
1.78

5,80
4,48
3,02
2,38
1,91

5,87
4,30
3,05
2,60
1,84

5,80
4,48
3,05
2,58
1,80

Conc.Nd3+

(mol/1)

0,03270
0,02858
0,02679
0,02674
0,02621

0,02396
0,01997
0,01945
0,01941
0.01910

0,01650
0,01516
C,01513
0,01500
0,01470

0,01274
0,01239
0,01218
0,01212
0,01182

0,01010
0,009817
0,009509
0,009453
0,009064

Area
(cm2)

39,00
47,30
44,40
42,50
39,70

56,65
47,50
44,85
45,10
43,65

48,45
38,45
37,50
36,50
35,90

53,70
46,95
46,70
46,45
43,00

54,15
46,50
44,95
43,90
40,60

Area
(cm"1)

73,75

59.12
55.50
53,12

49,62

56,65

47,50
44,85

45,10

43,65

48,45
38,45

37,50
36,50

35,90

33,56
29,34

29,19
29,03

26,88

27,08
23,25

22,48
21,95
20,30

'exp

9

8

8

8

8

10

10

9

10

9

12

10

10

10

10

11

10

10

10

9

11

10

10

10

9

.7

,9

.9

.5

.1

.2

,2

,9

,0

,8

,6

,9

,7

.5

,5

,3

,2

, 3

,3

,8

,5

,2

,2

.0

,6
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Tabela 11. Valores Referentes à Análise da Influência do pH nas

Área da Banda Hipcrsensitiva dos lispectros Preli-

minares das Soluções NdrAspartame.

Proporção tiH Conc.Nd
(mol/1)

3+ Área

(cm2)

Área

(cm"1)

1:1

5,26

4,33

3,74

2,92

1,91

0,02345

0,02327

0,02322

0,02296

0,02247

57,45

55,20

54,10

52,70

50,25

57,45

55,20

54,10

52,70

50,25

10,5

10,2

10,0

9.9

9,6

1:2

5,09

4,12

3,62

2,90

1,91

0,01535

0,01532

0,01526

0,01509

0,01475

63,55

62,50

60.60

57,45

55,75

39,72

39,06

37,88

35,91

34,84

11,1

11,0

10,7

10,2

10,2

1:4

5,04

4,24

3,45

2,58

1,70

0,009076

0,009056

0,009017

0,008827

0,008627

61,20

58,10

56,90

50,90

50,15

24,48

23,24

22,76

20,36

20,06

11,6

11,0

10,9

9,9

10,0

1:6

5,09

4,14

3,65

2,26

1,51

0,006362

0,006332

0,006302

0,006124

0,005957

62,80

51,30

50,40

41,85

42,75

19,47

15,90

15,62

12,97

13,25

13,2

10,8

10,7

9,1

9,6

1:8

5,17

4,06

3,55

2,67

1,75

0,004957

0,00 4922

0,004899

0,004809

0,004701

50,40

41,05

41,00

35,05

33,45

15,62

12,73

12,71

10,87

10,37

13,6

11,1
11.2

9.7

9.5

1:10

5,45

4,20

3,54

2,84

1,85

0,004000

0,003985

0,003955

0,003881

0,003776

44,35

33,00

33,95

31,60

30,50

13,75

10,23

10,52

9,80

9 , 4 5

14,8

11,0

11,4

10,9

10,8

^_. w. É
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X = 2, 4 e 6 ;

\7 = energia da transição f ¥j •*• £' ,;
t = parâmetros fenomenolõgicos que são constantes dependentes

do índice de refração do meio, das funções de onda radi-

ais dos estados iniciais e final e dos parâmetros de cam

ligante que caracterizam as circunvizinhancas do íon ;

<fNfT| |l/
X^ I If1**' ,, > = elementos de matriz reduzida dos ope

radores tensoriais unitários U1* .

Com a utilização da algebra de Racah , as t£
8"* 8S

belas de Nielsen e Koster e de Rotemberg e colaboradores

é possível realizar os cálculos que fornecem os valores dos e-

lementos de matriz reduzida considerando-se o íon livre.
gq

Gashurov e Fovers " mostraram que os operado-

res tensoriais unitários U ' são úteis no estudo de intensi-

dade em espectros de íons lantanídios devido a sua independên-

cia do ambiente circunvizinho ao íon.

Carnall e colaboradores 9"~92, p or sua vez, os

calculou juntamente com os níveis de energia e os parâmetrosT,

para o íon aquoso, considerando no cálculo interações eletros-

táticas de até segunda ordem.

Os valores de T. podem, a princípio, ser calcu

lados diretamente, porém o mais usual é o seu cálculo através

da força do oscilador obtida experimentalmente através da equa

ção apresentada na seção IV.3. A natureza destes parâmetros não

é exatamente conhecida,porém é indiscutível a sua utilidade pa

ra a discussão das intensidades das bandas que se apresentam em

um espectro,

A teoria de Judd e Ofelt refere-se apenas âs

transições de dipolo elétrico, porém nos espectros de íons lan-

tanídios observa-se que algumas transições são mais sensíveis

ao ambiente circunvizinho ao íon e que estas transições apresen

tam valores elevados de U . Estas transições sensívsis ao am

biente foram denominadas por Judd e Jorgensen ' de hipersensi-

tivas e seguem regras de seleção para processos de quadrupolo

elétrico, no acoplamento intermediário.
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Se for considerado o processo de interação da radia

ção com a molécula a transição é de dipolo elétrico já que os com

ponentes deste no campo da radiação induzem dipolos elétricostran

sitórios no ambiente ligante e estes podem se acoplar às configu-

rações 4f por meio de interações eletrostaticas de dipolo do li-

gante com quadrupolo do lantanídio. Assim sendo, considerando ape_

nas os processos 4f-4f do lantanídio a transição observada é de

quadrupolo elétrico e desta forma podem ser chamadas de pseudo-

quadruDolares (Stephens e colaboradores) . Se estas transi ç"Ões

fossem verdadeiramente quadrupolares, suas forças de oscilador £

suiriam valores marcadaroente menores do que os observados nas

transições hipersensitivas.

A origem destas transições hipersensitivas ainda é

desconhecida e várias são as teorias e mecanismos oue tentam ex-

plicá-la, porém nenhum deles é satisfatório .
Qc

Uma destas teorias, a de Henrie e colaboradores ,

considera a possibilidade de haver influência de processos de trais

ferência de carga na transição hipersensitiva havendo portanto

a participação de covalência além das interações eletrostaticas.

Em nosso estudo em particular, foi usada a teoria

de Judd e Ofelt, acoplada aos cálculos de força do oscilador expe

rimental, já que o objetivo foi o cálculo dos parâmetros fenomen^

lógicos.

Com o auxílio de programas computacionais especial-

mente desenvolvidos para estes cálculos, os quais utilizaram o mé-

todo dos mínimos quadrados, foi possível resolver sistemas de no

ve equações e três incógnitas com facilidade.

Foi também realizado, após o cálculo dos parâmetros

fenomenolõgicos, o cálculo dos valores de força do oscilador de

Judd e Ofelt através do que pode ser chamado de cálculo de retor_

no, já que os valores de T^ calculados pela força do oscilador ex

perimental foram reinseridos na equação para agora ser calculada

a força do oscilador de Judd e Ofelt que foi por nós denominada de
pcalc o u seJa» força do oscilador calculada.

Os valores de Pex e Pcaic que são efetuados para a

segunda série de espectros que utiliza toda a região visível en-



-40-

contram-se nas tabelas 29 a 33.

As tabelas 12 a 28 (Apêndice II) fornecem dados

referentes ã segunda série de espectros, dados estes úteis para

a análise comparativa das bandas referentes a cada uma das trail

sições eletrônicas, já que para cada banda ou grupo de bandasfo

ram utilizadas diferentes expansões tanto na ordenada quanto na

abscissa do registrador.

Os valores de t, calculados encontram-se na

tabela 34.



Tabela 29. Valores de P e x p(10
6) , P c a i c U °

6 ) e energia média v (baricentro dn barda) referentes às tran

sições do íon Nd(III) ligado ao ácido L-Aspártico.(1:4).

4
Transição Igy

pH

1,62

2,40

3.50

4,22

5,43

2 2
. G5/2' G

vícíl1]

17365

17350

17315

17305

17305

1 Pext>

8,90

9,10

11.0

11.7

12.0

2 H

7/2

Pcalc

10

li

li

11

12

.6

.1

.8

.8

,7

L15/2«

2T

vícin1)

28415

28415

28390

28365

28365

"(cm

14700

14685

14690

14710

14700

4

/

P

8

8

8

9

8

)

D 1 / 2.
4D

2.4'

exp
.90

,80

.45

,05

.74

D3/2

5/2 „

Pcalc " ( c í i l ) P

10
10

10

10

9,

F9/2

exp

0,

0,

0,

0,

0,

,500

,500

,495

,565

,528

.0

.0

.0

.2

30

23360 0,

23355 0

23345 0,

23355 0

23340 0

4S

Pcalc V C c i 5 l )

0,

o,
0.

o,
0,

,900 13490

,900 13485

900 13480

,900 13470

900 13470

1/2

exp

,400

,.400

,400

,.300

,300

3/2'

p

0

0

0

0

0

4'

exn
8,

8,

8,

8,

8,

22

30

40

31

30

cale

,400

,400

,400

,400

,200

P7/2

S/2 •

vferc1)

21350

21320

21355

21350

21345

2

cale v^ c m

12

12

12

12

12

.5

.4

.4

,4

.4

12540

T)

1

1

1

1

1

II

)

12547,5

12560

12532

12532,5

f2n,2P

K15/2

exn
,70

,70

,60

,66

,51

9/2'

P

1

1

1

1

1

4

exp

R.

8.

8.

8.

8,

60

10

10

10

10

}V2

cale

,50

,50

,50

,50

,40

P5/2

ic 4
f'7/2

"K13/2

vfcfi1) P

19250 5

19235 6

19240 6

19240 6

19240 6

Pcalc " ^ ^

10,

10.

10.

10.

10.

6

6

3

4

6

11532.S

11550

11540

11542,5

11540

exn

,40

,50

,75

,90

,44

P

5

5

5

5

5

Sn
exn

2,

2.

2.

2,

2.

00

10

20

10

00

cale

,70

,70

,80

,90

,70

Pcalc

2,

2,

2,

2,

2.

10

10

10

20

00



Tabela 30. Valores de Pexp(10 ).
 p

c ai cf
1 0 ) e energia média \> (bariccntro da banda) referentes às

transições do Ton Nü(III) lidado ao ácido L-Glutãmico (1:4).

Transição
I 4 4
L15/2* Dl/2» D5/2
2 4
"Ill/2« D3/2

1/2 2
G9/2' K15/2

l>9/2
2,

G7/2!

k13/2

pH

5,42

) Pexp Pcalc
28370 10,6 12,2 23330

"(cíil exr> calcPexp Pcalc " ( c n > Pexp "calc
0 , 2 9 0 0 , 6 1 0 2 1 3 6 0 2,21 1,12 1 9 2 2 5 8 , 1 8 4 , 8 9

'7/2 '9/2 '3/2 "7/2 '5/2 F3/2

Pexp Pcalc Pexn Pcalc Pexn Pcnlc 1 ; cxn cale Pcxn Pcalc

1 7 3 0 5 1 4 , 8 1 4 , 9 1 4 7 1 0 0,700 0 , 4 4 0 1 3 4 8 0 1 0 , 1 5,41 12522,5 1 1 , 0 5,84 1 1 5 2 5 2,18 2 , 8 5



Tabela 31. Valores de Pexp(10 ),
 p
c ai cí

1 0 ) e enerpia média v (baricentro da banda) referentes às

transições do Ton Nd(IIJ) ligado ao ácido DL-Mãlico (1:4). I

i

Transições % / 2 - 2 L 1 5 / 2 . \ / 2 , 4 D 5 / 2 . , \ U 2 . (2D, 2P) , / 2 , 4G 9 / 2 , 4r,? / 2 ,
, - ' l / 2 2r 2 2K

I l l / 2 ' D3/2 9 / Z 1 S 'Z 1 V Z

I
D H - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 '

y f cin 1 P P y f ciR 1 P ^ v f CHI ^ P P y r f*nt ^ P P '
v J e x p c a l e v J e x p c a l e l " ' e x p c a l e l v m 7 r e x p c a l e '

5 , 4 5 2 8 3 2 0 1 3 , 1 1 3 , 7 2 3 3 1 5 0 , 4 5 0 , 6 3 2 1 3 3 0 2 , 4 3 1 , 4 7 1 9 2 0 0 9 , 6 4 6 , 9 6 ^

2 G 2 G 4 F 4 - 4 2 R 4 _ 4 F V 2
b 5 / 2 « ° 7 / 2 F 9 / 2 S 3 / 2 ' F 7 / 2 H 9 / 2 » F 5 / 2 *'£

) P P i vícm ) P P , "v Ccín 1 P P « v ( c S ] ^ P , vfein 1 n ^ •
' exp c a l e v ' exn c a l e "• ' exn c n l c v ' exn c a l e v ' exn c n l c

17270 1 7 , 2 1 7 , 4 14700 0 , 7 7 0 , 9 2 13485 1 1 , 4 1 2 , 3 12522,S 1 1 , 3 1 0 , 9 11522,5 2 , 7 1 2 , 7 9



Tabela 32.. Valores de P (10 ) , P_ i_(10 ) e energia media de transição v (baricentro da banda) referentes
exp caie

as transições do Ion Nd(III) lidado a L-Histidina (1:4).

_ 4
Transição

PH
1.72

2.84

3.68

4.17

5.45

4
Transição

pH

1.72

2,84

3.68

4.17

5.45

*9/2 "

!9/2

W)
23360

23365

23365

23365

23360

v (cm

14740

14730

14740

14740

14735

S/z

exp
0,33

0,33

0,32

0.33

0.32

F9/2

) P f i x p

0,55

0,54

0,55

0.55

0.57

Pcalc
0.70

0,70

0,70

0,70

0,71

Pcalc
0.71,

0,71

0.71

0,71

0,71

Gll/2*
2r
G9/2«

v(cmX)

21375

21370

21395

21400

21395

S/2

vUm1)
13480

13480

13480

13480

13480

( T) PI
3/2

2KK15/2

exp
1,61
1,61

1,64

1,65

1,65

Pcalc
1.59

1.57

1.54

1,55

1,55

• F7/2

exp
8,97

8,81

8,96

9,06

9,09

Pcalc
,9,29

9,19

9.22

9,17

9,18

4 r
G9/2

2

\J(cm" )

19230

19230

19235

19230

19230

>

K

P

6

6

6

7

7

2
M9/2

víciü1)
1254,5

12540

12535

12535

12542,5

G7/2

13/2

exp
.99

,90

,86

.14
,23

4 C
* 5/

exp
9,14

9,26

9.18

9,30

9.28

P

6
6

5

5

5

2

cale
.13

,01

,88

,91
,92

Pcalc
9,03

8,91

8,82

8,82

8,84

G5/2

\>(cin )
17335

17335

17335

17340

17335

vícm1)

13565

11565

11555

11562,5

11560

' G7/2

exp^
10,02

10,26

10,20

10,54

11,07

F3/2

exp
1,57 ,

1,58

1,58

1,79

1,68

Pcalc
11.
10,

10,

10,

10.

01

32

25

25

21

Pcalc
2.

2,

2.

2,

2,

93 .

89

79

82

83

i



Tabela 33. Valores de Pexp(10 ) , P c a l c(10 ) e enerpia média v (bariccntro da banda) referentes às

transições do íon Nd(III) ligado ao Aspartame (1:4).

4
Transição Ig/2 "*

pH

1,82

2,88

3,61

4,10

5,05

L15/2'

Xll/2

"(CS1)

28420

28400

28395

28400

28385

• s.

exp

8,90

8,90

8,90

9,10

9,50

,4D

n
p

9

9

9

9

5/2

cale

.49

.50

,48

,64

10,4

vUÍ1)

27325

23350

23360

23335

23350

2PPl/2

exp

0,400

0,300

0,300

0,300

0,300

P

0

0

0

0

0

cale

,423

,422

,421

,429

,442

G11/?'

S/2"

-(eS1)

21385

21350

21355

21400

2135(1

(2D.2P1

2KK15/2

exn

1,60

2,00

1,60

1,70

1,70

5/2

Pcalc

1,30

1,31

1,31

1,32

1,39

4

2K.

