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O cristal dipeptídeo L-Alanil-L-alanina (Ala-Ala) foi estudado através da técnica de 

espalhamento Raman polarizado submetido a deformações homogêneas. Os cristais 

foram crescidos pela técnica de evaporação lenta a partir de uma solução aquosa 

supersaturada do pó do cristal. Medidas de raios-x foram realizadas para confirmar a 

estrutura cristalina do cristal. Foram realizadas medidas de espalhamento Raman 

polarizado a temperatura ambiente, bem como análise da teoria de grupos para o grupo 

fator C4  juntamente com uma classificação exploratória dos modos normais de vibração 

do cristal. As medidas de espalhamento Raman foram realizadas em baixas 

temperaturas, entre 300 K e 11 K e 11 K e 300 K, e altas temperaturas, entre 300 K e 

520 K e 520 K e 300 K, na região espectral de 50 a 3300 cm-1. Da análise dos resultados 

das medidas de baixas temperaturas foi possível concluir que o cristal exibe uma 

transição de fase de segunda ordem, entre 80 e 60 K, passando continuamente da 

estrutura tetragonal com grupo fator C4 para uma estrutura monoclínica com grupo fator 

C2 mantendo o mesmo número de moléculas na célula primitiva. O mecanismo proposto 

para explicar a transição de fase é a ocupação de sítios de simetria C1 não equivalentes 

pelos íons moleculares CH3 numa estrutura monoclínica pertencente ao grupo fator C2. 

O cristal manteve-se estável em todo o intervalo de alta temperatura estudado. Nestas 

experiências foram observadas apenas mudanças quantitativas nas frequências e larguras 

de linha dos modos Raman estudados, que é normal para qualquer material submetido a 

variações de temperaturas da ordem de 220 K. Medidas de espalhamento polarizado no 

cristal de Ala – Ala  no intervalo de pressão entre 0,1 GPa e 6,3 GPa, na compressão, e 

de 6,3 GPa e 0,1 GPa, na descompressão, na região espectral de 100 cm-1 a 3400 cm-1 

mostraram dois intervalos de pressão em que ocorrem diversas mudanças qualitativas; o 

primeiro entre 1,7 GPa e 2,3 GPa  e  o segundo entre 4,5 GPa e  4,9 GPa.  Entre 1,7 GPa 

e 2,3 GPa foram observadas mudanças qualitativas significantes na região dos modos 

externos, tais como, o desaparecimento de um modo da rede em torno de 130 cm-1 e o 

comportamento anômalo de outro modo da rede em torno de 110 cm-1 para pressão de 

1,7 GPa. Estas mudanças qualitativas sugerem que o cristal exibe uma transição de fase 

Resumo  
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estrutural de segunda ordem. As outras regiões do espectro Raman do cristal 

apresentaram diversas mudanças qualitativas continuas no comportamento dos modos 

Raman das unidades que participam diretamente das pontes de hidrogênio, indicando 

que o cristal apresenta reorientações espaciais dos grupos moleculares CO2, CH3 e NH3. 

Estas mudanças qualitativas caracterizam uma transição de fase estrutural de segunda 

ordem. As principais mudanças qualitativas observadas entre 4,5 GPa → 5,2 GPa são o 

desaparecimento dos modos  externos e, quantitativamente, um grande aumento na 

largura de linha dos modos Raman indicando que o cristal exibe uma desordem na 

estrutura cristalina durante a transição de fase de altas pressões, possivelmente uma 

amorfização. Na descompressão da amostra os espectros Raman são quase que 

totalmente recuperados na sua forma inicial indicando que o cristal apresenta transições 

de fase reversíveis. 
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Abstract  

 

 

 

The dipeptide L-Alanyl – L-Alanine crystal was studied through polarized Raman scattering 

submitted to homogeneous deformations. The crystals were grown by slow evaporation 

technique from an aqueous supersaturated solution of the crystal powder. Rays-x 

diffractions measurements were realized to confirm a crystalline structure of the crystal. 

Polarized Raman scattering measurements were performed at room temperature, as well 

as the analysis of the group theory t o  t h e  C 4  f a c t o r  g r o u p  a n d  a tentative 

assignment of the vibrational modes of crystal. Raman scattering measurements in the 

crystals as a function of temperature were realized between two intervals of 

temperature: first, at low temperature between 300 K and 11 K e 11 K and 300 

K, and second, at high temperature between 300 K e 520 K and 520 K e 300 K, 

in the spectral range of 50 cm-1 to 3400 cm-1. From the results of low temperature 

measurements, it was possible to conclude that the crystal undergoes a second-order 

phase transition between 8 0  K and 6 0 K, from a tetragonal structure with C4 factor 

group to a monoclinic structure with C2 factor group, maintaining the same number of 

the molecules per primitive cell. The suggested mechanism to explain the phase 

transition is the occupation of non-equivalent sites by CH3 molecular groups present at 

Ala-Ala molecule. On the other hand, the crystal remained stable i n  t h e  h igh 

temperature range studied, and the changes observed in the Raman spectra showed no 

evidence that the Ala-Ala crystal undergone phase transition or changes in molecule 

conformation. In those experiments were observed only quantitative changes in frequency 

and widths of the Raman modes, which are normal for any material subjected to 

variations in temperatures around 220 K. Raman scattering measurements in the crystals as 

a function of pressure in the pressure range between 0,1 GPa and 6,3 GPa, in 

compression and of 6,3 GPa and 0,1 GPa, in decompression, in the spectral 

region between 100 cm-1 and 3400 cm-1 showed two ranges where several 

qualitative changes occurred; the first, in low pressure interval between 1.7 GPa 
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and 2.3 GPa and the second, at high pressure interval, between 4.5 GPa and 4.9 GPa. 

Between 1.7 GPa and 2.3 GPa, it was observed qualitative changes as well as the 

disappearance of an external mode around of 130 cm-1 and the anomalous behavior of 

other external mode around of 110 cm-1 for pressures of the order of 1,7 GPa. These 

qualitative changes suggest that the crystal exhibits a second order structural phase 

transition. Qualitative changes also were observed in others regions of the Raman 

spectrum through of special reorientation of the molecular groups CO2, CH3 and NH3. 

These qualitative changes characterize a structural second order phase transition. The 

mains qualitative changes observed between 4,5 GPa and 5,2 GPa were the disappearance 

of the external modes and the an large increasing of the width of the Raman modes, 

suggesting that the crystal exhibits a structural disorder in the crystalline structure when 

undergoes a phase transition for high pressures, possibly a amorphization. When 

performing decompression of the sample, the Raman spectrum returns to its initial form 

relative to pressure of 0,1 GPa indicating reversibility of phase transitions. 
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Os aminoácidos, além de serem importantes compostos biológicos isoladamente 

são componentes formadores de compostos orgânicos mais complexos, os peptídeos, as 

proteínas, essenciais aos organismos vivos. Os peptídeos são classificados como: 

dipeptídeos que são estruturas mais simples constituídas de dois aminoácidos [21], [47] até 

oligopeptídeos mais complexos [48], [49] e polipeptídeos [15], [20]. 

Os peptídeos são compostos orgânicos importantes, não só pela sua capacidade 

de formar proteínas, mas por desempenhar um importante papel em vários processos 

fisiológicos e biológicos nos organismos vivos [21]. Entre as funções biológicas 

desempenhadas por peptídeos estão suas capacidades de atuarem como 

neurotransmissores e hormônios. Além disso, eles são importantes por serem componentes 

de várias cadeias de proteínas e por participarem do nosso metabolismo biológico. 

Como consequência disto, os peptídeos têm recebido atenção especial dos 

pesquisadores da área farmacológica. Outros usos como, por exemplo, agentes 

antibióticos e imunológicos também são campos de estudo para os peptídeos [47]. 

Como consequência, o estudo de peptídeos tem crescido consideravelmente em 

importância nas últimas décadas. Apesar de sua origem ser creditada a Emil Fischer em 

um artigo sobre a síntese do dipeptídeo glicilglicina em 1901 [48], o assunto permaneceu 

relativamente dormente por anos, devido às dificuldades de síntese de peptídeos. Após a 

síntese de um hormônio ativo, o octapeptídeo oxitocina, por du Vigneaud Vincent et al. 

em 1951 [49], a variedade de peptídeos que ocorrem naturalmente e de formas análogas 

cresceu junto com a demanda por eles e pelo estudo de suas propriedades. O estudo de 

peptídeos varia em escopo e métodos [5–9]. A espectroscopia vibracional tornou-se 

poderosa ferramenta na investigação científica de proteínas e peptídeos e, como tal, 

vários estudos sobre propriedades vibracionais dos peptídeos têm sido realizados [10–

14].  

O L-Alanil - L-Alanina (Ala-Ala) é um dos peptídeos mais simples, mas nenhum 

estudo sobre as suas propriedades vibracionais em condições extremas são encontrados 

na literatura, apesar de alguns trabalhos realizados à temperatura ambiente, no material 

policristalino, foram apresentados [15–18]. O conhecimento das propriedades 

vibracionais e estruturais de peptídeos é relevante uma vez que os mesmos têm potencial 
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de uso em medicina. 

O dipeptídeo Ala – Ala cristaliza-se numa estrutura tetragonal com oito moléculas 

na célula unitária pertencendo ao grupo espacial I4(C4
5). 

Vemos que existem algumas importantes questões de interesse científico que 

precisam ser formuladas e respondidas neste contexto: 

 1 - O Ala – Ala na forma cristalina ou policristalino exibe alguma transição de fase 

quando submetido a variações de temperatura? Já foi observado anteriormente, que o Ala – 

Ala policristalino exibe uma transição de fase no intervalo entre 80 K e 60 K quando 

submetido a variações de temperatura entre 300 K e 20 K [ 52 ] . 

 2 – O Ala - Ala na forma cristalina ou policristalino exibe alguma transição de fase 

quando submetido a variações de pressão hidrostática?  

 3 - Se existirem, estas transições de fase são reversíveis?  

 4 – Se o cristal de Ala – Ala exibe transições de fase quando submetido a variações 

de temperatura ou pressão, as novas estruturas são cristalinas ou amorfas? 

 5 – Existem meios de estabilizar as novas estruturas nas condições normais de 

temperatura e pressão? 

 6 – A nova estrutura do Ala – Ala mantém suas propriedades características em 

processos fisiológicos ou biológicos? 

No presente trabalho tentaremos responder parte destas questões usando a técnica 

de espectroscopia Raman por ser uma poderosa ferramenta usada na caracterização de 

materiais. As medidas de espalhamento Raman fornecem informações precisas 

quantitativas do comportamento das frequências e larguras de linhas dos modos óticos 

ativos no Raman, assim como, informações qualitativas sobre transições de fase que um 

material possa exibir quando submetido a variações de temperatura ou pressão. 

Para responder parte das questões acima realizamos: 

1 – Os espectros Raman do cristal de Ala – Ala foram estudados no intervalo de 

temperatura desde 11 K a 520 K. Foram realizadas duas medidas distintas; a primeira com 

o cristal submetido a variações de temperatura de 300 K a  11 K e de 11 K a 300 K. A 

segunda, com a temperatura variando de 300 K a 520 K e de 520 K a 300 K, com  o 

objetivo de determinar o comportamento dos modos Raman, observarmos alguma 

transição de fase e determinar se a transição de fase é reversível. Os resultados e discussão 

são apresentados do Capítulo 5. 

2 - Os espectros Raman do cristal de Ala – Ala foram estudados no intervalo de 

pressão hidrostática de 0,1 GPa a  6,3 GPa e de 6,3 GPa a 0,1 GPa, com objetivo de 
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determinar o comportamento dos modos Raman, observarmos alguma transição de fase e 

determinar se a transição de fase é reversível. Os resultados e discussão são apresentados 

do Capítulo 6. 

No Capítulo 2 é apresentada a estrutura detalhada do cristal estudado. O aparato 

experimental utilizado é apresentado no C apítulo 3. Em seguida, no C apítulo 4, são 

apresentados os resultados de espectroscopia Raman polarizado à temperatura ambiente 

bem como a teoria de grupos para o cristal estudado. Finalmente, as conclusões e 

perspectivas do presente trabalho são apresentadas no Capítulo 7. 
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Neste capítulo são apresentadas as características estruturais do cristal Ala-Ala 

estudados neste trabalho. 
 

À temperatura ambiente, o cristal do dipeptídeo L-alanil-L-alanina (Ala-Ala), cuja 

fórmula molecular é C6H12N2O3, tem estrutura tetragonal com oito moléculas por célula 

unitária. A fórmula planar da molécula de Ala-Ala assim como a estrutura tridimensional da 

forma zwitteriônica estão representadas na figura 1 (a-b). Da figura 1(b) é possível observar 

que, na forma zwitteriônica, um dos hidrogênios pertencentes à carboxila é deslocado para o 

grupo amino. O cristal de Ala-Ala pertence ao grupo espacial não centrossimétrico C4
5 (I4) e 

as dimensões da célula unitária são: a = b = 17,985 Å e c = 5,154(1) Å  [1]. Os principais 

dados cristalográficos são apresentados na Tabela 1. A célula unitária do cristal de Ala-Ala, 

determinada por Fletterick et al.  [1] a partir de difração de raios-X, é mostrada na Figura 2, 

assim como as interações intermoleculares no cristal de Ala-Ala.  

 

 

 

(a) 

 

(b)  

Figura 1(a) Fórmula planar da molécula de Ala-Ala; (b)Estrutura tridimensional da forma 
zwitteriônica da molécula de Ala-Ala. 
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Tabela 1 – Dados cristalográficos para o cristal de Ala-Ala. 

Fórmula molecular C6H12N2O3 

Estrutura Tetragonal 

Grupo espacial I4 (C4
5) 

Parâmetros de rede a = 17,985 Å 

b = 17,985 Å 

c = 5,154 Å 

Volume da célula unitária 1667,11 Å3 

Número de moléculas por célula 

unitária 

8 

 
 

As moléculas de Ala-Ala formam uma rede tridimensional através de ligações de 

hidrogênio do tipo N-H...O entre as carboxilas e o grupo amino. Cada molécula é ligada a 

seus vizinhos através de um total de oito pontes de hidrogênio, onde cada átomo de 

 
Figura 2 – Célula unitária do cristal de Ala-Ala. 
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nitrogênio N1 forma três ligações com oxigênios de três diferentes moléculas. Na Tabela 2 

estão listados os parâmetros geométricos das ligações de hidrogênio. Todos estes 

comprimentos de ligação encontram-se entre 2,80 e 2,86 Å, essas distancias são bem 

curtas, compatíveis com a da L-alanina [6,7], indicando que as interações são 

moderadamente forte. A visão da célula unitária do cristal ao longo do eixo c é mostrada 

na Figura 3.  

 

Tabela 2 – Parâmetros geométricos das ligações de hidrogênio do cristal de Ala-Ala  [1]. 
Ligações 

D-H...A 

Distância (Å) 

H...A 

Distância (Å) 

D...A 

Ângulo (º) 

D-H...A 

N(1)-H(1)...O(3) 2,05 2,805 171,8 

N(1)-H(2)...O(3) 1,96 2,834 172,5 

N(1)-H(3)...O(2) 2,09 2,863 148,2 

N(2)-H(4)...O(2) 1,90 2,849 176,5 

 

 
Figura 3 – Célula unitária do cristal de Ala-Ala vista ao longo do eixo c. 
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O arranjo das moléculas de Ala-Ala no cristal é dominado por uma simetria de 

ordem quatro, como mostrado na Figura 3. A primeira ligação mostrada na Tabela 2 

desempenha um papel fundamental na formação do anel em torno do eixo principal de 

simetria; a segunda ligação, liga o anel ao grupo equivalente no centro da célula; enquanto 

a terceira conecta este anel com aquele diretamente abaixo através do eixo c. Esse arranjo é 

adicionalmente estabilizado pela ligação de hidrogênio entre o nitrogênio peptídico N(2) e 

um oxigênio da carboxila da molécula adjacente através do eixo c. As outras quatro 

ligações intermoleculares são, obviamente, as complementares formadas pelos dois 

átomos de oxigênio da carboxila. 

Na Tabela 3 são exibidas as coordenadas fracionárias da molécula Ala-Ala 

determinadas por Fletterick et al.  [1]. 

 

Tabela 3 – Coordenadas fracionárias dos átomos da molécula Ala-Ala  [1]. 

