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Resumo 

Nucleosídeos são compostos orgânicos formados por uma base nitrogenada e 

uma pentose. No presente trabalho foi realizado um estudo detalhado a 

respeito dos modos vibracionais do cristal do nucleosídeo adenosina 

(C10H13N5O4) submetido a altas pressões. Inicialmente o reagente que se 

encontrava em forma de pó foi cristalizado pelo método da evaporação lenta do 

solvente. No cristal obtido foram realizadas medidas de espectroscopia Raman. 

A região espectral investigada cobriu o intervalo entre 20 cm-1 e 1700 cm-1, 

tendo sido observados 49 modos vibracionais. A classificação destes modos foi 

feita tendo como referência trabalhos realizados com o material, além de 

investigações em outros nucleosídeos como a timidina e a citosina. Para 

submeter o material a altas pressões foi utilizada uma célula de pressão com 

bigorna de diamante tendo o nujol como meio compressor. O estudo foi 

realizado com a pressão variando entre 1 atm e 7,2 GPa. Os resultados 

inferidos a partir dos espectros Raman mostram que em torno de 2,4 GPa 

alguns modos vibracionais desaparecem, enquanto outros surgem, além de 

terem sido observadas descontinuidades na evolução das frequências de 

diversos modos normais de vibração. Tais mudanças sugerem uma transição 

de fase estrutural na adenosina ocorrendo em torno de 2,4 GPa, reversível, e 

sem destruição da amostra, seja durante a compressão ou seja durante a 

descompressão. O fato das descontinuidades das frequências ocorrerem com 

modos associados tanto ao ácido nucléico quanto ao açúcar, sugere que a 

transição de fase envolve mudanças conformacionais das duas unidades da 

molécula de adenosina. Como consequência, pode-se inferir que a mudança 

de simetria na célula unitária envolve as diversas ligações de hidrogênio, que 

em última análise constituem as conexões intermoleculares entre as várias 

moléculas ali existentes.   

 

Palavras-chave: Adenosina, Nucleosídeos, Transição de fase, Espectroscopia 

Raman. 

 

 

 



 

Abstratc 

Nucleosides are organic compounds formed by a nitrogenous base and a 

sugar. In the present work a detailed study was carried out regarding the 

vibrational modes of the crystal of the nucleoside adenosine (C10H13N5O4) 

submitted to high pressures. Initially the reagent which was in powder form was 

crystallized by the slow evaporation method of the solvent. In the obtained 

crystal Raman spectroscopy measurements were performed. The spectral 

region investigated covered the interval between 20 cm-1 and 1700 cm-1, having 

been observed 49 vibrational modes. The classification of these modes was 

done with reference to work done with the same material, as well as 

investigations in other nucleosides such as thymidine and cytosine. In order to 

subject the material to high pressures a pressure cell with diamond anvil was 

used and the nujol was used as the compressor medium. The study was 

performed with a pressure ranging from 1 atm to 7.2 GPa. The results inferred 

from the Raman spectra show that around 2.4 GPa some vibrational modes 

disappear, while others appear, besides discontinuities in the evolution of 

frequencies of several normal modes of vibration. This changes suggest a 

structural phase transition in adenosine occurring around 2.4 GPa, reversible, 

and without sample destruction, either during compression or during 

decompression. The fact that frequency discontinuities occur with modes 

associated with both nucleic acid and sugar suggests that the phase transition 

involves conformational changes of the two units of the adenosine molecule. As 

a consequence, it can be inferred that the change of symmetry in the unit cell 

involves the various hydrogen bonds, which ultimately constitute the 

intermolecular connections between the various molecules therein. 

 

Key words: Adenosine, Nucleosides, Phase transition, Raman spectroscopy. 
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1. Introdução 

Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, têm grande importância biológica para 

os seres vivos, fazendo com que seja de grande importância o entendimento 

de sua dinâmica e estrutura. Os ácidos nucleicos são constituídos por 

nucleotídeos que são um conjunto de três componentes: açúcar, base 

nitrogenada e fosfato. Para formação do DNA, os nucleotídeos são ligados via 

ligações de hidrogênio, o que permite uma estrutura mais estável no DNA. O 

açúcar, seja ele ribose ou desoxirribose, é conectado à base nitrogenada por 

meio de uma ligação covalente (chamada de ligação glicosídica) formando 

assim os nucleosídeos.  

Para a replicação do DNA devemos separar a dupla hélice em duas 

cadeias, para isso deve ser fornecida energia para a quebra das ligações de 

hidrogênio que mantém as duas cadeias no formato em dupla hélice. A 

maneira como essa energia é transferida ainda é desconhecida. Uma 

possibilidade é que a energia é transferida através dos modos vibracionais por 

meio de enzimas responsáveis pela replicação do DNA, fazendo com que as 

ligações de hidrogênio entre os pares de base se tornem mais compridas [1]. 

Para um melhor entendimento desse mecanismo, um estudo dos modos 

vibracionais dos ácidos nucleicos deve ser realizado. Porém um estudo 

completo dos ácidos nucleicos é um tanto quanto complexo devido a grande 

quantidade de átomos envolvidos em cada par de bases. Para tornar o estudo 

mais simples, experimentos de espectroscopia Raman e infravermelho 

envolvendo bases nitrogenadas e nucleosídeos vêm sendo desenvolvidas nos 

últimos anos [2]. 

As ligações nos cristais de nucleosídeos obedecem certa hierarquia com 

respeito a força das ligações. As ligações covalentes entre dois átomos 

pertencentes a mesma molécula são muito fortes. Interações entre três ou 

quatro átomos na mesma molécula são mais fracas do que as ligações 

covalentes. Já ligações entre moléculas visinhas são as mais fracas dentro do 

cristal [1,2]. Os modos vibracionais em cristais são divididos em dois grupos 

diferentes devido a essa hierarquia das forças de ligações. Modos de alta 

frequência envolvem poucos átomos com uma ligação covalente entre eles, 

esses modos são denominados de modos internos. Os modos externos estão 
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localizados na região de baixa frequência, esses modos envolvem uma grande 

quantidade de átomos e uma fraca ligação entre esses átomos [2]. Os modos 

externos ainda são divididos em dois tipos que são os modos translacionais e 

os modos libracionais. Os modos translacionais envolvem vibrações em que as 

moléculas se movem umas contra outra, já os modos libracionais envolvem 

rotações nas moléculas [2].  

Alem disso nucleotídeos e nucleosídeos têm uma importância 

fundamental na síntese de proteínas [3,4] e são usados como medicamentos, 

como por exemplo o Abacavir, Didanosina, Lamivudina, Tenofovir e Zidocudina 

que são usados como inibidores da trasncriptase reversa no combate contra a 

AIDS [5].  

Estudos de espectroscopia Raman, juntamente com difração de raios-x, 

vêm contribuindo bastante para o entendimento da estrutura dos ácidos 

nucleicos [4], investigando possíveis transições de fase estruturais quando 

submetidos a condições extremas de temperatura e pressão, com maior ênfase 

no comportamento das ligações de hidrogênio que são formadas nos 

nucleosídeos. 

Nesse trabalho foram realizados experimentos de espectroscopia 

Raman em cristais do nucleosídeo adenosina em condições ambientes de 

temperatura e pressão e à altas pressões. No experimento em condições 

ambientes foi possível identificar e classificar 49 modos vibracionais. Já no 

experimento de altas pressões foi possível observar uma transição de fase 

entre 2,4 GPa e 2,6 GPa. 

O trabalho está dividido em capítulos. O capítulo seguinte trata de um 

breve resumo a respeito dos nucleosídeos e ácidos nucleicos. No capítulo 3, 

fazemos uma explicação da teoria Raman com ênfase no tratamento quântico. 

No capítulo 4 apresentamos o procedimento experimental e teoria de grupos da 

adenosina. Os capítulos 5 e 6 apresentam, respectivamente, resultados do 

experimento Raman em condições ambiente e experimento realizado à altas 

pressões. 
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2. Nucleosídeos 

Os nucleotídeos são compostos formados por uma base nitrogenada, 

uma pentose e um ou mais grupos fosfatos. O material em estudo nesse 

trabalho, adenosina, é um nucleosídeo. Nucleosídeos são os nucleotídeos sem 

o grupo fosfato, ou seja, são compostos por uma base nitrogenada ligada a 

uma pentose, via ligação covalente chamada ligação glicosídica. Os 

nucleotídeos tem como função auxiliar o processo metabólico, especialmente 

na biossíntese, em grande parte das células. São componentes estruturais de 

cofatores enzimáticos, intermediários metabólicos e ácidos nucleicos [6]. 

 Toda informação que a célula necessita durante a sua vida e a de seus 

descendentes está codificada nas fitas dos ácidos nucleicos. Existem dois tipos 

de ácidos nucleicos, que são o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido 

ribonucleico). 

2.1 DNA 

A função primordial da molécula de DNA é o armazenamento de 

transmissão de informações genéticas durante os anos de evolução, por isso 

deve ser bem estável. A estrutura em dupla hélice do DNA foi proposta por 

Watson e Crick em 1953 e desencadeou uma avalanche de atividades de 

pesquisas, levando a grandes avanços na biologia molecular. O DNA é uma 

longa hélice dupla de nucleotídeos, essa dupla hélice é formada entre as 

purinas e pirimidinas [3]. A estrutura foi determinada a partir da análise química 

das composições das bases do DNA e em padrões de difrações de raios- X. 

No DNA o grupo pentose é a desoxirribose e as bases nitrogenadas são 

adenina, guanina, citosina e timina. Adenina e guanina são chamadas de 

purinas e são mostras na figura 1, enquanto que a timina e citosina são 

chamadas de pirimidinas, mostradas na figura 2. As purinas são formados pela 

fusão de dois anéis heterocíclico, já as pirimidinas são formadas apenas por 

um anel heterocíclicos. 

Além disso, no DNA, na formação da dupla hélice, sempre uma purina 

se emparelha com uma pirimidina ou, mais especificamente, uma adenina a 

uma timina e uma guanina a uma citosina.  
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Figura 1: Adenina e Guanina, são as purinas que estão presentes no DNA e no RNA, A purina 
é formada por dois anéis heterocíclicos. 

 

Figura 2: Citosina e Timina, são as pirimidinas que estão presentes no DNA. Pirimidinas são 
formadas apenas por um anel heterocíclico. 

A estabilidade da molécula de DNA está relacionada ao fato de que os 

anéis desoxirribose não possuem grupos hidroxilas e devido às ligações de 

hidrogênio que são formadas entres os pares de bases [4]. A figura 3 mostra 

uma ribose e uma desoxirribose, onde a diferença entre elas é o grupo 

hidroxila. 

 

Figura 3: Ribose presente no RNA e desoxirribose presente no DNA, cuja diferença é o grupo 
hidroxila presente na ribose. 