"(cí1)

19245

19240

ilJ245

19240

19240

13/2

exr>

6,70

6,80

7,00

6,80

7,30

Pcalc

4,94

5,03

5,07

5,11

5,42

"5/2* ü7/2 '9/2 '7/2 '9/2' r5/2 •3/2

vfein1)

17345

17320

17330

17325

17325

exp

9,90

10,5

11,0

11,2

12.0

Pcalc

10,0

12,6

12,6

12,6

13,6

vfem1)

14695

14695

14695

14695

14695

exp

0,600

0,500

0,500

0,500

0,500

Pcalc

0,719

0,732

0,722

0,733

0,784

vCcíl1)

13500

13490

13475

134 80

13480

P
exn

9,00

9,10

9,10

9,10

9,90

Pcalc

9,74

9,91

9,90

9.91

10,6

~(cm

12542

12540

12542,

12540

12542,

5

5

,5

exn

8,90

9,00

9,00

9,10

9,SO

Pcalc

8,36

8,78

8,49

8,52

0,08

" ( c i f i 1 :

11565

11572,

11570

11567,

11540

)

5

5

exp

2,70

2,60

2,50

2,50

2,30

cale

1,98

1,99

1,99

2,01

2,lU

VI
1
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Tabela 34. - 9
Parâmetros Fenomenologicos - i. (10 )

A

Ligante

Ácido L-Aspártico

Ácido L-Glutãmico

Ácido DL-Málico

L-Histidina

Aspartame

PH

5.43

4,22

3.50

2,40

1.62

5.42

5.45

5,45

4.17

3,68

2,84

1.72

5,05

4,10

3,61

2,88

1,81

T2

3,60

3,28

3,05

1.82

1.70

4,06

4.92

0,572

0,197

0,411

0,316

0,271

3,24

3,68

2,86

2,56

2,19

T4

4,82

5.07

4,74

4,90

4,85

7,17

7,38

8,70

8,60

8.17

8,33

8.36

5,16

3,73

4,91

4,92

4,93

T6

9,50

9,55

9,69

9,64

9.65

5.59

13.3

9,88

9.75

9.82

9.75

9.76

1,16

1,11

1,08

1,08

1,06
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

As figuras 24 a 67 reproduzem os espectros obti-

dos na segunda fase desse trabalho. Dos espectros foram calcula-

das as forças de oscilador (P_v_) e destas os parâmetros fenome

nológicos T^. As tabelas 29 a 33 trazem os resultados para as

forças de oxcilador experimental, força de oscilador calculadas

e valores de energia dos baricentros. Observa-se que os resulta-

dos destas tabelas apresentam uma boa concordância entre os val£

res de P experimental e calculado. Pode-se observar também a va-

riação diferenciada nas intensidades de todas as bandas e nem sem
4 2 4 —

pre a transição hipersensitiva ( Igy? •* ^7/?' ^5/2^ e a ma^s

intensa ou a que produz maior valor de P, porém é sempre a que

sofre maior variação de intensidade com a mudança de pH.

Os valores obtidos para os parâmetros i\ encon

tram-se na tabela 34. Devido aos valores dos elementos de matriz

disponíveis na literatura, deve-se esperar melhor definição para

os valores de x,. Os parâmetros i~ e t., especialmente este últi

mo, devido aos baixos valores de IP ' e IP ' para a maior parte

das transições, devem conter em seus valores um erro maioT.

A hipersensibilidade pode ser racionalizada atra

vés de uma sensibilidade peculiar de T? a o ambiente, o qual deve

ser mais dependente da covalencia na interação metal-ligante, en-

quanto T. e T, podem ser considerados dependentes principalmente

da simetria dos complexos. De modo geral, têm-se correlacionado

o parâmetro ly c o m ° 8rau de hipersensitividade.

Embora em alguns trabalhos, o aumento na intens^,

dade das transições seja relacionado principalmente com a basicjL

dade dos ligantes e assim, com a covalencia nas interações Ln-H

gante, os parâmetros de Judd-Ofelt incluem todos os efeitos que

dependem dos ligantes com exceção de misturas de níveis f induzjl

dos pelo campo cristalino. Assim, as variações nos T, podem ser

atribuídas a efeitos diferenciados de campo ligante como número

de coordenação, geometria de coordenação, basicidade do ligante,

etc.

Dos resultados da tabela 34 observa-se que os va

lores de T. tendem a decrescer com a diminuição do pH, o que po-

de seT explicado com base no grau de dissociação dos aminoácidos
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e do peptídio em diferentes valores de pH.

Em pH baixo, a concentração de H ê elevada e è"

grande a fração de ligante que se encontra em sua forma não di£

sociada, dificultando a interação metal-ligante. Com o aumento

gradativo do pH, a concentração de ligante com grupos carboxilas

deprotonados aumenta, permitindo a coordenação do íon metálico

a estes grupos. Esse fato se reflete nos valores de T- já que a

carboxila ligada ao carbono a e o principal ponto de coordena-

ção em pH baixo e quanto maior a quantidade desses grupos na

forma deprotonada, maior será o numero de espécies complexas em

solução.

Em pH acima de 6,0 a formação de espécies metal_

ligante fica prejudicada , pois começa a ocorrer a hidrólisedo

íon lantanídio, no caso Nd(III), o que resulta na precipitação

do hidróxido de neodímio alterando a concentração do íon em so-

lução.

Verificou-se que as espécies formadas entre o

íon Nd(III) e o ligante L-histidina apresentaram uma resistên-

cia maior ã hidrõlise com o aumento do pH. Geralmente a hidróli_

se do lantanídio inicia em valores de pH próximos a 6,0, o que

não ocorre quando o ligante é esse araínoãcido. As soluções con-

tendo as espécies formadas entre Nd(III) e L-histidina suportam

pH próximo a 7,0 o que pode ser devido a formação de um tercê ,

ro sítio de ligação, o amino-grupo, que é deprotonado em pH pró

ximo de 7,0 , Esse terceiro sítio de ligação confere uma esta-

bilidade extra ao complexo.

A análise comparativa dos valores de T 2 nos di-

versos compostos pode ser feita de diversas formas, mas consid£

rando-se a basicidade dos ligantes (cargas parciais negativas

nos ligantes) e o número de pontos para coordenação ao íon metá_

lico os resultados podem ser explicados satisfatorianente.

Os efeitos indutivos exercidos sobre os grupos

que se coordenam ao íon metálico, principalmente os que contém

átomos de oxigênio, podem ser ilustrados para os diversos zwvi-

terions da seguinte forma:
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°
- CH — ácido L-aspártico

o

CH2 * CH2 - CH ácido L-glutâmico

~ C «• CH2 - CH -

0 ÍH
ácido DL-málico

H

HC = C - CH, - Cri - n ^ L-his t id ina

o. o o
\ ii ii

C * CH. - CH - C - 0 - NH - CH - C - 0 - CH,
/ L

 J. i
NH3 ÇH2

aspartarae
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Considerando-se apenas os ligantes que são biden

tados até pH 5 (ácido L-aspártico, ácido L-glutâmico, L-histidi-

na,e aspartame) e o número de grupos metilínicos percebe-se que

o efeito indutivo sobre a segunda carboxila é mais extenso e po£

tanto mais intenso, no ácido L-glutâmico, seguido pelo ácido L-

aspártico, aspartame e L-histidina. Quanto mais extenso for o

efeito ind'itivo em direção ãs carboxilas, tanto maior será a car

ga negativa sobre estes grupos e portanto, maior será a intera-

ção do Ton lantanídio, já que a interação entre eles é eletrostá

tica.

O ácido DL-mãlico, por sua vez, possui o efeito

indutivo sobre a segunda carboxila na mesma extensão do ácido L-

aspártico, porém pelo fato de possuir um grupo hidroxila no lu-

gar do grupo amino, ele pode oferecer um terceiro sítio de liga_

ção ao íon lantanídio e isso se reflete nos valores de T2*

O composto com L-histidina apesar de resistir a

hidrõlise em pH proximo de 7,0, só o faz porque ocorre a deprot£

nação do grupo amino, o que o torna um ligante tridentado. Esta

afirmação pode ser feita com base na publicação de Birnbaum e

Darnall que estudaram compostos de Nd(III) com L-histidina e

observaram que em pH proximo a 7,0 o amino grupo é deprotonado £

riginando um terceiro sítio de ligação.

No intervalo de pH deste estudo, a L-histidina é

um ligante bidentado sendo o seu segundo ponto de coordenação um

nitrogênio do anel imidazol, átomo de caráter menos doador que

o oxigênio.

O aspartame por sua vez, apesar de possuir mui-

tos pontos de coordenação com átomos de oxigênio e nitrogênio é,

por sua conformação espacial, um ligante bidentado sendo a carbo

xila o principal ponto de coordenação. 0 segundo sítio de coord£

nação não foi possível definir no intervalo de pH estudado.

Os valores de T. e T como já foi dito, dão in-

formações sobre a simetria dos compostos. Porém, em solução ocojr

rem muitas espécies de um mesmo composto, não sendo possível ti_

rar conclusões definitivas sobre a simetria dessas. Pode-se, en-

tretanto dizer que, pelo fato dos valores de T. e T, se manterem

razoavelmente constantes com tendência a decrescer com a diminui^

ção do pH, cada composto manteve suas espécies em solução com a

mesma simetria. Ou seja, apesar das espécies estarem se alteran-
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do, de uma maneira geral a simetria de todas as espécies foram

mantidas.

Observa-se nos gráficos de P . pH (Figuras 8,

14 e 22) que em pH proximo a 4 ocorre estabilização ou mesmo

queda nos valores de P , sendo que esse efeito é maior para o

composto que contém aspartame seguido pelos que contem L-histi-

dina e ácido L-aspártico. Coincidentemente, os pHs decrescemnes

sa mesma ordem,(4,22; 4,17 e 4,10 repectivamente), sendo talvez

um fator a ser considerado em uma análise mais detalhada.

0 efeito observado nos gráficos reflete-se por

conseguinte nos valores de T, principalmente para os compostos

com L-histidina e Aspartane onde esses valores em pH 4 são anô-

malos aos em pH 5.

£ interessante notar que esse efeito é* mais pro-

nunciado nos compostos cujos ligantes possuem algum anel aromã-

tico (imidazol no L-histidina e fenil no aspartame) e que no

composto cujo ligante é alifãtico o efeito no gráfico é bem m£

nos pronunciado e não chega a ser refletido nos valores de T2-
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VI. OBTENÇÃO DOS COMPOSTOS NO ESTACO SOLIDO

O estudo no estado solido de compostos de coordena
ção contendo lantanídios e aminoãcidos ou peptídios iniciou-se com
o objetivo de dar continuidade ao estudo da lioacão química iníci
ada em solução.

Visto que o estudo em solução envolvia sistemas con
tendo o Ion Nd(III), o estudo no estado solido iniciou-se com es-
se mesmo íon e os ligantes L-histidina e Aspartame.

A idéia inicial era obter compostos no estado s õ H
do a partir de Nd(ClO^) .xf^O dissolvido em um solvente não aquo-
so e dos ligantes também en solvente não aquoso.

0 Nd(C104)3.xli?0 cristalino seria obtido de solução a-

quosa sendo posteriormente dissolvido em etanol anidro e, sob

aquecimento seriam adicionadas aipumas gotas de dircetoxipropanooa

ra eliminação de água de cristalização. 0 solvente seria evaoora

do sob aquecimento e os cristais anidros seriam obtidos apôs se-

rem submetidos à atmosfera seca do dessecadoT ã vácuo e os secan-

tes silica gel para água e cloreto de cálcio para etanol.

Para a obtenção dos compostos contendo o íon Nd(III)
e L-histidina ou Aspartame seriam preparadas soluções etanõlicas
individuais do metal e dos ligantes, sendo a solução de cada um
dos ligantes adicionada à respectiva solução do metal e posteTÍO£
mente deixadas evaporar em atnosfera anidra até a completa üreci-
pitação dos compostos desejados.

A utilização deste método para a obtenção dos com
postos apresentou problemas tais como, ao se concentrar sucessi^
vãmente a solução em Nd(C104)yxH20 em etanol com adição de dimetoxi-
propano ocorreu também a concentração de impurezas presentes ne£
se, além de concentrar também os resíduos de sua decomposição em
contato com a água, resultando em um perclorato escurecido e não
cristalino.

Os ligantes, por sua quase insolubilidade em eta-
nol não permitiam a preparação de solução etanõlicas diretamente.

Para evitar estes inconvenientes, foram feitas al-
gumas modificações: a solução aquosa de Nd(C10.)« não foi deixada



-55-

cristalizar iniciando-se a troca de solvente sob aquecimento.

Os lioantes forap primeiramente dissolvidos em I-

gua e também sob aquecimento iniciou-se a troca de solvente. A

adição sucessiva de etanol anidro às soluções rios lipantes form:

ceu soluções metaestáveis destes, as quais precipitaram ã me-

nor queda de temperatura.

A adição de etanol prossepuiu por inúmeras vezes,

até que as soluções contivessen quase que exclusivamente etanol

como solvente.

As soluções etanõlicas de cada um dos ligantes foi

adicionada ãs soluções do metal ainda sob aquecimento continuan-

do-se a adição de etanol, para reposição do volume perdido por £

quecimento, por algum;.:' vezes.

Essas soluções contendo agora o metal e o lipante

foram levadas a um dessecador contendo os dois secantes citados

acima.

0 produto precipitado obtido foi mantido em con

tato com a solução-mãe sendo feito um acompanhamento desse sis-

tema com lâmpada de ultravioleta para controle da quantidade de

íons terra rara em solução. Esse acompanhamento foi possível ape

nas para os íons Eu(III) e Tb(III) que emitem radiação luminescen

te na faixa visível do espectro iâ que o íon Nd(III) emite na

faixa infravermelha.

Quando a luminescência das soluções se apresentou

bastante pequena, a solução-mãe foi removida com auxílio de con

ta-gotas e capilares e os precipitados submetidos à lavagem com

gotas de etanol anidro gelado e secagem â vácuo.

VI.1 Caracterização dos Compostos Obtidos

Os compostos obtidos no estado sólido, foram carac

terizados pelos métodos usuais como análise complexométrica do

metal, microanãlises de carbono, hidrogênio e nitrogênio, deter-

minação dos intervalos de fusão , espectros copia vibracional na

região infravermelha e difração de raios-X.
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VI. 1.1 Análises Complexométricas de Nd(III) ,EuGH),Tb(III)

Valores de massas bem determinados dos 8 compos-

tos obtidos foram pesados em una balança H51 da Mettler com pre

cisão de 0,01 mg e submetidos a análise complexométrica com

EDTA 0,01 M com o auxílio de uma microbureta de pistão Metrohm

AG Herisau n* E 274 com capacidade para 5,0 ml e precisão de

0,005 ml. Os sólidos foram dissolvidos em solução tampão ácido

acético-acetato de sódio, pH= 6,18, com utilização do indicador

alaranjado de xilenol (mistura a 0,11 em KNO,) . Os resultâ

dos estão na tabela 35.

VI. 1.2. Microanãlises de Carbono, Hidrogênio e Nitrogênio

As microanãlises foram realizadas com o microana

lisador automático Perkin-ELmer, modelo 240 pelo Laboratório de

Microanãlises do Instituto de Química da USP, em São Paulo. Os

resultados obtidos estão na tabela 35.

VI.1.3. Intervalos de Fusão

As temperaturas de fusão foram determinadas em

um aparelho Mettler modelo Fusion-Point 2, acoplado a microscó

pio. As amostras foram colocadas entre uma lâmina e uma lamínu-

la, ambas de vidro, efetuando-se as medidas com velocidades de

aquecimento variáveis até a temperatura limite de 280 C. Os re-

sultados obtidos encontram-se nas tabelas 36 e 37.

VI.1.4. Espectroscopia na Região do Infravermelho

Os espectros foram obtidos no espectrofotometro

Nicolet 730 FT-IR Spectrofotometer utilizando-se pastilhas de

NaCl para o ligante L-histidina e seus compostos de coordena-

ção e pastilhas de KBr para o ligante Aspartame e seus compos-

tos de coordenação.

Foi utilizada a faixa espectral de 4000 a 400cnr.
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VII. RESULTADOS E DISCUSSÕES

VII.1. Analises dos Compostos de Coordenação

Através das análises efetuadas, foi possível pro

por a fórmula mínima Ln (ligante),(CIO.), para os compostos que

contém os ions Nd (III)eEu(III) e o ligante L-histidina. Os demais

compostos que continham apenas um tipo de metal e um ligante

apesar de apresentarem esta mesma fórmula mínima apresentaram mo

léculas de água em sua estrutura, podendo ser propostas as se-

guintes fórmulas mínimas com base nas análises elementares:

Tb(L-his)3(C104)3.2H20, Tb(Aspartame)3(C104)3.3H2O, Eu(Asparta-

me)3(C104)3.2H20, Tb(Aspartame)3(C104)3.3H20. Já os compostos

que continham 2 metais e um único ligante apresentaram as fómu-

las: EuTb(L-his)5(C104)6.4H20 e EuTb(Aspartame)3(C104)6.3H20.

A presença das moléculas de ãgua pode ser devida

a dois fatores:

- a água, solvente inicialmente utilizado e posteriormente subs

tituída por etanol anidro não foi totalmente eliminada restan

do portanto moléculas desta na estrutura do sólido;

- as moléculas de água foram absorvidas posteriormente ã preci-

pitação e secagem dos compostos, ou seja, durante o manuseio

para a preparação de amostras e pastilhas.

Essas moléculas de água estão presentes provavejl

mente, fazendo parte da estrutura do sólido e não dos compostos

de coordenação.

Considerando-se que dois dos compostos não apre-

sentaram água em suas fórmulas mínimas, pode-se considerar este

método de preparação sem a utilização de agente secante na solu

ção, bastante eficiente.

Nos compostos de Aspartame foi evidente a higro£

copicidade e, provavelmente devido a ela é que seus compostos a

presentaram moléculas de água.em suas fórmulas mínimas.

Os compostos contendo dois íons metálicos, se po

deria esperar a formação de compostos com seis moléculas do li-



Tabela 35 - Resultados das Análises Complexométrica e Fleraentar

% Metal % n \ N
Composto Obtida Calculada Obtida Calculada Obtida Calculada Obtida Calculada

N d ( L - h i s ) 3 ( C 1 0 4 ) 3 15,36 15.88 24,21 23,80 3,02 3,00 16,63 13,88

Eu(L-his ) 3 (C10 4 D 3 16,25 16,59 24,08 23,61 2,98 2,97 14,03 13,76

T b ( L - h i s ) 3 ( C 1 0 4 ) 3 . 2 H 2 0 16,25 16,58 22,99 22,54 3,32 3 ,26 13,41 13,15

EuTb(L-his ) 5 (C10 4 ) 6 . 4H 2 0 17.81 17,71 20,94 20,53 3,10 3,04 12,20 11,97

Nd(Aspartame)3(C104)3.3H2O 10,35 10,45 37 ,30 36,57 4,46 4,38 6,21 6,09

Eu(Aspartame)3(C1O4) 10,77 11,10 37,58 36,84 4,35 4,27 6,26 6,14

Tb(Aspartame)3(C1O4)3.3H2O 11,11 11,40 36 ,90 36,18 4,46 4,34 6,15 6,03

EuTb(Aspartame)3(C104)6.3H20 16,50 16,85 27,89 27,35 3,34 3,28 4,63 4,56

i
v»
o-
I



gante. sendo os ligantes bidentados, poderiam funcionar como pon

te entre dois íons metálicos.