Átomo 104 x (Å) 104 y (Å) 104 z(Å) 

N(1) -1900 2070 4397 
N(2) -104 2770 2159 
O(1) -1259 2719 292 
O(2) 711 2396 -3284 
O(3) 1452 2580 0 
C(1) -794 1296 4076 
C(2) -1069 2093 4355 
C(3) -824 2568 2044 
C(4) 265 3180 91 
C(5) 618 3882 1167 
C(6) 857 2678 -1175 
H(1) -2055 1925 3112 
H(2) -2083 2524 4452 
H(3) -2073 1783 5601 
H(4) 172 2672 3681 
H(5) -902 2322 5939 
H(6) -53 3283 -1211 
H(7) -356 1295 3953 
H(8) -943 1015 5711 
H(9) -1025 1075 2062 

H(10) 864 4134 182 
H(11) 315 4255 1652 
H(12) 1075 3685 2522 
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              As distâncias intramoleculares e os ângulos de ligações da molécula Ala-Ala estão 

listados na tabela 4 e 5  respectivamente, conforme obtidas por Fletterick et al. [1]. 

 

Tabela 4 – Distâncias intramoleculares da molécula Ala-Ala. 

Ligações Distância (Å) 

N(1)-H(1) 0,77 
N(1)-H(2) 0,88 
N(1)-H(3) 0,87 
N(2)-H(7) 0,95 
C(1)-H(7) 0,79 
C(1)-H(8) 1,02 
C(1)-H(9) 1,19 
C(2)-H(5) 0,96 
C(4)-H(6) 0,90 

C(5)-H(10) 0,94 
C(5)-H(11) 0,89 
C(5)-H(12) 1,14 
O(1)-C(3) 1,226 (4) 
O(2)-C(6) 1,228 (5) 
O(3)-C(6) 1,241 (4) 
N(1)-C(2) 1,494 (4) 
N(2)-C(3) 1,344 (4) 
N(2)-C(4) 1,457 (4) 
C(1)-C(2) 1,523 (5) 
C(2)-C(3) 1,530 (4) 
C(4)-C(5) 1,518 (5) 
C(4)-C(6) 1,539 (4) 
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Tabela 5 – Ângulos das ligações intramoleculares da molécula Ala-Ala. 

 

Ligações Ângulo (º) 

H(1)-N(1)-H(2) 103,0 

H(1)-N(1)-H(3) 106,1 

H(2)-N(1)-H(3) 113,8 

H(4)-N(2)-C(4) 119,4 

H(4)-N(2)-C(3) 117,6 

H(7)-C(1)-H(8) 108,4 

H(7)-C(1)-H(9) 105,1 

H(8)-C(1)-H(9) 117,5 

H(5)-C(2)-N(1) 108,5 

H(5)-C(2)-C(1) 112,2 

H(5)-C(2)-C(3) 109,4 

H(6)-C(4)-N(2) 111,0 

H(6)-C(4)-C(5) 111,5 

H(6)-C(4)-C(6) 104,1 

H(10)-C(5)-H(11) 98,6 

H(10)-C(5)-H(12) 105,6 

H(11)-C(5)-H(12) 120,9  

C(3)-N(2)-C(4) 122,9 ( 3) 

C(1)-C(2)-N(1) 107,4 ( 3) 

C(1)-C(2)-C(3) 110,9 (4) 

C(3)-C(2)-N(1) 108,4 ( 3) 

N(2)-C(3)-O(1) 125,9 (3) 

N(2)-C(3)-C(2) 113,2 ( 3) 

C(2)-C(3)-O(1) 120,9 ( 3) 

N(2)-C(4)-C(5) 110,1 (3) 

N(2)-C(4)-C(6) 109,2 (2) 

C(5)-C(4)-C(6) 110,7 (3) 

O(2)-C(6)-O(3) 123,9 (3 ) 

O(2)-C(6)-C(4) 118,0 (3) 

O(3)-C(6)-C(4) 118,1 (3) 
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        Neste capítulo são apresentados os arranjos experimentais utilizados neste 

trabalho. 
 

3.1 Crescimento dos Cristais 

 

Os cristais de Ala-Ala foram crescidos no Laboratório de Crescimento de Cristais 

da Universidade Federal do Ceará, pelo método evaporação lenta do solvente. Tal 

processo consiste na dissolução do reagente (obtido da Sigma Aldrich) em água 

destilada. Verificando a solubilidade do reagente, preparou-se uma solução 

supersaturada. Em seguida, a solução foi colocada em um béquer e o mesmo foi coberto 

por um filme PVC, onde foram feitos pequenos orifícios para permitir a saída da água 

evaporada com o tempo. A Figura 4 apresenta os cristais obtidos por esse método. 
 
 
 
 

 

Capítulo 3 – Procedimentos experimentais 

Figura 4 – Cristais de Ala-Ala obtidos pelo método evaporação lenta do 
solvente. 
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Com o objetivo de confirmar a estrutura cristalina da amostra crescida, foi 

realizado um experimento de difração de raios-x de policristais a temperatura ambiente. 

Esse experimento foi realizado no Laboratório de Espectroscopia Vibracional e 

Molecular do Departamento de Física da UFC onde foi utilizado um Difratômetro de 

Raios-X (modelo D8 Advance, da Bruker Optics) utilizando radiação monocromática de 

Cu Kα.  

Utilizando o programa Expo2014 (versão 1.14.10) [20] foi realizado o 

refinamento Rietveld a partir do arquivo CIF (Crystallographic Information File) 

publicado por Fletterick [19] obteve-se o difratograma de raios-x de policristais teórico e 

experimental do cristal de Asp-Ala. A Figura 5 mostra os difratogramas experimental e 

teórico obtidos. É possível observar nesta figura uma correspondência de posições e 

intensidades nos difratogramas experimental e o do teórico, o que nos leva a afirmar que 

os dois padrões de difração correspondem à mesma estrutura cristalina. 
 

Figura 5 – Difratogramas experimental e teórico obtidos para o cristal 
de Ala-Ala. 
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3.2 Experimentos de Espectroscopia Raman 

 

Os espectros Raman dos cristais foram obtidos em uma geometria de 

retroespalhamento (backscattering). Nos experimentos foi utilizado laser de argônio 

modelo inova 70c, operando na linha de 514,5 nm. Após ser espalhada pela amostra, a 

luz era analisada pelo espectrômetro modelo T64000 da Jobin-Yvon equipado com um 

sistema de detecção do tipo CCD (Charge Coupled Device) resfriado a nitrogênio (N2) 

líquido (Figura 6) e um sistema de micro-análise. As fendas do espectrômetro foram 

ajustadas de modo a fornecer uma resolução espectral da ordem de 2 cm-1. O sistema 

de micro-análise constituía-se de uma câmera de vídeo ligada a um monitor e adaptada a 

um microscópio confocal Olympus BX40 com uma lente objetiva plano-cromática com 

distância focal de 20 mm e abertura numérica 0,35. O objetivo principal do sistema de 

micro-análise era focalizar o feixe do laser sobre a superfície da amostra com precisão. No 

caminho óptico foram colocados polarizadores com o objetivo de obter luz polarizada 

quando necessário. Os experimentos de espectroscopia Raman polarizado foram realizados 

em diferentes geometrias de espalhamento. 
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Figura 6 ─ Sistema de micro-análise utilizado nos experimentos de espectroscopia Raman. 

 

 

3.2.1 Experimentos de espectroscopia Raman a baixas temperaturas 
 

Nos experimentos de espectroscopia Raman a baixas temperaturas foi utilizado 

um criostato (Figura 7) modelo DE202S (da Air Products and chemicals Inc.), no qual 

estava acoplado um sistema (Figura 8) de alto vácuo (modelo E2M8 da Edwards Vacuum 

Ltda.). A refrigeração do criostato foi feita utilizando um sistema de ciclo fechado de 

hélio da Air Products and Chemicals Inc. modelo 0-10000HR, que bombeia o gás hélio 

até a  extremidade do criostato onde a amostra é colocada. 
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Figura 7 ─ Criostato utilizado nos experimentos de espectroscopia Raman a baixas 

temperaturas. 
 

 
 

 
Figura 8 ─ Sistema de alto vácuo utilizado nos experimentos de espectroscopia Raman a 

baixas temperaturas. 
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3.2.2 Experimentos de espectroscopia Raman a altas temperaturas 
 

Nos experimentos de espectroscopia Raman a altas temperaturas foi utilizado 

um forno resistivo homemade baseado no modelo TS 15000 da Linkam Scientific 

Instruments (Figura 9). A refrigeração do forno foi feita com água e o controle de 

temperatura foi realizado utilizando um termopar tipo S (Platina/Ródio-Platina) e um 

controlador modelo HW4200 da Coel Controles Elétricos Ltda. 
 
 

 
Figura 9 ─ Forno resistivo utilizado nos experimentos de espectroscopia Raman a altas 

temperaturas. 
 

3.2.3 Experimentos de espectroscopia Raman a altas pressões 
 

Para a realização dos experimentos de espectroscopia Raman a altas pressões 

hidrostáticas, utilizou-se uma célula de pressão a extremos de diamantes (DAC - 

Diamond Anvil Cell), modelo NBS. A Figura 10 mostra a representação esquemática 

desta célula de pressão. 
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Figura 10 – Ilustração esquemática da célula de pressão utilizada nos experimentos de 

espectroscopia Raman a altas pressões. 

 

Na Figura 10 é possível distinguir as seguintes partes do equipamento: 
 

1. Parafuso principal: A força externa e aplicada ao parafuso, onde o controle de 

pressão e feita pelo giro do parafuso; 

2. Alavanca e molas: Responsável pela transmissão de pressão nos diamantes 

durante o giro do parafuso; 

3 e 4. Diamantes superior e inferior (fixo): Responsável pelo fechamento da 
 

gaxeta; 
 
 
 

5. Gaxeta: É uma peça feita de liga metálica ( aço inox 301), onde são colocados 
 

o um pedaço de rubi e as amostra a serem medidas; 
 

6. Fluido transmissor: geralmente consiste numa mistura de metanol e etanol 

numa proporção de 4:1, outro tipo também bastante utilizado e nujol (Óleo mineral 

consiste em mistura de hidrocarbonetos líquidos obtidos do petróleo); 

7. Rubi: É utilizado como sensor de pressão, colocado no interior da gaxeta, 

permitido que os valores de pressão possam ser realizados através de técnicas de 

luminescência do rubi  [21]. 
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         Neste capítulo será apresentado a teoria de grupos para o cristal de Ala-Ala e os 

resultados obtidos utilizando espectroscopia Raman polarizada à temperatura ambiente. 

Os espectros obtidos foram analisados e uma classificação tentativa dos modos 

vibracionais foi realizada. Esta classificação foi feita por comparação com modos de 

vibração anteriormente classificados, dando ênfase aos resultados obtidos em cristais de 

aminoácidos e peptídeos. 

 

4.1 Teoria de grupos para o cristal de Ala-Ala 

 

A molécula de Ala-Ala possui 23 átomos por molécula e oito moléculas por 

célula unitária, o que totaliza 184 átomos por célula. Sabendo que o cristal de Ala-Ala 

pertence ao grupo espacial C4
5 (I4), temos que 276 modos normais de vibração são 

previstos para esse material, onde foi utilizado o método dos sítios de simetria proposto 

por Rousseau et al.  [2]. Os possíveis sítios de simetria ocupados por este material são: 

!"# = ∞ &!' 8 +∞ *!+ 4 +∞ -!" 2   . (1) 

A partir dos dados da estrutura do cristal, sabe-se que os átomos ocupam sítio de 

simetria local C1 que são ocupados por 8 átomos. Separando a molécula de Ala-Ala nos 

seguintes grupos poliatômicos: 2CH3, NH3, CO2 e HCCONHCH, e considerando que 

todos os grupos poliatômicos ocupam sítios de simetria C1, a tabela de caracteres do 

grupo C4  [2] para o cristal estudado é mostrado na Tabela 6. 

Capítulo 4 – Espectroscopia Raman em Cristais 

de Ala-Ala à Temperatura Ambiente 
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Tabela 6 – Tabela de caracteres do grupo C4. 
Grupo 

C4 
E C4 C2 C4

3 T ni T’ R’ ni’ Raman IR 

A 1 1 1 1 1 69 14 15 39 x2 + y2, z2 z, Rz 

B 1 -1 1 -1 0 69 15 15 39 x2 - y2, xy  

E 2 0 -2 0 2 138 28 30 78 (xz,yz) (x,y) (Rx, Ry) 

φg 0° 90° 180° 270° φg: ângulo de rotação 
χ(T)= 2 cos (φg) ± 1 ωg 92 0 0 0 ωg: número de átomos na célula primitiva 

ωg(S) 20 0 0 0 ωg(S): número de grupos de átomos 
χ(ni)= ωg χ(T) ωg(S-P) 20 0 0 0 ωg(S-P): número de grupos poliatômicos 

χ(T) 3 1 -1 1 χ(T): caráter dos modos translacionais 
χ(T')= [ωg(S) - 1]χ(T) 

χ(ni) 276 0 0 0 χ(ni): caráter de Γ total 

χ(T’) 57 -1 1 -1 χ(T’): caráter dos modos da rede 
χ(R')= ωg(S-P) [1 ± 2 cos (φg)] 

χ(R’) 60 0 0 0 χ(R’): caráter dos modos libracionais 
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Os 276 modos normais de vibração estão distribuídos entre modos acústicos, 

modos da rede, libracionais e internos dos grupos poliatômicos da seguinte forma: 

)(69 EBAtotal ++=Γ , (2) 

EAacústico +=Γ , (3) 

EBArede 141514 ++=Γ , (4) 

)(15 EBAllibraciona ++=Γ , (5) 

)(39int EBAernos ++=Γ . (6) 

onde todos os modos são ativos tanto no Raman quanto no infravermelho. 

Os grupos funcionais CH3, NH3
+ e CO2

-, presentes na molécula Ala-Ala, 

possuem determinadas simetrias e modos normais com números de onda característicos. 

A simetria dos grupos poliatômicos CH3, NH3
+ e CO2

- serão analisados separadamente 

e, em seguida, serão feitas as correlações de suas simetrias locais com a simetria do 

grupo fator. 

 

a. Grupo CH3 

O grupo funcional CH3 possui a forma tetraédrica e pertence ao grupo de 

simetria C3v. Cada grupo CH3 possui 12 graus de liberdade, que estão dividido 

segundo as representações irredutíveis do grupo C3v da seguinte forma: 
 

EAAtotal
CH 43 213

++=Γ , (7) 

,13
EAnaltranslacio

CH +=Γ  (8) 

EArotacional
CH +=Γ 23

, (9) 

EAlvibraciona
CH 22 13

+=Γ . (10) 

 

Os dois modos vibracionais que apresentam simetria A1 estão associados com 

as vibrações do tipo simétricas (um estiramento e uma deformação), enquanto os 

modos com simetria A2 estão relacionados com vibrações do tipo assimétricas (um 

um estiramento e uma deformação). A Tabela 7 apresenta os modos vibracionais para 

o grupo CH3, assim como o número de onda dos modos para a molécula livre e suas 

classificações. 

A Tabela 8 apresenta a correlação entre o grupo de simetria da molécula livre, 

o grupo de simetria local e o grupo fator para a unidade CH3. 
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Tabela 7 - Modos vibracionais do grupo CH3 para a molécula livre. 
Modo 

vibracional 
Simetria 

ω* 

(cm-1)  [3] 
Classificação 

ν1 A1 2870 Estiramento simétrico νs(CH3) 

ν 2 A1 1378 Deformação simétrica δs(CH3) 

ν 3 E 2960 Estiramento assimétrico νas(CH3) 

ν 4 E 1463 Deformação assimétrica δas(CH3) 

ω*: Número de onda para o grupo livre. 

 

Tabela 8 - Tabela de correlação de simetrias livre, local e grupo fator da unidade CH3. 
Simetria do grupo CH3 

livre 

Simetria local do grupo 

CH3 
Simetria do grupo fator 

2 C3v 4 C1 C4 

A1 (ν1, ν2) 

A 
(2ν1, 2ν2, 4ν3, 4ν4) 

A (2ν1, 2ν2, 4ν3, 4ν4) 

B (2ν1, 2ν2, 4ν3, 4ν4) 

E (ν3, ν4) 
E (2ν1, 2ν2, 4ν3, 4ν4) 

 

 

b. Grupo NH3
+ 

Assim como o grupo CH3, o grupo NH3
+ possui a forma tetraédrica e pertence ao 

grupo de simetria C3v. Cada grupo NH3
+ possui 12 graus de liberdade, que estão 

dividido segundo as representações irredutíveis do grupo NH3
+ da forma expressada 

pelas equações (7), (8), (9) e (10). Portanto, os modos normais de vibração estão assim 

distribuídos: 
 

EAlvibraciona
NH

22 1
3

+=Γ + . (11) 

 

A Tabela 9 apresenta os modos vibracionais para o grupo NH3
+, assim como o 

número de onda dos modos para a molécula livre e as suas classificações. 