As pentoses aparecem em duas formas de acordo com o 

posicionamento dos átomos que formam o anel do açúcar. O açúcar pode 

aparecer na forma envelope ou na forma twister. Quando quatro dos cinco 

átomos que formam o anel do açúcar estão em um quase plano e o quinto 

átomo esta totalmente fora desse quase plano, temos a conformação envelope. 
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Porém se temos dois átomos fora do quase plano formado pelos três átomos 

do anel do açúcar temos a conformação twister, como mostra a figura 4. Em 

geral são os carbonos C2’ e C3’ que estão fora desse quase plano formado 

pelos demais átomos. Além disso, se esse átomo que está deslocado, por 

exemplo, o carbono C3’, estiver no mesmo lado que o carbono C5’ ele é 

nomeado como sendo do tipo endo, o carbono C3’ no exemplo seria C3’-endo. 

Caso o carbono esteja no lado oposto do carbono C5’ ele é denominado como 

exo, então teríamos C3’-exo [4]. A figura 4 ajuda a entender essa conformação 

 

Figura 4: tipos de conformação da pentose, onde E e T representam, respectivamente, 
conformação envelope e twister. 

2.2  RNA 

O grupo pentose no RNA é a ribose. Diferente do DNA, o RNA é uma 

molécula de uma única fita de nucleotídeos, bem menores que o DNA, mas 

podem apresentar uma enorme diversidade de estruturas, pois podem dobrar-

se estabelecendo pareamentos intramoleculares das bases gerando estruturas 

complexas [7]. 

Assim como no DNA, as purinas no RNA são adenina e guanina, já as 

pirimidinas são a citosina, presente também no DNA, e a uracila, ao invés da 

timina.  
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Figura 5: Uracila, pirimidina presente apenas no RNA. 

O fato de que o RNA é composto pelo açúcar ribose, faz com que ele 

seja menos estável que o DNA, e apresente diferentes formas e funções. Pois 

ao realizar as ligações fosfodiester entre o grupo fosfato e o carbono C3’ para 

formar a parte externa da fita do ácido nucleico, o grupo fosfato pode acabar 

fazendo ligação com o carbono C2’, além do carbono C3’, se o açúcar for uma 

ribose. Essa nova ligação pode causar uma quebra na molécula [4]. A função 

mais importante do RNA é a síntese de proteínas, onde três tipos de RNA 

trabalham em conjunto, o RNA ribossômico, o RNA transportador e o RNA 

mensageiro, os três tipos de RNA citados são mostrados na figura 6. 

 

Figura 6: Três dos principais tipos de RNA. 

No RNA ribossômico (rRNA) as moléculas de rRNA tendem a ser 

bastante grandes e apenas poucos tipos dessa classe de RNA estão presentes 

em uma célula. Os rRNAs são componentes estruturais dos ribossomos, os 

complexos que realizam a síntese de proteínas [8]. São responsáveis por “ler” 

o RNA mensageiro; 

O RNA transportador (tRNA) é o menor dos três tipos mais importantes 

de RNA. Várias espécies de tRNA diferentes podem ser encontrados em cada 
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célula viva, pois existe ao menos um tRNA que se liga especificamente a um 

dos aminoácidos que ocorrem nas proteínas. Os tRNAs são moléculas 

adaptadoras que ao se ligarem ao RNA mensageiro liberam um aminoácido 

para que o RNA ribossômico possa sintetizar a proteína [8].  

O RNA mensageiro (mRNA) é o menos abundante dos três tipos de 

RNA. Na maioria das células ele constitui não mais que 5 a 10% do RNA total, 

enquanto que o tRNA representa entre 10 e 15% e vários tipos de rRNA 

representam cerca de  75 a 80%. Os mRNA são intermediários que 

transportam a informação de um ou de poucos genes ao ribossomo, no qual as 

proteínas correspondentes podem ser sintetizadas. As sequências de bases do 

mRNA especificam a ordem dos aminoácidos nas proteínas [8]. Ele possui as 

trincas de base nitrogenadas que definem os aminoácidos. O RNA 

transportador possui o anticódon que vai se encaixar com o códon do RNA 

mensageiro, cada trinca formada corresponde a um aminoácido [9]. 

2.3 Adenosina 

Adenosina é um nucleosídeo formado pela base nitrogenada adenina e 

pela pentose ribose, ou seja, está presente no RNA. A pentose e a adenina são 

ligadas via ligação glicosídica, que é uma ligação covalente. A ligação se dá 

quando um açúcar com um grupo hidroxila (R-OH) ligado a um carbono 

anomérico pode reagir com outra hidroxila (R’-OH), formando a ligação. Nos 

nucleosídeos a ligação se dá entre o carbono C1’ da pentose e o nitrogênio N9 

da purina ou N1 da pirimidina. Como o açúcar, nesse caso, está ligado a um 

nitrogênio da purina, a ligação é chamada de ligação N-glicosídica. A ligação 

glicosídica parece em duas conformações, à conformação syn onde a base 

estará no mesmo lado do carbono C5’, cujo ângulo de rotação entorno da 

própria ligação é 0°. E a conformação anti onde a base estará no lado oposto 

do carbono C5’, com ângulo de rotação de 180°. Ambas conformações são 

mostradas na figura 7. 
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 .  
Figura 7: Conformação (a) anti e (b) syn da ligação glicosídica. 

Se na adenosina estiver ligado um grupo fosfato, teremos um 

nucleotídeo que será chamado de adenosina monofosfato (AMP), se tivermos 

dois grupos fosfatos temos a adenosina difosfato (ADP) e se forem três grupos 

fosfatos teremos a adenosina trifosfato (ATP). A figura 5 mostra 

esquematicamente como deve ser a forma dos nucleotídeos relacionados à 

adenosina. Uma variedade de cofatores enzimáticos que ajudam um largo 

espectro de funções químicas incluem a adenosina como parte de sua 

estrutura. Em nenhum desses cofatores a adenosina participa da função 

primária, mas a remoção da mesma resulta em uma grande redução da 

atividade do cofator [10]. 

A ATP é usada no metabolismo celular como um trifosfato de energia 

químico entre as reações químicas. É usada rapidamente pelos músculos em 

exercícios de alta intensidade. Quando um ATP é utilizado ele perde um 

fosfato, tornando-se assim um ADP. A ADP por sua vez é um regulador da 

energia na célula, quando encontrada em grande quantidade na célula, indica 

um esgotamento de energia nela. O AMP aparece no caso em que todas as 

moléculas de ATP e ADP foram desfosforiladas, ou seja, aparecem quando as 

condições de energia na célula são extremamente baixas [11]. O AMP pode 

aparecer como AMP cíclico (cAMP) que é formado a partir da ATP, em uma 

reação catalisada pela adenilato ciclose, uma enzima associada com a face 

interna da membrana plasmática. O cAMP desempenha funções regulatórias 

virtualmente em toda célula fora do reino vegetal [10]. 

A importância da adenosina para o organismo provavelmente está não 

tanto em alguma característica especial, mas sim na vantagem evolucionária 

de usar um composto para papéis múltiplos. Desde que o ATP se tornou a 

fonte universal da energia química os sistemas evoluíram para sintetizar ATP 
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em maior abundância do que outros nucleotídeos. Pelo fato de eles serem 

abundantes tornou-se a escolha para ser incorporado em uma variedade de 

estruturas [10]. 

 

Figura 8: estrutura da AMP, ADP e ATP. 
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2.4 Aspectos vibracionais das bases nucleicas e seus derivados 

Nesta seção serão relatados alguns aspectos vibracionais do material 

em estudo e de outras bases nucleicas baseado em trabalhos anteriores. 

Em um trabalho realizado por G.J Thomas e R.C. Lord [12], 

experimentos de espectroscopia Raman foram realizadas na uracila e na 

molécula de uridina monofosfato (UMP) e tiveram os espectros comparados, os 

dois espectros mostraram-se bastantes semelhantes. O efeito causado pelo 

grupo fosfato na UMP ficou confinado na região abaixo de 1000 cm-1. Nesse 

trabalho os autores perceberam que alguns modos característicos da uracila, 

modos relacionados ao anel da base, são insensíveis à deuteração. O modo 

mais intenso encontrado na uracila, UMP e na uridina, que é um nucleosídeo, 

apareceram próximo de 1235 cm-1 indicando que o modo à base nitrogenada, o 

modo foi classificado pelos pesquisadores como uma vibração no plano do 

átomo N3, e afirmaram que esse modo pode envolver um estiramento C-N no 

anel da base. Geralmente os espectros dos nucleosídeos são semelhantes aos 

espectros dos nucleotídeos com mesma base nitrogenada, a diferença aparece 

apenas em alguns pontos por causa do grupo fosfato [12]. 

Ainda a respeito dos derivados da uracila, os modos relacionados ao 

açúcar (D-ribose), encontrado na uridina e na UMP, se mostraram muito fracos 

em linhas abaixo de 2000 cm-1. Em geral os modos encontrados nesses dois 

materiais, relacionados a D-ribose,  na região entre 880 e 1125 cm-1 foram 

classificados como estiramentos C-C [13]. 

No mesmo trabalho realizado por G.J Thomas e R.C. Lord para uracila, 

também investigou a guanina e seus derivados. Estiramentos de ligações 

duplas foram encontrados em regiões entre 1800 e 1500 cm-1. Abaixo de 1500 

cm-1 foram encontradas as vibrações características da guanina [12]. Entre 

1500 e 1200 cm-1 foram encontradas vibrações de estiramento simples C-C e 

C-N no anel da base [14,15]. A contribuição do grupo fosfato na guanosina 

monofosfato (GMP) foi encontrada na região entre 500 e 600 cm-1 [12]. 

Em um experimento realizado por Brant E. Billinghurst e Glen R. 

Loppnow [16] foram feitas medidas de espalhamento Raman ressonante na 

citosina; os pesquisadores encontraram na região entre 500 e 1700 cm-1 20 
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modos vibracionais. A banda mais intensa para a citosina foi observada em 

1283 cm-1 que foi classificada pelos pesquisadores como sendo um 

estiramento C2-N3 juntamente com um estiramento C4-N8 [16]. Mathlouthi et 

al. confirmaram o modo encontrado e o tipo de interação que ocorre e 

encontraram ainda uma banda em 1533 cm-1 que corresponde a um 

estiramento no anel do material juntamente com uma deformação angular do 

NH2. Constataram que abaixo de 600 cm-1 os modos encontrados eram em sua 

maioria, modos de vibração do esqueleto [17].  No experimento realizado por 

Billinghurst e Loppnow [16] foi observada certa semelhança entre o espectro da 

uracila e da citosina. Ambos os materiais apresentaram duas bandas próximo 

de 1650 cm-1 e ambas apresentaram um pico mais intenso entre 1200 cm-1 e 

1300 cm-1. Outro experimento de espalhamento Raman ressonante foi 

realizado por Yarasi, Ng, e Loppnow [18] em uracila e timina. Na uracila os três 

modos mais intensos estão em 1235 cm-1, 1625 cm-1, esse classificado como 

um estiramento C5 = C6, e um último, em 1664 cm-1, atribuído ao estiramento 

C4 = O. Por outro lado, na timina, foram encontrados modos mais intensos em 

1237 cm-1, 1359 cm-1, ambos atribuídos a uma deformação angular, e o terceiro 

modo mais intenso encontrado em 1662 cm-1, atribuído a um estiramento C5 = 

C6. Apesar dos tipos de vibrações serem diferentes ambas as bases 

pirimidínicas apresentaram picos mais intensos em regiões bem próximas [18].  