Observou-se que os compostos apresentaram menor

número de ligantes por fórmula, provavelmente devido a impedimen

tos estéricos, principalmente no caso do Aspartame por ser uma

molécula volumosa. O menor número de moléculas ligantes entre os

dois íons metálicos reforça a hipótese da coordenaçlo por ponte.

As porcentagens de metal obtidos foram sempre um

pouco inferiores às esperadas enquanto que as 1 de C, H e N fo-

ram sempre superiores as esperadas. Entretanto, isto não signifi-

ca que tenha havido precipitação dos liçantes junto com os conpos

tos , o que será comprovado pelos difratop.ramas de raios-X.

VII.2. Intervalo de Fusão

A determinação dos intervalos de fusão dos compos_

tos em estudo apresentou-se bastante difícil. Os compostos contai

do L-histidina como ligante não apresentaram um intervalo de fu-

são e sim de decomposição sendo esta bastante lenta tornando di-

fícil a percepção da primeira tonalidade amarela que a caracter^

za. A literatura cita uma temperatura de decomposição para este

composto igual a 287°C98 com amolecimento a 277°C. A temperatu-

ra obtida no aparelho utilizado foi de 274,4°C para a decomposi-

ção e 257 C para o amolecimento.

Em relação aos compostos contendo Aspartame, a i-

dentificação do intervalo de fusão tornou-se extremamente difícil

pelo fato destes compostos se apresentarem ao microscópio sob

uma forma totalmente amorfa semelhante a um gel ressequido apre-

sentando, sob aquecimento, uma fusão extremamente lenta e de di_

fícíl definição.

0 ligante Aspartame apresenta segundo a literatu-

ra um intervalo de fusão de 246-247°C98 , o intervalo obtido no

aparelho utilizado foi de 236-238°C.

Considerando-se que os intervalos de decomposição

da L-histidina e de fusão do Aspartame obtidos foram sempre in-

feriores aos citados pela literatura, foi feita uma aferição do
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Tabela 36 - Teirperaturas de nusão dos Compostos Contendo L-Histidina

Composto Amolecimento Início da Decomposição

Nd(L-his)3(C104)3 212,5 216,4

Eu(L-his)3(Cl)4)3 225,4 230,5

Tb(L-his)3(C104)3.2H20 226,5 231,5

Tabela 37 - Temperatura de Fusão dos Compostos Contendo Aspartame

Composto Amolecimento

136,0

136,7

136,2

Fusão

167,5

149,8

150,9

Nd(Aspartame)3(C104)

Eu(Aspartame)3(C104)

Tb(Aspartame)3(C104)
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aparelho utilizando-se sacarina como padrão. A sacarina cristal^

na apresenta temperatura de fusão de 228°C, sendo útil portanto

para averiguar a resposta do aparelho na faixa de decomposição e

fusão dos compostos em estudo.

Desta aferição resultou que a resposta do aparelho

nesta faixa de temperatura é muito boa, não havendo portanto qual̂

quer erro entre a leitura fornecida pelo aparelho e o aquecimen-

to fornecido a amostra.

VII.3. Espectros Vibracionais na Região do Infravermelho

VII.3.1. Considerações Iniciais

Utilizou-se neste trabalho uma análise vibracio

nal qualitativa, onde as atribuições foram feitas por meio de vî

brações de grupos de átomos da molécula. Assim, uma molécula de

estrutura complexa, pode ser subdividida em grupos de átomos de

tal forma a se considerar pequeno o acoplamento vibracional en-

tre esses grupos.

As bandas presentes no espectro vibracional da

molécula podem então ser atribuídas como sendo provenientes das

vibrações destes grupos de átomos independentes entre si, através

da comparação com espectros vibracionais de moléculas mais sim-

ples contendo o mesmo grupo funcional.

As bandas correspondentes às vibrações dos vários

grupos de átomos foram identificadas, no caso da L-histidina, por
— 99

comparação com atribuições realizadas por Balice e Theophanides
e por Munhoz

Para o Aspartame, pela ausência de dados na lite-

ratura, a identificação das bandas foi feita por comparação com

as atribuições efetuadas por Inomata, Inomata, Moriwaki e Walter

e por Herlinger, Wenhold e Long para o aminoácido componente

fenilalanina.

Além de comparação com espectros de fenilalanina,

buscou-se na literatura dados sobre posição das bandas corres
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pondentes as vibrações dos vários outros grupos de átomos presen-

tes, como o metil ester, a ligação peptídica e o carboxilato.

VII.3.2. Espectroscopia Vibracional de Grupos Funcionais

VII.3.2.1. Carboxilato como Grupo Coordenante

A coordenação do metal com o carboxilato pode ser

efetuada através dos esquemas apresentados na tabela 38 propostos
., , 103por Nakamoto

Tabela 38 - Estrutura e Tipos de Interação dos Complexos Formados

Entre o Grupo Carboxilato e um Ton Metálico M

Estrutura

o"6

R - C M + 2 Í lSnÍCa

O'6

O

R - CZ Monodentado II

0-M

R - C ^M Bidentado-quelato III

0-M

R - C" Bidentado-ponte IV

a) Além destes tipos de interação, Donaldson e col. propuseram
um outro, envolvendo interação de um par isolado com o grupo
carboxilato 104-106.
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A escolha da estrutura do complexo formado entre um

ligante e um íon metálico pode, em alguns casos, ser feita com ba-

se nos espectros vibracionais; isto se a simetria do ligante coor-

denado ao metal for menor do que a do ligante livre. Neste caso

muitas vibrações ativas no infravermelho e Raman, que eram antes

degeneradas, serio desdobradas.

No caso do íon carboxilato, sua simetria é baixa

(C2 ) mesmo no íon livre. Ao ligar-se ao metal pelos modelos I, III

e IV sua simetria é mantida (ignorando a natureza do grupo R), e

pelo modelo II adquire simetria Cg. Como conseqüência os desdobra-

mentos desejados dos modos de vibrações degenerados não ocorrem, e

as informações sobre estrutura e simetria do complexo formado, em

princípio, disponíveis do estudo dos espectros vibracionais tornam

se reduzidas e incertas.

Os espectros vibracionais são, apesar de tudo, ú-

teis, especialmente as vibrações de estiramento (simétrica e assimé

trica) do grupo carboxilato pertencentes ao espectro na região do

infravermelho. Os deslocamentos destas vibrações com relação ao

íon livre são mostrados na tabela 39.

Na estrutura I, ligação iônica, a absorção do grupo

- COOM ocorre na mesma região do grupo - C00~ livre, ou seja, em

freqüência bem mais baixa do que a do grupo - COOH, portanto no CJI

so - COO" como - COOM, a possibilidade de ressonância do carboxila

to é maxima, resultando num caráter parcial de ligação simples pa-

ra a ligação C-0. Quando existe covalência (estruturas II, III, IV),

a situação é diferente e cada caso deve ser estudado isoladamente.

Na estTutura II (-C^ ) , a ressonância é parcial-^ p

mente bloqueada, consequentemente, a ligação C-0 adquire carãterce

tônico mais acentuado, o que desloca a banda de estiramento assi-

métrico C00 para regiões de freqüências mais altas. Assim, geral -

mente se obtêm grandes diferenças entre vac e ve (= 200 cm" ),sen
as s —

do isto indicativo da coordenação monodentada. Pequenos valores de
- 108

AvC0O n a o e x c l u e m esta possibilidade .

As estruturas bidentadas III e IV, que ma»)têm a me£

ma simetria do grupo carboxilato, não devem provocar grandes varia

ções com relação ao espectro do íon livre, embora a ligação de um

átomo pesado ao oxigênio deva deslocar as bandas de estiramento do

-COO". Na prática, as variações das freqüências de estiramento são
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Tabela 39 - Efeito da Interação Metal-Carboxilato sobre a

Freqüência de Estiramento COO107' 108 .

Estrutura Deslocamento
v v
as s

O'6

R - C ^ M* 2 6 I Nenhum Nenhum

0
R - C C ^ II

R - CÍ M III

R - C ̂  IV

(a) Embora Ross considere como desconhecido, Catterick e
108Thornton atribuem positivo o deslocamento.

(b) £ um valor positivo, mas pequeno.



baixas. No caso da estrutura IV (-C>- ) dados apresentados

i n ft
por Catterick Thornton mostram que o estiramento assimétrico é

deslocado para regiões de freqüência mais alta, ao passo que o

simétrico quase não se desloca com relação ao valor do íon livre.

A determinação da estrutura do complexo somente pe

Io estudo dos deslocamentos das freqüências de estiramento do gru

po C00 é perigosa devido a influências outras sobre eles. Por ou

tro lado, atribuições ou decisões mais simples, como por exemplo,
- 109-111

entre ligação ionica e covalente sao normalmente feitas , em

bora as faixas de vrr\r\ empregadas na decisão variem um pouco com

o autor109"115.

VI1.3.2.2. Grupamento amida -C<T como Grupo Coordenante
NR

Ligantes contendo átomos de oxigênio não carregados

formam complexos bem menos estáveis do que aqueles contendo oxigê-

nio aniônico (carboxilato, por exemplo) como átomo doador. Estes

ligantes não podem competir, eficientemente, com moléculas de ã-

gua pelo íon lantanídio, pelo fato da ãgua ser um melhor coordenai

te e pelo excesso de moléculas de solvente com relação ãs molécu-

las de ligante. Por estas razões, a sintetização dos complexosto£

na-se difícil em meio aquoso.

Logicamente, no caso de coordenação pelo grupamen-

to ~C<C' ® possível também a complexação pelo nitrogênio ,

NR2 embora este seja normalmente um átomo doador mais

fraco do que oxigênio. A sua contribuição para a

estabilidade do complexo deve ser então pequena, não tendo ele

força suficiente para competir com água do solvente. Fortes

ligações Ln-N seriam esperadas para N doadores fortemente básicos,

mas nestes casos a concentração de íon hidroxila produzida seria

suficiente para precipitar os íons lantanídios na forma de hidró

xidos114.

Muitos complexos e compostos de adição com o grup£

^-°
mento -C<T como coordenante foram sintetizados em meio nao



aquoso (por exemplo, em álcool absoluto , acetonitrila ) ; com

reagentes de capacidades desidratantes (por exemplo trietil-orto-

formiato " ) ; ou mesmo em ausência de solvente, quando o pró-

prio ligante (amida) ê líquido e pode servir como tal

Dados de infravermelho são geralmente de grande u-

tilidade na constatação da complexaçlo e na indicação do átomo co

ordenante. Na maioria dos casos o deslocameii

to da Vp-Q é atribuído ã coordenação através do oxigênio carboní

lico.

Se for considerado o caso mais comum, que é a coord£

nação através do oxigênio, a força de interação Ln-amida será d£

pendente do caráter nucleofílico do átomo coordenante.

Através das estruturas canônicas de uma amida pode

:0: R7 :0: R,

II / 2 I /
Rj - C - N / - • Rj - C = N /

R3 R3

(I) (II)

se inferir, facilmente, que os substituintes R,, R, e R, terão

papel importante (embora indireto) na determinação desta força da

interação.

Seus efeitos principais serão:

a) efeitos indutivos e mesoméricos;

b) impedimento estérico.

Efeitos indutivos e mesoméricos serão favoráveis

quando tornarem o oxigênio carbonílico mais negativo. Substituin-

tes deste tipo serão: CH3, CHR2, CH2R, C00 , etc. Gramstad fez

estudos relacionando estes efeitos com a basicidade do oxigênio ,

medida através da freqüência de estiramento 0 0 .

Presença de substituintes volumosos dificultará a
aproximação metal-Hgante, sendo, portanto, o impedimento estéri-
co um efeito negativo.

A associação entre basicidade do oxigênio carboní-
lico e a força de interação metal-ligante pode ser feita usando -
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se como medida desta forca o deslocamento de v_ _. do complexo com
120

relação ao ligante livre. Isuyama fez uma associação deste ti-

po utilizando compostos de adiçio de percloratos de lantanídios

trivalentes e algumas amidas. A sua correlação parece incom-

pleta, desde que não foram apresentados dados da basicid?de do o-

xigênio, e o deslocamento da freqüência V ~ Q ̂ °* empregado como

medida dos dois fatores a serem correlacionados: força de intera-

ção e basicidade do átomo coordenante.
A partir das correlações feitas por Gramstad , pa

rece razoável fazer esta associação através do deslocamento do
v c = 0 do complexo com relação ao ligante livre e do v - 0 do pró-
prio ligante livre, visto que este estiramento está associado com
a ordem de ligação, ou seja, com o caráter nucleofílico do oxigê-
nio. Fatores estéricos devem ser considerados ã parte, pois, embo
ra sejam importantes na determinação da força metal-ligante, não
o são na determinação do caráter nucleofílico do átomo coordenan-
te.

VII.3.2.3. Ester Como Grupo Coordenante

Os ésteres tem duas absorções características orig_i
nadas pelos grupos C = O e C - O. A freqüência da carbonila é
notavelmente maior que rias cetonas normais pela influen-
cia do átomo de oxigênio adjacente, tanto que a diferenciação en-
tre ambos é possível.

Quando coordenado, três estruturas são possíveis (sen
do E uma espécie eletrófila).

0 - R' 0 + - R«

R - C ^ ' R - c / |RCOT |R'OE|
0 + - E" 0

II III
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0 efeito doador do oxigênio acílico (I) aumentará

o comprimento da ligação C - 0 e encurtará o da ligação C - 0 ad-

jacente ( a ligação entre o carbono e o oxigênio alquílico será

levemente aumentada). 0 efeito doador do oxigênio alquílico (II)

será inverso.

0 Ton acetilium (III) terá um considerável cará-

ter de tripla ligação (R.C =0 *•-*• R.C=0 ) e assim, a ligação carbo

nílica será bastante encurtada.

Esta mudança no comprimento da ligação se refere

ã comparação com o éster livre. Espera-se por consideração da lei

de Hookes que estas mudanças no comprimento das ligações serão r£

fletidas nas freqüências das vibrações destas ligações, (ou seja,

comprimento de ligação maior provocará diminuição da freqüência de

estiramento e vice-versa). Esta atribuição é correta para o gru-

po carbonila, já que o comprimento da ligação carbonila aumenta

com a polaridade , a freqüência de estiramento ê uma função di-

reta do comprimento da ligação e em moléculas XYC=O há uma re

lação linear entre a soma das eletronegatividades de X e Y e a
122freqüência de estiramento da carbonila . Entretanto, em esteres

R-C0,-R* (onde R e R' são grupos alquílicos) a freqüência de esti

ramento fica em torno de 1740 cm e este valor aumenta ou diminu

i dependendo dos grupos R e R1 serem atratores ou doadores de el£

trons.

Finalmente, em compostos de coordenação, assim co

mo em aldeídos e cetonas, onde há ambigüidade quanto ao oxigênio

ser um átomo doador, ocorre uma diminuição substancial ( 50

150 cm" ) na freqüência de estiramento observada no complexo re-

lativamente "àquele observado no ligante livre

A hipótese que mudanças no comprimento da ligação

será refletida nas vibrações observadas ignora o acoplamento ci-

ne mãtico entre os dois osciladores C - O e 0 - E. Assim, na es-

trutura I, por exemplo, este efeito dará origem a leves aumentos

na freqüência de estiramento da carbonila enquanto que na estrutu

ra III requererá a presença da freqüência da carbonila em 2190

cm" .



VII.3.3. Espectro Vibracional do Ligante L-Histidfna

As freqüências vibracionais presentes no espectro

deste ligante (Figura 68) foran identificados através de comoaracão com as

atribuições efetuadas na literatura por pesquisadores que estuda-

ran compostos de coordenação contendo este ligante. As freqüências

e atribuições das bandas encontram-se na tabela 40.

As atribuições efetuadas na literatura mostram dis \

cordâncias devido ao grande número de bandas e ã estrutura relati^

vãmente complexa desse ligante. A identificação das bandas corres^

pondentes aos modos vibracionais é extremamente difícil, principal

mente pelo fato das absorções dos grupos NH, e C00~ ocorrerem em
•i f

regiões muito próximas no espectro de infravermelho. |

Na região de 3100-2600 cm" ocorrem os estiramen- £

tos das ligações N-H do grupo NH, e do anel imidazol na forma |

de uma banda larga com múltiplos picos do lado de menor frequên- |

cia, os quais continuam até cerca de 2200 cm . }[

-1 §
Próxima a 2000 cm e encontrada uma banda de con

binação da deformação assimétrica do grupo NH, e da rotação impe

dida deste grupo. As vibrações de deformação do grupo NH, apresen /

tam bandas em 1634 e 1507 cm" . ~k

O grupo carboxilato apresenta bandas em 1594 e :

1421 cm correspondendo aos estiramentos assimétricos e simétri-

cos respectivamente. Bandas correspondendo às deformações desse

grupo ocorrem na região de 700 ã 540 cm" .

O anel imidazol apresenta bandas de estiramento C

=C em 1575 cm" , de estiramento C-N em 1507 cm" , de estiramento

C-H na mesma região das bandas de estiramento N-H e de deformação

das ligações C-H em 1318 cm e na região de 803 à 660 cm" .