A Tabela 10 apresenta a correlação entre o grupo de simetria da molécula 

livre, o grupo de simetria local e o grupo fator para a unidade NH3
+. 
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Tabela 9 - Modos vibracionais do grupo NH3
+ para a molécula livre. 

Modo 

vibracional 
Simetria 

ω* 

(cm-1)  [3] 
Classificação 

ν1 A1 3336 Estiramento simétrico νs(NH3
+) 

ν 2 A1 932 Deformação simétrica δs(NH3
+) 

ν 3 E 3444 Estiramento assimétrico νas(NH3
+) 

ν 4 E 1628 Deformação assimétrica δas(NH3
+) 

ω*: Número de onda para o grupo livre. 

 

Tabela 10 - Tabela de correlação de simetrias livre, local e grupo fator da unidade 
NH3

+. 
Simetria do grupo CH3 

livre 

Simetria local do grupo 

NH3
+ 

Simetria do grupo fator 

C3v 4 C1 C4 

A1 (ν1, ν2) 

A 
(ν1, ν2, 2ν3, 2ν4) 

A (ν1, ν2, 2ν3, 2ν4) 

B (ν1, ν2, 2ν3, 2ν4) 

E (ν3, ν4) 
E (ν1, ν2, 2ν3, 2ν4) 

 

 

c. Grupo CO2
- 

O grupo funcional CO2
- possui a forma planar não-linear e pertence ao grupo de 

simetria C2v. Cada grupo CO2
- possui 9 graus de liberdade, que estão dividido segundo 

as representações irredutíveis do grupo C2v da seguinte forma: 
 

2121 323
2

BBAAtotal
CO

+++=Γ − , (12) 

,211
2

BBAnaltranslacio
CO

++=Γ −  (13) 

212
2

BBArotacional
CO

++=Γ − , (14) 

212
2

BAlvibraciona
CO

+=Γ − . (15) 

 

Os dois modos vibracionais que apresentam simetria A1 estão associados com 

o estiramento simétrico e a deformação angular do grupo CO2
-, enquanto o modo com 
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simetria B2 está relacionado com o estiramento assimétrico do grupo. A Tabela 11 

apresenta os modos vibracionais para o grupo CO2
-, assim como o número de onda 

dos modos para a molécula livre e suas classificações. 

A Tabela 12 apresenta a correlação entre o grupo de simetria da molécula 

livre, o grupo de simetria local e o grupo fator para a unidade CO2
-. 

 

Tabela 11 - Modos vibracionais do grupo CO2
- para a molécula livre. 

Modo 

vibracional 
Simetria 

ω* 

(cm-1)  [3] 
Classificação 

ν1 A1 1310 - 1400 Estiramento simétrico νs(CO2
-) 

ν 2 A1 590 - 700 Deformação δ(CO2
-) 

ν 3 B2 1560 - 1610 Estiramento assimétrico νas(CO2
-) 

ω*: Número de onda para o grupo livre. 

 

Tabela 12 - Tabela de correlação de simetrias livre, local e grupo fator da unidade 
CO2

-. 
Simetria do grupo CH3 

livre 

Simetria local do grupo 

CH3 
Simetria do grupo fator 

C2v 4 C1 C4 

A1 (ν1, ν2) 

A 
(ν1, ν2, ν3) 

A (ν1, ν2, ν3) 

B (ν1, ν2, ν3) 

B2 (ν3) 
E (ν1, ν2, ν3) 
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4.2 Classificação dos modos Raman à temperatura ambiente 

 

Com o objetivo de caracterizar o dipeptídeo Ala-Ala, os espectros Raman foram 

investigados. Para facilitar a discussão, o espectro Raman foi dividido em quatro 

regiões. É importante mencionar que as vibrações, na maioria dos casos, não estão 

precisamente localizadas na molécula. Portanto, a classificação tentativa nas seções 

posteriores corresponde à vibração com maior contribuição para a banda classificada. 

Os eixos do cristal foram definidos de acordo com a seguinte convenção: o eixo 

z era perpendicular ao plano maior do cristal, o eixo y foi definido como o eixo 

coincidente com o eixo de maior dimensão do cristal e o eixo x como o eixo 

perpendicular aos eixos y e z. O espectro Raman foi tomado em três geometrias de 

espalhamento: ( )( )( )yxzzyx −− ; , ( )(x y;x y)( )x y x y− + + −  e ( )( )( )yxzyxyx −+− ; , 

que fornecem informações sobre os fônons com simetrias A, A + B e E, 

respectivamente. Neste trabalho, a notação usual do Porto  [2]  foi usada para descrever 

as geometrias de espalhamento. Essa notação utiliza 4 letras dispostas na forma a(bc)d, 

onde a primeira e segunda letras indicam a direção e a polarização da radiação 

incidente, respectivamente, enquanto que a terceira e quarta letras indicam 

polarização e direção da radiação espalhada.  

 

4.2.1 Região espectral entre 50 e 600 cm-1 
 

Nesta região são encontrados os modos externos de vibração do cristal e 

vibrações internas de baixas energias, que são fundamentais para um correto 

entendimento da estabilidade estrutural do material estudado. Os modos com número 

de onda abaixo de 150 cm-1 são classificados como os modos de rede e estão 

relacionados com as ligações intermoleculares do cristal  [4,5]. 

Nesta região foram encontrados 9, 11 e 10 modos vibracionais para as 

geometrias de espalhamento ( )( ; )( )x y z z x y− − , ( )(x y;x y)( )x y x y− + + −  e 

( )(x y;z)( )x y x y− + − , respectivamente, conforme mostra a Figura 11. 

As bandas observadas em 152 e 154 cm-1 nas 

geometrias ( )(x y;x y)( )x y x y− + + − e ( )( ; )( )x y z z x y− − , respectivamente, foram 
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identificadas como uma torção do grupo CO2
-, τ(CO2

-). No entanto, esta vibração foi 

observada somente em 190 cm-1 na L-alanina  [6,7]. O deslocamento destas 

bandas para menores números de onda é explicado pelo fato da unidade CO2
- 

participar diretamente de uma das ligações de hidrogênio do cristal. 

 

As duas bandas localizadas entre 235 e 270 cm-1 nas três geometrias de 

espalhamento foram classificadas como uma torção do CH3, τ(CH3). Esta vibração foi 

observada em 249 cm-1 por Sebek et al. ao estudarem o mesmo cristal  [8]. 

As três bandas observadas entre 300 e 350 cm-1 em todas as geometrias de 
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Figura 11 – Espectros Raman do cristal de Ala-Ala à temperatura ambiente em três 

diferentes geometrias de espalhamento na região 50-600 cm-1. 
 
 

 



 24 

espalhamento estão associadas a deformações do esqueleto da molécula, δ(esq), visto 

que esta vibração foi observada na L-alanina em 326 cm-1  [9,10], em 324 cm-1  [11] e 

em 329 cm-1  [7]. As três bandas localizadas na região espectral 370-410 cm-1 também 

podem ser atribuídas a deformações do esqueleto da molécula, δ(esq), em 

concordância com os resultados obtidos por Matei e Storms et al.  [9] para o cristal de 

L-alanina. 

A banda observada em torno de 468 cm-1 nas três geometrias de espalhamento 

foi atribuída à torção da unidade NH3
+, τ(NH3

+). Essa banda foi observada por Freire et 

al.  [12] em 472 cm-1 e por Lima Jr. et al.  [13] em 471 cm-1 ao estudarem a taurina e a 

L-valina, respectivamente. É interessante ressaltar que existe um deslocamento das  

bandas para menores números de onda, devido à unidade NH3
+ participar diretamente 

de uma das ligações de hidrogênio do cristal. O mesmo deslocamento acontece com as 

vibrações relativas à unidade CO2
-, que também participa diretamente das ligações de 

hidrogênio. Assim, a banda posicionada em torno de 553 cm-1 foi classificada como 

rocking da unidade CO2
-, r(CO2

-). Essa banda foi observada no cristal de L-asparagina 

em 568 cm-1  [14] e em 543 cm-1
 na L-valina  [13]. 

 

4.2.2 Região espectral entre 600 e 1200 cm-1 
 

A Figura 12 apresenta o espectro Raman do cristal Ala-Ala na região espectral 
entre 600 e 1200 cm-1. Nesta região encontram-se os modos de vibração associados às 

deformações angulares da unidade CO2
-, vibração do tipo rocking da unidade NH3

+
 e 

estiramentos CC e CN. 
A banda encontrada em torno de 651 cm-1

 nas três geometrias de espalhamento 

foi associada à uma deformação da unidade CO2
-, δ(CO2

-), em concordância com 

estudos realizados na L-alanina  [6 ,7] . As bandas localizadas em 680 e 730 cm-1 
foram classificadas com deformações fora do plano da unidade CONH, 

δo.p.(CONH)  [15–17].  

A banda observada em 800 cm-1 foi classificada como uma vibração do tipo 
wagging da unidade CO2

-, ω(CO2
-), em concordância com a classificação feita por Susi 

e Machida et. al.  [6 ,7] . O modo encontrado em 851 cm–1 foi atribuído a uma 

combinação de uma vibração do tipo rocking da unidade CH3 e do estiramento C–CH3, 
r(CH3) + ν(C-CH3)  [6 ,7] .De acordo com as mesmas referências, a banda localizada 

em 887 cm-1 foi atribuída aos estiramentos C–CH3 e C–NH3
+, ν(C-CH3)+ ν(C-NH3

+). 
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A banda observada em 912 cm-1 (nas três geometrias de espalhamento) foi 

classificada como uma combinação de estiramentos C-CO e C-CO2
-, ν(C-CO)+ ν(C-

CO2
-)  [7,8]. Em concordância com trabalhos publicados anteriormente  [8,16], atribuiu-

se às bandas localizadas em 956 e 1008 cm-1 a vibração do tipo wagging da unidade 

NH3
+, ω(NH3

+).  
Nas três geometrias de espalhamento, a banda observada em 1050 cm-1 foi 

classificada como um estiramento C-CH3 e uma deformação do CH3, ν(C-CH3) + 

δ(CH3), uma vez que esta vibração foi observada na L-alanina por Sebek et al. [8]. A 
banda localizada em 1097 cm-1 é atribuído à vibração do tipo wagging da unidade CH3, 

ω(CH3)  [7,8].  

As bandas observadas em 1118 e 1130 cm-1
 foram classificadas como um 
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Figura 12 –  Espectros Raman do cristal de Ala-Ala à temperatura ambiente em três 

diferentes geometrias de espalhamento na região 600-1200 cm-1. 
 



 26 

estiramento CN, ν(CN), o que concorda com os resultados obtidos por Machida e Sebek 

et al.  [7,8], ao estudarem a L-alanina. 

A banda observada em 1151 cm-1
 foi classificada como uma vibração do tipo 

rocking da unidade NH3
+, r(NH3

+), uma vez que esta vibração foi observada na L-

alanina em 1146 cm-1
 por Machida et al.  [7]. 

 

4.2.3 Região espectral entre 1200 e 1800 cm-1 
 

A Figura 13 apresenta o espectro Raman do cristal Ala-Ala em três diferentes 

geometrias de espalhamento na região espectral entre 1200 e 1800 cm-1. Esta região 

contém bandas associadas a deformações das unidades CH, CH3 e NH3
+, estiramento 

das unidades C=O e CO2
-, entre outras  [18,19]. 

As duas primeiras bandas desta região, localizadas em 1260 e 1284 cm-1 nas 
três geometrias de espalhamento, foram atribuídas à deformação C–H, δ(CH), em 

concordância com trabalhos publicados anteriormente  [7–9,16]. A banda localizada 
em 1320 cm-1, foi classificada como uma combinação de deformações CH e NH, 

δ(CH) + δ(NH), visto que esta vibração foi observada anteriormente na L-alanina 

 [16]. 
As bandas observadas em 1338 e 1369 cm-1

 em ambos os espectros foram 

classificadas como uma deformação simétrica da unidade CH3, δs(CH3), o que 

concorda com os resultados obtidos por Rabolt e Moore et al.  [15,20], ao estudarem 
os polipeptídeos α- e β- poli(L-alanina), respectivamente. 

A banda observada em 1405 cm-1 nas três geometrias de espalhamento foi 

classificada como um estiramento simétrico da unidade CO2
-, νs(CO2

-). No dipeptídeo 
aspartil-aspártico esta vibração foi encontrada em 1404 cm-1  [21], no dipeptídeo α-

glicil-glicina em 1406 cm-1  [22], na L-cisteína e na DL-cisteína em 1401 cm-1  [23]. 

As bandas localizadas em 1451 e 1460 cm-1
 podem ser atribuídas a 

deformações assimétricas da unidade CH3, δa(CH3), em acordo com os resultados 

obtidos por Lima Jr.  [13] e Almeida et al.  [24] nos cristais de L-valina (1449 cm-1) e 

de L-isoleucina (1447 cm-1). 
As duas bandas localizadas em 1551 e 1559 cm-1 foram identificadas como 

uma combinação de uma deformação do NH e um estiramento do CN, δ(NH) + ν(CN), 

em virtude desta vibração aparecer em 1555 cm-1
 no mesmo material em um 

estudo realizado por Sebek et al.  [8]. 
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A banda localizada em 1601 cm-1 foi identificada como oriunda do estiramento 

assimétrico da unidade CO2
-, νa(CO2

-), por este valor estar próximo do valor 

encontrado na L-alanina  [8]. 
A classificação da banda encontrada em 1627 cm-1

 para a L-alanina  [7] é tida 

como uma deformação assimétrica da unidade NH3
+, δa(NH3

+). No caso do cristal de 
Ala-Ala esta banda foi observada em 1626 cm-1.  

A última banda desta região, localizada em 1681 cm-1, foi identificada como 

um estiramento C=O pertencente à amida, ν(C=O), como já identificado por outros 

autores [8].
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Figura 13 – Espectros Raman do cristal de Ala-Ala à temperatura ambiente em três 

diferentes geometrias de espalhamento na região 1200-1800 cm-1. 
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4.2.1 Região espectral entre 2700 e 3300 cm-1 

 

A Figura 14 apresenta o espectro Raman do cristal de Ala-Ala na região 

espectral entre 2700 e 3300 cm-1 para três diferentes geometrias de espalhamento. Esta 

região é caracterizada por vibrações do tipo estiramento das unidades CH, CH3 e NH3
+. 

É importante ressaltar que as bandas desta região são sensíveis a mudanças 

conformacionais no cristal. 

Nenhuma banda foi observada para valores de número de onda maiores do que  
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Figura 14 – Espectros Raman do cristal de Ala-Ala à temperatura ambiente em três 

diferentes geometrias de espalhamento na região 2700-3300 cm-1. 
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3300 cm-1, tal fato indica que o cristal estudado encontra-se na forma anidra. De fato, 

quando vibrações de estiramento do OH estão presentes, uma banda larga centrada em 

3400 cm-1 é observada. 

A banda posicionada em 2884 cm-1 foi atribuída a um estiramento do grupo CH, 

ν(CH), uma vez que esta vibração foi observada na L-alanina por Rabolt et al.  [20]. 

As bandas localizadas em 2904 e 2935 cm-1 foram atribuídas estiramentos 

simétricos do CH3, νs(CH3)  [3]. As bandas observadas em 2974 e 2989 cm-1
 foram 

classificadas tentativamente como estiramentos assimétricos da unidade CH3, νa(CH3), 

em concordância com os resultados obtidos por diversos autores em diferentes 

aminoácidos  [3,6,9,13,25,26].  

As bandas posicionadas em 3012 e 3015 cm-1 foram classificadas como 

estiramentos simétricos da unidade NH3
+, νs(NH3

+). Esta vibração foi observada em 

3000 cm-1 na L-valina  [13], em 3020 cm-1 na L-alanina  [27] e em 3022 cm-1 na taurina 

 [12]. 