Num trabalho onde foi realizada a espectroscopia Raman em cristais de 

timina e timidina, Mathlouthi et al. [19] dividiu as frequências em grupos. Na 

região entre 1800 – 1500 cm-1 foram encontradas vibrações associadas às 

ligações duplas; a região entre 1500 - 1300 cm-1 é a região de algumas 

vibrações simétricas, entre 1300 e 900 cm-1 foram encontradas vibrações no 

anel e em regiões abaixo de 900 cm-1 foi observada a predominância de 

vibrações do esqueleto. Essa divisão não indica que existem apenas essas 

vibrações nessas regiões, mas que há uma predominância desses modos na 

região [19]. O autor afirmou ainda que os espectros da timina e da timidina 

mostram certa semelhança. A região mais comum para a timina e timidina, e 

menos perturbada pela vibração do açúcar, é a região do grupo carbonil, ou a 

região de ligações duplas, cuja faixa de frequência é entre 1800 e 1500 cm-1. 

Os espectros do nucleosídeo mostram algumas vibrações específicas da 

ligação glicosídica [19]. 
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Para a adenina, adenosina e AMP foram encontrados estiramentos de 

ligações duplas e vibrações angulares do tipo scissoring na região entre 1800 e 

1450 cm-1 [14]. No trabalho da referência [12] foram encontrados em regiões 

abaixo de 1500 cm-1 muitas linhas fortes que podem ser características do 

núcleo da adenina, considerando que para os núcleos da uracila e da citosina 

essas linhas características apareceram entre 1200 e 1300 cm-1, para a 

adenina e derivados da guanina estão localizados acima de 1300 cm-1. Linhas 

próximas de 1350 e 720 cm-1 são comuns a todos os derivados da adenina, 

assim como as linhas entre 1390 e 780 cm-1 são comuns em todos os 

derivados da uracila. Todos os derivados da adenina apresentaram uma ou 

mais linhas Raman na região entre 1300 e 1200 cm-1 quando em solução 

aquosa [12]. Linhas entre 650 e 550 cm-1 foram encontrados em todos os 

derivados da adenina. Acredita-se que essas linhas pertencem a vibração do 

esqueleto do anel da base nitrogenada e algumas podem ser originadas do 

resíduo do açúcar [20]. 

Mathlouthi afirmou em seu trabalho que o aumento da complexidade na 

molécula obtida por adição de um grupo fosfato, por dimerização ou através da 

multiplicação do número de resíduos de nucleotídeos devem deixar, a cada 

passo, uma impressão digital do passo anterior de modo que é possível, por 

meio de comparação de espectros identificar a modificação [20]. 
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3. Mecânica quântica e o espalhamento Raman 

Espalhamento Raman é um fenômeno que se dá devido a interação da 

luz com a matéria. Quando um fóton incide em um material a luz pode passar 

por ele sem sofrer nenhuma mudança na sua frequência, ou a luz passa 

sofrendo mudança na frequência. Quando não ocorre mudança na frequência o 

efeito é chamado de espalhamento Rayleigh (espalhamento elástico). Quando 

ocorre mudança na frequência temos um espalhamento inelástico, ou 

espalhamento Raman. 

O espalhamento Raman ainda se divide em Raman Stokes e Raman 

anti-Stokes. No Raman Stokes a molécula que se encontra em um determinado 

nível de energia sofre colisão com um fóton de energia hν0. Após a colisão a 

molécula irá passar para um estado intermediário e logo em seguida a 

molécula irá passar para um estado de maior energia que o estado inicial. No 

Raman anti-Stokes o material decai para um nível de menor energia. No 

espalhamento Rayleigh o material permanece no mesmo nível eletrônico, como 

mostra a figura 6. 

 

Figura 9: (a) Espalhamento Raman Stokes; (b) Espalhamento Rayleigh; (c) Espalhamento 
Raman anti-Stokes [21]. 

O efeito Raman, previsto teoricamente por Smekal em 1923 e 

descoberto teoricamente por Raman em 1928, descreve o espalhamento 

inelástico da luz através do material [22]. 

Em 1934 Placzek publicou sua obra fundamental sobre a teoria do efeito 

Raman, onde demonstrou todo o tratamento quântico para o efeito. Nessa 
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época os trabalhos experimentais se limitavam a obtenção e comparação de 

espectros e, em alguns casos, à atribuição das frequências aos modos 

vibracionais [22]. 

Em 1950 a técnica para obtenção dos espectros Raman consistia na 

utilização de radiação de arcos de mercúrio para excitação dos espectros. 

Porém a técnica era limitada quando se fazia o estudo em substâncias 

coloridas que absorvessem intensamente essa radiação. Várias fontes de 

excitação foram testadas, porém a mais efetiva, na época, permitindo seu uso 

rotineiro foi desenvolvida no Laboratório de Espectroscopia Molecular da 

Universidade de São Paulo, por Stammreich e seus colaboradores. A fonte 

desenvolvida utilizava descargas em hélio numa lâmpada em formato helicoidal 

envolvendo o tubo com a amostra em estudo. Junto com a nova fonte foi 

introduzido o uso das redes de difração dos espectrômetros Raman para 

melhorar a resolução dos espectros [22]. 

Em 1962 houve um grande avanço na espectroscopia Raman, esse 

avanço se deve ao brasileiro Sergio Porto que trabalhando em conjunto com 

seu colega D.L. Wood nos Laboratórios Bell e introduziu o LASER como fonte 

de excitação na espectroscopia Raman. Em 1963 Kogelnik e Porto obtiveram 

os primeiros espectros Raman utilizando um laser contínuo de He-Ne [23]. No 

fim da década de 1960, o desenvolvimento dos laser de Ar+ e de Kr+, 

associados aos espectrômetros Raman comerciais com duplo ou triplo 

monocromador, utilizando a detecção com fotomultiplicadoras tornaram 

absolutas as técnicas anteriores [23]. 

3.1 Tratamento quântico para o espalhamento Raman 

Nessa sessão iremos usar a teoria da perturbação para encontrar uma 

expressão para a transição da polarizabilidade e para o momento de dipolo 

induzido, assim como foi feito por Placzek em 1934. 

Consideremos um sistema cujo hamiltoniano seja modificado por uma 

perturbação, tal que: 

 H =  H0  +  𝜆V (1) 

onde H0 é o hamiltoniano não perturbado, V é a perturbação e λ é um número 

muito pequeno que futuramente aproximaremos para um. 

A função de onda será escrita como uma série de potência em λ: 
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 Ψn = Ψn
(0)

+ λ Ψn
(1)

+  λ2 Ψn
(2)

+  λ3Ψn
(3)

+ ⋯ (2) 

onde Ψn
(0)

 é a função de onda não perturbada, Ψn
(1)

 é a perturbação de primeira 

ordem, Ψn
(2)

 é a perturbação de segunda ordem, e assim por diante. Todas as 

funções Ψn  e a energia de perturbação V são dependentes do tempo são 

dependentes do tempo [24].  

Substituindo a equação (1) e (2) na equação de Schrödinger dependente 

do tempo, teremos: 

 
(H0  +  𝜆V)(Ψn

(0)
+ λ Ψn

(1)
+  λ2 Ψn

(2)
+ ⋯ ) = iℏ

∂(Ψn
(0)

+λ Ψn
(1)

+ λ2 Ψn
(2)

+⋯ )

∂t
  

(3) 

Comparando os termos de mesma potência de  λ e sabendo que:  

H0 Ψ𝑛
(0)

=  
𝜕Ψ𝑛

(0)

𝜕𝑡
 , 

teremos (indo até o termo com λ³ para facilitar o processo): 

 
λ( H0Ψn

(1)
+  VΨn

(0)
) = iℏ λ

∂Ψn
(1)

∂x
 

(4) 

 
λ²( H0Ψn

(2)
+  VΨn

(1)
) = iℏλ² 

∂Ψn
(2)

∂x
 

(5) 

 
λ³( H0Ψn

(3)
+  VΨn

(2)
) = iℏλ³ 

∂Ψn
(3)

∂x
 

(6) 

Teremos uma série de equações, mas a que nos interessa é a equação 

que contém apenas λ, que no caso é a equação (4). Consideraremos agora a 

que a perturbação no hamiltoniano é causada por uma radiação 

eletromagnética do tipo: 

 V =  −𝐩. 𝐄𝟎cos(𝐤. 𝐫 +  ωt) (7) 

onde p é o vetor momento de dipolo induzido, E0 é o vetor campo elétrico e k é 

o vetor de onda. Assumindo que o comprimento de onda é muito grande, 

podemos considerar que o produto 𝐤. 𝐫 será muito pequeno, pois k depende do 

inverso do comprimento de onda. Substituindo a equação (7) com a 

consideração feita, na equação (4), teremos:  

 
H0Ψn

(1)
 − 𝐩. 𝐄𝟎cos (ωt)Ψn

(0)
= iℏ 

∂Ψn
(1)

∂x
 

(8) 

Recordemos, nesse ponto, que as funções de onda Ψ são todas 

dependentes do tempo e do espaço. A teoria da perturbação nos permite 

escrever a função de onda não perturbada da seguinte forma: 
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 Ψn
(0)

=  Фn
(0)

𝑒
−𝑖𝜔𝑛𝑡

 (9) 

onde Ф não depende do tempo. Assumiremos que a correção de primeira 

ordem possa ser escrita como: 

 Ψn
(1)

=  Фn
+𝑒

−𝑖(𝜔𝑛+𝜔)𝑡
+  Фn

−𝑒
−𝑖(𝜔𝑛−𝜔)𝑡

  (10) 

onde Фn
+ e Фn

− não dependem do tempo [25] [26]. Usando a equação (10) e a 

forma exponencial de cos(ωt) em (8), teremos: 

 H0 (Фn
+𝑒

−𝑖(𝜔𝑛+𝜔)𝑡
+  Фn

−𝑒
−𝑖(𝜔𝑛−𝜔)𝑡

)  − ℏ [(ωn +  ω)Фn
+𝑒

−𝑖(𝜔𝑛+𝜔)𝑡
+

 (ωn –  ω)Фn
−𝑒

−𝑖(𝜔𝑛−𝜔)𝑡
 ] =  

𝐩.𝐄𝟎

𝟐
Фn

(0)
(𝑒

−𝑖(𝜔𝑛 + 𝜔)𝑡
+ 𝑒

−𝑖(𝜔𝑛 − 𝜔)𝑡
  ) 