VII.3.4. Espectros Vibracionais dos Compostos de Coordenação

Contendo o Ligante L-Histidina

apresentam

Os compostos de coordenação (Figuras 68a69)'noespec-
tro de infravermelho as bandas características do ânion perclora-
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Figura 68. Espectros vibracionais: a) L-hístidina

b) Nd(L-his)3(C104)3

c) KuCL-his)3(C104)3
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Figura- 69. Espectros vibracionais: a) L-histidina
b) Tb(L-his)5(C104)3.2H20
c) EuTbCL-his)5(C104)6.4H20 t
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to nas regiões próximas à 1110 e 626 cn~ o que torna necessário )

a apresentação de uma breve discussão das freqüências vibraciona )

is características desse ânion. à

0 perclorato iônico pessui simetria Td e apre&en

ta quatro modos normais de vibração * . Na coordenação, es_

sa simetria é reduzida para C~ (perclorato monodentado) ou C2V

(perclorato bidentado). Na tabela 41 são mostrados os modos nor-

mais de vibração do perclorato iônico e coordenado, além de algu

mas freqüências representativas.

0 abaixamento da simetria local do Ion para C,

acarreta diferenças significativas no espectro infravermelho. A

banda larga e forte com um máximo pouco definido a cerca de 1110

cm e a banda aguda em 626 cm~ do perclorato iônico são desdo- 1
- -1 - -í

bradas. A banda próxima a 930 cm (v,) , que teoricamente e proi_ f

bida para o Ion e que as vezes aparece como uma absorção fraca de c

vido a distorção provocadas quando o íon está em sítios de sime- |

tria mais baixa que Td no cristal, é intensificada rio espectrode |

perclorato coordenado. A outra banda (v_), que se torna ativa no Í

infravermelho pela coordenação ocorre em regiões de baixa energ^ *

a do espectro (i480 cm ) . Esta é fraca e muitas vezes difícil

de ser atribuída quando se trata de compostos contendo ligantes

que também absorvem nesta região. if

Em geral, nos compostos de lantanídios que con £

tém perclorato, este é iônico, como uma conseqüência do baixo po %

der coordenante do perclorato e da tendência dos íons lantanídios

em coordenar com grupos fortemente doadores " ". Entretanto ,

são conhecidos exemplos onde o perclorato é coordenado ao lanta-

nídio ~ """ através de um dos seus átomos de oxigênio. Compostos

de lantanídios contendo perclorato bidentado não foram descritos

na literatura consultada.
Todos os espectros de infravermelho dos compostos

estudados apresentaram as bandas do ânion perclorato.

No espectro do composto que contém o íon Nd(III)

as bandas do íon perclorato surgem em 1064-1120 cm" e em

632 cm estando esta acoplada ã banda que corresponde ao estira

mento do anel imidazol do ligante.

No espectro do composto que contém o íon Eu(III)
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a banda do ânion perclorato na região 1110 cm" é menos intensa,

porém com picos melhor definidos que no espectro do composto com

Nd(III), enquanto que aquela situada próxima ã 626 cm surge ago

ra muito menos pronunciada, apresentando-se como um ombro de difí

cil visualização na banda do ligante.

No espectro do composto contendo o íon Tb(III) a

banda próxima a 1110 cm" tem intensidade menor que no espectrodo

composto com Eu(IIl) e apresenta alguns picos bem definidos centra

dos em 1150, 1115,1080 cm~%enquanto que a banda na região de 626 cm

não aparece , ou então, se acoplou â banda do ligante.

Partindo-se dessas observações pode-se considerar

que as bandas observadas em 632 e 626 cm" nos compostos que con

tem os íons Nd(III) e Eu(III) correspondem a deformação assimétri^ |

ca do perclorato em simetria C_ sendo que a segunda banda, (de - %

formação simétrica) deve estar encoberta pela banda do ligante. *.

O não aparecimento da banda de deformação simétrica do perclorato I

acoplada à banda do ligante no espectro do composto que contém o f

íon Tb(111) indica que deve haver apenas uma banda e que esta , t

assim como nos espectros dos compostos anteriores, está encoberta

pela banda do ligante. Esta banda ünica deve corresponder, portai

to, I deformação assimétrica do íon perclorato em simetria Td. ,í

0 aparente desdobramento observado na banda situ |

ada na região de 1110 cm do espectro do composto contendo o íon I

Tb(III) é devido a bandas do ligante que ocorrem nessa região do /

espectro e que foTam somadas à banda do íon perclorato. \
misto

No espectro do composto contendo os íons Eu(III)e

Tb(III) as bandas do íon perclorato indicam claramente a simetria
Td já que não há qualquer tipo de desdobramento nas regiões de
lllOcm"1 e 626 cm"1.

Analisando a região de alta freqüência dos espe£

tros dos compostos observa-se o alargamento da banda, já bastante

larga, situada na região de 3200-2400 cm" , sendo que este alarga^

mento ocorre apenas no lado de maior freqüência da banda.

No espectro dos compostos com Nd(III) e Eu(III)ob
serva-se a intensificação e o deslocamento de alguns picos dessa
banda para freqüências maiores enquanto no espectro do composto
com Tb(III) não ocorre deslocamento, apenas a intensificação destas.



-74-

No espectro dos compostos com Nd(III) e Eu(III) obser
vou-se a intensificação e o deslocamento de alguns picos dessa ban
da para freqüências maiores enquanto no espectro do composto com
Tb(III) não ocorre deslocamento, apenas a intensificação destas.

Sendo esta uma região clássica de estiramentos N - H
estes deslocamentos para números de onda maiores podem ser explica
dos pelo rompimento das pontes de hidrogênio intramolecuiares exis
tentes no ligante puro. Estas pontes existem entre os hidrogênios
do grupo amino e/ou do grupo -NH do anel imidazol e os oxigênios do
carboxilato e são rompidas quando ocorre a coordenação por um ou
ambos os grupos que contem nitrogênio.

4A
\ V

H H

Considerando-se que o grupo amino encontra-se carregji
do positivamente é bastante improvável que o Ton metálico triposi-
tivo que interage principalmente por efeitos eletrostaticos esteja
a ele coordenado, o que é confirmado pela analise dos espectros dos
compostos com Nd(III) e Eu(III) nas regiões de estiramentos das
ligações N - H , C = N edo anel. Observa-se que estas bandas per-
tencentes ao anel imidazol, situadBs no espectro do ligante em
3090 (vN-H), 1507(vON)e 1468 cm"1 (v anel) também se deslocaram pa
ra números de onda maiores enquanto a banda situada em 1634 cm no
ligante e que corresponde à deformação assimétrica do grupo amino
não sofreu deslocamentos o que confirma a coordenação destes íons
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ao nitrogênio do anel imidazol. *
i

Quando se analisa estas mesmas bandas no espectro 1

do composto com Tb(III) observa-se um efeito bastante diferente.

A banda situada em 1468 cm" que corresponde ã vibração de estira

mento do anel imidazol desapareceu. A ausência dessa banda indica

que o modo vibracional que a originava foi impedido pela coordena^

ção o que poderia ocorrer se o íon Tb(III) interagisse com os

dois nitrogênios do anel imidazol ou com a nuvem de elétrons TT.

Considerando-se que houve o deslocamento das ban-

das que correspondem aos estiramentos das ligações N-H e C= N do

próprio anel para freqüências menores nlo é possível considerar

a coordenação por ambos nitrogênics jã que isso resultaria em fre

quências maiores para essas bandas.

As bandas correspondentes aos estiramentos do gru

po carboxilato sofreram alterações em todos os espectros.

Nos espectros dos compostos contendo os íons

Nd(III) e Eu(III) a banda do estiramento assimétrico situada em

1594 cm acoplou-se com a banda imediatamente próxima (1575cm )

que representa a vibração de estiramento da ligação C=C do anel

imidazol. A banda situada em 1421 cm" atribuída ao estiramentos^

métrico do carboxilato teve a sua freqüência alterada deslocando-

se para regiões de freqüências mais baixa.

No espectro do composto com Tb(III) a banda que

corresponde ao estiramento assimétrico deslocou-se para freqüência

maior enquanto a banda que corresponde ao estiramento simétrico des

locou-se para freqüência menor.

A freqüência do estiramento assimétrico é mais sen
sível ãs mudanças no metal; as relações entre esta freqüência e
algumas propriedades físicas do metal foram discutidas por alguns
pesquisadores.

Theimer e Theimer alegaram que o raio iônico

do metal é o principal fator na determinação dos deslocamentos en
122 ~

quanto Karagise encontrou que a eletronegatividade do metal e

importante. Ellis e Pyszora sugeriram que esta freqüência é u-

ma complicada função da massa, raio e eletronegatividade do metaL
Como os lantanídios sempre interagem por atração

eletrostáticas pode-se supor que nos compostos com os íons
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Nd(lII) e Eu(III) houve interação do tipo III com o carboxilalo e ]

qle no corcposto com Tb(III) a interação foi do tipo II havendo em |

ambas una pequena covalência.

Quanto ao composto contendo os íons Eu(III) e

Tb(III) seu espectro mostrou-se muito semelhante àqueles dos com

postos com Nd(III) e Eu(III) podendo-se concluir que a coordena-

ção neste composto foi semelhante ã daqueles íons; faiendo-se ex-

ceção à interação com o Ton perclorato, a qual foi claramente i£

nico e em simetria Td.

V11.5.5. Espectro_Vibrecio_nal_ do Ligante Aspartame

Como foi citado na seção VII.*.l., a análise do

espectro vibracional deste ligante foi efetuada por comparação com

espectros vibracionais de seus aminoácidos componentes bem como

com as freqüências de vibração características de alguns grupos.

As freqüências vibracionais presentes no espectro
desse ligante constam na tabela 42.

A atribuição das bandas presentes no espectro des_
se ligante (Figura "0) não foi menos trabalhosa do que para o ligante anterior
e aqui, além das atribuições das bandas correspondentes aos gru-
pos NHj e COO" há ainda o grupo amida (formado pela ligação pe£
tídica entre os dois aminoácidos) que possui as ligações N-H e
C=O e o grupo metil éster que possui as ligações C=0 e C-O. Todos
estes grupos contendo ligações que absorvem muito próximas u^as
das outras, dificultam sobremaneira a atribuição das diversas ban
das.

Na região de 3500-2400 crc o espectro apresenta

a banda forte e larga da qual sobressaem bandas características

das vibrações de estiranento das ligações N-H e C-O. Não se exdu

i a presença de vibrações da ligação O-H de moléculas de água

que possam estar presentes. Dessa banda larga e forte, sobressai-

se uma banda ainda mais intensa centrada em 3334 cm que pode

ser atribuída aos estiramentos da ligação N-H do grupo amida.

Além dessa banda outros pequenos picos sobressaem
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se na região entre 2950 e 3080 cm . Todos são atribuídos aos

ramentos das ligações C-H, porém o centrado em 2956 cm" pode ser

atribuído especificamente aos estiTamentos das ligações C-H do

grupo metil éster.

As vibrações de estiramento da ligação C-0 do gru-

po metil éster apresentam uma banda muito intensa era 1737 cm" e

outra em 1231 cm

A ligação 0 0 do grupo amida apresenta uma banda

bastante intensa centrada em 1669 cm que corresponde ao estira-

mento dessa ligação.

Em 1590 e 1547 cm" ocorrem duas bandas quase com-

pletamente acopladas e nas quais estão as vibrações de estiramento

assiretrico da ligação C-0 da carboxila deprotonada e as vibrações

de estiraracnto da ligação C=C do anel aromãtico.

A vibração de estiramento simétrico da carboxila a

presenta uma banda centrada em 1444 cm enquanto que as deforma -

ções "wagging" e "rocking" deste grupo apresentam bandas na regiãc

de 740 a 542 cm"1.

0 grupo fenil apresenta ainda bandas em 1500 (esti

ramento em semicírculo) , 1072 (estiramento dos hidrogênios no plano )

746 (deformação C-H for3 do plano, 701 (defoimação do anel fora do

plano), 606 (deformação do anel no plano) e 487 (deformação dos car

bonos e hidrogêroos fora do plano).

VI1.3.6. Espectros Vibracionais dos Compostos de Coordenação

Contendo o 1igante Aspartame

Nestes espectros (Figuras 70 e 71) serão analisados

somente as bandas mais importantes e que apresentaram maiores mu-

danças com a coordenação.

0 espectros destes compostos também apresentaram as

bandas características do ânion perclorato e a mesma aparente con-

tradição entre as situadas próximas a 1110 cm" e 626 cm" .

No espectro do composto contendo o ion Nd(III) a

banda próxima a 1110 cm" apresenta-se desdobrada em três picos

bem definidos centrados em 1149, 1118 e 1094 c m . No composto com
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M' Wt O M M (cm1)

Figura 70. Espectros vjbracionais: a) Aspartame

b) Nd(Aspartame)3(C104)3.3H20
c) Eu(Aspartame)3(C104)3.2H20



- 8 0 -

4000 3600 3200 2600 2400 20O 1600 1200 «00 400

Figura 71. Espectros vibracionais: a) Aspartame

b) Tb(Aspartame)3(C104)3.3H20
c) EuTb(Aspartame)
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Eu(III) Ci-.es três picos são bem definidos, nas ainda distintos e

centrados cr. 11:0, 1107 e 1080 cm o mesmo ocorrendo com o com-

posto coiTendo cs Tons Eu(III) e Tb(lII) onde os picos estão cen-

-1
trados CTÍ lis:, 1112 c iOXicr^.No cauposto COTO TonTb(III) esta banda não apre-

senta definição de pices e esta localizada em torno de 1117 cm

Quando se analisa a banda de ptrclorato próxima a

626 cm ob erva-se que esta se apresenta cono uma banda aguda em

todos os espectros indicando a coordenação iõnica do perclorato em

todos os compostos.

Esta contradição, entre as bandas situadas próxi-

mas a 1110 e 626 cm levou-nos a realizar expansões do espectro i

na região de 1200-400 cm e confirmou o não desdobramento desta |»

última o qje confirma a coordenação iônica do perclorato e a sime- |

tria Td para este. j

-1 •
Os desdobramentos observados na banda em 1110 cm , ,|

assir. como no caso dos complexos com a L-histidina são devidos a s

modos vibracionais do ligante Aspartsme, son.indo-sc a banda do •

perclcrato, além disso, na região de 626 cm" o ligante também a-

presenta uma banda desdobrada em dois picos. Caso houvesse a inte-

ração do metal com o perclorato de simetria C- . ocorreria ura aurceii

to no número de bandas nesta região, o que não ocorreu. A banda 1

que se apresenta nesta região é aguda e intensa, característica do |

ânion perclorato em simetria Td. J

~ 1

Quando se analisa a região de alta freqüência dos |

espectros, observa-se a banda característica de água, indicando que |

esta se encontra presente em todos os compostos, confirmando os re- |

sultados das microanálises. \
A banda correspondente a um dos estiramentos da )

ligação C-0 do grupo metil éster situada em 1737 cm" no espectro

do ligante, não sofreu deslocamento com a coordenação, excetuando-

se o espectro do cor.iposto que contém os ions Eu(III) e Tb(IIl) on-

de esta desíocou-se para número de onda menor. A outra banda que

corresponde a um outro estiramento dessa mesma ligação, localizada

em 1231 cm apresenta-se acoplada a uma banda centrada em 1207

cm que pode ser associada ao mesmo tipo de vibração. Nos espe£

tros dos complexos essas bandas aparentemente fundiram-se e ('eslo-
1 TO

caram-se em todos os espectros. Bellamy cita que a vibraçio de

estiramento da ligação C-0 dá origem a bandas de absorção fortes
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ncsta região e que estas são muito sensíveis a mudanças na massa e j

na natureza dos grupos que a ela se ligam. Considerando-se este fa i

to, ê correto supor que a carbonila do grupo metil-éster seja um \

ponto de coordenação para os Tons lantanídios. ]

Ao se analisar as bandas dos estiramentos do gru-

po carboxila deprotonado observa-se que ocorreu um efeito semeihan

te àquele observado nos espectros dos compostos de coordenação com

o ligante L-histidina.

Os estiramentos da carboxila deprotonada sofreram

alterações; a banda correspondente ao estiramento assimétrico des-

te grupo situada em 1590 cm acoplou-se com a banda imediatamente

próxima (1547 cm ) associada as vibrações de estiramento das liça

ções C=C do anel aromático.

-1A banda situada em 1444 cm atribuída ao estira — >.\

mento simétrico do erupo carboxilato sofreu alterações variadas nos

espectros dos compostos. No espectro dos compostos contendo os í-

ons Nd(III) e Eu(III) ela se deslocou para números de onda meno-

res enquanto que no espectro do composto contendo o íon Tb(III) e

os íons Eu(III) e Tb(III) não sofreu deslocamento. 3

£ interessante notar que, nos compostos que cont_i

nham apenas um íon lantanídio essa banda sofreu intensificação que i

a fez atingir intensidade quase da mesma ordem que da banda correŝ  "|

pondente ao estiramento assimétrico desse grupo, a qual é uma das f

mais intensas do espectro. No entanto, no espectro do composto que \

contém os ions Eu(III e Tb(III) essa banda não sofreu nenhuma in- J

tensificação, apenas um leve alargamento foi observado.

Pela observação das posições das bandas de e:tira-

mento simétrico e assimétrico da carboxila nos espectros dos com-

postos pode-se supor que houve interação deste grupo com os íons

lantanídios e que essa interação deve ser bastante iõnica, jã aue

não houve aumento na separação entre as bandas correspondentes aos

estiramentos simétrico c assimétrico deste grupo.

Outra banda que sofreu alterações apreciáveis em

sua posição foi a atribuída aos estiramentos da carbonila do grupo

amida. Essa banda situada em 1669 cm no espectro do ligante, foi

deslocada para números de ondas maiores nos espectros de todos os

compostos sofrendo ainda alterações variáveis em sua intensidade

nos diversos espectros. Estas alterações indicam que este grupo po
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de ser um terceiro sítio de ligação para os íons lantanídios.