A banda larga localizada em 3216 cm-1 foi atribuída ao estiramento assimétrico 

do grupo NH3
+, νa(NH3

+). A mesma vibração foi observada na L-treonina em 3222 cm-1 

 [19]. 

.
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Tabela 13 – Classificação tentativa dos modos normais de vibração do cristal de Ala-
Ala à temperatura ambiente (300 K) em três diferentes geometrias de espalhamento. 

Geometrias de Espalhamento 
Classificação 

Tentativa ( )( ; )( )x y z z x y− −
(cm-1) 

( )(x y;x y)( )x y x y− + + −
(cm-1) 

( )(x y;z)( )x y x y− + −
(cm-1) 

  78 Modo da rede 

92  92 Modo da rede 

 97 97 Modo da rede 

114  112 Modo da rede 

154 152  τ(CO2
-) 

243 240 241 τ(CH3) 

262 263 260 τ(CH3) 

304 305 304 δ(esq.) 
319 316 317 δ(esq.) 
339 338 338 δ(esq.) 
376 376 376 δ(esq.) 
391 392 392 δ(esq.) 
402 402 402 δ(esq.) 
468 468 469 τ(NH3

+) 
553 553 555 r(CO2

-) 
651 652 650 δ(CO2

-) 
679 682 680 δo.p.(CONH) 

731 731 729 δo.p.(CONH) 

802 800 800 ω(CO2
-) 

852 851 851 r(CH3) + ν(C-CH3) 

887 887 886 
ν(C-CH3)+ ν(C-

NH3
+) 

912 912 912 ν(C-CO)+ ν(C-CO2
-) 

955 956 956 ω(NH3
+) 

1008 1008 1009 ω(NH3
+) 

1049 1050 1048 ν(C-CH3) + δ(CH3) 

1097 1096 1097 ω(CH3) 

1118 1117 1119 ν(CN) 

 1130  ν(CN) 

1153 1151 1151 r(NH3
+) 
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Tabela 13 – Classificação tentativa dos modos normais de vibração do cristal de Ala-
Ala à temperatura ambiente (300 K) em três diferentes geometrias de espalhamento 

(continuação). 
Geometrias de Espalhamento 

Classificação 

Tentativa ( )( ; )( )x y z z x y− −
(cm-1) 

( )(x y;x y)( )x y x y− + + −
(cm-1) 

( )(x y;z)( )x y x y− + −
(cm-1) 

1260 1260 1261 δ(CH) 
1284 1285 1283 δ(CH) 
1320 1320 1320 δ(CH) + δ(NH) 
1338 1338 1338 δs(CH3) 
1369 1370 1369 δs(CH3) 
1405 1405 1405 νs(CO2

-) 
1451 1451 1451 δa(CH3) 

 1460  δa(CH3) 

1551 1551 1551 δ(NH) + ν(CN) 
 1559  δ(NH) + ν(CN) 

1602 1601 1603 νa(CO2
-) 

1627 1628 1627 δa(NH3
+) 

1681 1681 1681 ν(C=O) 
2887 2884 2884 ν(CH) 
2904 2904 2904 νs(CH3) 
2935 2934 2933 νs(CH3) 
2974 2974 2975 νa(CH3) 

2989   νa(CH3)  

3012 3013 3013 νs(NH3
+) 

3015   νs(NH3
+) 

3216 3216 3216 νa(NH3
+) 
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4.3 Conclusões 

 

Experimentos de espectroscopia vibracional à temperatura ambiente foram 

realizados em amostras de Ala-Ala na região espectral entre 50 e 3300 cm-1 em três 

diferentes geometrias de espalhamento.  

Pela teoria de grupos, 276 modos normais de vibração foram previstos. No 

entanto, apenas 40 modos foram observados. A classificação tentativa destes modos foi 

realizada com o auxílio de diversos artigos que tratam de aminoácidos e peptídeos. A 

classificação tentativa dos modos vibracionais observados está listada na Tabela 13. 
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Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos utilizando 

espectroscopia Raman polarizada à baixas temperaturas com o objetivo de entender o 

comportamento do cristal de dipeptídeo Ala-Ala. O comportamento dos modos 

vibracionais e os coeficientes do ajuste matemático do número de onda dos modos 

Raman em função da temperatura são apresentados e discutidos. 

 

5.1 Espectroscopia Raman à Baixas Temperaturas 

 

O experimento de espectroscopia Raman foi realizado na região espectral entre 

50 e 3300 cm-1
 no intervalo de temperatura entre 11 e 300 K, a qual foi denominada 

região de baixas temperaturas. Todos os espectros foram obtidos durante o resfriamento. 

Para facilitar a discussão, os espectros Raman foram divididos em cinco regiões 

que são mostradas a seguir. 

 

5.1.1 Região espectral entre 50 e 600 cm-1 

 

A figura 15 mostra o espectro Raman para diversos valores de temperatura na 

região espectral 50-600 cm-1, para duas geometrias de espalhamento: (a) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . Esta região é caracterizada pelos modos 

externos do cristal e modos de baixa energia. Estas bandas fornecem importantes 

informações sobre a estabilidade estrutural do material  [13,28,29]. A banda localizada 

em 153 cm-1 à temperatura ambiente está associada com a torção da unidade CO2
-, 

τ(CO2
-), e a banda posicionada em 242 cm-1 foi classificada com uma torção do CH3, 

τ(CH3). Uma banda de grande importância devido à sua participação direta em uma 

ligação de hidrogênio é a torção do NH3
+, τ(NH3

+), sendo observada em 473 cm–1 no 

espectro Raman à temperatura ambiente. 

Capítulo 5 – Espectroscopia Raman em Cristais 

de Ala-Ala em Função da Temperatura 
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Figura 15 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de temperatura na região 
50-600 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) ( )( )( )yxzzyx −− ; e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Com a diminuição da temperatura, o espectro Raman apresentado na figura 15 

(a-b)  mostra grandes mudanças entre 60 e 80 K nas duas geometrias de espalhamento, 

sendo observado um aumento no número de modos na região 50-200 cm-1, indicando 

uma mudança de simetria do cristal. Além disso, na região 200-600 cm-1, é também 

observado um splitting de bandas associadas com a torção da unidade CH3, τ(CH3), 

localizadas em 242 e 262 cm–1 (marcadas com asteriscos na figura 15  (a-b), e com a 

deformação do esqueleto da molécula de Ala-Ala, δ(skel.), em 401 cm–1 (marcada por 

um quadrado na figura 15 (a-b). É interessante lembrar que um fenômeno similar foi 

observado no cristal de L-valina à baixas temperaturas; o aparecimento de modos na 

região de baixos números de onda foi associados com uma transição de fase sofrida pelo 

cristal entre 100 e 120 K  [13]. A transição de fase sofrida pelo cristal de Ala-Ala pode 

ser entendida de forma análoga a observada em outros cristais de aminoácidos. A 

contração da célula unitária devido à diminuição da temperatura muda as ligações 

intermoleculares do cristal resultando em uma modificação da simetria do cristal 

 [13,29]. 

É interessante notar que as bandas associadas com a unidade CH3 mudam como 

uma consequência da transição de fase. De fato, um estudo de espalhamento inelástico 

realizado na L-alanina mostrou uma anomalia no deslocamento médio quadrático do 

espalhamento dos núcleos entre 160 e 220 K. Tal anomalia foi interpretada como uma 

transição de fase (ou um rearranjamento estrutural) provavelmente relacionada com a 

reorientação das unidades NH3 e CH3  [30]. Em outras palavras, o grupo CH3 na L-

alanina pode ser responsável pelo conformação estrutural à baixas temperaturas, o 

mesmo grupo parece desempenhar também um papel importante na transição de fase 

sofrida pelo cristal Ala-Ala. Este ponto será discutido mais adiante. Um outro ponto 

relevante no espectro mostrado na Figura 15 diz respeito à banda associada com o 

rocking da unidade CO2
-, r(CO2

-), observada em 555 cm-1 à temperatura ambiente. Tal 

banda pode ser fitada por um pico à altas temperaturas, enquanto à baixas temperaturas 

dois picos são necessários para ajustar tal banda. Isto pode ser entendido como um 

abaixamento de ordem da simetria dos íons CO2
- para baixas temperaturas. 

      A figura 16 apresenta o gráfico do número de onda versus temperatura e o ajuste 

linear dos pontos experimentais para os modos pertencentes a esta região em duas 

geometrias de espalhamento. os modos que surgiram com a diminuição da temperatura. 

Os coeficientes do ajuste estão listados na Tabela 14 que se encontra no final da seção. 
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Figura 16 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 
região espectral 50-600 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) ( )( )( )yxzzyx −− ;  e 

(b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Figura 16- (continuação)  – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do 
cristal Ala-Ala na região espectral 50-600 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) 
( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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5.1.2 Região espectral entre 600 e 1200 cm-1 

 

O espectro Raman do cristal de Ala-Ala nas geometrias de espalhamento 

( )( )( )yxzzyx −− ;  e ( )( )( )yxzyxyx −+− ;  para diversos valores de temperatura na 

região espectral 600 - 1200 cm-1 é mostrado na Figura 17(a-b). Nesta região espera-se 

observar vibrações associadas com o bending do CO2
-, deformação do CONH, wagging 

do NH3
+ e CO2

- and rocking of NH3
+ e CH3, entre outros  [31,32]. Nesta figura é 

possível observar modificações no espectro Raman similar às observadas na região 

espectral anterior. Com a diminuição da temperatura, pode-se observar entre 60 e 80 K 

o seguinte fenômeno: (i) o splitting da banda localizada em 682 cm-1 (marcada por uma 

seta) que está associada com a deformação fora do plano do CONH, δo.p.(CONH); (ii) o 

splitting da banda marcada por uma estrela e associada com a vibração wagging do 

CH3, ω(CH3), localizada em 1096 cm-1 à temperatura ambiente. É importante mencionar 

o splitting da banda localizada em ~1050 cm-1, que foi tentativamente associada com o 

estiramento do C-CH3 e com o bending do CH3, ν(C-CH3)+δ(CH3). De fato, entre 300 e 

100 K, a banda apresenta uma forma simétrica, mas abaixo de 80 K ela apresenta uma 

forma assimétrica; no espectro obtido a 11 K, a banda encontra-se dividida em dois 

picos. Este conjunto de modificações pode ser visto como uma evidência adicional de 

que o cristal de Ala-Ala experimenta uma transição de fase para T < 80 K. 

A Figura 18 apresenta o gráfico do número de onda versus temperatura e o 

ajuste linear dos pontos experimentais para os modos pertencentes a esta região para 

duas geometrias de espalhamento. Nesta figura, os pontos parcialmente abertos 

representam os modos que surgiram com a diminuição da temperatura. Os coeficientes 

do ajuste estão listados na Tabela 14 que se encontra no final da seção. 
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Figura 17 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de temperatura 
na região 600-1200 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) ( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) 

( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Figura 18 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 

região espectral 600-1200 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Figura-18 (continuação) – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do 

cristal Ala-Ala na região espectral 600-1200 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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5.1.3 Região espectral entre 1200 e 1800 cm-1 

 

A Figura 19 apresenta o espectro Raman do cristal Ala-Ala na região espectral 

1200-1800 cm–1 para diversos valores de temperatura em duas geometrias de 

espalhamento. Nesta região espectral, espera-se observar as bandas associadas com 

vibrações do tipo bending das unidades NH, CH, CH3 e NH3
+, bem como estiramentos 

das unidades CO2
- e C=O  [13,33]. As bandas observadas em 1261 e 1283 cm-1 estão 

associadas com a deformação do CH, δ(CH). A deformação simétrica do CH3, δs(CH3), 

estão localizadas em 1338 e 1369 cm-1, enquanto a deformação assimétrica da mesma 

unidade, δa(CH3), é observada em 1451 cm-1. A intensa banda observada em 1681 cm–1 

está associada com o estiramento do C=O, ν(C=O), em concordância com diversos 

estudos em cristais de aminoácidos  [16,18,34]. Da análise da evolução das bandas com 

a temperatura na Figura 19 (a-b) é possível observar o aparecimento de uma banda em 

1301 cm–1. O surgimento de uma banda reforça fortemente a hipótese da ocorrência de 

uma transição de fase sofrida pelo cristal Ala-Ala. A clareza das mudanças observadas 

está em contraste com o comportamento do espectro Raman observado em cristais de 

aminoácidos na mesma região espectral onde as mudanças observadas são sutis: por 

exemplo, embora a L-histidina apresente uma transição de fase conformacional à baixas 

temperaturas, seu espectro Raman entre 1200 e 1800 cm-1 não mostra o aparecimento ou 

o splitting de bandas  [33].  

A Figura 20 apresenta o gráfico do número de onda versus temperatura e o 

ajuste linear dos pontos experimentais para os modos pertencentes a esta região para 

duas geometrias de espalhamento. Nesta figura, os pontos parcialmente abertos 

representam os modos que surgiram com a diminuição da temperatura. Os coeficientes 

do ajuste estão listados na Tabela 14 que se encontra no final da seção. 
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Figura 19 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de temperatura 
na região 1200-1800 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) ( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) 

( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Figura 20 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 

região espectral 1200-1800 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Figura- 20 (continuação) – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do 
cristal Ala-Ala na região espectral 1200-1800 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: 

(a) ( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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5.1.4 Região espectral entre 2700 e 3300 cm-1 

 

A Figura 21(a-b) apresenta o espectro Raman do cristal Ala-Ala na região 

espectral 2700-3300 cm-1 para diversos valores de temperatura em três geometrias de 

espalhamento. Nesta região espectral é possível observar bandas associadas com as 

vibrações de estiramento das unidades CH, CH3 e NH3
+ (Tabela 13)  [16,31,32]. As 

mudanças no espectro Raman mediante a variação da temperatura não são 

significativas. É importante lembrar que, em geral, modificações significativas nesta 

região espectral devem estar associadas com mudanças conformacionais da molécula na 

célula unitária do cristal  [35,36]. No caso do cristal Ala-Ala somente mudanças nas 

intensidades são observadas. Tal comportamento é similar ao verificado no cristal de 

DL-alanina onde somente pequenas mudanças nas intensidades são observadas à baixas 

temperaturas  [32]. Contudo, diferentemente do cristal Ala-Ala, na DL-alanina as 

mudanças apresentadas pelo material estão associadas com pequenas alterações na 

orientação da unidade CO2
-, não a uma transição de fase sólido-sólido. 

A Figura 22 apresenta o gráfico do número de onda versus temperatura e o 

ajuste linear dos pontos experimentais para os modos pertencentes a esta região para 

duas geometrias de espalhamento. Nesta figura, os pontos parcialmente abertos 

representam os modos que surgiram com a diminuição da temperatura. Os coeficientes 

do ajuste estão listados na Tabela 14 que se encontra no final da seção. 

 



 47 
 

 

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

(x-y)(z;z)(x-y)

In
te

ns
id

ad
e 

R
am

an

Número de onda (cm-1
)

Ala-Ala

11 K

20 K

40 K

60 K

80 K

100 K

200 K

300 K

(a)

(b)
(x-y)(x+y;z)(x-y)

 

In
te

ns
id

ad
e 

R
am

an

Número de onda (cm-1
)

Ala-Ala

11 K

20 K

40 K

60 K

80 K

100 K

200 K

300 K

 
Figura 21 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de 

temperatura na região 2700-3300 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 
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Figura 22 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 

região espectral 2800-3100 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . 

 
 
 



 49 

5.1.5 Discussão 

 

Os coeficientes obtidos do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) a partir dos dados 

experimentais para os modos Raman estão listados na Tabela 14. 

De acordo com a análise da teoria de grupos, à temperatura ambiente, espera-se 

observar no espectro Raman 69 modos normais em cada uma das geometrias de 

espalhamento ( )( )( )yxzzyx −− ;  e ( )( )( )yxzyxyx −+− ; . Tal número está em 

concordância com o número de modos observados à temperatura ambiente e listados na 

Tabela 13. Entretanto, abaixo de 80 K, o número de modos observados no espectro 

Raman do cristal Ala-Ala é aumentado. No espectro obtido a 20 K, pode-se observar 

claramente diversas novas bandas (em 132, 170, 176, 186, 195, 209, 216 e 222 cm–1) na 

região dos modos da rede. O número total de modos à baixas temperaturas não é 

compatível com uma estrutura tetragonal C4. Uma possível justificativa para o aumento 

no número de modos de rede é a ocorrência de uma transição de fase de uma estrutura 

tetragonal para uma estrutura com mais baixa simetria. Em particular, a simetria 

monoclínica C2 se encaixa bem com o aumento do número de modos normais 

observados no espectro Raman do cristal Ala-Ala à baixas temperaturas. Supondo uma 

transição de fase C4→C2, é esperado que o número de modos na fase monoclínica seja o 

dobro do número de modos na fase tetragonal. Quando a análise da teoria de grupos é 

realizada usando o grupo fator C2, obtém-se que os 276 graus de liberdade estão agora 

distribuídos como Γ = 138A + 138B. 