(11) 

Comparando os termos com mesmo exponencial podemos separar a equação 

(11) em duas: 

 
H0Фn

+ − ℏ(ωn +  ω)Фn
+ =

𝐩𝐄𝟎

2
Фn

(0)
 

(12) 

 
H0Фn

− − ℏ(ωn −  ω)Фn
− =

𝐩𝐄𝟎

2
Фn

(0)
 

(13) 

Usando a relação de completeza, dada por ∑ |Фr
(0)〉𝑟 〈Фr

(0)
| = 1 nas equações 

(12) e (13), teremos: 

 
H0|Фn

+〉 − ℏ(ωn +  ω) |Ф
n

+〉 =
1

2
∑|Фr

(0)〉 〈Фr
(0)

|

r

𝐩|Фn
(0)〉 

 

 

𝐄𝟎 
(14) 

 
H0|Фn

−〉 − ℏ(ωn −  ω) |Ф
n

−〉 =
1

2
∑|Фr

(0)〉 〈Фr
(0)

|

r

𝐩|Фn
(0)〉 

 

 

𝐄𝟎 
(15) 

Para simplificar as equações usaremos a partir de agora 𝐩𝑟𝑛 para designar a 

transição de momento de dipolo induzido dado por ⟨Фr
(0)

|𝐩|Фn
(0)

⟩. Expandindo 

as funções Фn
+ e Фn

− em termos da função ortonormal Фr
(0)

  teremos [25]: 

 Фn
+ =  ∑ cr

+

𝑟

 Фr
(0)

 (16) 

 Фn
− =  ∑ cr

−

𝑟

 Фr
(0)

 (17) 

Substituindo as equações (16) e (17) em (14) e (15), respectivamente 

encontramos os termos cr
+ e cr

−: 

 
cr

+ =  
𝐩𝑟𝑛 𝐄0

2ℏ(ωrn −  ω)
 

(18) 
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cr

− =  
𝐩𝑟𝑛 𝐄0

2ℏ(ωrn +  ω)
 

(19) 

Onde ωrn =  ωr − ωn . Portanto, substituindo as equações (16), (17), (18) e (19) 

em (10), teremos a função de onda perturbada em primeira ordem: 

 |ψn
(1)〉 =  

1

2ℏ
 ∑ |Фr

(0)〉r  (
𝐩rn 𝐄0

(ωrn− ω)
e−i(ωn+ω)t + 

𝐩rn 𝐄0

(ωrn+ ω)
e−i(ωn−ω)t )  (20) 

Agora, sabendo como é a perturbação de primeira ordem do sistema 

quântico, podemos focar na transição que o dipolo induzido sofre com o tempo. 

Começaremos tendo em mente que a transição que o dipolo induzido sofre 

devido a perturbação temporal é dada por: 

 ⟨ψm|p|ψn ⟩ (21) 

onde ψm e ψn  são, respectivamente, os autoestados final e inicial perturbados, 

que podem ser escritos conforme a equação (2), lembrando que ambos 

dependem do tempo e da posição. Substituindo a equação (2) em (21) 

encontraremos termos com λ, termos com λ², com λ³ e assim por diante. Nos 

concentraremos nos temos apenas com λ, pois são esses termos que 

correspondem ao espalhamento Raman e Rayleigh, os termos com λ² 

correspondem ao espalhamento hiper-Raman e os termos com λ³ ao 

espalhamento segundo hiper-Raman [27]. Portanto: 

 𝐩mn
(1)

=  ⟨ψm
(0)

|𝐩|ψn
(1)

⟩ +  ⟨ψm
(1)

|𝐩|ψn
(0)

⟩ (22) 

onde 𝐩mn
(1)

 representa a transição de primeira ordem do momento de dipolo 

induzido, do estado n para o estado m. Notamos que o termo ⟨ψm
(0)

|𝐩|ψn
(0)

⟩ não 

foi mencionado e nem será considerado nos próximos cálculos, isso porque 

esse termo envolve uma transição direta entre os estados n e m, sem envolver 

a perturbação causada pela radiação [27].  

Usando a equação (20) podemos encontrar 𝐩mn
(1)

 em função apenas de 

funções de onda no estado não perturbado. Portanto substituindo (20) em (22) 

teremos: 

 
⟨ψm

(0)
|𝐩|ψn

(1)
⟩ =  

1

2ℏ
 ∑⟨Фm|𝐩|Фn⟩

r

 (
𝐩rn 𝐄0

(ωrn −  ω)
e−i(ωn− ωm+ω)t 

+  
𝐩rn 𝐄0

(ωrn +  ω)
e−i(ωn− ωm−ω)t ) 

 

(23) 
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e 

 
⟨ψm

(1)
|𝐩|ψn

(0)
⟩ =  

1

2ℏ
 ∑⟨Фm|𝐩|Фn⟩

r

 (
𝐩rn 𝐄0

(ωrn −  ω)
ei(ωm− ωn+ω)t 

+  
𝐩rn 𝐄0

(ωrn +  ω)
ei(ωm− ωn−ω)t ) 

 

(24) 

Substituindo (23) e (24) em (22), organizando os termos com mesmo 

exponencial e usando ωmn =  ωm − ωn = − ωnm, teremos: 

 
𝐩mn

(1)
=

ei( ωmn− ω)t

2ℏ
∑ (

𝐩mr𝐩rn

(ωrn − ω)
r

+
𝐩rn𝐩mr

(ωrm + ω)
) 𝐄𝟎

+  
ei( ωmn+ω)t

2ℏ
∑ (

𝐩mr𝐩rn

(ωrn + ω)
r

+
𝐩rn𝐩mr

(ωrm − ω)
) 𝐄𝟎 

 

(25) 

Na equação (25) quando ωmn  é maior que zero, ou seja, a energia do 

estado final é maior que a energia do estado inicial teremos o espalhamento 

Raman Stokes, onde o sistema absorve energia do fóton incidente. Quando 

temos ωmn  menor que zero, ou seja, energia no estado inicial maior que a 

energia no estado final teremos o espalhamento Raman anti-Stokes, o sistema 

irá ceder energia para o fóton incidente. Quando ωmn  é zero, indica que a 

energia do estado inicial e final são iguais, não ocorrendo transição de estado 

eletrônico, acarretando no espalhamento Rayleigh. 

O segundo somatório da equação (25) apresenta um momento de dipolo 

induzido de transição com alta frequência (ωmn +  ω) e é interpretado como a 

transição de dois fótons [25]. Esse termo não será considerado nas próximas 

análises, é o primeiro somatório que nos interessa, pois esse é o termo que 

representa o efeito Raman normal, portanto teremos: 

 
𝐩mn

(1)
=

ei( ωmn− ω)t

2ℏ
∑ (

𝐩mr𝐩rn

(ωrn − ω)
r

+
𝐩rn𝐩mr

(ωrm + ω)
) 𝐄𝟎 

(26) 

Para encontrar a transição de polarizabilidade será mais fácil trabalhar 

com componentes da equação (26). A componente x de  𝐩mn
(1)

 será dada por: 

 
(px

(1)
)

mn
=

ei( ωmn− ω)t

2ℏ
∑ (

(px)mr (pz)nr

(ωrn − ω)
r

+
(px)rn (pz)mr

(ωrm + ω)
) E0z

 
(27) 

Mas, lembrando que o momento de dipolo induzido é dado por: 

 𝐩 = 𝛂𝐄 (28) 
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onde α é o tensor de polarizabilidade e E é o vetor campo elétrico e usando a 

equação (28) podemos encontrar a componente x do momento de dipolo 

induzido [25]: 

 px =  αxzEz (29) 

A transição do momento de dipolo induzido dada pela equação (29) do estado 

n para o estado m, dizendo que Ez = E0z
cos (ωt) ,será: 

 (px)mn =  ⟨ψm|αxz|ψn⟩E0z
cos (ωt) (30) 

Usando a equação (9) e a forma exponencial da função cosseno, teremos: 

 
(px)mn =

1

2
 ⟨Фm|αxz|Фn⟩E0z

(ei(ωmn−ω)t +  ei(ωmn+ω)) 
(31) 

Ignorando o termo de alta frequência, ωmn + ω, e comparando a equação (31) 

com a equação (27), teremos: 

 
(αxz)mn =  

1

ℏ
∑ (

(px)mr (pz)nr

(ωrn − ω)
r

+
(px)rn (pz)mr

(ωrm + ω)
) 

(32) 

Pode-se perceber que consideramos na equação (29) apenas o campo 

elétrico na direção z, assim aparece apenas um termo do tensor 

polarizabilidade, isso foi feito para facilitar todo o cálculo. Poderíamos muito 

bem ter considerado, além da componente z do campo, as componentes x e y, 

assim mais dois termos do tensor polarizabilidade iriam aparecer, mas o 

procedimento para encontrar a polarizabilidade de transição desses outros 

termos seria o mesmo, por isso foi feita essa simplificação nos cálculos.  O 

termo geral para a transição do tensor de polarizabilidade é dado por: 

 
(αij)mn

=  
1

ℏ
∑ (

(pi)mr (pj)nr

(ωrn − ω)
r

+
(pi)rn (pj)mr

(ωrm + ω)
). 

(33) 

 Na expressão (33) existe um termo de altas frequências no 

denominador; esse termo predomina quando temos ωrn ≈ ω  , nesse caso 

temos uma condição de ressonância [27]. 

 O operador polarizabilidade pode ser definido como: 

 
ᾶij =  

1

ℏ
∑ (

pi|Фr〉〈Фr|pj

(ωrn − ω)
r

+
pj|Фr〉〈Фr|pi

(ωrm + ω)
), 

(34) 

e os elementos de matriz serão dados por: 

 
αij =  ⟨Фm|ᾶij|Фn⟩ =  ∫ Фm

∗ ᾶijФn dτ 
(35) 
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Quanto às regras de seleção a parte temporal nada influencia na 

equação (26), a análise deve ser feita em função da simetria de Фm, Фn e ᾶij , 

de modo que a equação (35) seja diferente de zero. O produto Фm
∗ ᾶijФn deverá 

ser uma função par, para que a integral na equação (35) seja diferente de zero.  
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4. Procedimento experimental 

4.1 Amostra 

O material que foi fornecido para a cristalização, obtida comercialmente, 

foi fabricada pela empresa Sigma-Aldrich Corporation.  

Seguindo as instruções da própria empresa foi tentada a cristalização do 

material através do processo de evaporação lenta do solvente. O processo de 

evaporação lenta do solvente consiste em dissolver certa quantidade do 

reagente, no caso a adenosina em pó, em certa quantidade de solvente. Feito 

isso a solução contida em um becker é vedada com um plástico filme e 

colocado em uma bancada para repouso a temperatura controlada, 

aproximadamente 25°C. À medida que o solvente vai evaporando a solução se 

torna supersaturada e essa saturação dá origem aos cristais. O tempo para 

finalizar esse processo varia de acordo com o material usado, quantidade de 

soluto e solvente. A figura 7 mostra uma foto do cristal.  