Bellamy e Edsall^9 citam que a carboxila de-

protonada em peptídios simples absorvem fortemente em 1400 cm" ,

quando há a estrutura de zwitterion. No espectro do ligante ocor-

re uma banda bastante intensa próxima a este número de onda e que

sofre alterações consideráveis em sua posição e intensidade nos

espectros dos compostos de coordenação, o que confirma a coordena

ção dos íons lantanídios ã carboxila deste ligante.

Considerando-se que todas as bandas que sofreram

alterações em seu formato e/ou em suas posições espectrais são as

sociadas ãs vibrações de estiramento da ligação C -O, pode-se com-

provar a preferência dos íons terra rara em interagir com o áto-

mo de oxigênio.

As alterações nas posições das bandas dos três

grupos químicos que continham a ligação C-0 não indicam que a mo-

lécula de Aspartame seja tridentada, já que é impossível pela sua

conformação espacial oferecer os três pontos de coordenação si-

multaneamente, porém dois pontos quaisquer entre estes três são

possíveis. Obviamente a carboxila deve ser o ponto principal de

coordenação por sua carga negativa, sendo que o segundo ponto de-

ve ser ocupado mais pela conformação espacial da molécula no mo-

mento da interação com o íon metálico, do que por uma maior con-

centração parcial de carga negativa.

VI 1.4. Difratometria de Raios-X

VII.4.1. Método de P Ó 1 4 0

A aplicação do método do pó para a obtenção de in

formações â respeito de substâncias independe do conhecimento da

orientação dos cristais.

Quando se faz um estudo com difração de raios - X

pelo pelo método de pó, supõe-se que os pequenos cristais adotem

uma orientação ao acaso e cada um deles é capaz de difratar a ra

diação de acordo com a lei de Bragg e com dependência da constru-

ção de tdwald. De fato, o pó contém uma quantidade de redes recí-
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procas, misturadas em orientações diferentes. Estatisticamente, al̂

guns pontos das redes recíprocas devem estar situados sobre a su-

perfície da esfera de reflexão. A única restrição sobre a parte da

superfície que tocam é a exercida pelo ângulo da lei de Bragg*

o feixe

Na figura 72 é mostrado o resultado, admitindo que

incidente segue o caminho OR e o feixe refletido, o RP.

Figura 72. Construção de Edwald aplicada à difraçao de raios-X,

De fato, P está situado em qualquer ponto do cír-

culo descrito pelo raio constante OP, de forma que RP é" parte de

um cone de reflexão, cujo eixo central coincide com a direção do

feixe incidente. Cada ponto da rede recíproca está associado a

uma longitude OP, de forma que 5 criado um conjunto concentrico de

cones de radiação refletida, como mostra a figura 73.

Figura 73. Cones de difraçao de uma amostra na forma de pó".
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As intensidades das linhas podem ser registradas
em um difratômetro de raios-X. Este intrumento incorpora um de-
tector que gira ao redor da amostra situada em um plano fixo, a
fim de variar o ângulo 0.

Uma vantagem do método de pó ê que permite a in
tensificação do feixe difratado mediante a técnica do feixe diver
gente da figura 74, na qual se estende a amostra em uma fina cama_
da e se dispõe o detector com uma abertura estreita da fenda

Figura 74. Focalização da luz divereente.

Uma vez que se tenha atribuído índices corretos às
intensidades das linhas , pode-se encontrar a estrutura.Problemas
de sobreposição de linhas e o caso de simetrias baixas dificultam
o procedimento. 0 método de põ é empregado principalmente na de-
terminação de estruturas de sistemas relativamente simples, tais
como sais minerais, retais e algumas fases de ligas metálicas. 0
resultado é que, exceto quando não se pode obter cristais apro-
priados, os métodos com monocristais tomaram conta do campo da a-
nálise estrutural. A análise estrutural é feita quando se pode ob-
ter cristais apropriados.

Entretanto, a natureza simples do difratograma de
pó o torna atraente para alguns propósitos. Geralmente se obser —
vam linhas suficientes, características de um determinado conjun-
to de dimensões reticulares, de modo que serve como excelente im-
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pressão digital da espécie. Isto permite fazer coleções de difrato

gramas de pó de milhares de compostos e elementos diferentes, com

os quais se pode comparar o difratograma de qualquer substância des

conhecida com os da coleção. E o que é mais importante, a sensi-

bilidade do difratograma permite que ãs vezes se possa reconhecer

os difratogramas de uma substância incluso no difratograma de ou-

tras quando se estudam misturas. Esta propriedade tem se mostrado

particularmente útil ao estudar os difratogramas de fases das li_

gas metálicas. |

Um fator geral a favor da difração de raios - X

do pó e a facilidade de manejo da amostra especialmente para o e£

tudo de materiais a temperatura extremas e pressões elevadas. Na

verdade, os trabalhos de difração de Taios-X a pressões elevadas,

só podem ser realizados pelo método de pó.

VII.4.2. Difratogramas de Pó

Na tabela 43 encontram-se os valores calculados

das distâncias interplanares e as respectivas intensidades relati-

vas das linhas observadas (I/Io), considerando-se Io a linha mais

intensa em cada difratograma,.e nas figuras 75 a 78, os difratogramas.

togramas dos compostos que contém os í-

ons E(II1) e Tb(IIÍXFiguras 76 e 77) apresentaran semelhanças em algumas distan

cias interplanares, porém as intensidades dos picos correspondentes

são completamentes aleatórios.

0 difratograma do composto que contém o íon

Nd(III) apresentou um único pico coincidente com um dos picos ob-

servados nos dois compostos anteriores. Em ambos os compostos cit£

dos acima este pico apresentou a maior intensidade sendo usado co-

mo referência para o cálculo da intensidade dos demais.

A presença de um pico único em um difratograma é

insuficiente para comprovar a cristalinidade de um composto, porém

pelo fato deste composto ter precipitado, quando do seu preparo,na

forma de um pó finamente dividido, pode ter ocorrido a extinção de

seus picos menos intensos no difratograma, razão pela qual apenas

o pico mais intenso foi observado.
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No difratograma do composto misto que contêm os

ions Eu(III) e Tb(III) ocorre igualmente um único pico perfeita

mente identificável enquanto que restam duvidas sobre a existên

cia de outros dois pela fraca intensidade com que se apresentam.

0 pico que é identificável apresenta, assim como o composto que

contém o íon Nd(III), uma distância interplanar igual ã dos

compostos simples que contém os íons Eu(III) e Tb(III), porém

diferente da distância apresentada pelo composto com Nd(III).

£ interessante notar que neste composto que con-

tém ambos os íons, o pico que se apresentou como sendo o mais

intenso nos difratogramas dos compostos simples que contém os

íons Eu(III) e Tb(III) e que foi o único pico a se apresentar no

difratograma do composto com Nd(III), desapareceu. 0 pico que

surge no difratograma deste composto é o segundo mais intenso do

difratograma do composto com Tb(III) e o menos intenso do difra

tograma do composto com Eu(III).

Com base nas observações efetuadas pode-se consî

derar que os compostos simples que contém os íons Eu(III) e

Tb(III) cristalizaram de forma bastante semelhante enquanto que

no composto que contém o íon Nd(IlI) e no composto misto com

Eu(III) e Tb(III) restam dúvidas sobre a cristalinidade.

Quando se compara as distâncias interplanares dos

compostos de coordenação com as do ligante observa-se que pou-

quíssimas foram mantidas o que conduz a suposição de que houve

uma profunda mudança na forma de cristalização desses com rela-

ção a do ligante, como era de se esperar.

Não é possível, entretanto, fazer afirmações so-

bre o isomorfismo cristalino dos compostos de coordenação, já

que para isso é necessária, além da concordância entre os ângu-

los 20, também a concordância de intensidades relativas entre

todos os picos, o que não nos foi possível observar.

A tabela 44 mostra os valores das distâncias in-

terplanares e intensidades relativas do difratograma do ligante

Aspartame. Esses dados ainda não constam da literatura.

Os difratogramas dos compostos de coordenação com

Aspartame mostraram que são amorfos, motivo pelo qual seus di-

fratogramas não serão apresentados.
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Tabela 4 5. Distâncias Interplanares e Intensidades Relativas dos

Picos para o Li»ante L-histidina e seus Compostos de

Coordenação-

NU(L-hit)](CIO4)} Eu(L-hi») J ( C 1 O 4 ) J Tb(L-hit)

19.«7 14.IS

11.SJ 1.19

9.33 100

1.44 3.99

».23 2.62

7,92 1.2c

7,32 2.40 - - 7,34 10,9 7.34 61,3 7.34 100

6,99 0.14 . . . . . .

t>,»8 100 6,11 100 6.16 100

6.61 1,2c . . . . . .

6,24 1,26 -

S,»0 1,31 -

S,l« 11,2

S.76 2.62 • - 5,10 10,9

5.51 23.6 S.59 ZS.I

5.52 12,7

i,l)4

4,76

*.»9

4,10

3.7S

3.63

1

1

4

0

1
1

.20

. IS

.14

. * »

.94

.61

9
1

(

1
1

1

7

.12

.97

.St

.34

.19

.00

.34

-
11.
22.

-

34.

25.

19,

23.

10,

•
7

S

4

1

6

9

9
9

a
i

«
•

7
7

.39
.15

.99

.79
-

.31

.19

.99

.34

St
22
39

29

71
3S

37

61

,4

,b

.3

.0

-

,0

,s

, i

.3
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Tabela 44. Distâncias Interplanares e Intensidades Relativas dos

Picos para o Ligante Aspartame

d(£)

40,16

23,27

19,22

14,75

11,81
11,08

10,81
9,59

8,75
8,30

2,80

7,63
7,41
7,18

5,66

5,61
4,71
4,08

I/Io( l )

0,623
0,567

0,293
1,596
1,058

0,925

0,888

0,925
0,500

0,859

0,973

0,453
0,642
0,548

0,340
0,387

100,0

26,59
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Figura 75. Difratograma de raios-X do ligante L-histidina.

Figura 76. Difratograma de raios-X do composto Eu(L-his)J(C104)J.
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30

Figura 77. Difratograma de raios-X do composto Tb(L-his)-(C104),.2H-0.

Figura 78. Difratograma de raios-X do ligante Aspartame.

J
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VIII. LUMINESCENCIA

Vi I I.I. Considerações Gerais

Weissman* * foi o primeiro a estudar o fenômeno

da fluorescência, tendo atribuído às transições inter-4f do Ion

metálico a causa destas emissões. Este processo consiste na exci-

tação do material por meio de f5tons de radiação ultravioleta, o

qual é* absorvida por parte do íon, que em seguida, emite radiação

características de fluoTescência. Guase IS anos após a descoberta

deste fenômeno, as primeiras teorias ~ foram lançadas

na tentativa de explicar o mecanismo de excitação e emissão que

da origem à fluorescência dos complexos lantanídicos.

De acordo com os modelos apresentados, o mecanis-

mo de emissão fluorescente pode ocorrer"

. diretamente do ligante excitado, perturbado pe-

lo íon metálico (fluorescência do ligante);

. diretamento do íon metálico excitado, perturba-

do pelo ligante (f+f);

. por meio de um processo intramolecular de trans

ferência de energia do ligante excitado para o íon metálico exci-

tado quando este emite por transições radiativas características

do íon.

A presença ou não de luminescência em determinado

centro pode ser compreendida considerando-se os modelos de coorde

nadas conf iguracionais representados na figurar^

FiguTa 79. Diagramas de coordenadas configuracionais de um centro lumi-
nescente:
a) Modelo de Mott-Seitz; b) Modelo de Dexter-Klick-Russel ;e
c) Modelo de Seitz.
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Nestes diagramas a energia potencial do centro lu
ninescente do retículo cristalino é colocada eu função da distân-
cia metal-ligante (r). Os estados vibracionais estão representados
esquematicamente pelas linhas horizontais, nas parábolas e as
transições, excitação e emissão, pelas linhas verticais entre as
curvas.

0 sistema sob excitação absorve energia e no esta
do excitado esse sistema tende a relaxar, por dissipação de calor,
até os estados vibracionais mais baixos e daí emitir radiação.

Segundo o princípio de Franck-Condon, as transi -
ções eletrônicas devem ser muito mais rápidas que os movimentos vi
bracionais e, portanto devem ser representadas por linhas vertica
is. Devido ã população de diferentes níveis vibracionais, a abso_r
ção pode então ser configurada como uma banda alargada. 0 caráter
de banda larga é ilustrado pelas transições indicadas por li-
nhas tracejadas.

A partir do modelo da figura 79 (a) , conhecido co
mo modelo de Mott-Seitz, pode-se ilustrar o princípio de Franck-
Condon e o caráter de banda larga de absorção e emissão de muitos
centros, e também o deslocamento Stokes e a dependência da tempe-
ratura na emissão.

0 deslocamento Stokes da emissão ocorre devido a
perdas por transições não radiativas o que faz com que a emissão ge
ralmente ocorra em energia mais baixas que a absorção.

No diagrama pode-se também compreender como se dá
a supressão da emissão por temperatura já que um centro na posição
de equilíbrio no estado excitado pode ser levado ao ponto S da f_i
gura, na intersecção das duas curvas e daí retornar por decaimen-
to não radiativo ao estado fundamental.

No modelo da figura 79 (b) conhecido como modelo de
Dexter-Klick-Russel, observa-se que o ponto de intersecção das
curvas se situa abaixo do nível alcançado pela excitação, ex-
plicando assim também a ausência de luminescência ou mesmo a bai-
xa eficiência no processo.

No modelo da figura 79 (c), modelo de Seitz, pode-
se observar a condição onde não há luminescência, já que o ponto
de intersecção das curvas é alcançado antes do ponto de equilíbrio

j
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havendo então decaimento não radiativo. Neste caso, há una grande

diferença entre as distâncias de equilíbrio dos estados excitado

e fundamental.

O mecanismo pelo qual ocorre a luminescência ain-

da não está estabelecido com certeza porém, o proposto por Wham

e Crosby é o que tem sido mais aceito. Assim, há absorção de

energia pelo ligante orgânico para seu primeiro estado singlete ex

citado, decaimento não radiativo a um estado triplete, mais um

decaimento não radiativo para os estados excitados do íon lantaiyí

dio(III) e o. decaimento ao estado fundamental através de emissão

luminescente. Alguns dos principais centros emissores são os í-

ons lantanídios sendo a luminescência um dos fenômenos mais conhe

cidos e estudados a respeito de seus compostos. Particularmente

aqueles do meio da série formam complexos que frequei.temente emi-

tem radiação visível quando excitados no ultravioleta próximo.

Se o complexo não contém ligantes orgânicos que

absorvem no ultravioleta, então a excitação inicial pode ser atra

vés de bandas de transferência de caTga ou bandas 4fn •• 4fn" 5d |

ou mesmo através de bandas intra 4fn com decaimento não radiativo í

aos termos excitados dessa configuração.

147No trabalho de Melo pode ser encontrada uma

discussão a respeito destes mecanismos. A partir destes, Whan e

Crosby dividem os Ln(III) comocl) não luminescentes,2) lu

minescentes na região visível e 5) não luminescentes na região visí̂

vel.

Os íons Eu(III) e Tb(III) pertencem ã classe 2 nos

quais uma luminesceneia intensa é observada na região visível do

espectro em razão da existência de níveis excitados próximos ao es_

tado triplete do ligante e a diferença entre os níveis emissor e

fundamental se situa na faixa de energia do visível,

0 íon Nd(III) pertence â classe 3 onde não se

observa emissão no visível por existirem pequenas diferenças de e-

nergia entre os estados observando-se o decaimento não radiativo ou

emissão no infravermelho.
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VI11.2. OBTENÇÃO DOS ESPECTROS DE EXCITAÇÃO E EMISSÃO

Os espectros de exitação e emissão de todos os com

postos estudados foram obtidos no espectrofluorímetro SPEXdaFFO.de

Ribeirão Preto . Utilizou-se somente amostras sólidas, na forma de

pó, suportadas entre janelas de quartzo.

Diversos filtros de corte e de interferência foram

utilizados nas fendas dos monocromadores de excitação e emissão pa_

ra que, na medida do possível, fossem obtidos espectros livres de

radiação interferentes (da lâmpada).

As condições das fendas de excitação (fx) e emis-

são (fm), tempo de integração (ti), incremento (i), filtros de co£

te (FC) e de interferência (FI) estão indicados nos espectros.

Pelo fato das janelas de quartzo utilizadas não

serem originais do espectrofluorímetro e não se ajustarem perfei-

tamente no suporte, o ângulo de incidência do feixe de excitação

não era reprodutível para todas as amostras. Foram feitas ajustes

no momento da colocação no suporte de amostras do aparelho de mo-

do que se obtivesse as naiores intersidades possíveis nos espectros. Hessa

forma, é inviável a comparação das intensidades entre espectros di

ferentes.

A utilização de filtros melhora consideravelmente

o aspecto de alguns espectros, eliminando principalmente bandas

originadas pela lâmpada de xenônio. Nem sempre, entretanto foi nos:

sível elininá-las totalmente.

VIII.3. ESPECTROS DE EXCITAÇAO E EMISSÃO DO LIGANTE L-HISTIDINA

E SEUS COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO

Foi obtido um espectro de emissão para o ligantecon

excitação centrada em 275 nm (figura 80).
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Connrimento de or.da (nn)

Figura 80. Espectro de emissão do ligante L-histidina.

Ax= 275 nm; fx= fm= ti=i=P,5 ; FCX- Vis; FCB-290 nm;

(unidades: ^, fm= nm; tj, i« nm).

Há uma banda em 420 nn e outra pouco intensa e ba£

tante larga que inicia em 460 nn e se estende ate 580 nm. A região

de 275 nm é de baixa intensidade da lâmpada e portanto, a Tesolu -

ção do espectro de excitação também é baixa não sendo possível a

definição de picos nessa banda larga. Como a banda em 420 nm é

proveniente da limpada de xenônio, foram obtidos dois espectros de

excitação com emissões centradas em 420 e 493 nm, os quais correjí

pondem aos números de onda onde essas bandas são mais intensas (F^

gurasfil e 82).