Para a amostra monocristalina é possível identificar 93 modos distintos (45 

modos com simetria A e 48 modos com simetria E) no espectro de um experimento 

polarizado. Desta forma, pode-se ver que o aumento no número de modos observados é 

completamente explicado pela teoria de grupos se é suposto uma nova simetria C2 para 

o cristal Ala-Ala à baixas temperaturas. 

É interessante notar foram observados mudanças em quase todos os intervalos 

do espectro Raman. Pela análise da Tabela 13, pode-se ver que muitas das mudanças 

observadas nos espectros estão relacionadas com a unidade CH3. Assim, sugere-se que 

o mecanismo de transição de fase do cristal Ala-Ala à baixas temperaturas é a ocupação 

de sítios não-equivalentes pelas unidades CH3 localizados no centro da célula unitária e 

próximo às bordas das mesmas, como pode ser visto na Figura 3. 
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Neste ponto, é importante comparar a transição de fase sofrida pelo cristal Ala-

Ala com o comportamento de alguns cristais de aminoácidos. Por exemplo, estudos 

realizados no cristal de L-alanina à baixas temperaturas não apresentam evidências 

claras de que o material sofra uma transição de fase, embora o splitting de bandas 

infravermelho ativas nessas condições sugere que o material possua uma desordem 

devido aos prótons ocupando diferentes posições nas ligações de hidrogênio formadas 

pela unidade NH3
+  [37]. É interessante lembrar também que anomalias à baixas 

temperaturas foram interpretadas como interações concorrentes opostas das forças de 

empacotamento cristalino e acoplamento carga-fônon como um efeito Jahn-Teller  [38]. 

O mais importante aspecto é que embora a L-alanina exiba algumas anomalias à baixas 

temperaturas, a fase ortorrômbica apresentada à temperatura ambiente é estável até 10 

K. Similarmente, quando a α-glicina é investigada através de espectroscopia Raman, 

nenhuma evidência de transição de fase é observada em condições de baixas 

temperaturas, embora um aumento no comprimento da ligação de hidrogênio entre 

camadas é verificado através da análise da vibração associada ao estiramento N–H  [39]. 

Um outro exemplo de cristal de aminoácido onde se observa uma estrutura estável à 

baixas temperaturas é de DL-serina. Por outro lado, quando a L-serina foi investigada 

por espectroscopia de Raman, verificou-se que o cristal sofre uma transição dinâmica a 

140 K  [40]. Esta transição foi interpretada como uma reorientação de fragmentos da 

cadeia lateral –CH2OH com respeito ao esqueleto da molécula; como um resultado de 

uma desordem na posição da ligação de hidrogênio intermolecular desordem posicional 

da ligação O–H···O foi observada [40]. 

Por outro lado, um estudo utilizando espectroscopia Raman mostrou que o 

aminoácido L-valina parece sofrer uma transição de fase a ~ 100 K, como indicado pelo 

desaparecimento de um modo da rede à baixas temperaturas  [13]. Ao olhar a 

estabilidade de estruturas similares mais simples à baixas temperaturas, temos que o 

resultado obtido para o cristal de Ala-Ala, onde uma instabilidade é verificado, merece 

destaque. O estudo realizado utilizando espectroscopia Raman indica que o cristal Ala-

Ala experimenta uma transição de fase de segunda ordem contínua, passando da 

estrutura tetragonal C4 para uma estrutura monoclínica C2. Em tal transição de fase as 

seguintes correlações são observadas (i) 69A + 69B do grupo fator C4 para 138A no 

grupo fator C2 e (ii) 69E da simetria C4 para 138B na simetria C2. 
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Tabela 14 – Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos Raman do 

cristal de Ala-Ala pertencentes à região espectral entre 50 e 3300 cm-1 para duas 
geometrias de espalhamento no intervalo de temperatura 11-300 K. 

!   (T = 300 

K) 
(cm-1) 

Geometria de Espalhamento 
Classificaçã

o tentativa 
(Tabela 13) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  ( )( )( )yxzyxyx −+− ;  

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 
         61 -2,87.10-2        60 3,71.10-2  

 70 -3,30.10-2 70 -7,41.10-2  

78 78 7,30.10-3 78 7,30.10-3 Modo da rede 

 89 -2,87.10-2 89 -3,43.10-2  

97 104 -2,59.10-2 104 -2,59.10-2 Modo da rede 

114 118 -1,41.10-2 119 -2,59.10-2 Modo da rede 

 128 1,01.10-2 130 -8,91.10-3  

154 157 -1,17.10-2 157 -1,17.10-2 τ(CO2
-) 

 169 -3,93.10-2 168 -1,01.10-2  

187 192 -1,55.10-2 192 -1,80.10-2  

 230 -1,91.10-2    

 235 -1,73.10-2 235 -1,73.10-2  

243 246 -1,09.10-2 245 -1,78.10-2 τ(CH3) 

 259 -3,93.10-2 259 -2,41.10-2  

262 265 -1,29.10-2 265 -1,29.10-2 τ(CH3) 

 273 -1,52.10-2 273 -1,14.10-2  

 302 -2,72.10-3 301 1,22.10-3  

319 318 6,34.10-3 317 6,55.10-3 δ(esq.) 

339 336 1,35.10-2 336 2,35.10-3 δ(esq.) 

 347 -2,15.10-2 348 -2,90.10-2  

 375 -1,66.10-2 376 -2,15.10-2  

391 386 1,83.10-2 386 2,37.10-2 δ(esq.) 

 402 6,11.10-4 405 -7,05.10-2  

 412 -3,93.10-2 412 -3,32.10-2  

 440 1,97.10-3 438 1,08.10-2  

 450 -3,43.10-2 449 -1,91.10-2  

469 462 2,57.10-2 462 2,70.10-2 τ(NH3
+) 

554 550 1,52.10-2 550 1,13.10-2 r(CO2
-) 

 561 -3,32.10-2 563 -9,14.10-2  

 642 -3,43.10-2 643 -3,93.10-2  

651 650 8,60.10-3 650 -3,41.10-3 δ(CO2
-) 
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Tabela 14 (continuação) Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos 

Raman do cristal de Ala-Ala pertencentes à região espectral entre 50 e 3300 cm-1 para 
duas geometrias de espalhamento no intervalo de temperatura 11-300 K. 

 

!   (T = 300 

K) 
(cm-1) 

Geometria de Espalhamento 
Classificação 

tentativa 

(Tabela 13) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  ( )( )( )yxzyxyx −+− ;  

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 
        668 -2,41.10-2        669 -1,01.10-2  

 673 8,27.10-3 673 8,27.10-3  

679 684 -1,75.10-2 683 -1,23.10-2 δo.p.(CONH) 

 689 1,91.10-2 689 1,91.10-2  

 709 -2,15.10-2 708 8,27.10-3  

 731 -1,91.10-2 731 -3,84.10-2  

738 738 -2,42.10-2 736 -2,24.10-2  

 790 -3,71.10-2 788 -1,91.10-2  

802 804 -7,05.10-3 805 -1,92.10-2 ω(CO2
-) 

 811 3,71.10-2 815 7,30.10-5  

852 855 -1,09.10-2 856 -1,59.10-2 
r(CH3) + ν(C-

CH3) 

 876 -1,52.10-2     

 876 -2,87.10-2 876 -2,41.10-2  

887 890 -9,80.10-3 889 -1,30.10-2 
ν(C-CH3)+ 

ν(C-NH3
+) 

910 909 6,92.10-3 909 1,13.10-2 
ν(C-CO)+ 

ν(C-CO2
-) 

955 957 -9,63.10-3 955 3,33.10-3 ω(NH3
+) 

1008 1006 7,38.10-3 1006 1,20.10-2 ω(NH3
+) 

 1014 5,97.10-5 1014 4,85.10-3  

 1042 -3,71.10-2 1040 3,81.10-2  

1049 1052 -9,55.10-3 1052 -1,52.10-2 
ν(C-CH3) + 

δ(CH3) 

 1093 -5,84.10-2 1091 -2,41.10-2  

1094 1096 -6,10.10-3 1096 2,43.10-2  

1098 1102 -1,62.10-2 1104 -3,91.10-2 ω(CH3) 

 1114 3,81.10-2 1116 2,41.10-2  

1118 1121 -1,45.10-2 1122 -9,02.10-3 ν(CN) 

 1137 -3,13.10-2 1137 -3,24.10-2  

 1154 -1,68.10-3 1155 -1,26.10-2  
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Tabela 14 (continuação) Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos 

Raman do cristal de Ala-Ala pertencentes à região espectral entre 50 e 3300 cm-1 para 
duas geometrias de espalhamento no intervalo de temperatura 11-300 K. 

 

 

!   (T = 300 

K) 
(cm-1) 

Geometria de Espalhamento 
Classificação 

tentativa 

(Tabela 13) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  ( )( )( )yxzyxyx −+− ;  

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

         1163 -2,87.10-2        1162 8,66.10-5  

1263 1266 -1,10.10-2 1261 2,04.10-2 δ(CH) 

 1261 2,04.10-2 1266 -1,10.10-2  

 1280 1,22.10-3 1280 5,59.10-3  

 1298 -1,10.10-2 1299 -2,35.10-2  

1322 
1322 -9,17.10-4 1321 7,34.10-3 δ(CH) + 

δ(NH) 

 1335 1,52.10-2 1335 1,52.10-2  

1339 1340 -3,75.10-3 1340 -3,75.10-3 δs(CH3) 

1368 1371 -6,85.10-3 1371 -1,10.10-2 δs(CH3) 

 1396 -6,80.10-3 1395 6,80.10-3  

1408 1413 -1,80.10-2 1412 -1,34.10-2 νs(CO2
-) 

1451 1452 -6,62.10-3 1452 -6,33.10-3 δa(CH3) 

 1461 -2,08.10-2 1462 -3,35.10-2  

1601 1602 -3,79.10-3 1602 -3,79.10-3 νa(CO2
-) 

 1627 -2,87.10-2 1627 -2,87.10-2  

      

 1670 -2,89.10-2 1669 -1,88.10-2  

1681 1681 1,12.10-3 1681 3,84.10-4 ν(C=O) 

 1686 -3,84.10-3 1687 -1,52.10-2  

2887 2884 9,38.10-3 2885 -4,94.10-4 ν(CH) 

2904 2906 -4,41.10-3 2906 -5,67.10-3 νs(CH3) 

2935 2936 -4,25.10-3 2937 -1,38.10-2 νs(CH3) 

 2966 -1,52.10-2 2964 1,91.10-2  

2974 2976 -8,18.10-3 2975 -8,78.10-4 νa(CH3) 

 2990 -6,29.10-2 2989 -4,43.10-2  

 3014 -6,58.10-2 3014 -6,58.10-2  

3015 3015 1,77.10-4 3015 1,77.10-4 νs(NH3
+) 
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5.1.6 Conclusões 

 

O comportamento vibracional do cristal Ala-Ala foi estudado em função da 

temperatura através de espectroscopia Raman utilizando duas geometrias de 

espalhamento. Da análise dos resultados, concluiu-se que a amostra permanece estável 

para valores de temperatura até 80 K, quando ela experimenta uma transição de fase de 

segunda ordem de uma estrutura tetragonal com grupo fator C4 para uma estrutura 

monoclínica com grupo fator C2. É sugerido que o mecanismo que governa a transição 

de fase é a ocupação de sítios não-equivalentes pelas unidades CH3 presentes na 

molécula Ala-Ala. 
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5.2 Espectroscopia Raman à Altas Temperaturas 

 

Por completeza, foi realizado um estudo na região de altas temperaturas (entre 

300 e 520 K) através de espectroscopia Raman com o objetivo de estudar o 

comportamento vibracional do cristal Ala-Ala. 

Nesta seção iremos discutir as principais características do espectro Raman 

polarizado do cristal Ala-Ala, no intervalo de temperatura entre 300 e 520 K e na região 

espectral 40 - 3330 cm-1 nas geometrias de espalhamento ( )( )( )yxzzyx −− ;  e 

( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . Nesta seção também será discutido o comportamento dos 

modos Raman e a variação do seu número de onda com a temperatura na região de altas 

temperaturas. 

 

5.2.1 Região espectral entre 50 e 1200 cm-1 

 

A Figura 23(a-b) apresenta os espectros Raman na região espectral entre 50 cm-1 

a 1200 cm-1, nas polarizações ( )( )( )yxzzyx −− ;  e ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; , 

respectivamente. Nestas figuras é possível perceber que, à medida que o cristal foi 

aquecido, as intensidades dos modos permaneceram praticamente constante, ocorrendo 

apenas mudanças quantitativas em relação ao números de modos. Nesta região foram 

encontrados 24 modos a temperatura ambiente na polarização ( )( )( )yxzzyx −− ; , e 24 

modos na polarização ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; .  

Além de variações na intensidade e alargamento das bandas mediante o aumento 

da temperatura, não foi verificada nenhuma mudança nesta região. Como esta região 

contém os modos relacionados com as vibrações que envolvem as ligações de 

hidrogênio do cristal, bem como às vibrações da rede, podemos afirmar que não existe 

nenhum indício de que o material sofra uma transição de fase estrutural para o intervalo 

de temperatura estudado. Este comportamento é semelhante ao que acontece com o 

peptídeo Asp-Ala  [4], e os aminoácidos L-histidina  [33] e L-isoleucina  [24], quando 

submetidos às condições de baixas temperaturas. O espectro Raman destes cristais não 

apresentam qualquer evidência de transições de fase sofridas pelos cristais. 



 56 

 
A Figura 24(a-b) apresenta o gráfico do número de onda versus temperatura e o 

ajuste linear ! = !# + % ∙ '   dos pontos experimentais para os modos pertencentes a 

esta região em duas geometrias de espalhamento. Os coeficientes do ajuste estão 

listados na Tabela 15 que se encontra no final da seção. 

Da Figura 24 e dos coeficientes obtidos do ajuste linear (Tabela 15), pode-se 

observar que houve mudanças no número de onda dos modos com o aumento da 

temperatura 
!"
!# 	≠ 0   . Por exemplo, a banda localizada 93 cm-1 em 300 K associada a 

uma vibração da rede, observado na polarização ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; , tem seu 

número de onda diminuído com o aumento da temperatura. Podemos citar também o 

modo situado em 97 cm-1 a temperatura ambiente, que está associado a vibração 
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Figura 23 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de 
temperatura na região 50-1200 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 
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ω(CH3), observado na polarização ( )( )( )yxzzyx −− ; ; onde o número de onda aumenta 

com a temperatura.  
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 Figura 24 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 
região espectral 50-600 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) ( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) 

( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 
 



 58 

5.2.2 Região espectral entre 1200 e 1800 cm-1 

 

A Figura 25(a-b) apresenta o espectro Raman do cristal Ala-Ala na região 

espectral compreendida entre 1200 e 1800 cm-1 para diversos valores de temperatura nas 

polarizações ( )( )( )yxzzyx −− ;  e ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; , respectivamente. Na 

polarização ( )( )( )yxzzyx −− ;  foram encontrados 7 modos, enquanto na polarização 

( )( )( )yxyxyxyx −++− ;  foram encontrados 10 modos. 
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Figura 25 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de 

temperatura na região 1200-1800 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 
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Essa região contém modos bastante interessantes. O primeiro deles está 

localizado em 1680 e 1682 cm-1 nas polarizações ( )( )( )yxzzyx −− ;  e 

!-# ! + # ! + # !-# 	  , respectivamente; este modo está associado ao ν(C=O). Outra 

semelhança são os modos associados à deformação CH, δ(C-H), que estão centrados em 

1260, 1284 e 1320 cm-1 na polarização ( )( )( )yxzzyx −− ; e em 1259, 1283 e 1320 cm-1 

na polarização ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; .  

Uma das características marcante dessa região, é sem dúvida, a grande 

quantidade de modos de vibração e a permanência relativa das intensidades dos modos 

Raman, com o aumento da temperatura. 