 

Figura 10: foto retirada do cristal a partir do microscópio. 

Para obter os cristais utilizados nesse trabalho, foram dissolvidas 0,111g 

de adenosina em uma mistura de 2 ml de água milli-Q com 3 ml de hidróxido 

de amônia (NH4OH). O processo de cristalização demorou cerca de um mês. 

4.2 Experimentos  de espectroscopia Raman  

Após finalizada o processo de cristalização, as amostras foram levadas 

para análise no espectrômetro Raman.  
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Para a realização do experimento foi utilizado o espectrômetro de grade 

tripla Jobin Yvon T64000 equipado com um CCD (dispositivo de carga 

acoplada), como mostra a figura 8. Para focalizar o laser na superfície da 

amostra foi usado um microscópio da marca Olympus, a lente utilizada tinha 

distância focal de 20,5 mm e 0,35 de abertura numérica. Como fonte de 

excitação foi utilizado o laser Verdi/V-5 operando na linha 532 nm, a potência 

utilizada foi de 90 mW. Os espectros foram gerados a partir de 3 acumulações 

de 100 segundos cada. 

 

Figura 11: Espectrômetro de grade tripla Jobin Yvon T64000 equipado com um CCD [28]. 

Para o experimento com pressão utilizamos uma célula de membrana 

com bigorna de diamante, como mostra a figura 9. Nesta célula a amostra é 

colocada junto com um pedaço de rubi entre dois diamantes, um fixo e outro 

móvel. O diamante móvel é empurrado por uma membrana que é preenchida 

por um gás, e assim esse diamante vai aplicando pressão, a figura 10 mostra 

como deve funcionar a célula. Como meio compressor foi usado o óleo mineral 

nujol. O meio compressor tem como principal objetivo manter a amostra sob 

pressão hidrostática, fazendo com que toda a estrutura cristalina esteja sob 

mesma tensão [29]. Neste experimento utilizamos uma gaxeta com 48 μm de 

espessura e 130 μm de diâmetro de furo. 
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Figura 12: Célula de pressão usada nas medidas sob pressão. 

 

Figura 13: Imagem esquematizada da célula de pressão, onde o retângulo  vermelho seria a 
amostra em estudo, o círculo rosa seria o Rubi e a parte amarelada o liquido compressor. 

A calibração da pressão no interior da célula foi feita por meio da técnica 

da luminescência do rubi, essa técnica consiste da análise das linhas R1 e R2 

do rubi, que variam linearmente com a pressão [30]. Para determinar a pressão 

no interior da célula usou-se a seguinte equação 

 
𝑃(𝜔) =  

𝜔𝑅𝑖 − 𝜔𝑅𝑖
0

7,535
 

(36) 

onde 𝜔𝑅𝑖 é o número de onda da linha Ri, em uma respectiva pressão Pi e 𝜔𝑅𝑖
0  é 

o número de onda do rubi a pressão ambiente. 
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4.3 Difração de raios-X 

Afim de confirmar a estrutura cristalina do nosso material, foi realizada a 

medida de raio-x na adenosina em pó e obtida o difratograma da amostra, 

como mostra a figura 11. O difratograma foi comparado com o difratograma 

obtido por T.F. Lai e Richard E. Marsh que conseguiram obter a estrutura 

cristalina da adenosina [31]. 

 

Figura 14: Difratograma da adenosina. A linha contínua é o valor medido, a linha pontilhada em 
vermelho é o valor calculado no ajuste e a linha azul representa a diferença entre ambos. 

O equipamento de raio-x utilizado para realizar o experimento foi  o 

Advanced D8 da Bruker, de 5° ate 50°. Após obtido o difratograma foi realizado 

o refinamento por meio da técnica Rietveld, utilizando o programa FullProf-

versão 5.90. Após o refinamento podemos comparar o resultado obtido com o 

resultado encontrado na literatura, confirmando a estrutura do cristal como 

sendo monoclínica do grupo especial P21, com os seguintes parâmetros de 

rede a = 4,8276(1) Å, b = 10,2641(2) Å, c = 11,8225(1) Å, β = 99,303°. 
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4.4 Teoria de grupos 

Com os dados do experimento de difração de  raios-x, podemos fazer a 

teoria de grupos para o material. A adenosina (C10H13N5O4), pertencente ao 

grupo espacial P21 e contem 32 átomos por molécula, e duas moléculas por 

célula unitária, como mostra a figura 12. Sendo assim são esperados 192 

modos vibracionais, dos quais 3 são acústicos e os demais são modos ópticos. 

 

Figura 15: Vista da célula unitária ao longo do eixo a e ao longo do eixo b. As esferas 
vermelhas são oxigênio, as azuis representam nitrogênio, as cinzas carbono e as 
brancas hidrogênio. 

 A tabela da referência [32] nos diz q a representação irredutível para o 

grupo C2 é  

Γv =   3𝐴 + 3𝐵 

Portanto a representação total dos modos vibracionais para a adenosina em 

termos da representação irredutível do grupo C2 é 

Γv =  32 (3𝐴 + 3𝐵) 

  A tabela 3B da referência [32], nos diz que os modos acústicos são 

Γac =   𝐴 + 2𝐵  

Subtraindo as duas ultimas relações teremos 

Γop =   95𝐴 + 94𝐵 

A tabela de caracteres do grupo C2 é 
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𝐶2 E 𝐶2
2   

A 1 1 𝛼𝑥𝑥
𝑧  , 𝛼𝑦𝑦

𝑧 , 𝛼𝑧𝑧
𝑧  , 𝛼𝑥𝑦

𝑧   

B 1 -1 𝛼𝑦𝑧
𝑥,𝑦

, 𝛼𝑥𝑧
𝑥,𝑦

  

 

Informando que todos os modos, A e B são ativos no Raman. 
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5. Espectroscopia Raman em condições ambiente 

Este capítulo apresenta uma classificação dos modos vibracionais da 

adenosina encontrados no espectro Raman ate 1700 cm-1. As classificações 

dos modos vibracionais foram feitas com base em trabalhos já publicados a 

respeito do material. Foi possível observar 49 modos vibracionais. Os tipos de 

vibrações vão seguir a simbologia mostrada na tabela 1 com a numeração dos 

átomos mostradas na figura 13. 

Tabela 1: Lista de símbolos para cada tipo de vibração. 

Vibração Símbolo Vibração Símbolo 

Estiramento ν Torção τ 

Estiramento simétrico νs Wagging ω 

Estiramento antissimétrico νas Rocking r 

Bending δ Scissoring sci 

Bending simétrico δs Vibração da rede Rede 

Bending antissimétrico δas Vibração fora do plano γ 

 

 

Figura 16: Numeração dos átomos presentes na adenosina, a figura irá auxiliar no 
entendimento de onde está ocorrendo a vibração [33]. 

5.1 Região espectral entre 20  e 500 cm-1 

Nessa região foram encontrados 19 modos vibracionais, todos estão 

marcados na figura 14. Em muitos materiais é nessa região que são 

encontrados os modos de vibração de rede, principalmente na região abaixo de 

200 cm-1. Porém um cálculo teórico realizado por Bailey et. al. [33] mostrou que 

nessa região predomina vibrações de torção para a adenosina, proveniente 

principalmente da ribose. O modo em 38 cm-1 foi classificado como modo de 

rede, assim como os modos em 66, 102 e 112 cm-1, todos esses modos foram 



38 
 

encontrados no trabalho da referencia [2] e alguns confirmados por Bailey et. 

al..O modo em 48 cm-1 consiste de três torções no açúcar, com maior 

contribuição para O5’C5’C4’H [2, 33]. 

Os modos de mais baixa intensidade encontrados na região foram os 

modos em 190, 287, 351 , 384 e 418 cm-1, com exceção do último modo, todos 

foram encontrados na literatura e classificados. Os modos em 190 e 287 cm-1 

foram classificados como vibrações no plano, com o primeiro envolvendo 

apenas átomos da base nucleica e o segundo envolvendo átomos tanto da 

base nucleica quanto da pentose, consequentemente envolvendo a ligação 

glicosídica [33, 34]. 

 

 

Figura 17: Região espectral da adenosina entre 20 e 500 cm-1 em condições ambiente. 

Os outros dois modos de baixa intensidade, 351 e 384 cm-1, foram, 

respectivamente, classificados como vibrações do tipo bending e uma torção, 

ambos provenientes do açúcar [34]. Além dos modos 271 e 287 cm-1 outro 

modo que envolve a ligação glicosídica é o modo em 56 cm-1 que foi 
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classificado com uma torção, a tabela 2 contém todos os modos identificados 

nessa região e a classificação de alguns. 

Tabela 2: Classificação dos modos vibracionais da adenosina em condições ambiente na 
região espectral entre 20 e 500 cm-1. 

Modo Número de onda (cm-1) Tipo de vibração 

1 38 rede  

2 48 τ(O5'C5'C4'H)  

3 53   

4 56 τ(C4N9C1'O1') 

5 66 rede 

6 79 τ(C5C4N9C8) 

7 95   

8 102 rede 

9 112 rede 

10 142 τ(HO3'C3'C2') 

11 143   

12 190 π(N10C6C5N1) 

13 228   

14 271 π(C1'N9C4C8) 

15 287 π(C1'N9C4C8) 

16 319 δ(N1C6N10) 

17 351 δ(C1'C2'O2') 

18 384 τ(HO3'C3'C2') 

19 414   

5.2 Região espectral entre 500 e 1300 cm-1 

Nessa região foram encontrados 21 modos vibracionais, todos eles 

estão sendo mostrados na figura 15.  

O modo em 537 cm-1 de média intensidade foi encontrado em alguns 

derivados da adenina, como na adenosina, objeto de estudo, adenosina 

monofosfato (AMP) e 9-metiladenina. O modo mostrou ser invariante sobre 

deuteração, e foi atribuído a uma deformação do esqueleto [12,20]. Algo similar 

ocorre com a uracila e seus derivados em um modo próximo de 780 cm-1 [12]. 
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Figura 18: Região espectral da adenosina entre 500 e 1300 cm-1 em condições ambiente. 

O modo em 721 cm-1 foi classificado por Bailey et. al. [33] como sendo 

uma vibração envolvendo diversas partes, tanto do açúcar quanto da base 

nitrogenada. Porém a maior contribuição é da vibração do tipo bending no 

açúcar e uma vibração bending envolvendo a ligação glicosídica, como é 

mostrado na tabela 3. Os modos entre 550  e 650 cm-1 apresentam modos que 

envolvem dobramentos na base nitrogenada e torções no açúcar [12]. Entre 

800 e 1100 cm-1 foram encontrados muitas vibrações, das quais maiorias são 

atribuídas ao açúcar [20, 34]. Os modos em 843 e 1011 cm-1 foram 

classificados como vibração no açúcar [34]. A classificação dos modos estão 

na tabela 3. 