Observou-se para a emissão em 420 nm, um espectro

com duas bandas fracas e uma banda larga e intensa a partir de

290 nm sendo que todas correspondem ã excitação da lâmpada(Figu-

ra81 ) , já no espectro com emissão centrada em 493 nm (Figura82)

observa-se bandas em 212, 234, 246 e a que inicia em 300 nm que

são da lâmpada e duas outras em 276 e 290 nm que são do ligante.

A princípio imaginou-se que todas as bandas que surgem no início

do espectro pertencessem ao ligante, porém quando se analisa o

espectro de excitação do ligante aspartame, observa-se essas mes_

mas bandas o que conduziu â conclusão de que as bandas em 212 ,

234 e 246 nm pertencem ã lâmpada de xenônio.
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Figura 81. Espectro de excitação do ligante L-histidina.

Xn= 420 nm; fx=fm= tj= i= 0,5 ; FCn- 290 nm.;

(unidades: fx, £m= mm; tj, i= nm).
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Figura 82.

433.03

Comprimento de onda (nm)

Espectro de excitação do ligante L-histidina.

\n' 493 nm; fx« fm- t^ i- 0,5 ; FCm- 290 nm

(unidades: f , f = mm; t., i» nm).
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0 composto contendo o íon Tb(III) foi excitado em

dois comprimento de onda diferentes: primeiramente em 284 nm (Fi-

gura&3 ), a qual forneceu um espectro de emissão com bandas em

481 e 545 nm além de vários picos da lâmpada na região inicial do

espectro. A banda em 481 nm que pode corresponder à transição D.

•* F, do íon terra rara é normalmente citada na literatura como

sendo a segunda mais intensa do espectro de enissão, encontra -se

aqui muito intensificada pelo fato de estar somada a picos da lâm

pada e de emissão do ligante que também é excitado em 284 nm. Ob-

servam-se também as bandas bastante fracas que correspondem às

transições D. •• F. e D 4 •*• em 585 e 622 nm.

6.62E 02

o
•o
ca

13

c
o

0.22E 02
450.03 650.00550.00

Comprimento de onda(nm)

Figura 83. Espectro de emissão do composto Tb (L-his),(C104)3.2H20.

nm,
284 nm; f 0,5 mm; fm= 0,2 min ; 0,5 nm; i« 1,0

FCV- 360 nm.

O outro espectro de emissão foi obtido com excití»

ção centrada en 320 nm (Figura 84).
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Figura 84.
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Espectro de emissão do comnosto Tb(L-his)J(C1O4)J.21^0

) = 320 nm; f = 0,5 mm ; f = 0,2 mm ; t.= 0,5 nm;
A A IH A

i= 1,0 nm; FC - 360 nm.

Nesse comprimento de onda há a excitação apenas do
ion Tb(III) e dessa forma, não se observa no espectro de emissão
a intensificação provocada pela emissão conjunta do ligante na
banda situada em 481 nm. Assim sendo, observam-se as emissões da
lâmpada no início do espectro e a banda mais intensa que correis
ponde à transição D. -» Fc do íon Tb(III). De forma menos pro-

^ 7nuncíada observa-se a banda que corresponde a transição D4 •*• F.
em 585 nm.

O espectro de excitação desse composto foi obtido

com emissão centrada em 543nm eapresentou picos em 220, 270 ,

281-289, 305 e 320 nm sendo que os que se estendem de 270 ã 300

nm estão sobrepostos as'bandas de excitação do ligante que possui

bandas nessa região. Esses picos correspondem às transições do
7 5 5

g p p m s a ç
nível 7F6 para os níveis 5 I 6 (270 nm), Ig (281-289 nm),
(305 nm) e 5H? (320 nm) (Figura 85)

H
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Figura 85. Espectro de excitação do conroostq Tb(L-his)3(C104)3 .2H2O

X_= 543 nm; f = 0,2mm ; f =0,5nm;t. = 0,5nm;i= 1,0 nm;

FCm- 440 nm.

0 composto de coordenação de Eu(III) com L-histi-

dina foi excitado em 394 nm (FiguTa 86)•
9.39E 03

•o
•H
<n
c

0.05E 03 '
553.00 750.00

Comprimento de onda (nm)

Figura 86. Espectro de emissão do comnosto Eu(L-his).

\ * 394 nm; f = l,0mm ; f * 0,2 mm ; FC = 440 nm
A A n Jii

t . = 0,5nm.
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Foram observadas bandas com desdobramentos nos com

primentos de onda 579 nm ( DQ -+
 7¥Q) , 591 e 595 nm (5D0 -*

 7Fj) ,

611, 613 e 615nm (5DQ -
 7?z). 650 nm (5DQ -

 7Fj) e 700 nm (5DQ *
7F 4).

Nos espectros dos compostos com Eu(III), fica eviden

te a baixa simetria desses. A banda que corresponde ã transição

DQ •+ F2) (hipersensitiva) a qual é de caráter de dipolo elé-

trico é muito mais intensa que a banda correspondente ã transição

Dfl •+ Fj que é originada por um mecanismo de dipolo magnético.

A intensidade muito maior para a banda que corresponde a transi -

ção DQ •*• F2 é característica de compostos de baixa simetria.C«i

so a banda que corresponde a transição de dipolo magnético Do +

Fj fosse mais intensa o composto seria altamente simétrico. Es-

sas considerações são ditadas pela regra de seleção de Laport? a

qual proíbe transições de dipolo elétrico em moléculas que possu-

am um centro de simetria.

O espectro de excitação desse composto foi obti-

do com emissão centrada em 611., 6 nm que é a freqüência de emi£

são mais intensa do íon Eu(IIl) (Figura 87).

3.11E 03 T" "

0)
3

-O
-ri

c
o

.18E 03 L
320.00

Figura. 87.

460.00 600.00

Comprimento de onda (nm)

Espectro de exc i tação do composto Eu(L-his )JÍCIO^
X *̂ 611,6 nm; f • l,0mm f - O. lnm; FC -440nm ;

t i - i - 0,5 nm.
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Esse espectro apresentou picos em 361 nm ( F •+•
J ü 4 ) , 376 nm ( F Q-

 J G 2 ) , 394 nm ( Fy - -L6) , 464 nm ( FQ ->
 J ^ 2 ) .

Os três primeiros estão superpostos a 'ima banda larga que se esten

de de 320 a 420 nm a qual é" uma banda de emissão da lâmpada de xe-

nõnio.

Do composto misto contendo os íons Eu(III) e Tb(III)

foram obtidos diversos espectros de emissão com excitação centrada

em comprimentos de ondas diferentes. A primeira excitação foi cen-

trada em 365 nm a qual excita fracamente o íon Eu(III). No espec-

tro de emissão correspondente observa-se somente as bandas carac-

r0 >D0terísticas das emissões desse íon; transições
5Do •* 7F 2,

 5Do -• 7F 4 em 578, 592, 614 e 697f respectivamente (Figu

ra 8 8 ) .

1.D7E 03

o
•D
«

• r-*

G
O

0.02E 83

Figura 88.

550. CS 703.33

Comprimento de onda (nm)

Espectro de emissão do composto EuTb(L-his)5(C104)6.4H20

X = 365 nn; f = f = t.- i= 0,5 Jim; FI - 365 nm ;

(unidades: f ( = mm; ti,,i» nm) .

A segunda excitação foi centrada em 317 nm a qual

excita o íon Tb(III) e produziu o espectro de emissão da figura

89 onde se pode observar uma banda larga com centro em 537 nm a

qual corresponde ã transição D 4 * F4 do íon Tb(III) e a banda

em 590 nm que corresponde â
4

transição ED "*
7F1do íon Eu(III).
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Figura 89. Espectro de emissão do composto EuTb(L-his)r(CIO.)-.

4H7O. \ = 317 mm; f - f « t-=i= 0,5; F C .L X A Kl 1 m

(unidades: f , f = nm; t-,i= nm).

Na região que vai de 400 ã 500 nm deste espectro

observa-se um conjunto de picos intensos que são parcialmente pro

venientes da lâmpada de xenônio. Aqueles que surgem entre 434 e

467 nm, parecem não ser da lâmpada, podendo pertencer ao ligante.

Uma afirmação a esse respeito não é* possível, já que o espectro

de emissão do ligante apresentou baixa resolução.

Quando o composto é excitado em 268 nm o qual é

um pico intenso de excitação do Ion Tb(III), o espectro de emis-

são obtido por essa excitação mostra a banda de emissão do íon

Tb(III) em 543 nm e as bandas de emissão do íon Eu(III) em 591 e

615 nm (Figura
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l.OiE 03
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Figura 90. Espectro de emiss lo do composto EuTb(L-his) 5(C10 4) 6 .
4H2O. X = 268 nm; f =0,3nm; f = 0,5 nm; t .=i=0,5nm.
FC -Vi s ; FC -UV.x m .

Essas emissões do íon Eu(III) com excitações no í

on Tb(III) parecem mostrar a existência de um mecanismo de trans-

ferência de energia intramolecular no composto.

Quando a excitação é feita em 219 nm que é um pico

fraco de excitação do íon Tb(III) não ocorre a emissão do íon

Eu(III) mas sim a banda mais intensa de emissão do íon excitado

(Figura 91). Surgem também aquelas bandas do início do espectro da

figura 89.

Não foi obtido espectro de emissão com excitação

centrada em 392 nm a qual é o pico de excitação mais intenso do

íon Eu(III) pelo fato de se poder estar excitando parcialmente

o íon Tb(III), já que o espectro de excitação do composto con-

tendo Tb(III) e L-histidina mostra uma banda larga nessa re-

gião que é proveniente da lâmpada, mas que pode conter também

excitações do íon terra rara.

Já nos espectros de excitação não se observa a

transferência de energia. 0 espectro de excitação do íon Tb(III)

produz apenas a excitação desse íon, não sendo observadas as H

nhas de excitação do íon Eu(III) (Figura 92) o mesmo ocorrendo

com o espectro de excitação desse íon, onde não se observa a

excitação simultânea do íon Tb(III) (Figura 93 ).
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Figura 91 . Espectro de emissão do composto EuTb(L-his)5(C104)6 <

4H2O. Xx= 219 nm; fx= 0,3 mm; fm= 0,5mm; t ^ i =

0,5 nm; FCm-UV.
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0.59E 03 I
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Figura 92. Espectro de excitação do composto EuTb(L-his)5(C104)6.
4H2O. *„,* 538 nm; ̂ "F,,,"^-!- 0,5;
(unidades: fv, f * mm; nm).
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Figura 93. Espectro de excitaçao do composto EuTb(L-his)

4H2O. V
F C m - 4 4 0 nm.

mm; f m = 0 , 5 mm; t. =i ! 0 , 5 nm;
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VIII.4. ESPECTROS DE EXCITAÇÃO E EMISSÃO DO LIGANTE ASPARTAME

E SEUS COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO

0 espectro de emissão deste ligante foi obtido com

excitação em 252 nm e náo apresentou bandas com exceção da banda

em 418 nm que é devida ã radiação proveniente da lâmpada de xenô-

nio (Figura 94). Desta forma, para a obtenção do espectro de exci^

tação centrou-se a emissão em um comprimento de onda qualquer do

espectro de emissão onde houvesse alguma intensidade. Escolheu-se

420 nm e obteve-se um espectro de excitação com bandas em 209 e

247 nij além da banda larga e intensa originada pela lâmpada de

xenônio (Figura 95). Comparando-se com o espectro da figura 81,ve-

rifica-se que essas bandas podem ser todas provenientes da lâmpa-

da.

9.14E 02

es
-a
c
&>

0.10E 02
403.00 500.00 603.00

Comprimento de onda (nm)

Figura 94. Espectro de emissão do l igante Aspartame.

Xx= 252 nm;

(unidades: ;

f_- i= 0,5 nn; FCx-Vis; FCm-290n«;

mm; nm) .

J
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Figura

Comprimento de onda (nm)

95. Espectro de excitação do ligante Aspartame.

>.m= 420 nm;

(unidades: f
p

i= 0,5nm;

-x' V nn' ti' i= nn)-
0 composto de coordenação contendo o ion Tb(III) foi

excitado em 351 e 373 nm (Figura 96 e 97 ) produzindo espectros mui-

to semelhantes com picos em 488, 543, 583 e 620 nm os quais corres-

pondem ãs transições D. -• 7F... D. -+ F , D. •+ F. e D, -* F».

Esses espectros mostram ainda em sua porção inicial as bandas prove

niente da fonte de radiação. 0 espectro de excitação, por sua vez,

mostra três picos de excitação centrados em 317 nm ( F, -+ H-), 351
7 5 7 " 5

nm ( F6 •* lg) e 37 2 nm ( F6 •+ LJQ) estando a emissão centrada em

543 nm. Além desses, o espectro mostra ainda um pico de emissão em

488 nm e que corresponde ã transição D^ •* ' F^. A aparência de ban-

das acopladas e largas é devida I banda larga de excitação da fonte

de radiação (Figura 98).
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Figura 96 . Espectro de emissão do composto T b ( A s p a r t a m e ) 3 ( C l ) 4 )

3H2O.
X = 31S nm; f - 0 ,2 mm ; f = 0 ,5 n n ; t - = i= 0 ,5 nm;x x m i
FC - 4 4 0 nm.m
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Figura 97. Espectro de emissão do composto Tb(Aspartame)^(CIO^)

3H2O.

A - 373 nm; f

FC - 4 4 0 nm.m

0,5 PIJ; t . = i s 0 , 5 nm;
1
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Figura 98. Espectro de exc i tacão do composto Tb(Aspartame)5(C104)
3H,0.'X = S46 nm; f = 0,2mm: f = 0,5mm; t . = i= 0,5 nm;

2 m A RI I

FC - 440 nm.
m

O composto de coordenação contendo o íon Eu(III)foi

excitado em 365, 394 e 464 nm produzindo espectros de emissão basi_

camente iguais com picos em 578, 592, 615 e 699 nm eqcorrespondem

às transições Do -»
 7F0,

 5D0 -
 7Fj, 5D0 *

 7F2 e
 5 D 0 *

 7F4 respecti

vãmente (Figuras 99 a 102.). Pode-se observar que nos espectros on

de foram utilizados filtros de interferência (Figura 99 e 102 ) hou

ve o desaparecimento da banda larga que se estende de 500 a 577 nm

nos espectros onde a radiação excitante não foi filtrada. Os espe£

tros obtidos com excitacão em 394 e 464 nm apresentaram desdobra-

mentos no pico que corresponde ã transição T)fl •* Yi. Outro espe£

tro de emissão desse composto com excitacão em 394 nm foi obtido em

condições instrumentais diferentes e apresentou melhor definição

de picos e desdobramentos (Figura 103). Por esses espectros eviden

cia-se também a baixa simetria desse composto. 0 espectro de excí̂

tação desse composto mostra picos em 361, 378, 394, 462 e 532 nm

estando a emissão centrada em 616 nm. Estes picos correspondem às

transições
7, . 5

* 5L 6,
 7F0 *

 5D3,

respectivamente (Figura 104).
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Figura 99. Espectro de emissão do composto Eu(Aspartame),

2H2O.

X = 365 nm; f = 0,5mm , f = 0,2 mm t.= 0,2 nm; i= 1,0

nm; FI - 365 nm.
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Figura 100, Espectro de emissão do composto Eu(Aspartame)3(C1O4)

2H2O.

X = 394 nm; f = 0,5 mm; f • 0,25 mm t.» 0,2 nm; i*
A ^% m i
1,0 nm; FCm- 550 nm.
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Figura 101. Espectro de emissão do composto Eu(Aspartame)-(C104),,

2H2O.

X = 464 nm; f = 0,5 mm; f = 0,25 mm t-= 0,2 nm; i =
1,0 nm; FC - 550 nm.
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Figura 102. Espectro de enissão do composto Eu(Aspartame)j(C104)3<

2H2O.
\ - 466 nm; f • 0,5 mm, f = 0,2 mm ; t.= 0,2 nm; i-
-«* « IH X

1,0 nm; FI * 466 nm.
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Figura 103. Espectro de emissão do composto Eu(Aspartame)
2H2O.
Xx= 394 nm; fx= 1,0 mm fm= 0,1mm ; FCm= 440 nm.
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Figura 104. Espectro de exc i tação do cor.posto Eu(Aspartame), (C10^),«

614,5 nm; f_« l,0mm • f_« O.iinin : FC_* 440 nm.

2H2O.
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Não foram obtidos espectros de excitação e emissão

do composto misto contendo Eu(III) e Tb(III) pelo fato deste ser

extremamente higroscópico. Moléculas de água presentes em qualquer

composto que apresente luminescência suprime parcialmente este

fenômeno podendo mesmo extingui-lo.

Vale ressaltar que todas as referências feitas an-

teriormente âs bandas da lâmpada de xenônio foram baseados no es-

pectro de excitação da Rodamina B(Figura 105).

8. ICE 03 r

0.D4E 03
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Figura 105. Espectro de excitação da Rodamina B.
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VI11.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Devido a baixa resolução do monocromador de excitação,

bem como, sua baixa capacidade de eliminar luz espúria, houve

necessidade de utilizar filtros auxiliares. Entretanto, houve

também dificuldade em se encontrar filtros apropriados para C£

da situação. Dessa forma, na grande maioria dos espectros ob-

servou-se o aparecimento de bandas provenientes da fonte de

xenônio. A utilização de filtros de interferência melhorou o

resultado experimental.