As mudanças no número de onda dos modos Raman com a temperatura podem 

ser visualizadas na Figura 26(a-b), que ilustra a dependência do número de onda versus 

a temperatura dos modos Raman nas polarizações ( )( )( )yxzzyx −− ; e 

( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 

Na Tabela 15 são apresentados os valores do número de onda das bandas Raman 

observadas no cristal Ala-Ala e os parâmetros de ajustes linear 0( . )Tω ω α= +  dos 

pontos experimentais em duas polarizações. 
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5.2.3 Região espectral entre 2700 e 3300 cm-1 

 

Os espectros Raman do cristal Ala-Ala na região espectral entre 2700 e 3300  

cm-1, para diversos valores de temperatura são mostrados na Figura 27(a-b) para as 

geometrias de espalhamento ( ) ( )x y zz x y− −  e ( )( )( )( )x y x y x y x y− + + − , 
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Figura 26 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 

região espectral 1200-1800 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 
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Figura 27 – Espectros Raman do cristal Ala-Ala em diferentes valores de temperatura 
na região 2700-3300 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) ( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) 

( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 
 

 
 

 

respectivamente. Trabalhos realizados anteriormente com aminoácidos, mostraram que 

esta região possui bandas associadas as unidades CH3 e CH. 

Os dois primeiros modos dessa região estão associados ao estiramento da 

unidade CH, ν(CH), são poucos intensos a temperatura ambiente, permanecendo assim 

até uma temperatura de 520 K, nas duas polarizações. A banda de maior intensidade, 

centrada em 2975 e 2970 cm-1 nas polarizações ( ) ( )x y zz x y− −  ( )( )( )( )x y x y x y x y− + + − , 

está associada ao estiramento assimétrico do CH3. Nessa região, não e possível observar 

mudanças no espectro com o aumento de temperatura. 
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Outro aspecto importante, observado é o modo centrado em 3060 cm-1, na 

polarização  ( ) ( )x y zz x y− − , associado à unidade ν(NH3
+), possui baixa intensidade, 

chegando a desaparecer na temperatura de 400 K. 

A Figura 28 apresenta o gráfico do número de onda versus temperatura e o 

ajuste linear dos pontos experimentais para os modos pertencentes a esta região para 

duas geometrias de espalhamento. Os coeficientes do ajuste estão listados na Tabela 14 

que se encontra no final da seção. 
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Figura 28 – Número de onda versus temperatura dos modos Raman do cristal Ala-Ala na 

região espectral 2700-3300 cm-1 em duas geometrias de espalhamento: (a) 
( )( )( )yxzzyx −− ;  e (b) ( )( )( )yxyxyxyx −++− ; . 
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5.2.4 Conclusões 

 

Conforme foi apresentado nas subseções anteriores, não foram observadas 

mudanças qualitativas, nos modos internos e externos do cristal Ala-Ala. O número de 

onda dos modos varia linearmente com a temperatura, conforme pode ser observado no 

gráfico de número de onda versus a temperatura. Foram observadas apenas mudanças 

quantitativas no números de modos, que sofrem redução na intensidade com o aumento 

da temperatura. Portanto, tais mudanças, não apresentam indícios de que o cristal Ala-

Ala sofreu transição de fase ou mudanças na conformação da molécula.



 64 

 

Tabela 15 – Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos Raman do 

cristal de Ala-Ala pertencentes à região espectral entre 50 e 3300 cm-1 para duas 
geometrias de espalhamento no intervalo de temperatura 300-420 K. 

Geometria de Espalhamento 

Classificação 

tentativa 
(Tabela 13) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  ( )( )( )yxyxyxyx −++− ;  

!    

(T = 300 K) 

(cm-1) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

!    

(T = 300 K) 
(cm-1) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

91 89,3 5,19.10-3 93 95,1 -7,14.10-3 Modo da rede 

114 129,0 -5,00.10-2    Modo da rede 

148 145,0 1,00.10-2    τ(CO2
-) 

237 232,5 1,46.10-2 241 243,2 -9,74.10-3 τ(CH3) 

258 255,9 7,14.10-3 259 258,0 2,92.10-3 τ(CH3) 

300 297,0 1,00.10-2    δ(esq.) 

   310 308,3 5,00.10-3 δ(esq.) 

318 315,0 1,00.10-2    δ(esq.) 

337 335,3 5,00.10-3 339 342,3 -1,00.10-2 δ(esq.) 

   376 378,1 -7,14.10-3 δ(esq.) 

392 389,3 8,12.10-3    δ(esq.) 

   404 396,7 1,00.10-2 δ(esq.) 

470 467,9 7,14.10-3 468 466,8 6,82.10-3 τ(NH3
+) 

553 551,3 5,19.10-3 552 552,1 -1,30.10-3 r(CO2
-) 

650 648,3 5,19.10-3 650 650,0 -9,60.10-6 δ(CO2
-) 

678 675,3 8,12.10-3 681 683,0 -5,84.10-3 δo.p.(CONH) 

732 729,0 1,00.10-2 732 738,0 -2,00.10-2 δo.p.(CONH) 

800 796,2 1,23.10-2 802 804,5 -7,47.10-3 ω(CO2
-) 

853 855,1 -7,14.10-3 855 856,7 -8,12.10-3 r(CH3) + ν(C-CH3) 

887 888,7 -5,19.10-3 889 890,8 -6,49.10-3 ν(C-CH3)+ ν(C-NH3
+) 

912 912,0 -1,92.10-5 912 916,2 -1,27.10-2 ν(C-CO)+ ν(C-CO2
-) 

959 955,3 1,10.10-2 953 954,0 -2,92.10-3 ω(NH3
+) 

1008 1009,7 -3,90.10-3 1005 1004,7 6,49.10-4 ω(NH3
+) 

1047 1044,9 7,14.10-3 1049 1048,7 0,00 ν(C-CH3) + δ(CH3) 

1097 1096,4 2,60.10-3 1096 1092,9 1,14.10-2 ω(CH3) 

1119 1120,7 -5,19.10-3 1120 1118,3 5,19.10-3 ν(CN) 

   1135 1141,7 -2,01.10-2 ν(CN) 

1155 1160,3 -2,11.10-2 1153 1157,4 -1,20.10-2 r(NH3
+) 

1260 1258,3 5,19.10-3 1259 1259,5 -2,92.10-3 δ(CH) 
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Tabela 15 (continuação) – Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos 

Raman do cristal de Ala-Ala pertencentes à região espectral entre 50 e 3300 cm-1 para 
duas geometrias de espalhamento no intervalo de temperatura 300-420 K. 

Geometria de Espalhamento 

Classificação 

tentativa 
(Tabela 13) 

( )( )( )yxzzyx −− ;  ( )( )( )yxyxyxyx −++− ;  

!    

(T = 300 K) 

(cm-1) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

!    

(T = 300 K) 
(cm-1) 

!" 
 

(cm-1) 

! 
 

(cm-1/K) 

1284 1284,7 -2,27.10-3 1283 1280,9 7,14.10-3 δ(CH) 

1320 1318,6 6,17.10-3 1320 1320,3 9,74.10-4 δ(CH) + δ(NH) 

   1335 1336,7 -3,90.10-3 δs(CH3) 

1368 1365,3 8,12.10-3 1372 1374,1 -7,14.10-3 δs(CH3) 

1406 1411,0 -1,50.10-2 1403 1402,0 2,92.10-3 νs(CO2
-) 

1453 1450,3 8,12.10-3    δa(CH3) 

   1461 1462,1 -4,22.10-3 δa(CH3) 

   1559 1556,0 1,00.10-2 δ(NH) + ν(CN) 

   1632 1629,0 1,00.10-2 δa(NH3
+) 

1680 1679,9 1,30.10-3 1682 1686,5 -1,33.10-2 ν(C=O) 

2735 2732,3 8,12.10-3     

2884 2881,3 8,12.10-3 2882 2877,8 1,56.10-2 ν(CH) 

2934 2933,6 3,25.10-3 2934 2931,9 8,44.10-3 νs(CH3) 

2975 2975,1 -1,30.10-3 2970 2969,7 1,95.10-3 νa(CH3) 

2986 2987,7 -5,19.10-3 2985 2984,9 1,30.10-3 νa(CH3) 

3012 3009,9 7,14.10-3 3012 3009,2 9,42.10-3 νs(NH3
+) 

3060 3060,0 0,00     

3216 3215,3 9,74.10-4 3212 3211,0 2,92.10-3 νa(NH3
+) 
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Capítulo 6 – Espectroscopia Raman em função da 

Pressão Hidrostática 

 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados, discussão e conclusão referentes 

aos experimentos de espectroscopia Raman polarizado no cristal Ala - Ala submetido a 

altas pressões, (3.1 Cap. 3). Para obtenção dos espectros foram utilizados os 

equipamentos descritos nas seções 3.2 e 3.2.3 do Cap. 3. As medidas foram realizadas 

na região espectral entre 100 cm-1 a 3400 cm-1 com a pressão variando desde 0,1 GPa a 

6,1 GPa, nos regimes de pressão e descompressão. Discutimos o comportamento dos 

modos Raman do cristal submetido a pressões hidrostáticas assim como as evoluções 

destes modos com a pressão. Analisando estes resultados, podemos afirmar que o cristal 

de Ala-Ala  exibe pelo menos uma transição de fase reversível no intervalo de pressão 

estudado. Os espectros Raman foram polarizados  ( ) ( )x y zz x y− −  e 

( )( )( )( )x y x y x y x y− + + − . Como todos os íons estão em sítios de simetria C1, 

discutiremos somente os espectros correspondentes à simetria totalmente simétrica 

A1(z;z).  

 

6.1 Região espectral entre 100 e 200 cm-1 

 

As Figuras 29 e 30 apresentam os espectros Raman do cristal Ala - Ala, 

submetidos a altas pressões, para o intervalo espectral entre 100 cm-1 e 200 cm-1, na 

compressão e descompressão, respectivamente. Esta região apresenta os modos normais 

de vibração externos da rede cristalina, portanto, qualquer modificação estrutural 

exibida pelo cristal quando submetido a deformações homogêneas, poderá ser associada 

a uma transição de fase. Para transições de segunda ordem, o novo grupo fator deve ser 

subgrupo do grupo fator original do cristal. Os espectros Raman relativos ao grupo fator 

original evoluem continuamente para espectros Raman representativos do novo grupo 

fator do cristal. Assim, pode-se observar o desaparecimento ou surgimento de modos 

normais da rede cristalina ou um comportamento anômalo de pelo menos um modo da 

rede, indicando que o cristal exibe uma mudança estrutural [24, 32, 42, 43]. 
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   A Figura 29 apresenta os espectros Raman do cristal de L-Ala – L-Ala como 

uma função da pressão hidrostática para a região de frequências entre 100 cm-1 e 200 

cm-1. Como pode ser observado, existem três mudanças qualitativas nestes espectros 

com o aumento da pressão hidrostática, que discutiremos a seguir:  

A primeira mudança qualitativa nos espectros Raman é observada no intervalo 

de pressão entre 0,1 GPa e 1,0 GPa. Para a pressão inicial de 0,1 GPa, observamos 

claramente dois modos normais, um em torno de 104 cm-1 largo e de intensidade 

moderada e outro modo em torno de 118 cm-1 largo e fraco, indicando que estes modos 

exibem uma considerável anarmonicidade.  Para pressões da ordem de 1,0 GPa, o modo 

de 108 cm-1 parece separar-se em dois modos da rede, um modo com frequência em 

torno de 108 cm-1 e outro em torno de 118 cm-1, enquanto que o modo largo e muito 

fraco de 118 cm-1 não pode mais ser observado nitidamente para pressões acima de 2,0 

GPa. Já o modo centrado em 104 cm-1, sofre um deslocamento para maiores números de 

onda para valores de pressão até 1,7 GPa; em seguida, para valores de pressão entre 1,7 

e 2,3 GPa, a banda se desloca para menores números de onda; para valores de pressão 

acima de 2,3 GPa, a banda volta a se deslocar para maiores números de onda; e, 

finalmente, para valores de pressão maiores do que 4,5 GPa, a banda desaparece 

completamente. Esses comportamentos não usuais para cristais com estabilidades 

cristalinas submetidos a deformações homogêneas são entendidos como uma transição 

de fase estrutural de segunda ordem. Entre 2,3 GPa e 4,5 GPa, o cristal apresenta um 

comportamento normal com o aumento da pressão. As mudanças qualitativas nos 

espectros Raman do cristal para pressões entre 4,5 GPa e 6,1 GPa parecem indicar uma 

fase de amorfização do cristal. Para provar que esta fase realmente existe, é necessário 

realizar medidas de raios-x neste intervalo de pressão.  

A Figura 30 mostra os espectros Raman do cristal no regime de descompressão. 

Como podemos observar os espectros Raman são recuperados quase que totalmente, 

indicando que as mudanças qualitativas que o cristal exibe com o aumento da pressão, 

são reversíveis. 
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Figura 29 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala como uma função 
da pressão hidrostática no intervalo espectral entre 100 cm-1 e 200 cm-1 na 

compressão. 
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Figura 30 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, submetidos a 
altas pressões, para o intervalo espectral entre 100 cm-1 e 200 cm-1, para 

descompressão. 
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Figura 31 ─ Gráfico do ajuste das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 

pressão para o intervalo espectral entre 100 cm-1 e 200 cm-1 na compressão. 
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Figura 32 ─ Gráfico do ajuste da frequência dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 100 cm-1 e 200 cm-1, para descompressão. 
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As Figuras 31 e 32 mostram os gráficos das frequências dos modos da rede 

como uma função da pressão na compressão e descompressão com ajuste linear do 

0( . )Tω ω α= + , respectivamente. Podemos observar as descontinuidades nas frequências. 

Como podemos observar, todos os coeficientes dos ajustes lineares indicados nas 

Tabela 16 e 17 são positivos na fase I, que é um comportamento normal para sólidos 

submetidos a pressões hidrostáticas. 

 

6.2 Região espectral entre 200 e 600 cm-1 

 

As Figuras 33 e 34 apresentam os espectros Raman do cristal Ala - Ala na região 

espectral entre 200 cm-1 e 600 cm-1, para diversos valores pressão, na compressão e 

descompressão, respectivamente.  Nessa região são encontrados os modos de torção 

( )3CHτ , ( )3NHτ +  e os modos relativos à deformação do esqueleto ( )NCCδ , ( )CCCδ , 

( )N C Oδ − = . O modo de maior intensidade, centrado em 470 cm-1, está associado à 

vibração de torção ( )3NHτ + , este modo foi o observado em 466 cm-1 no acido l-glutâmico 

[31], na l-asparagina [13] em 466 cm-1. Podemos observar que o aumento de pressão 

provoca um aumento do número de onda, isso ocorre devido as dimensões das ligações 

de hidrogênio intermoleculares. O aumento de pressão reduz as dimensões da ligação de 

hidrogênio, consequentemente o aumento da frequência de vibração do modo associado 

( )3NHτ + , em comparação com os outros cristais estudados, o mesmo fenômeno ocorre no 

L-treonina [45] e Taurina [42], ocorrendo o inverso na Alanina [50, 51]. No caso do L-

alanina, as dimensões das ligações de hidrogênio são pequenas, com o aumento de 

pressão, ocorre uma distorção nas ligações de hidrogênio. 

De acordo com a Figura 33, um efeito de grande destaque são as descontinuidades dos 

dois primeiros modos centrados em 240 cm-1 e 263 cm-1, associados à ( )3CHτ  e ( )NCCδ , 

respectivamente. O primeiro modo perde intensidade rapidamente, chegando a 

desaparecer para valores de pressão de 1,3 GPa. O segundo modo ganha intensidade ate 

1,7 GPa, sofrendo alargamento e perda de intensidade para pressão acima de 2,0 GPa.  

Outro ponto perceptível é o aparecimento de um modo de baixa intensidade numa 

pressão de 2,0 GPa, centrado em uma frequência em 232 cm-1, possivelmente uma 

torsão do CH3. Na Figura 34, observamos que o espectro original é quase que 
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totalmente recuperado, demonstrando assim uma transição de fase reversível. Podemos 

observar na figura 35, que o comportamento da banda 11 associado ao rocking τ(CO2
-) é 

similar ao da L-alanina, que possui uma distancia media das ligações de hidrogênio  

menor que 2,86 Å. Outro fato interessante, podemos observar na banda 10 associado 

associado ( )3NHτ + , de fato se as dimensões das ligações de hidrogênio forem menor que 

2,86 Å, ( dω/dT) ( )3NHτ +  ,deveria ser negativo [45]. 