O modo encontrado próximo de 1248 cm-1 mostra certo deslocamento 

quando material foi deuterado indicando que o modo pode ser um estiramento 

em C6NH2  [12, 33].  
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Tabela 3: Classificação dos modos vibracionais da adenosina em condições ambientes na 
região espectral entre 500 e 1300 cm-1. 

Modo Número de onda (cm-1) Tipo de vibração 

20 525 τ(H'C5'C4'O1') 

21 537 Deformação esqueleto da base nitrogenada 

22 552 τ(HO3'C3'C2') 

23 570 τ(H'N10C6N1) 

24 588 δ(C4C5C6) 

25 641 τ(C4'O1'C1'C2') 

26 683 τ(O1'C1'C2'O2') 

27 703 ω NH2 

28 721 δ(C1’C2’O2') e δ(N9C8H) 

29 763   

30 794 π(HC8N9N7) 

31 821 τ(HN10C6N1) 

32 843 τ(HO5'C5'H') 

33 860 δ(C2'O2'H) 

34 912 δ(C6N10H') 

35 1011 δ(C3'O3'H) 

36 1036 δ(C2'O2'H) 

37 1142 δ(N7C8H) 

38 1179 δ(C3'O3'H) 

39 1214 δ(N3C2H) 

40 1248 ν(C6NH2) 

5.3 Região espectral entre 1350  e 1700 cm-1 

. Nessa região foi possível observar 9 modos vibracionais, estão todos 

marcados na figura 16. Os modos em 1352 e 1788 cm-1 são vibrações que 

envolvem a ribose [12], Bailey et. al. realizaram o cálculo DFT e os resultados 

mostrados foram os mesmos, com uma pequena contribuição do estiramento 

na ligação glicosídica envolvendo N9C1’ em 1352 cm-1.  
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Figura 19: Região espectral da adenosina entre 1350 e 1700 cm-1 em condições ambiente. 

O modo mais intenso na região, 1573 cm-1 foi classificado como uma 

deformação no anel da purina. A banda observada em 1465 cm-1 é proveniente 

da vibração do grupo metileno [12, 33], já o modo em 1419 cm-1 foi classificada 

de acordo com o trabalho de Toyama et. al. [35], como uma vibração tipo 

bending envolvendo N1C2H. O modo em 1602 cm -1 também foi relatado no 

trabalho de Toyama et. al. e confirmado por Bailey et. al. onde o modo foi 

descrito como uma vibração do tipo bending envolvendo HN10H' Os demais 

modos nessa região foram classificados com base no trabalho de Bailey et. al. 

[33]. 
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Tabela 4: Classificação dos modos vibracionais da adenosina em condições ambiente na 
região espectral entre 1350 e 1700cm-1. 

Modo Número de onda (cm-1) Tipo de vibração 

41 1352 δ(C2'C1'H) e ν(N9C1') 

42 1372 δ(N9C8H) 

43 1388 δ(C1'C2'H) 

44 1419 δ(N1C2H) 

45 1465 δ(HC5'H') 

46 1479 τ(N3C4C5C6) 

47 1509 δ(C6N10H') 

48 1573 
Deformação no anel da base 

nitrogenada 

49 1602 δ(HN10H') 
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6. Espectroscopia Raman sob altas pressões 

Ao aplicar-se pressão à um sólido, fundamentalmente se diminui o seu 

volume. Isso acontece como consequência do fato de que os átomos, íons ou 

moléculas se aproximam uns dos outros devido ao aumento do referido 

parâmetro termodinâmico. Essa aproximação vai se processando até que 

eventualmente, a estrutura se torna instável e o sólido, no caso de ser 

cristalino, muda de estrutura para minimizar a energia nesse caso ocorre o que 

se chama de uma transição de fase cristal -  cristal. O efeito, entretanto, pode 

ser mais drástico ainda, que é verificado naqueles casos nos quais o cristal 

passa para uma estrutura amorfa, ou seja, o cristal sofre uma transição cristal –

amorfo, perdendo a simetria de translação ou a ordem de longo alcance, 

perdendo a simetria de translação ou a ordem de longo alcance. Como 

exemplo desta ultima situação pode-se citar a L-alanina, que apresenta 

evidência de amorfização em aproximadamente 15 GPa [36]. 

No que diz respeito a outras situações- transições de fase sólido-sólido - 

tem sido verificado nos últimos anos que várias substâncias orgânicas parecem 

sofrer transições de fase, inclusive em valores de pressão relativamente 

baixos. Os cristais de aminoácidos constituem um bom exemplo: muitos deles 

apresentam modificações estruturais quando colocados numa célula de 

pressão e comprimidos. O cristal de L-metionina apresentou uma clara 

transição de fase em torno de 2,2 GPa. Tal transição mostrou-se ser reversível 

com uma histerese de cerca de 0,8 GPa [37]. Na forma β do cristal de ácido L-

glutâmico foram observadas transições de fase entre 0,5 e 1,3 GPa, entre 2,6 e 

3,1 GPa, a terceira entre 5,4 e 6,4 GPa e a última entre 13,9 e 15,9 GPa. Tais 

transições foram verificadas através de modificações nas vibrações do tipo 

rocking  do CO2 e estiramentos do grupo CH e CH3 [38]. 

Entre os cristais de nucleosídeos, recentemente foi realizado um estudo 

na timidina sob pressão. Nesse estudo uma transição de fase foi observada em 

aproximadamente em 3 GPa [39] através da análise dos espectros Raman do 

material. Outro estudo realizado com a citidina mostrou que o material sofre 

uma transição de fase próximo de 4 GPa [40]. Em todas essas situações 

envolvendo os cristais orgânicos acredita-se que as ligações de hidrogênio que 



45 
 

ligam as várias moléculas na estrutura cristalina sejam os principais 

responsáveis por produzir as mudanças estruturais com o aumento da pressão.  

No que diz respeito ao cristal de adenosina, em particular, um antigo 

estudo investigou o comportamento estrutural em função da pressão [41]. 

Nesse estudo mostrou-se que o cristal de adenosina sofre uma transição de 

fase em torno de 2,5 GPa. Contudo, o estudo é superficial, no sentido de que a 

quantidade de espectros Raman apresentada é pequena, impossibilitando uma 

avaliação considerada da evolução dos modos vibracionais no intervalo de 

pressão que precede a transição de fase. 

Assim no presente capítulo tentaremos preencher essa lacuna, 

apresentando os espectros da adenosina em intervalos diminutos de pressão, 

o que permitirá entendermos melhor a transição de fase. 

6.1 Região espectral entre 20 e 500 cm-1 

 A figura 17 apresenta a evolução dos espectros Raman de um cristal de 

adenosina no intervalo espectral entre 20 e 250 cm-1 para pressões de até 7,2 

GPa. O modo de mais baixa frequência encontrado foi observado em 38 cm-1; 

ele não apresentou grandes mudanças na sua intensidade e se mostrou 

presente em todas as medidas realizadas. Em torno de 2,6 GPa esse modo 

apresenta uma certa descontinuidade. No espectro de mais alta pressão 

medida esse modo se encontra em 58 cm-1. Outro modo de baixa frequência 

encontrado foi o modo em 48 cm-1, que foi classificado como uma torção do 

grupo molecular do açúcar por Bailey et al.. O referido o autor mostrou que o 

modo apresenta PED de 29%. Esse modo não apresenta grande 

desenvolvimento, a sua última aparição ocorre em 1,1 GPa, após essa pressão 

não foi possível mais identificar o modo, pois o modo vizinho de menor 

frequência se sobrepõe a ele.  

Os modos em 53 e 56 cm-1 aparecem juntos no espectro da pressão 

ambiente, porém com o aumento da pressão os modos vão se separando um 

do outro. Ao chegar em 2,66 GPa o modo em 56 cm-1 deixa de existir e surge 

um novo modo em 76 cm-1, com baixíssima intensidade, que vai aumentando 

com o aumento da pressão, como mostra a figura 17, nessa figura os modos 

em 53, 56 cm-1 e o novo modo em 76 cm-1 estão marcados respectivamente 

como A, A’ e A*. Na mesma pressão em que o modo em 56 cm-1 deixa de 
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existir, o modo 53 cm-1 sofre uma descontinuidade.  A mesma característica foi 

notada no modo em 66 cm-1.  Os modos em 79 cm-1 e 142 cm-1, que foram 

classificados como vibração do tipo torçao (o primeiro envolve átomos apenas 

da base enquanto que o segundo envolve átomos apenas do açúcar). Estes 

modos desaparecem em torno de 2,5 GPa, na verdade o primeiro em 2,6 GPa 

e o segundo em 2,4 GPa. Tal fato fica perfeitamente entendido ao observar-se 

a figura 19 onde o número de onda é registrada em função da pressão. 

Os modos em 190, 319 e 385 cm-1, com exceção do último, que não foi 

classificado, são todos vibrações envolvendo apenas a base nucleica. Os três 

modos têm intensidades diminuídas com o aumento da pressão. O modo em 

319 cm-1 é o que mais se destaca dos três e foi marcado na figura 18 com a 

letra E. O modo em 351 cm-1, classificado como um dobramento na região do 

açúcar, sofre uma descontinuidade em 2,41 GPa, tendo sua frequência 

deslocada para um menor valor, o modo está marcado na figura 18 por D*. Isto 

pode ser melhor apreciado na figura 20.  

O desaparecimento de bandas de baixa número de onda bem como uma 

série de descontinuidades nos números de onda de alguns modos no intervalo 

entre 2,41 e 2,6 GPa, conforme assinalada nos últimos parágrafos, aponta para 

a ocorrência de uma transição de fase sofrida pelo cristal de adenosina. Isso 

confirma o trabalho de Martin et al. [41] que sugeriu a partir de 

descontinuidades em espectros Raman e infravermelho do cristal de 

adenosina, que ocorre uma transição de fase em 2,5 GPa. 

Um aspecto importante a se destacar é que a transição de fase ocorre 

em um curto intervalo de pressão, ou seja, cerca de 0,2 GPa. Em outros 

cristais orgânicos o intervalo de pressão no qual ocorre a transição de fase 

pode se estender muito mais. Podemos citar como exemplo o cristal de L-

serina, que apresenta uma transição de fase cujos índices se apresentam nos 

espectros Raman entre 4,0 e 5,2 GPa [42]. Essa mesma transição de fase é 

observada através de medidas de difração de raios-x em 4,4 GPa.  Como 

segundo exemplo podemos citar o caso da L-treonina [43] que apresenta uma 

transição de fase no intervalo de pressão entre 14,0 e 15,5 GPa, portanto, num 

intervalo de 1,5 GPa. A partir desses exemplos podemos considerar que a 

modificação observado no cristal da adenosina é rápida, ou seja, num curto 

intervalo de pressão a estrutura passa completamente para uma nova fase. 
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Figura 20: Região espectral de 20  até 250 cm-1 para pressões entre 1 atm e 7,2 GPa. 
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Figura 21: Região espectral de 250 até  500 cm-1 para pressões entre 1 atm e 7,2 GPa. 