2. Não foi possível fazer, até o momento, correções espe£

trais relativas à variação da intensidade de emissão da lâmpa-

da e a variação da resposta da fotomultiplicadora na faixa

espectral considerada. Dessa forma, não se pode correlacionar

as intensidades das bandas observadas.

3. Dos resultados das seções anteriores, foi proposto que

os compostos mistos contém ligante em ponte. Apesar das difi-

culdades citadas acima, foi possível observar que somente no

composto contendo L-Histidina há transferência de energia Tb-»-

Eu, a qual pode envolver o ligante L-Histidina.



A P Ê N D I C E I

Figuras 3 a 7, 9 a 13, 15 a 21 , 24 a 67
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Figura 3. Sistema Nd:Asp (1:1)
Influência do pH nas intensidades relativas da tran-
siçio 4 I 9 / 2 -

 4G5/2,
 2G7/2.

16600

Figura 4. Sistema^NdrAsp (1:2)
A influência do pH nas intensidades relativas da trail

sição 4 I 9 / 2 -
 4G5/2,

 2G?/2.
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Figura 5. Sistema Nd:Asp (1:3)
A influencia do pH nas intensidades relativas da tran

siçlo 4 I 9 / 2 -
 4G5/2,

 2G7/2.

11600 ci«*'

Figura 6. Sistema Nd:Asp (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da tran

4
sicao I9/2 J5/2' b7/2'
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Figura 7. Sistema NdrAsp (1:4,5)
A influência do pH nas intensidades relativas da

- 4T 4,, 2,,
transição I9/2 '5/2' u7/2*
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A

1 8 2 0 0 16 6 o o cm

Figura 9. Sistema \Td:His (1:1)

A influência do pH nas intensidades relativas da

transição 4 I g / 2 •* 4G5/2>
 2G ? / 2 .

1 •

2 •

3 -

i> :

5 .

1.7 8

2.6 U

3.12

I..7 6

5.1.6

1 8 2 0 0
-1

16 6 0 0

Figura 10. Sistema Nd:His (1:2)

A influencia do pH nas intensidades relativas da
. - 4 4 2transirão I, ,„- G_ > G_ ..
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18 2 0 0 cm

Figura 11. Sistema Nd:His (1:4)

A influência do pH nas intensidades relativas da

transição 4Ig/2 * G5/2' G
5/2 7/2*

1 ( 2 0 0 16 6 0 0 CHI

Figura 12. sistema Nd:His (1:6)

A influência do pH nas intensidades relativas da

transição I 4G 2G
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1 B 2 O O 6 o o cm

Fieura 13. Sistema Nd:His (1:8)

A influência do pH nas intensidades relativas da
4

transição I9/2 G7/2"



-1

I «2 O O e 6 o o cm

Figura 15. Sistema Nd:Aspartame (1:1)

A influência do pH nas intensidades relativas da tran
4

siçao IQ/, •* 4r 2-
y/z G 5 / 2 , G 7 / 2 .

1 6 2 0 0 16600 cm

Figura 16. Sistema Nd:Aspartame (1:2)
A influência do pH nas intensidades relativas da tran
sição 4T _4r 2rTu
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1 8 2 0 0

Figura 17. Sistema Nd:Aspartame (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da

* I
- -transição l9/2

J5/2* G?/2*

1 020 D 1(600
-1

Figura 18. Sistema Nd:Aspartame (1:6)
A influência do pH nas intensidades relativas da

4" 2 rtransição •
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18 2 0 0 16600 cm
-1

Figura 19. Sistema Nd:Aspartame (1:8)
A influência do pH nas intensidades relativas da

4 4 ^
transição fi5/2' "G7/2*

1 8 2 0 0 ocm
-1

Figura 20. Sistema Nd:Aspartame (1:10)
A influência do pH nas intensidades relativas da

- 4 4 !
transição I 9/2 '5/2 J 7 /2*
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Figura 21. Sistema Nd:Aspartame (1:15)
A influência do pH nos intensidades relativas

4
da transirão I9/2 3S/2

i ,
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3 0 0 0 0 2 7 o o o cm

Figura 24. Sistena_Nd: Asp (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da transição

L9/2
4 2 4

D l / 2 * IU/2t D 3/2*

1-

2 -

3 .
<t •

5 -

1.6 2
2.1» 0

3.5 0

"•.2 2

5 > 3

J

I

1
1
V

\

2 >• 0 0 0 2 2 8 o
-1

Figura 25. Sistema Nd:Asp (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da

4
transição I9/2
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3 - 3.5 O

W - U.2 2

S- 5.". 3

2 2 >t O O 2 o * o ocm
-1

Figura 26. Sistema^NdiAsp (1:4)

A influência do pH nas intensidades relativas da tran-

sição 9/2 "* 11/2 -12 * 9/'* 15/2*

1 - 1.6 2

2 • 2.U 0

3 - 3.5 0

i. - M.2 2

5- 5> 3

2 0 i» 0 0 18*00 cm
-1

Figura 27. Sistema Nd:Asp (1:4)
A influencia do pH nas intensidades relativas da tran-

sição ' 4I 9 / 2 -
 4G 4r 2K

9/2' ü7/2* K13/2'
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1 e 2 s o 6 E o o cm
-1

Figura 28. Sistema Nd:Asp (1:4)

A influência do pH nas intensidades relativas da tran-

sição 4 I 9 / 2 -
 4G 5 / 2, G7/2.

«1 50 00 íit2 5 ocm

Figura 29. Sistema^NdíAsp (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da tran-

4
siçao Iy/2 9/2'
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uooo 0 cm
-1

Figura 30. Sistema^Nd:Asp (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da

- 4S 4F
l9/2 33/2* f7/2*

4
transição I,

A 1 - 1.6 2

2 • 2> 0

3 - 3.5 0

k - 1 , 2 !

5- SM 3

13 0 00 1 2 0 0 0 cm"1

Figura 31. Sistema Nd:Asp (1:4)
A influencia do pH nas intensidades relativas da

transição lg/2 "* ^ ^
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1- 1.6 2

2- 2 > O

3 - 3.5 D

W - >t.2 2

5- 5 ". 3

1 2 0 0 0 110 0 0 cnr1

Figura 32. Sistema Nd:Asp (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da tran
siçio I9/2 r3/2'



Ar !•••• -••*'

Figura 33. Sistema NdrGlu (1:4)

Bandas correspondentes às transições 4I0/7+
 4I) 1 /-,

 2I,, /,
 4D

Jf £ 1/Z 11/2 ' 3,

JJ8DO

Figura 34. Sistema NdrGlu (1:4)

Bandas correspondentes à transição 4 I Q / 2

Figura 35. Sistema Nd:Glu (1:4)

Bandas correspondentes as transições 4 I 9 / 2 -
 4 G n / 2 , (

2D2P)



A
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Figura 36. Sistema Nd:Glu (1:4)

Bandas correspondentes as transições I
4 2 -

7/2'

39/2 f

.6000 em

Figura 37. Sistema Nd:Glu (1:4)
Bandas correspondentes às transições I

G7/2*
9/2 '5/2'



-134-

Figura 38. Sistema Nd:Glu (1:4)
Bandas correspondentes à transição I9/2 "9/2"

Figura 39. Sistema Nd:Glu (1:4)

Bandas correspondentes às transições

!9/2
4S " 4F53/2« F7/2#



-135-

Figura 40. Sistema Nd:Glu (1:4)

Bandas correspondentes ãs transições Ig/2

F5/2*
V2

L ; oao

Figura 4 1. Sistema Nd:Glu (1:4)

Bandas correspondentes à trar.sição I g/ 2 •*•



Al

Figura 42. Sistema Nd:Málico (1:4)

Bandas correspondentes as transições I 9/2 D1/2 D 3/2*

Figura 43. Sistema Nd:Málico (1:4)

Bandas correspondentes ã transição I 9/2 1/2'
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Figura 44. Sistema Nd:Malico (1:4)
4 4

Bandas correspondentes as transições Io/7 ••
2 2 2 2 '
("D, P ) 3 / 2 . G K

Figura 45. Sistema Nd:Málico (1:4)

Bandas correspondentes as transições

G7/2«



- 1 3 8 -

Figura 46. Sistema Nd:Malico (1:4)

Bandas correspondentes às t r a n s i ç õ e s l9/2 '5/2'
"G.,

ir

s . •>$

Figura 47. Sistema Nd:Málico (1: 4)
- 4.Bandas correspondentes à transição I9/2 "9/2'
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Figura 48. Sistema Nd:Málico (1:4)

Bandas correspondentes as transições

l9/2 >3/2' h7/2*

13OD0 170OO
-I

Figura 49. Sistema Nd:Mãlico (1:4)

Bandas correspondentes às transições lq/2 *
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Figura 50. Sistema NdiMálico (1:4)
Bandas correspondentes à transição 3/2'
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2 <t O O O 2 2 S O O CIR

Fieura 51. Sistema Nd:L-his (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas

4 2
d a t r a n s i ç ã o I 0 / T •*• P-,l9/2 1/2*

22 « 0 0
2 o "• o o cm

-1

Figura 52. Sistema^NdiHis (1:4)
A influencia do pH nas intensidades relativas da transição
4 4



- 1 - 1 2 -

A 1-172

2 • 2 . 6 <•

3 - 3.6 a

<. - t . 1 7

5 • 5A 5

20U0 «•. o o c m

Figura 53. Sistema Nd:His (1:4)
A influencia do pH nas intensidades relativas da tran-
. -.. 4T 4r 4rsiçao I9/2 - G9/2, G7/2.

1 9 2 0 0 61 o o cm
-1

Figura 54. Sistema Nd:His (1:4)
A influência do pM nas intensidades relativas da tran-

" 4 4 2siçao I - G "
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1 S •• O O '"""cm"1

Figura 55. Sistema_Nd:His (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da

4 'transição I9/2 9/2*

1 * 0 0 0 3 D o D cm

Figura 56. Sistema^NdrHis (1:4)
A influencia do pH nas intensidades relativas da

4
transição I9/2 '3/2' h7/2*



A 1 -1.7 2

2 -2.S <•

3 - 3.6 S

i. • n.l 7

S - S > 5
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I 3 0 0 0 ]2oot cm
-1

Figura 57. Sistema^Nd:His (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da tran-

.-. 4, . 2,, 4^
siçao I9/2 79/2 5/2'

1 - 1 . 7 2

2 - 2.8 1.

3 • 3.6 8

it • K.1 7

5 - S.H 5

A
I1

IV':

12 0 0 0

Fir,ura 58. Sistema Nd:His (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas da tTan-

sição 4 I 9 / 2 -
 4 F 3 / 2 .
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3 0 0 0 0 2 7 0 0 0

Figura 59. fjistema Nd:Aspartame (1:4)

A influência do pH nas intensidades relativas das transições

[9/2 l/2'
4
D 3/2*

ZhOOt

Figura 60. Sistema Nd:Aspartame (1:4)

A influência do pH nas intensidades relativas
4 2
I * pda transição i/2*
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2 2 it O O 201100 cm"1

Figura 61. Sistema Nd:Aspartame (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas das

4T 4,. 2T 4T
transições I9/2 D1/2 D 3/2*

2 0 k 0 9 1 8". 0 0 _1

cm

Figura 62. Sistema Nd:Aspartame (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas das

transições 4 I g / 2 -
 4 G 9 / 2 ,

 4 G 7 / 2 ,
 2^
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18 2 0 16600 cm

Figura 63. Sistema^Nd-.AspaTtame (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas das

•*• 4 4 2
tTansiçoes I 0/T •* Ge/-,, G.'9/2 '5/2' J7/2'

1 5 1 0 D cm
-1

Figura 64. Sistema^Nd:Aspartame (1:4)
A influência, do pH nas intensidades relativas

4F,da transirão. I
9/2 9/2
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1 M O O O 1 3 0 0 0 c m

Figura 65. Sistema Nd:Aspartame (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas

- 4, 4r 4_
da transição '3/; 7/2

13 0 0 0

Figura 66. Sistema N'd:Aspartame (1:4)
A influência do pH nas intensidades relativas das

4 2 4
transições I9/,2 "* H9/2« F5/2*
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12 0 0 0 í o o o cm
-1

Figura 67. Sistema NdrAspartame (1:4)

A influência do pH nas intensidades relativas da tran
4 4. _ 4.

siçao I
9 / 2
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Tabelas 6 a 8, 12 a 28
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Tabela 6. Dados Referentes aos Espectros Preliminares (banda h i -

persens i t iva ) , em Diferentes Proporções Xd:I.-Asp e Va-

lores de pH do meio.

Proporção Conc.NdJ

(nol/1)
pH exp y A (cm) A corr vwax.

(cm)

vnax:

(cm"1)

0,03030 5,48 0,250 15,55 0,1944 6,42 8,15 17385

0,02995 4,26 0,250 15,50 0,1938 6,47 8,20 17380

1:1 0,02978 3,51 0,250 15,45 0,1931 6,48 8,15 17385

0,03437 2,00 0,250 18,00 0,2250 6,55 8,15 17385

0,02686 1,64 0,250 13,45 0,1681 6.26 8.15 17385

0,01985 5,53 0,200 13,10 0,1310 6.60 3,40 17360

0,01907 4,19 0,200 12,50 0,1250 6,55 8,20 17380

0,01881 3,34 0,200 12,25 0,1225 6,51 8,25 17375

0,01815 2,38 0,200 11,75 0,1175 6,47 8,20 17380

0,01711 1,81 0,200 10,90 0,1090 6,37 7.95 17405

1:2

0,01549 5,12 0,125 17,15 0,1072 6,92 8,35 17365

0,01480 4,45 0,125 16,25 0.1015 6.86 8,25 17375

1:3 0,01462 3,60 0,125 16,15 0,1009 6,90 8,20 17380

0,01416 2,60 0,125 16,15 0,09469 6,69 8,15 17385

0,01343 1,85 0,125 14,35 0,08969 6,68 8,15 17385

1:4

1:4,5

0,01217

0,01184

0,01168

0,01118

0,01029

5,49 0,125 13,50 0.08438 6,93 8,95 17305

4,44 0,125 13,10 0,08188 6,92 8,45 17355

0,125 12,60 0,07875 6,74 8,30 17370

8,20 17380

8,15 17385

3,75
2,50 0,125 12,00 0,07500 6,71
1,67 0,125 15,00 0,06875 6,68

0,01074 5,56 0,100 15,85 0,07925 7,38 8,30 17370

0,01052 4,24 0,100 14,60 0,07300 6,94 8,45 17355

0,01044 3,77 0,100 14,30 0,07150 6,85 8,30 17370

0,01012 2,71 0,100 13,60 0,06800 6,72 8,10 17390

0,009254 1,71 0,100 12,70 0,06350 6,86 8,20 17380
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Tabela 7. Pados Referentes aos Espectros Prelirinares(banda hi-

perser.sit iva) , en Diferentes Proporções Nd:L-his e

Valores de pH do Meio.

PropoTçio Ccnc.Nd3

(ir.ol/1)
pH exp y A(cn) Acorr

vnax. vmax.
£nax. (cm) (cn~ )

1:1

0,03270 5,45 0,250 17,30 0.2162 6,61 8,20 17380

0,02858 4,33 0,250 14,30 0,1788 6,26 8,20 17380

0,02679 3,16 0,250 13,10 0,1638 6,11 8.1S 17385

0,02674 2,34 0,250 13,00 0,1625 6,08 8,20 17380

0,02621 1,70 0,250 12.45 0,1556 5,94 8,15 17385

1:2

0.02396 5.46 0,200 16,85 0,1685 7,03 8,20 17380
0,01997 4.78 0,200 13,75 0,1375 6,88 8,20 17380
0,01945 3,12 0,200 13,25 0.1325 6.81 8,15 17385
0,01941 2,64 0,200 13,30 0,1330 6.85 8,20 17380
0.01910 1,78 0.200 12,85 0,1285 6,72 8,15 17385

0,01650 5,80 0,200 13,20 0,1320 8,00 8,15 17385
0,01516 4,48 0,200 10,95 0,1095 7,22 -8,15 17385

1:4 0,01513 3,02 0,200 10,80 0,1080 7,14 8,15 17385
0,01500 2,38 0,200 10,75 0,1075 7,17 8,20 17380
0,01470 1,91 0,200 10,50 0.10S0 7,14 8,15 17385

0,01274 5,87 0,125 14,15 0,08844 6,94 8,20 17380
0,01239 4,30 0,125 13,60 0,08500 6,86 8,20 17380

1:6 0,01218 3,05 0,125 13,40 0,08375 6,88 8,15 17385
0,01212 2,60 0,125 13,25 0,08281 6,83 8,20 17380
0,01182 1,84 0,125 13,15 0,08219 6,95 8,2n 17380

0,01010 5,80 0,100 14,40 0,07200 7,13 8,15 17385
0,009817 4,48 0,100 13,60 0,06800 6,93 8,15 17385

1:8 0,009509 3,03 0,100 12,95 0,06475 6,81 8,15 17385
0,009453 2,58 0,100 12,95 0,06475 6,85 8,10 17390
0,009064 1,80 0,100 12,15 0,06075 *.7O 8,10 17390



-153-

Tabela 8. Dados Referentes aos Espectros Preliminares(banda hi-

persensitiva), em Diferentes Proporções Nd:Aspartame

e Valores de pH do Meio.