Essas mudanças podem ser visualizadas nas Figuras 35 e 36, que ilustram o 

gráfico da frequência versus pressão para os modos dos cristais de Ala - Ala, na 

compressão e descompressão, respectivamente, onde os resultados apontam para 

mudança conformacional das moléculas do cristal Ala - Ala, que comprovaremos nas 

secções posteriores. As Tabelas 16 e 17 apresenta os coeficientes de ajuste linear do 

tipo 0( . )Tω ω α= + , para os modos obtidos na compressão e descompressão, 

respectivamente.  
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Figura 33 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, submetidos a 
altas pressões, para o intervalo espectral entre 200 cm-1 e 600 cm-1, para 

compressão. 
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Figura 34 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, 
submetidos a altas pressões, para o intervalo espectral entre 200 cm-1 e 

600 cm-1, para descompressão. 
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Figura 35 ─ Gráfico dos ajustes das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 

pressão para o intervalo espectral entre 200 cm-1 e 600 cm-1 na compressão. 
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Figura 36 ─ Gráfico do ajuste da frequência dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 200 cm-1 e 600 cm-1 na descompressão. 
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6.3 Região espectral entre 600 e 850 cm-1 

 

As Figuras 37 e 38 mostram a evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala 

na região espectral entre 600 cm-1 e 850 cm-1, para diversos valores de compreensão e 

descompressão, respectivamente. Nessa região foram encontrados cinco que 

correspondem aos modos vibracionais associados a deformações do esqueleto da 

molécula δo.p.(CONH) e da unidade CO2
-, δ(CO2

-) e ω(CO2
-), classificados na Tabela 

16. O primeiro modo normal de maior intensidade, em torno de 651 cm-1, está associado 

à deformação da unidade ( )2COδ − do cristal Ala - Ala. Como podemos observar nos 

espectros, este modo apresenta uma dependência normal em sua frequência com o 

aumento da pressão. Os três modos seguintes em 679 cm-1 e 731 cm-1 classificados 

como deformações do grupo CONH e o modo 802 cm-1, associado a unidade ( )2COω − , 

apresentam comportamento normal com o aumento da pressão. É interessante notar a 

existência de um modo satélite em torno 645 cm-1, possivelmente uma torsão do CO2, 

no intervalo de pressão entre 2,0 GPa – 6,1 GPa, na compressão e no intervalo de 

pressão entre 5,2 GPa – 2,8 GPa, na descompressão, indicando que o cristal Ala-Ala 

apresenta uma anomalia neste intervalo de pressão. Esta anomalia pode suportar as 

mudanças qualitativas observadas nos espectros Raman do cristal na região dos modos 

externos, indicando a existência de uma nova fase estrutural para o intervalo de pressão 

2,0 GPa – 6,1 GPa. 
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Figura 37 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, submetidos a altas 

pressões, para o intervalo espectral entre 600 cm-1 e 850 cm-1, para compressão. 
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Figura 38 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala submetido a altas 
pressões no o intervalo espectral entre 600 cm-1 e 850 cm-1 na descompressão. 
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O último modo normal encontrado nessa região está associado ao wagging da 

unidade de ( )2COω − , esse mesmo modo normal foi encontrado na D-treonina em 700 cm-1 

[45], no L-treonina em 701 cm-1 [45] e na L-metionina em 683 cm-1 [36]. 

As Figuras 6.11 e 6.12 apresentam os gráficos da frequência versus pressão para 

compreensão e descompressão, respectivamente.  

As Tabelas 39 e 40 apresentam o ajuste linear dos modos estudados nessa 

região. Como podemos notar nessa Tabela, os modos apresentam dependências 

diferentes com a pressão indicando que os campos cristalinos ao redor dos íons 

moleculares são diferentes. 
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Figura 39 ─ Gráfico do ajuste das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 

pressão para o intervalo espectral entre 600 cm-1 e 850 cm-1 na compressão. 
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Figura 40 ─ Gráfico do ajuste das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 600 cm-1 e 850 cm-1 na descompressão. 
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6.4 Região espectral entre 850 e 1300 cm-1 

 

Nas regiões mostradas nas Figuras 41 e 42, podemos observar a evolução dos 

espectros Raman no intervalo entre 850 cm-1 e 1350 cm-1, na compressão e 

descompressão, respectivamente. Os treze modos observados nesta região são 

característicos de vibrações dos grupos NH3
+, NH, CN, C-CH3, C-NH3, C-CO, C-CO2 

como classificados na Tabela 16. Esta região contém importantes bandas que estão 

relacionadas com a unidade NH3
+, que participa diretamente das ligações de hidrogênio 

O primeiro modo dessa região, centrado em 887 cm-1, está relacionado com os 

estiramentos C-CH3 e C-NH3
+, tal modo, exibe um deslocamento para um maior 

número de onda, seguindo de uma diminuição de sua intensidade, com o aumento de 

pressão. Para pressões acima de 4,9 GPa, há um surgimento de uma nova banda 

centrada em 870 cm-1, conforme podemos confirmar no ajuste linear representado na 

figura 6.14. O modo em torno de 912 cm-1 aparece fraco mesmo para a pressão inicial 

de 0,1 GPa e desaparece dos espectros para pressões da ordem de 1,3 GPa. Os modos 

normais centrados em 956 cm-1 e 1008 cm-1  relacionados ao  wagging ( )3NHω +

,  

desaparecem nos espectros para pressões da ordem de 2,3 GPa. O modo em 1262 cm-1, 

como podemos observar na Tabela 16, apresenta coeficientes de ajuste linear de sinais 

opostos nas fases I e II, ou seja, o que indica que o modo se desloca com o aumento da 

pressão em sentidos contrários nas diferentes fases, no qual podemos confirmar  na 

figura 43, que representa o gráfico da frequência versus pressão hidrostática. Na Figuras 

44, que representa o gráfico da frequência versus pressão hidrostática, todos os modos 

apresentam uma variação de frequência positiva ( ) 0d
dt

ω
, na  descompressão. 

Observamos também para pressões acima de 4,9 GPa o aparecimento de um 

modo em torno de 855 cm-1, relacionado aos estiramentos C-CH3 e C-NH3
+, como 

classificado na Tabela 16.  
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Figura 41 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala submetidos a altas 
pressões no intervalo espectral entre 850 cm-1 e 1300 cm-1 na compressão. 
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Figura 42─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, submetidos a 
altas pressões, para o intervalo espectral entre 850 cm-1 e 1300 cm-1, para 

descompressão. 
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Figura 43 ─ Gráfico do ajuste das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 850 cm-1 e 1300 cm-1 na compressão. 
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Figura 44 ─ Gráfica do ajuste da frequência dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 850 cm-1 e 1300 cm-1 na descompressão. 
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6.5 Região espectral entre 1350 e 1800 cm-1 

 

As Figura 45 e 46 apresentam os espectros Raman do cristal Ala-Ala na região 

espectral entre 1350 cm-1 e 1800 cm-1 submetido a variações de pressão hidrostática 

entre 0,1 GPa e 6,1 GPa, na compressão e na descompressão. Nesta região são 

observados 8 modos a uma pressão de 0,1 GPa, associados às deformações das unidades 

CH3
+, CH3 e os estiramentos dos grupos moleculares C=O e CO2

-. 

  A primeira mudança qualitativa observada nos espectros da figura 45 é o 

desaparecimento do modo de menor intensidade, responsável pela deformação simétrica 

do CH3, para pressões hidrostática acima de 1,0 GPa, no qual esta centrado em torno de 

1380 cm-1. O mesmo comportamento é observado para modo em torno de 1460 cm-1,  

classificado como uma deformação assimétrica do CH3, que desaparece nos espectros 

para pressões da ordem de 1,0 GPa. Para pressões entre 1,7 GPa e 4,5 GPa, todos os 

outros modos, apresentam somente comportamentos quantitativos, tais como: 

decrescimento nas intensidades, deslocamentos das posições em frequência e 

crescimento larguras de linhas. Portanto, os modos relativos às deformações do CH3 

aparecem como fortes candidatos a vetores desta primeira transição de fase que 

acontece para pressões em torno de 1,7 GPa, como já mostrado nas regiões anteriores. 

Outra mudança qualitativa, é observada para pressões acima 2,8 GPa, onde são 

observado o desaparecimento das bandas (35), (36) e (37), situado no intervalo 

frequência entre 1500 cm-1 e 1650 cm-1, estes bandas estão na região de vibração dos 

grupos moleculares do C=O e CO2-. Como podemos observar na figura 6.18, os 

espectros Raman quase que totalmente recuperados para a pressão inicial de compressão 

de 0,1 GPa. Isto indica que as transições de fase observadas no intervalo de pressão 

estudado são reversíveis.  

As Figuras 47 e 48 mostram a dependência das frequências dos modos Raman 

como uma função da pressão na região espectral entre 1300 cm-1 e 1800 cm-1 

juntamente com o ajuste linear dos pontos experimentais para esta região. A Tabela 16 e 

17 apresentam as frequências dos modos juntamente com os coeficientes obtidos do 

ajuste linear na compressão e descompressão, respectivamente 
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Figura 45 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala submetidos a altas 

pressões no intervalo espectral entre 1350 cm-1 e 1800 cm-1 na compressão. 
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Figura 46 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala submetidos a 
altas pressões no intervalo espectral entre 1350 cm-1 e 1800 cm-1 na 

descompressão. 
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Figura 47 ─ Gráfico do ajuste das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 1350 cm-1 e 1800 cm-1 na compressão. 
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Figura 48 ─ Gráfico do ajuste das frequências dos modos do cristal Ala - Ala versus 

pressão para o intervalo espectral entre 1350 cm-1 e 1800 cm-1 na descompressão. 
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6.6 Região espectral entre 2700 e 3400 cm-1 

 

As figuras 49 e 50 apresentam a evolução com a pressão hidrostática dos modos 

Raman do cristal Ala - Ala na região espectral compreendida entre 2700 cm-1 e 3400 

cm-1, na compreensão e descompressão, respectivamente. Comparando o espectro para 

0,1 GPa da Figura 49 com o espectro em 300 K da Figura 21a, observamos que as 

frequências nestes espectros são as mesmas aparecendo com intensidades diferentes. 

Isto pode ser explicado como se o cristal estivesse rodado dentro da cela de pressão. 

Nesta região é possível encontrar os modos relacionados às vibrações de estiramentos 

dos grupos CH, CH3 e NH3
+. Analisando o comportamento dos modos como uma 

função da pressão na Figura 6.21, podemos observar: O primeiro modo em torno de 

2789 cm-1 possui a menor energia no intervalo do espectro Raman, permanecendo 

visível, até o espectro para uma pressão da ordem de 2,0 GPa. Podemos perceber que o 

modo em torno de 2832 cm-1 identificado como um estiramento do CH permanece nos 

espectros Raman mesmo para pressões da ordem de 6,0 GPa, sofrendo uma redução  na 

sua intensidade e grande aumento em sua largura de linha. O modo em 2884 cm-1, 

estiramento simétrico do ν(CH3), desaparece nos espectros Raman para pressões em 

torno de 2,0 GPa. O modo em 2935 cm-1, estiramento simétrico do νs(CH3), aparece 

como o modo mais intenso nestes espectros e permanece  visível para pressões da 

ordem de 6,1 GPa, que foi a maior pressão obtida nesta experiência. Os modos 2974 

cm-1 e 2984 cm-1,  relativos aos estiramentos assimétricos do νa(CH3), são os mais 

intensos na Figura 6.21. O modo em torno de 3012 cm-1, desaparece no intervalo de  

pressão entre 1,7 GPa e 3,2 GPa desaparece, retornando aparecer  pressão acima de 3,3 

GPa, não podendo ser mais observado para pressão acima de 4,9 GPa. Por fim, o modo 

em 3212 cm-1, estiramento assimétrico do νa(NH3
+), diminui em intensidade até não ser 

mais observado para pressões da ordem de 1,7 GPa. 

Todas as mudanças qualitativas observadas nos espectros Raman em todas as 

regiões de frequência até agora, ocorrem sempre no mesmo intervalo de pressão, tato 

para os modos internos como para os modos externos, reforçando assim, que o cristal de 

Ala-Ala, exibe pelo menos uma transição uma transição de fase estrutural com o 

aumento da pressão. 
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Figura 49 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, submetidos a altas 
pressões, para o intervalo espectral entre 2700 cm-1 e 3400 cm-1, para compressão. 
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Figura 50 ─ Evolução dos espectros Raman do cristal Ala - Ala, submetidos a 
altas pressões, para o intervalo espectral entre 2700 cm-1 e 3400 cm-1, para 

descompressão. 
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Todas essas mudanças podem ser visualizadas nas figuras 6.23 e 6.24, que 

ilustram o gráfico da frequência versus pressão para os modos dos cristais de Ala - Ala, 

na compressão e descompressão, respectivamente. 

 

Figura 51 ─ Gráfica do ajuste da frequência dos modos do cristal Ala - Ala versus 
pressão para o intervalo espectral entre 2700 cm-1 e 3400 cm-1, para compressão 
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Figura 52 ─ Gráfica do ajuste da frequência dos modos do cristal Ala - Ala versus pressão 

para o intervalo espectral entre 2700 cm-1 e 3400 cm-1, para descompressão. 
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Nas Tabelas 16 e 17 são apresentados os valores do número de onda dos modos 

dos espectros Raman do cristal Ala-Ala entre 0,1 GPa e 6,1 GPa e parâmetros de ajustes 

linear, 0( . )Tω ω α= +  dos valores medidos. Como podemos observar nesta Tabela, todos 

os modos internos relativos aos íons moleculares do cristal apresentam um crescimento 

positivo em suas frequências indicando que as interações intermoleculares ainda são 

maiores que as interações intramoleculares. 

 

 

 

 

Tabela 16– Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos Raman do 

cristal de Ala-Ala em função da pressão hidrostática na região espectral entre 100 e 3400 
cm-1, na compressão 

 
Modo Raman 

(condições 

ambientes) 

Fase I 

0,1 GPa ≤ Pressão ≤ 1,7 GPa 

Fase II 

4,5 GPa ≤ Pressão ≤ 6,1 

GPa 

Classificação 

Tentativa 

 

Modo 

ω 

(cm-1) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 
 

1 97        99 6,66 101 2,77 Modo da rede 
2 114 116 3,33   Modo da rede 

3    226 2,65  
4 240 239 5,00   ( )3CHτ  

5 263 260 5,41 262 3,33 ( )NCCδ  

6 300 300 5,00   ( )CCCδ  

7 319 317 5,66   ( )CCCδ  

8 338 332 9,36   ( )3CHτ  

9 402 400 -1,66 394 3,78 ( )NCCδ  

10 470 468 14,80 493 3,48 ( )3NHτ +  

11 555 555 -2,33 548 4,86 ( )N C Oδ − =  

12    644 3,65  

13 652 650 4,66 657 1,76 ( )2COδ −  

14 680 681 4,71 689 -0,52 ( ) ( )/f fNH C Oδ δ =  

15 731 731 5,20 740 1,33 ( )f C Oδ =  

16 802 801 3,12 803,4 1,07 ( )2COω −  
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17    896 -3,98  
18 887 885 3,67 883 3,67 ( ) ( )3 3/C CH C NHυ υ +− −  

19 912 919 2,53   ( ) ( )2/C CO C COυ υ −− −  

20 956 955 3,19   ( )3NHω +  

21  1012 3,37   ( )3NHω +  

22 1029 1034 3,35 1038 3,87 ( ) ( )3 3/C CH CHυ δ−  

23 1050 1043 -6,37 1048 4,39 ( )( )C O NHυ −  

24 1096 1093 8,02 1114 2,57 ( )NHω  

25  1118 4,37   ( )3C NHδ +−  

26 1130 1129 2,38 1140 3,56 ( )3C NHυ +−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 16- (continuação ) – Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos 

Raman do cristal de Ala-Ala em função da pressão hidrostática na região espectral entre 
100 e 3400 cm-1, na compressão . 