Continuando a discussão a respeito dos espectros do cristal de 

adenosina, o modo em 102 cm-1, classificado como modo de rede, mostra uma 

diminuição na intensidade com o aumento da pressão; vizinho a ele é 

observado um modo em 112 cm-1 que também foi classificado como vibração 

da rede. Em 1 atm o modo 102 cm-1 é mais intenso que o modo em 112 cm1, 

porém com o aumento da pressão o modo em 112 cm-1 passa a ser mais 

intenso, até chegar à pressão de 2,4 GPa, onde as intensidades invertem 

novamente. 

Nessa região ainda surgem outros dois modos em 2,4 GPa, um em 185 

cm-1 e outro em 317 cm-1. Ambos os modos são de baixa intensidade sendo o 

modo em 317 cm-1 o mais intenso dos dois e o mais visível também. Os dois 

modos estão marcados nas figuras 17 e 18, respectivamente por B* e C*. É 

interessante notar que o modo localizado em 94 cm-1 apresenta um 

comportamento diferente. Quando a pressão atinge 2,4 GPa, o modo tem um 

decréscimo na frequência e em seguida volta a crescer, ao contrário da maioria 
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dos modos encontrados nesse trabalho, onde a frequência tende sempre a 

aumentar. Na figura 17 o modo está marcado apenas com uma estrela (*). As 

figuras 19 e 20 mostram uma relação entre o comprimento de onda e a 

pressão, onde pode-se observar as anomalias descritas anteriormente. 

 

 

Figura 22: Número de onda versus pressão na região espectral entre 20 e 180 cm-1. 
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Figura 23: Número de onda versus pressão na região espectral  entre 180 e 500 cm-1. 

Tabela 5: Coeficiente de ajuste linear (ω = ω0 + αP) e parabólico (ω = ω0 + αP +βP²) para os 
modos vibracionais da adenosina, referente as figuras 19 e 20. 

1 atm<P< 2,6 GPa 2,6GPa<P< 7,2 GPa 

ωexp ω0 α β ω0 α β 

38 38,27 7,156 -1,49 40,89 2,437   

48 47,93 2,934 -1,7       

53 52,91 5,567 -1,839 53,5 2,57   

56 56,98 10,335 -2,039       

66 66,123 23,73 -1,766 68,98 9,448 -0,603 

76       6,17 3,262   

79 78,863 11,66 -1,822       

102 101,8 18,96 -2,538 116,3 7,307   

112 112,25 23,026 -3,976 124,6 7,727   

142 141,7 16,4 -4,256       

143 145,67 19,47 -3,866 163,08 4,7866   

167       147,89 7,3169   

186       171,35 6,9075   

190 189,86 7,0216 -0,048 174,229 11,9   

217       207,4353 3,471   

228 229,73 22,66 -4,059 251,2 3,759   

271 272,74 0,544 0,55 275,689 2,057   
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Tabela 6 : Continuação da tabela 5. 

1 atm<P< 2,6 GPa 2,6GPa<P< 7,2 GPa 

ωexp ω0 α β ω0 α β 

287 285,87 12,19 -2,49       

318       310,05 3,582   

319 319,46 8,8165 -1,23 327,5 4,285   

351 352,109 7,87 -1,12  346,05  4,0606   

384 385,349 3,937 0,2687 395,185 0,99952   

414 414,42 4,1159 -0,4303 413,2 3,49   

6.2 Região espectral entre 500 e 1300 cm-1 

Os modos em 525, 537 e 552 cm-1 são de baixíssima intensidade, e 

suas intensidades são pouco influenciadas pelo aumento da pressão; apenas o 

modo em 552 cm-1 que é sobreposto pelo modo 537 cm-1 quando a pressão 

chega em 2,4 GPa. Para pressões mais altas fica difícil a diferenciação dos 

modos em 525 e 537 cm-1. O mais relevante é que ambos sofrem uma 

descontinuidade em 2,66 GPa assim como os modos em 570 e 588 cm-1, 

porém os modos em 570 e 588 cm-1 ficam mais visíveis quando aumentamos a 

pressão. 

Em 2,4 GPa surge um modo de baixíssima intensidade em 640 cm-1 que 

é facilmente confundido com o modo encontrado em 641 cm-1 em 1 atm. 

Porém, com o aumento da pressão podemos perceber que se tratam de dois 

modos vibracionais, como pode se perceber a partir de 4,89 GPa, ambos os 

modos estão marcados na figura 21 por F e F’. Entretanto, devido às 

intensidades muito reduzidas, não se pode afirmar categoricamente o valor do 

qual ocorre a separação. Pode, inclusive, ser consequência da transição de 

fase assinalada anteriormente. 

Outros dois modos de baixíssima intensidades foram observados em 1 

atm a 683 e 703 cm-1, como mostra a figura 21, respectivamente marcados por 

G e G’. A intensidade do modo em 683 cm-1 vai diminuindo cada vez mais com 

o aumento da pressão, até que em 3,92 GPa não conseguimos mais identificar 

o mesmo, enquanto que o modo em 703 cm-1 é sobreposto por um modo que 

aparentemente surge em 2,17 GPa em 720 cm-1. Quando esse modo surge em 

2,17 GPa ele apresenta intensidade inferior ao modo encontrado em 721 cm-1 

em 1 atm, porém com o aumento da pressão, os papéis se invertem. Em 2,41 
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GPa o modo que surgiu em 720 cm-1 é mais intenso e o modo 721 cm-1 deixa 

de existir. 

Algo interessante ocorre envolvendo os modos em 763 e 794 cm-1, 

marcados por H e H’ na figura 21. Quando aumentamos a pressão, o modo que 

originalmente estava em 794 cm-1, que é um modo de baixíssima intensidade, 

desaparece em 2,66 GPa, enquanto que o modo em 763 cm-1 vai aumentando 

sua intensidade e sua frequência. Porém, em 4,89 GPa, o modo que havia 

desaparecido em 2,66 GPa aparentemente resurge bem próximo do antigo 

modo 763 cm-1.  Este fato é bastante difícil de ser explicado, mesmo levando 

em conta diversos trabalhos sobre cristais orgânicos existentes na literatura. 

Muito provavelmente este “fenômeno” ocorra por causa da imprecisão 

introduzida pela baixa intensidade dos modos. 

Os modos observados em 821 e 843 cm-1 apresentam uma 

descontinuidade em 2,6 GPa. O modo em 821 cm-1 é de mais baixa intensidade 

que o modo em 843 cm-1, com o aumento da pressão ambos os modos 

passam a se deslocar juntos e ambos aumentam de intensidade. Em 

contrapartida o modo em 859 cm-1 desaparece em 2,4 GPa, assim como o 

modo em 1142 cm-1, ambos foram marcados com uma seta na figura 21.  
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Figura 24: Região espectral de 500  até 1300 cm-1 para pressões entre 1 atm e 7,2 GPa. 

Os modos em 912, 1011, 1035, 1178, 1214 e 1248 cm-1 também 

apresentam descontinuidades em 2,6 GPa.  Os modos em 912 e 1214 cm-1 são 

de baixíssima intensidade, de difícil percepção. Porém, com o aumento da 

pressão ambos vão se tornando mais visíveis. Os modos em 1214 e 1248 cm-1 

apresentam intensidades semelhantes quando elevamos a pressão. Bem 

próximo a esses modos, surgem entre 2,41 e 2,95 GPa dois modos 

vibracionais.   

As figuras 22 e 23 juntamente com a tabela 7, ajudam a ver o 

desenvolvimento do número de onda dos modos nessa região com o aumento 

da pressão. 
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Figura 25: Número de onda versus pressão na região espectral entre 520 e 780cm-1. 

 

Figura 26: Número de onda versus pressão na região espectral entre 780 e 800cm-1. 
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Tabela 7: Coeficiente de ajuste linear (ω = ω0 + αP) e parabólico (ω = ω0 + αP +βP²) para os 
modos vibracionais da adenosina, referente as figuras 22 e 23. 

1 atm<P< 2,6 GPa 2,6GPa<P< 7,2 GPa 

ωexp ω0 α β ω0 α β 

525 525,5 4,01 -1,71 521,4 3,409   

537 536,8 7,162 -1,667 535,7 2,607   

552 552,05 1,55 -0,829       

570 570,37 7,72 -2,273 567,736 2,092   

588 588,027 4,073 -0,614 586,29 3,35   

640       634,69 2,2763   

641 640,8 2,372 0,24 644,14 2,3718   

683 685,361 1,3798 0,2214       

703 702,81 1,78 0,45       

720       714,26 0,053 
 

721 721,385 4,75 -0,429       

763 763,32 5,531 -0,376 771,19 2,16   

794 794,21 0,5958 -0,554 788,408 0,708   

821 821,49 4,495 -1,165 818,078 3,1657   

843 843,78 -0,074 0,6389 844,16 2,2608   

860 859,824 0,996 -1,078       

912 911,87 7,4309 -1,609 913,45 2,4339   

1011 1010,62 10,943 -1,9786 1022,69 1,4717   

1036 1035,94 1,1507 0,2253 1033,7 2,87228   

1142 1142,55 8,35 -1,851       

1179 1179,23 4,97 -0,738 1173,9 2,796   

1207 1367,4 -123,5 23,585 119,4 3,5696   

1214 1212,61 2,187 0,23 1211,18 3,384   

1248 1247,67 6,43 -2,19 1241,2 2,2   

1271       1264,1 3,0279   

6.3 Região espectral entre 1350 e 1700 cm-1 

O primeiro modo encontrado na região espectral entre 1350 e 1700 cm-1 

foi observado em 1352 cm-1. Esse modo permanece bastante intenso até a 

última medida realizada e apresenta certa descontinuidade em 2,4 GPa. 

Quando aumentamos a pressão para 2,6 GPa encontramos um modo vizinho 

ao primeiro modo; tal modo fica mais visível com o aumento da pressão. O 

modo em 1372 cm-1 é deslocado para regiões com maior número de onda com 

o acréscimo de pressão até 2,4 GPa, após esta pressão o modo desaparece. 

Em 4,89 GPa nota-se a presença de um modo em 1372 cm-1, modo este que 
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provavelmente estava oculto e com o aumento da pressão mudou a frequência 

e veio à tona, ambos os modos estão marcados por uma seta na figura 24. 