Proporção

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1

1

2

4

6

:8

:10

:15

Conc.Nd5*
(nol/1)

0,02345
0,02327
0,02322
0,02296
0,02247

0,01535
0,01532
0,01526
0,01509
0,01475

0,009076
0,009056
0,009017
0,008827

0,008627

0,0063625
0,006332
0,006302
0,006124
0,005957

0,004957
0,004922

0,004899
0,004809
0,004701

0,004000

0,003985
0,003955
0,003881
0,003776

0,0027245
0,002709
0,002689
0,002616

pH

5,26
4,33
3,74
2,92

1,91

5,09
4,12
3,36
2,90
1,91

5,04
4,24
3,45
2,58

1,70

5,09
4,14

3,65
2,26
1,51

5,17
4,06

3,55
2,67
1,75

5,45

4,20
3,54
2,84
1,85

5,13
4,30
3,65
2,70

exp y

0,200

0,200
0,200

0,200

0.200

0,125

0,125
0,125
0,125
0,125

0,100

0,100
0,100

0,100
0,100

0,080
0,080
0,080
0,080
0,080

0,062

0,062
0,062
0,062
0,062

0,062
0,062
0,062
0,062
0,062

0,04
0,04
0,04
0,04

A (cm>

16,10
15,70
15,50
15,45

15,05

17,50

16,95
16,95
16,65
16,45

16,25
15,60
15,40
15,15

14,90

16,55
13,90
13,80
13,00
12,95

12,25
10,90
10,90
10,45
10,25

11,30

8,80
8,85

8,65
8,00

11,05
10,00

9,60
10,75

A corr

0,1610

0,1570
0,1550
0,1545
0,1505

0,1094

0,1059
0,1059
0,1041
0,1028

0,08125
0,07800
0,07700
0,07575
0,07450

0,066 20
0,05560
0,05520
0,05200
0,05180

0 ,03798
0,03379
0,03379

0,03240
0,03178

0,03503
0,02728
0,02744
0,02682
0,02480

0,02210
0,02000
0,01920

0,02115

max.

6.
6,
6.
7,

6.

7,

6 ,

6,

6,

6,

8,

8,

8,

8,

8,

10

8,

8,

8,

8,

7,

6,

6,
6,

6,

8

6

6

6

6

8,

7
7

8

87

74

67

73

70

13

91

94

90

97

95

61

,54

,58

,64

',40
,71

,76

,49
,70

,66

,86

,90

,74
,76

.76

,85

.94

,91

,57

,11
,38
,14

,08

vmax.
(cm)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8

,30

.25

,25

,20

.20

,25

,25

,25

,20

,25

,30

,25
,25

,20

.25

,25

,30

,25

,25

,20

.35

,25

,35

,20
,20

,30

,30

,30

,25
,25

,80

,75
,35

,20

vnax.
(cm"1)

17370

17375
17375
17380
17370

17375
17375
17375
17380
17375

17370

17375
17375
17380

17375

17375
17370

17375
17375
17380

17365
17375
17365
17380
17380

17370
17370
17370
17375
17375

17320
17325
17365
17380
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Tabela 12. Dadçs Referentes 30s E s t e d r c s do Sistejna Nd:Asn (1:4)

em pK= 1,62, Nd . = 0,009163
C 3 1C

Transição I9/2

2 L 1 5 / 2 . 4 D 1 / 2 , 4 D 5 / 2 ,

Area Area
exp x exp y ?

( « ) (cm"1)

10 0,062 61,50 19,1

1/2 10 0,020 10,3 1,03

G ( D " P ) " G 9/2* K15/2 10 0,020 37,8 3,73

4r 4r 2v
u 9 / 2 ' b 7 / 2 ' K

10 0,062 43,7 11,6

4 2 *
G 5 / 2 ' G7/2 10 0,125 34,0 21,2

"9/2 10 0,020 11,0 1,10

4S 4F
5 3 / 2 ' F 7/2

10 0,100 35,0 17,5

2H 4 F
H 9 / 2 ' hS/2

20 0,125 58,5 18,3

'3 /2 20 0 , 0 4 0 4 4 , 1 4 , 4 1

Ndc a l c = 0 , 0 1 0 2 9 M
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Tabela 13. Dados Referentes aos Espec t ros do Sistema NdrAsp (1 :4)

en pH= 2 ,40 , Nd c a l ( .= 0,01028

4
Trans ição I g , 2 exp x

Area Area

( c a ' ) (cm"1)

1 0

1/2
10 0,020 9,6 0,96

2r 2
10 0,020 41,8 41,8

4 r 4
G 9 / 2 ' G 7 / 2 , '13/2 10 0,062 49,8 15,5

V 2

b 5 / 2 '
10 0,125 .17,8 23,6

'9 /2 10 0,020 13,0 1,30

7/2 10 0,100 39,9 20,0

2H 4 F
M9/2« 5/2

20 0,125 61,9 19,3

'3 /2 20 0,040 50,5 5,05

N d calc
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Tabela 14. Pados Referentes aos Espectros do Sistema Nd:Asp (1:4)

em pH= 3,50, !Mcal = 0,01072 M

Transição I
Area Area

exp x exo y •> _i
(cm") (cm )

10 °'062 2 1 « 2

1/2
10 0,020 8,2 0,82

4 G n / 2 , (2D, 10 0,020 40,8 4,08

V V 2Kü9/2* u7/2' ^13/2 10 0,062 51,9 16,1

4 G 5 / 2 ,
 2G ? / 2 * 10 0,125 47,8 29,9

9 / 2
10 0,200 12,3 1,23

4 S 3 / 2 ,
 4 F ? / 2 10 0,100 42,0 21,0

2 H 4
M9/2' r5/2 20 0,125 64,5 20,0

3 / 2
20 0,040 55,3 5,53

Nd calc
M
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Tabela 15. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Nd= Asp (1:4)

em pH= 4 ,22 , Nd c a l c = 0,1086 M

Transirão l
9/2

Area Area
exp y -, -,

(cm") (cm"1)

10 0,062 73,4 22,8

1 / 2
10 0,020 8,1 0,81

4 G n / 2 . (2D, 2 P ) 3 / 2 . 10 0,020 41,8 4,18

4 G 9 / 2 , 4 G 7 / 2 . 10 0,062 55,5 17,2

4 G 5 / 2 , 2 G 7 / 2 10 0,125 51,5 32,2

9 / 2
10 0,020 14,2 1,42

4 S 3 / 2 , 4 F 7 / 2 10 0,100 41,8 20,9

2 H 9 / 2 , 4 F 5 / 2 20 0,125 65,9 20,6

3 / 2
20 0 ,040 5 3 , 0 5 ,30

Ndcalc= ° ' 0 1 1 8 4 »
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Tabela 16. Dados Referentes aos Espectros do Sistema N'drAsp (1:4)

em nH= 5,43, Ndcalc= 0,01194 M

Transição I9/2

, 4 4
L15/2' Jl/2» U5/2'

4
3/2

írea Área

exn x ext) y 2. , -K
(cn ) (cm *)

10 0,062 77,9 24,Z

1/2 10 0,020 9,3 0,93

( D* r)3/2 G9/2' K15/2 10 0,020 41,9 4,17

4 r 4 2
^ ' ^7/2' R13/2 10 0,062 57,8 17,9

2 ,
5/2' G7/2

10 0,125 54,1 33,8

Ndcalc= °' 0 1 2 1 7 w

10 0,020 14,6 1,46

3/2' F7/2 10 0,100 45,9 23,0

2 H 4
M9/2* h5/2 20 0,125 71,8 22,4

20 0,040 55,8 5,58
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Tabela 17. Dadçs Referentes aos Espectros do Sistema Nd:Glu (1:4)

em pH= 5,42, Ndcal(.= 0,01452

Transição
Area Area

exn x exn y 7 ,
(ei) (cm"1)

L15/2' Dl/2' D5/2* Ill/2* D3/2 10 0,080 89,5 35,8

1/2 10 0,020 9,8 0,92

' l u» ' J3/2' b9/2" K 15/2 10 0,020 14,2 7,42

4r 4r 2vG9/2' ü7/2' K13/2 10 0,080 68,8 27,5

4 G5/2' G7/2 10 0,200 49,7 49,7

'9/2 10 0,020 23,5 2,35

10 0,125 54,4 34,0

2 H 4
H9/2' h9/2 20 0,200 74,2 37,1

'3/2 20 0,062 47,3 7,33
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Tabcla 18. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Nd: DL

Itálico d:4) em nH=5,45 . Ndca]c= 0,01575 M

Transição I9/2

Area Area
exn x exp y -> _i

(cm") (cm1)

2, 4 4 2 4
L15/2' Jl/2' 5/2' 'n/2' u3/2 10 0,080 119,2 47,7

1/2
10 0,020 16,3 1,65

D t P )5/2' G9/2« K15/2
10 0,020 88,7 8,87

4r 4r 2KG9/2' G7/2* K13/2
10 0,100 70,3 35,15

2r

3/2' b7/2
10 0,200 62,8 62,8

F9/2
10 0,020 28,2 2,82

c
S3/2'

10 0,200 41,5 41,5

9/2 20 0,250 66,0 41,2

'3/2
20 0,062 63,7 9,87
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Tabela 19. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Nd:L-his

(1:4) em pH= 1,84, Nd c a l c = 0,01500 M

4
Transição exp x exp y

Area Area

(cm2) (cm"1)

L 15 /2 ' D l / 2 f D 5 / 2 ' T l l / 2 ' D3/2 10 0,100 74,55 37,28

1/2 10 0,020 11,65 1,16

G , ( D, P ) 3 / 2 . G 10 0,020 60,55 6,06

b9/2 ' °7/2« 1 0 0 , 1 0 0 4 8 , 5 5 2 4 , 2 8

4 2
7/2 10 0,200 34,8 34,8

'9/2 10 0,020 19,1 1,91

4 S 4

S 3 / 2 *
10 0,125 4J,SS 31 ,16

2H 4 F
" 9 / 2 ' 9/2

20 0,200 63,5 31,75

"3/2 20 0 , 0 8 0 2 8 , 5 5 , 7 0
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Tabela 20. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Nd:L-his

(1:4) em pH= 2,84, Ud j » 0,01578 M

. - 4, írea í r e a

Transição I<w2 ~* e x? x e x? ^
(cm2) (cm'1)

2 L 1 5 / 2 '
 4 ° l / 2 ' 4 D 5 / 2 «

 2 l l l / 2 « 4 l >5/2 1 0 ° » 1 0 0 1 0 5 ' 1 5 5 2 * 5 8

2 P 1 / 2 10 0,020 12,00 1,20

4 G 1 / 2 , (2D, 2 P ) 3 / 2 . 2 G 9 / 2 « 2 K 1 5 / 2
 1 0 ° ' 0 2 0 5 9 > 4 ° 5 ' 9 4

4 " ' 4 G 7 / 2 « 2 K 1 3 / 2
 1 0 ° ' 1 0 0 5 0 ' 4 0 2 5 » 2 0

4 G 5 / 2 , 2 G 7 / 2 10 0,200 39,55 39,55

4 F 9 / 2 10 0,020 19,90 1,99

10 0,125 51,50 32,19

20 0 r200 67,65 33,82r 5 / 2

4
F 3 / 2 20 0,080 28,80 5,76
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Tabela 21. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Md:L-his

(1:4) em pll= 3,16, Ndcalc= 0,01592 M

Transição IP/2

Area Area

exp x exp y 7 ,
(on ) (cm"1)

2. 4 4 2 4
L15/2' ul/2' u5/2' 1ll/2' u3/2 10 0,100 100,55 50,28

1/2
10 0,020 11,80 1,18

G1/2, ( D, 10 0,020 60,55 6,06

* K13/2
10 0,100 50,60 25,30

2r35/2 ' °7/2 10 0,200 37,60 37,60

r9/2
10 0,020 20,40 2,04

4F3/2 10 0,125 52,85 33,03

2H 4

M9/2'
10 0,200 67,65 33,82

'3/2
10 0,080 29,15 5,83



-164-

Tabela 22. Dados Referentes aos Esnectros do Sistema N'd:L-his

(1:4) em pH= 4,84, Nd = 0,01635 M

Transição I9/2

Area Area
exp x exp y ? _

(cm") (cm

10 0,100 120,00 50,28

1/2 10 0,020 12,55 1,26

Gl/2' ( D> P )3/2' G9/2* K15/2 10 0,020 62,50 6,25

V 4r 2Y
ü 9 / 2 ' l '7/2' K13/2

10 0,100 54,05 27,02

V 2r 7/2 10 0,200 39,90 39,90

'9/2 10 0,020 21,00 2,10

4D 4FU3/2' F3/2 10 0,125 54,95 34,3

2H 4F
"9/2' '5/2 20 0,200 70,40 35,20

'3/2 20 0,080 33,90 6,78
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Tabela 23. Dados Referentes 30s Esnectros do Ristena Nd:L-his

(1:4) em DH= 5,96, Nd j « 0,01654 M

Area Area
Transição I9/2 "* e x ^ x e x ^ ^

(cm ) (cm )

L15/2* D l / 2 * D 5 / 2 ' l\\/2* D3/2 10 0,100 127,6 63,8

2 P 1 / 2 10 0,020 12,4 1,24
1 / 2

2 , (2D, 2 P ) 3 / 2 , 2G 9 /2' 2lC15/2 1 0 ° ' 0 2 0 6 1 ' 3 6 ' 1 3

10 ° ' 1 0 0 5 S» 4 27'7

4 G 5 / 2 , 2 G ? / 2 10 0,200 42,4 42,4

4 F g / 2 10 0,020 21,7 2,17

4 S 3 / 2 , 4 F 7 / 2 10 0,125 55.7 34,81

2 H 9 / 2 , 4 F g / 2 20 0,200 71,1 35,55

20 0,080 32,15 6,43
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Tabela 24. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Nd:Asiiar

tame (1:4) em pH= 1,82, Nd - 0,08552 ?!

4 Area Area
Transição In/-> "* e x o x e x P Y •> -\

9 / 2 (cm^) (cm"J)

2L 4D 4D 2 1 4D
L15/2' u l /2* u5/2' 'H/2 1 u3/2 10 0,050 70,60 17,65

2 I
P 1 / 2 10 0,020 8,10 0,81 1

4 , (2D, 2 P ) 3 / 2 . 2Gg/2' 2|C15/2 1 0 ° ' 0 2 0 3 1 ' 9 0 3 ' 1 9 <

4 G 9 / 2 , 4 G 7 / 2 , 2 K 1 3 / 2 10 0,050 53,45 13,36

4 G s / 2 , 2 G ? / 2 10 0,080 48,95 19,58

4 F g / 2 10 0,020 '2,05 1,21

4 S 3 / 2 , 4 F 3 / 2 10 0,080 44,80 17,92

2 H 9 / 2 , 4 F 5 / 2 20 0,125 56,75 17,73

4 F 3 / 2 20 0,050 44,15 5,S2
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Tabela 25. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Ndí

tame (1:4) em pll= 2,88, Ndcalc= 0,008814 ?«

4 Arca Área
Transição Ig/2 - exp x exp y

2L 4D 4D 2I 4DL15/2' ul/2* u5/2' Ml/Z* '3/2 10 0,050 73,20 18,30

2P 1 / 2 10 0,020 7,40 0,74

4G 1 / 2, (
2D, 2 P ) 3 / 2 .

 2G 9 / 2,
 2K 1 5 / 2 10 0,020 40,95 4,10

4G 9 / 2,
 4G 7 / 2,

 2K 1 3 / 2 10 0,050 56,25 14,06

4G 5 / 2,
 2G 7 / 2 10 0,080 53,75 21,50

4F 9 / 2 10 0,020 11,70 1,17

4 S 3 / 2 ,
 4F 3 / 2 10 0,080 46,45 18,58

2H 9 / 2,
 4F 5 / 2 20 0,125 59,30 18,53

4F 3 / 2 20 0,050 43,40 5,42
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Tabela 26. Dados Referentes aos Espectros do S i s t e ra NdrAspar

tame (1:4) em nH= 3 , 6 1 , Nd c a l c = 0,008940 M

Transição I 9/2
ÂTea Xrea

exp x exr> y -, -,
(cm") (cm"1)

L15/2 • D l / 2 * D5/2* lU/Z> D3/2 10 0,050 74,00 18,50

1/2 10 0,020 7,75 0,78

4 G 1 / 2 , (2D, 2 P ) 3 / 2 . 10 0,020 35,10 3,51

V 4r 2w
^ ' b 7 / 2 ' K 13/2

10 0,050 58,10 14 ,52

4 r 2 r
ü 5 /2 ' b7/2

10 0,080 57,40 22 ,96

9/2 10 0,020 11 ,10 1,11

4 S 4

b 3 / 2 '
10 0,080 47,20 1 8 , 8 8

4
9 / 2 ' h 5 / 2 20 0,125 59 ,85 18 ,70

20 0,050 41 ,85 5 ,23
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Tabela 27. Dac'os Referentes aos Espectros do Sistema Ndríspar

tame (1:4) em pH= 4,10, Ndcal{.= 0,008970 M

Transição I9/2 exp x exT3 y
Área Ãrea

(cm2) (cm'1)

' X/2' 10 °'050 76'° 19'18

1/2 10 0,020 7,55 0,76

G1/2. ( D, P ) 3 / 2 i S/2' K 15/2 10 0,020 36,50 3,65

' K13/2 10 0,050 57,25 14,31

4 2
7/2 10 0,080 58,30 23,32

9/2 10 0,020 12,35 1,24

3/2 10 0,080 47,35 18,94

2H 4
M9/2'

20 0,125 60,55 18,92

"3/3
20 0,050 42,45 5,31
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Tabela 28. Dados Referentes aos Espectros do Sistema Nd:Aspa£

tame (1:4) em pH= 5,05, Ndc j = 0,009108 M

Transição I9/2 ext> x exp y
Area Area

(cm2) (cm"1)

10 °'050 80'12 20'05

1/2 10 0,020 8,10 0,81

4G 1 ] / 2, (2D, 10 0,020 37,50 3,75

4r 4r 2

N ' b7/2' 10 0,050 61,70 15,43

- 2r
bS/2' U7/2

10 0,080 63,70 25,48

"9/2 10 0,020 12,35 1,24

4r
3/2' F3/2 10 0,080 52,45 20,98

20 0,125 64,70 20,22

"3/2 20 0,050 40,15 S.02
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