 
Modo Raman 

(condições 

ambientes) 

Fase I 

0,1 GPa ≤ Pressão ≤ 1,7 GPa 

Fase II 

4,5 GPa ≤ Pressão ≤ 6,1 GPa 

Classificaçã

o 

Tentativa 

Mod

o 

ω 

(cm-1) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 
 

27 1153 1154 1,72 1152 3,28 ( )( )C O NHυ −
 

28    1239 3,24  

29 1261 1259 1,66 1263 2,98 ( )C Hδ −  

30 1370 1371 2,41   ( )3s CHδ  

31  1403 5,09 1413 4,56  

32 1451 1448 5,52 1457 -1,22 ( )3a CHδ  

33 1460 1466 3,29   ( )3a CHδ  

34    1482 3,89  
35 1551 1559 3,25    
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36 1559 1601 4,85    
37 1627 1627 6,22    

38 1681 1680 6,15 1692 6,45 ( )C Oν =  

39  2739 1,77    

40  2830 9,48 2835 5,44 ( )3CHυ  

41 2884 2880 6,48   ( )3CHυ  

42 2934 2934 6,01 2935 5,42 ( )3S CHυ  

43 2975 2972    ( )3a CHυ  

44 2989 2986 6,24 2932 -2,29 ( )3CHυ  

45 3012 3013 3,24 3019 3,65 ( )3s NHυ +  

46 3216 3218 3,49   ( )3a NHυ +  

 
 
 

Tabela 17– Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos Raman do 

cristal de Ala-Ala em função da pressão hidrostática na região espectral entre 100 e 3400 
cm-1, na descompressão. 

 
Modo Raman 

(condições 

ambientes) 

Fase I 

0,1 GPa ≤ Pressão ≤ 1,8 GPa 

Fase II 

4,7 GPa ≤ Pressão ≤ 5,7 

GPa 

Classificação 

Tentativa 

 

Mod

o 

ω 

(cm-1) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 

 

1 97 106 3,23   Modo da rede 
2      Modo da rede 
3       
4 240 240 2,34   ( )3CHτ  
5 263 267 4,17 273 2,28 ( )NCCδ  
6 300     ( )CCCδ  
7 319     ( )CCCδ  
8 338     ( )3CHτ  
9 402 392 1,71   ( )NCCδ  

10 470 469 12,80 477  13,24 ( )3NHτ +  

11 555 548 3,75 549 2,94 ( )N C Oδ − =  
12 652 650 3,63 651 5,23 ( )2COδ −  

13 680 680 7,58 689 2,84 ( ) ( )/f fNH C Oδ δ =  
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Tabela 17  ( continuação )– Coeficientes do ajuste linear (! = !# + % ∙ '  ) para os modos 

Raman do cristal de Ala-Ala em função da pressão hidrostática na região espectral entre 
100 e   3400 cm-1. na descompressão. 

 
Modo Raman 

(condições 

ambientes) 

Fase I 

0,1 GPa ≤ Pressão ≤ 1,8 GPa 

Fase II 

4,7 GPa ≤ Pressão ≤ 5,7 GPa 

Classificação 

Tentativa 

        

Modo 

ω 

(cm-1) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1/GPa) 
 

28    1252 -6,23  
29 1261 1254 6,21 1259 4,23 ( )C Hδ −  
30 1370     ( )3s CHδ  
31 1405 

1393 5,71 1402 3,22 ( )2s COυ −  

32 1451   1451 5,68 ( )3a CHδ  
33 1460 1461 1,65 1469 6,82 ( )3a CHδ  
34       
35       

14 731 730 3,01 732 3,69 ( )f C Oδ =  
15 802 800 2,50 805 1,07 ( )2COω −  

16       
17    865 7,56  
18 887 886 4,10 898 3,16 ( ) ( )3 3/C CH C NHυ υ +− −  
19 912 907 4,25   ( ) ( )2/C CO C COυ υ −− −  
20 956 953 4,63 969 1,26 ( )3NHω +  

21  1013 -2,63 1008 1,27 ( )3NHω +  

22 1029 1031  1040 6,63 ( ) ( )3 3/C CH CHυ δ−  
23 1050   1075 7,25 ( )( )C O NHυ −  
24 1096 1099 4,17 1108 9,45 ( )NHω  
25  1120 9,98   ( )3C NHδ +−  

26 1130 1132 6,47   ( )3C NHυ +−  

27       
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36       
37 1627 

1638 3,24 1657 8,23 ( )3a NHδ +  

38 1681 1682 4,79 1691 1,25 ( )C Oν =  
39       
40  2834 4,10 2846 6,85 ( )3CHυ  
41 2884 2881 8,57   ( )3CHυ  
42 2934 2933 6,95 2958 6,12 ( )3S CHυ  
43 2975 2976 3,48   ( )3a CHυ  
44 2989 2985 3,25 2992 5,12 ( )3CHυ  
45 3012 2998 6,21   ( )3CHυ  
46 3216 3225 -6,14    

 
  
 
 

6.7 Discursão 

 

Nas seções anteriores apresentamos minuciosamente os resultados de medidas 

de espalhamento Raman polarizado na região de frequência entre 100 cm-1 e 3400 cm-1 

com o cristal de Ala-Ala submetido a variações de pressão desde 0,1 GPa a 6,1 GPa. No 

intervalo de pressão estudado, observamos duas mudanças qualitativas graduais e 

contínuas nos espectros Raman para pressões da ordem de 1,7 GPa e 4,5 GPa. Os 

espectros Raman do cristal na sua estrutura cristalina original tetragonal com grupo 

fator C4 foram observados no intervalo de pressão entre 0,1 GPa e 1,7 GPa. A primeira 

transição de fase, estrutural de segunda ordem, foi para pressões da ordem de 1,7 GPa, 

quando observamos claramente mudanças qualitativas graduais e contínuas nos 

espectros Raman correspondentes tanto aos modos da rede cristalina como nas regiões 

vibracionais correspondentes aos íons constituintes do cristal como discutido nas seções 

anteriores. As principais características evidenciadas nesta transição de fase estrutural 

de segunda ordem são exibidas nos espectros Raman para os modos da rede cristalina 

na região entre 100 cm-1 e 200 cm-1 onde observamos o desaparecimento de um modo 

externo e um comportamento anômalo de outro modo como apresentado na seção 6.1.  

O cristal exibe uma nova fase cristalina para pressões entre 1,7 GPa e 4,5 GPa. Nesta 

fase cristalina, o cristal apresenta um comportamento normal nas dependências de suas 

frequências como uma função da pressão hidrostática para todos os modos estudados.  
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Uma exceção as vibrações do CH3 e/ou C-CH3 como classificado na Tabela 16. 

Pelo exposto neste capítulo, as transições de fase exibidas pelo cristal quando submetido 

a deformações homogêneas, são governadas, principalmente, por reorientações de 

grupos moleculares do tipo CH3, NH+
3 e CO2

-. Isto parece ser uma regra geral para 

materiais orgânicos do tipo aminoácido ou peptídeos. Em quase todos os materiais 

orgânicos, aminoácidos e agora peptídeos estudados, por nosso grupo, sob condições 

extremas de temperatura e /ou pressão que exibem mudanças qualitativas estruturais 

e/ou conformacionais, de primeira ou de segunda ordem, esses grupos moleculares 

participam ativamente na dinâmica das transições de fase. 
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Capítulo 7 – Conclusões e Perspectivas 

 

 

Começamos este trabalho no Capítulo 1 apresentando um resumo sucinto sobre a 

importância dos peptídeos utilizados em funções biológicas, propriedades conhecidas 

dos dipeptídeos tais como suas capacidades antibióticas, imunológicas, neurológicas e 

hormonais.   

No Capítulo 2 apresentamos a estrutura do dipeptídeo de Ala – Ala juntamente 

com resultados de difração de raios-x;  

No Capítulo 3 tratamos dos procedimentos experimentais, onde discutimos o 

crescimento dos cristais, apresentamos os dados de difração de raios-x e todo o 

equipamento experimental utilizado nas medidas de espalhamento Raman no cristal 

como uma função da temperatura e pressão hidrostática.  

No Capítulo 4 apresentamos e discutimos a teoria de grupos para a estrutura 

tetragonal com grupo fator C4, o espectro Raman polarizado do cristal na temperatura 

ambiente juntamente com a classificação dos modos obtidos da literatura.  

No Capítulo 5 apresentamos e discutimos detalhadamente os espectros Raman 

polarizados para todas possíveis simetrias do cristal de Ala-Ala como uma função da 

temperatura, para dois intervalos de temperatura distintos. No primeiro de temperatura, 

as medidas foram realizadas com a temperatura variando de 300 K à 11 K e de 11 K à 

300 K.  Da análise dos resultados das experiências no sentido de decrescimento da 

temperatura, concluímos que a estrutura cristalina tetragonal do Ala – Ala com grupo 

fator C4 permanece estável para temperaturas da ordem de 80 K. Entre 80 K e 60 K o 

cristal exibe uma transição de fase de segunda ordem onde a estrutura cristalina do Ala-

Ala passa continuamente de tetragonal com grupo fator I4(C4) com oito moléculas na 

célula unitária ou quatro moléculas na célula primitiva para uma estrutura monoclínica 

com grupo fator C2, mas mantendo o mesmo número de moléculas na célula primitiva 

do grupo fator C4. A fase monoclínica do cristal é estável mesmo para temperaturas da 

ordem de 11 K, que é a temperatura limite dos nossos equipamentos. Foi sugerido que o 

mecanismo que governa a transição de fase é a ocupação de sítios de simetria C1 não 

equivalentes pelos íons moleculares CH3 numa estrutura monoclínica pertencente ao 

grupo fator C2. Da análise dos gráficos das dependências das frequências dos modos 
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Raman do cristal com a temperatura foi possível mostrar claramente que o cristal 

realmente exibe uma transição de fase no intervalo de temperatura entre 80 K e 60 K, no 

sentido de decrescimento de T. Dos gráficos das dependências das frequências dos 

modos Raman como uma função da temperatura, através de um ajuste linear, foi 

possível encontrar os coeficientes α(T), que medem as dependências das frequências 

dos modos Raman com a temperatura. Estes coeficientes são mostrados na Tabela 14 

juntamente com uma classificação tentativa da maioria dos modos Raman do cristal na 

fase monoclínica. Os espectros Raman obtidos nas experiências variando a temperatura 

entre 11 K  a  300 K, mostram que a transição de fase que o cristal exibe é reversível. 

No segundo intervalo de temperatura, as medidas foram realizadas com a 

temperatura variando de 300 K a 520 K e de 520 K a 300 K. Da análise dos espectros 

Raman com o cristal submetido a variações de temperaturas entre 300 K a 520 K , foi 

possível concluir que a estrutura tetragonal permanece estável mesmo para temperaturas 

da ordem de 520 K, que foi a temperatura limite aplicada no cristal antes que este 

comece a apresentar indícios de perda de massa ou entrar em regime de fusão. As 

mudanças observadas nos espectros Raman são apenas mudanças quantitativas, tais 

como: redução nas intensidades dos modos, descolamentos de suas nas frequências e 

aumento nas larguras de linhas, que são mudanças normais inerentes a qualquer material 

com estrutura estável quando submetido a variações de temperatura da ordem de 220 K. 

Foi observado que todos os modos Raman apresentam um comportamento linear com o 

aumento da temperatura. Dos gráficos das dependências das frequências dos modos 

Raman como uma função da temperatura, através de um ajuste linear, foi possível 

encontrar os coeficientes α(T), que medem as dependências das frequências dos modos 

Raman com a temperatura. Estes coeficientes são mostrados na Tabela 15 juntamente 

com uma classificação tentativa da maioria dos modos Raman do cristal. Os espectros 

Raman do cristal no sentido de T decrescente foram descartados por não apresentarem 

informações relevantes neste trabalhado.  

No Capítulo 6 apresentamos e discutimos detalhadamente os resultados das 

medidas de espalhamento Raman polarizado na região de frequência entre 100 cm-1 e 

3400 cm-1 com o cristal de L-Ala – L-Ala submetido a variações de pressão desde 0,1 

GPa a 6,1 GPa e de 6,1 GPa a 0,1 GPa. No intervalo de pressão estudado, observamos 

duas mudanças qualitativas graduais e contínuas nos espectros Raman para pressões da 

ordem de 1,7 GPa e 4,5 GPa. Os espectros Raman do cristal na sua estrutura cristalina 

original tetragonal com grupo fator C4 foram observados no intervalo de pressão entre 
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0,1 GPa e 1,7 GPa. A primeira transição de fase, estrutural de segunda ordem, foi para 

pressões da ordem de 1,7 GPa, quando observamos claramente mudanças qualitativas 

graduais e contínuas nos espectros Raman correspondentes tanto aos modos da rede 

cristalina como nas regiões vibracionais correspondentes aos íons constituintes do 

cristal como discutido nas seções anteriores. As principais características evidenciadas 

nesta transição de fase estrutural de segunda ordem são exibidas nos espectros Raman 

para os modos da rede cristalina na região entre 100 cm-1 e 200 cm-1 onde observamos o 

desaparecimento de um modo externo e um comportamento anômalo de outro modo 

como apresentado na seção 6.1.  O cristal exibe uma nova fase cristalina para pressões 

entre 1,7 GPa e 4,5 GPa. Nesta fase cristalina, o cristal apresenta um comportamento 

normal nas dependências de suas frequências como uma função da pressão hidrostática 

para todos os modos estudados. Uma exceção é o aparecimento de um modo em torno 

de 645 cm-1, possivelmente uma torsão do CO2, que aparece nos espectros para pressões 

da ordem de 2,0 GPa e permanece nos espectros mesmo para pressões da ordem de 6,3 

GPa. Este é o único modo que aparece nos espectros Raman neste intervalo de pressão. 

Portanto, este modo caracteriza esta nova fase cristalina do cristal de L-Ala – L-Ala.  

Entre 4,5 GPa e 6,1 GPa o cristal parece exibir uma fase amorfizada 

caracterizada por um forte decrescimento nas intensidades de todos os modos Raman 

observados. Uma exceção é o aparecimento do modo de 855 cm-1, possivelmente 

vibrações do CH3 e/ou C-CH3 como classificado na Tabela 14. No sentido de 

descompressão, Os espectros Raman mostraram que as transições de fase exibidas pelo 

Ala – Ala são reversíveis. Pelo exposto neste capítulo, as transições de fase exibidas 

pelo cristal quando submetido a deformações homogêneas, são governadas, 

principalmente, por reorientações de grupos moleculares do tipo CH3, NH3, CO2. Isto 

parece ser uma regra geral para materiais orgânicos do tipo aminoácido ou peptídeos. 

Em quase todos os materiais orgânicos aminoácidos e agora peptídeos estudados, por 

nosso grupo, sob condições extremas de temperatura e /ou pressão que exibem 

mudanças qualitativas estruturais e/ou conformacionais, de primeira ou de segunda 

ordem, esses grupos moleculares participam ativamente na dinâmica das transições de 

fase. 
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Perspectivas Futuras 

 

Como direções de trabalhos futuros no sentido de identificar as estruturas 

cristalinas que o cristal de Ala – Ala apresenta quando submetido a variações de 

temperatura e pressão apresentamos as sugestões: 

1 - Realizar medidas de difração de raios-x em baixas temperaturas, T ≤ 50 K, 

no sentido de identificar o grupo espacial da estrutura monoclínica que o cristal de Ala – 

Ala exibe para temperaturas abaixo de 60 K. 

2 – Realizar medidas de difração de raios-x em altas pressões no intervalo de 

pressão entre 2,0 GPa a 4,0 GPa no sentido de identificar a nova estrutura cristalina do 

cristal de Ala – Ala. 

3 - Realizar medidas de difração de raios-x em altas pressões no intervalo de 

pressão entre 5,0 GPa a 6,3 GPa no sentido de identificar se o cristal de Ala – Ala 

realmente apresenta uma fase amorfa.   

4 – Existem meios de estabilizar as novas estruturas nas condições normais de 

temperatura e pressão?  

No sentido de responder a esta pergunta, podemos afirmar que o Prof. F. E. A. 

Melo conseguiu estabilizar na temperatura ambiente, as fases metaestáveis de alta 

temperatura monoclínica do KDP e tetragonal β-LIO3 nas formas polilicristalinas tanto 

do KDP como do α-LIO3, que apresentam característica reversível. Portanto, vale tentar 

envidar esforços neste sentido. 

Esta pergunta só poderia ser respondida facilmente se as novas fases do Ala – 

Ala fossem estabilizadas nas condições normais de temperatura e pressão. 
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