Nessa região surgem dois modos bem intensos quando a pressão atinge 

2,17 GPa, um em 1414 cm-1 e outro em 1577 cm-1,ambos estão marcados na 

figura 24 com uma estrela, esses modos pareciam já existir, porém com baixa 

intensidade. Junto com o surgimento do modo em 1577 cm-1 ocorre o 

desaparecimento de um modo encontrado em 1573 cm-1. 

Os modos em 1388, 1419, 1465, 1479, 1509 e 1602 cm-1, apresentam 

descontinuidade em 2,4 GPa, como pode ser visto na tabela 8 e na figura 25. 

Os modos em 1465 e em 1479 cm-1 não apresentam grandes mudanças na 

intensidade, o modo em 1465 cm-1 também não mudou muito o número de 

onda. Os demais modos, com exceção do modo em 1388 cm-1 ficam bem 

definidos como aumento da pressão. 

Desse quadro pode-se concluir com segurança que o cristal de 

adenosina sofre uma transição de fase entre 2,4 e 2,6 GPa. Dos resultados 

também é possível inferir outros aspectos. Em primeiro lugar é perceptível que 

na fase de pressão ambiente, entre 1 atm e 2,5 GPa, muitos modos 

apresentam uma evolução não linear do número de onda, em particular os 

modos de baixa número de onda. Após a transição de fase praticamente todos 

os modos têm seu o número de onda evoluindo linearmente com a pressão. 

Isso pode ser interpretado da seguinte maneira: a fase de alta pressão é mais 

estável num maior intervalo de pressão, ou seja, efeitos anarmônicos 

praticamente não existem, como se observa a partir da linearidade das 

frequências. Pode-se sugerir, a partir desses comentários, que a estabilidade 

dessa fase de alta pressão se estenda por um longo intervalo. Entretanto, parar 

confirmar tal suposição, trabalhos futuros deverão ser realizados utilizando-se 

outros líquidos compressores que (I) não interajam com a amostra e (II) 

mantenham o ambiente hidrostático até maiores valores de pressão. 

Em segundo lugar, pode-se tentar entender o que esteja ocorrendo com 

as moléculas diretamente na célula unitária do cristal. Observa-se da figura 19 

grandes descontinuidades nas frequências dos dois modos originalmente 

observados em 142 cm-1. De acordo com os cálculos de Bailey et al. [33] estes 

modos estão associados a torção dos grupos HOCC da parte da adenosina 

relacionada ao anel do açúcar. Alem disso, durante a transição de fase ocorre 



57 
 

uma descontinuidade na frequência da banda em 721 cm-1 que foi associado a 

uma vibração envolvendo diversas partes tanto do açúcar quanto da adenina. 

Finalmente, descontinuidade também nos modos de 1372 cm-1, associada a 

uma vibração da conexão entre a purina e o açúcar indica que a transição de 

fase envolve uma complexa modificação conformacional das duas partes 

básicas da adenosina. 

 

Figura 27: Região espectral de 1350 até 1700 cm-1 para pressões entre 1 atm e 7,2 GPa 
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Figura 28: Número de onda versus pressão na região espectral  entre 1350cm-1 e 1700cm-1 

Tabela 8 Coeficiente de ajuste linear (ω = ω0 + αP) e parabólico (ω = ω0 + αP +βP²) para os 
modos vibracionais da adenosina, referente a figura 25. 

1 atm< P<  2,6 GPa 2,6GPa< P<  7,2 GPa 

ωexp ω0 α β ω0 α 

1352 1352,922 -1,8156 0,69918 1352,75 -1,3707 

1358       1351,187 2,667 

1372 1372,43 4,6155 -0,835     

1373       1351,8 4,751 

1388 1387,61 5,127 -0,5 1380,28 4,266 

1414       1404,23 4,72 

1419 1419,72 7,58 -1,88 141,23 4,1081 

1465 1466,4 2,55 0,3118 1466,33 1,904 

1479 1476,54 2,364 0,839 1484,64 3,386 

1509 1509,04 -0,6569 2,06 1510,54 5,39 

1573       1567,56 3,969 

1575 1572,81 8,26 -1,36     

1602 1602,31 10890 -2,132 1662,34 5,731 
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7. Conclusão 

Foram obtidos cristais de adenosina por meio do método de evaporação 

lenta do solvente. A estrutura foi confirmada através do difratograma de raios-x 

do pó do material e medidas de espectroscopia Raman foram realizadas em 

condições ambientes de pressão e temperatura na região espectral entre 25 e 

1700 cm-1. Sendo possível identificar 49 modos vibracionais. Os modos 

vibracionais foram classificados tendo como referência outros trabalhos 

realizados com a adenosina. As medidas com pressão foram realizadas até 7,2 

GPa. Os resultados apontam uma transição de fase em um curto intervalo de 

pressão, iniciando em 2,4 GPa e terminando em 2,6 GPa. A descontinuidade 

mostrada na evolução do número de onda de alguns modos vibracionais que 

envolvem a ligação glicosídica, como os modos em 56, 721 e 794 cm-1 indicam 

que a transição de fase envolve uma mudança conformacional tanto na base 

nitrogenada quanto no açúcar. A evolução não linear dos números de onda dos 

modos vibracionais antes da transição e a evolução linear dos números de 

onda após a transição sugere que a nova fase é mais estável em altas 

pressões. Quando foi aplicada a descompressão, a transição mostrou ser 

reversível. Na descompressão o espectro do material voltou a ser o que era em 

1 atm, indicando que não houve quebra na estrutura do material.  

Como perspectiva, sugere-se a repetição do experimento para pressões 

mais altas, usando outros líquidos compressores que não interagem com a 

amostra e mantenham o ambiente hidrostático até maiores valores de pressão. 

E a realização do experimento envolvendo outros nucleosídeos ainda não 

estudados, para uma melhor compreensão da importância da ligação 

glicosídica na estrutura do material. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

8. Bibliografia 

 

1. STARKEY, C. A.; LEE, S. A.; ANDERSON, A. A high pressure study of eigenvectors of the infra-

red active vibrational modes od crystalline adenosine. Journal of Biomolecular Structure 

and Dynamic, v. 34, p. 716-723, 2015. 

2. A.LEE, S.; PINNICK, D. A.; ANDERSON, A. A study of the eigenvectors of the low-frequency 

vibrational modes in crystalline adenosine via high pressure Raman spectroscopy. Journal 

of Biomolecular Structure and Dinamics, v. 32, p. 2051-2057, 2014. 

3. MOLÉCULAS da vida. Aprendendo Biologia. Disponivel em: 

<http://aprendendobiologia.com.br>. Acesso em: 02 mar. 2016. 

4. SAENGER, W. Principle of Nucleic Acid Structure. [S.l.]: springer verlag. 

5. CUNICO, W.; GOMES, C. R. B.; JUNIOR, W. T. V. HIV - recentes avanços na pesquisa de 

fármacos. Química Nova, v. 31, p. 2111-2117, 2008. 

6. Info escola. Disponivel em: <http://www.infoescola.com/citologia/nucleotideos/>. Acesso 

em: 15 mar. 2016. 

7. SOUTO, M. C. P. D. Conceitos Básicos de Biologia Molecular. Universidade Federal Rio 

Grande do Norte. [S.l.]. 

8. K.CAMPBELL, M. Bioquímica. 3ª Edição. ed. [S.l.]: Artmed editora. 

9. SO Biologia. So Biologia. Disponivel em: <http://www.sobiologia.com.br>. Acesso em: 02 

mar. 2016. 

10. LEHNINGER, A.; COX, M.; NELSON, D. L. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6ª Edição. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

11. ADENINA, GUANINA, CITOSINA – ÁCIDOS NUCLÉICOS DNA E RNA. icursos online. 

Disponivel em: <http://www.icursosonline.com>. Acesso em: 02 mar. 2016. 

12. LORD, R. C.; G. J. THOMAS, J. Raman spectral studies of nucleic acids and related 

molecules-I. Spectrochimica Acta, v. 23A, p. 2551 - 2591, 1967. 

13. TAKEHIKO SHIMANOUCHI, M. T. A. Y. K. Infrared Spectra of Nucleic Acids and Related 

Compounds. Advancea in Chemical Physics, v. VII, p. 435-498, 1965. 

14. BELLAMY., L. J. The infra-red spectra of complex molecules. 2ª edição. ed. [S.l.]: [s.n.], 

1958. 

 



61 
 

15. EVANS, J. C. The vibrational assignments and configuration of aniline, aniline-NHD and 

aniline-ND2. Spectrochimica Acta, v. 16, p. 428-442, 1960. 

16. BILLINGHURST, B. E.; LOPPNOW, G. R. Excited-State Structural Dynamics of Cytosine from 

Resonance Raman Spectroscopy. J. Phys. Chem. A, p. 2353-2359, 2006. 

17. MATHLOUTHI, M.; SEUVRE, A. M.; KOENIG, J. L. F.T.-I.R.and Laser-Raman spectra of 

cytosine and cytidine. Carbohydrate Research, v. 146, p. 1-13, 1986. 

18. LOPPNOW, G. R.; YARASI, S.; NG, S. Initial Excited-State Structural Dynamics of Uracil from 

Resonance Raman Spectroscopy. J. Phys. Chem. B, p. 14336-14342, 2009. 

19. MATHLOUTHI, M.; SEUVRE, A.-M.; L.KOENIG, J. F.T.-I.R. and Laser-Raman spectra of 

thymine and thymidine. Carbohydrate Research, v. 134, p. 23 -38, 1984. 

20. MATHLOUTHI, M.; SEUVRE, A.-M.; KOENIG, J. L. F.T.-I.R. and Laser-Raman spectra of 

adenine and adenosine. Carbohydrate Research, v. 131, p. 1-15, 1984. 

21. FARIA, D. L. A. D.; SANTOS, L. G. C.; GONÇALVES, N. S. UMA DEMONSTRAÇÃO SOBRE O 

ESPALHAMENTO INELÁSTICO DE LUZ: REPETINDO O EXPERIMENTO. Quimica Nova, v. 20, 

p. 319-323, 1996. 

22. SALA, O. Fundamentos da Espectroscopia Raman e no Infravermelho. 2ª Ediçao. ed. [S.l.]: 

Editora UNESP, 2008. 

23. SANTANA, W. A. L. D.; JUNIOR, O. F. Contribuição do físico brasileiro Sergio Porto para as 

aplicações do laser e sua introdução no Brasil. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 32, 

p. 3601-3610, 2010. 

24. GRIFFITHS, D. J. Introduction to Quantum Mechanics. 2ª edição. ed. [S.l.]: Pearson, 2011. 

25. BERNATH, P. F. Spectra of Atoms and Molecules. [S.l.]: [s.n.], 2005. 

26. G.PLACZEK. The Rayleigh and Raman sccattering. [S.l.]: [s.n.], 1934. 

27. LONG, D. A. The Raman Effect: A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by 

Molecules. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, 2002. 

28. HORIBA Scientific. Disponivel em: <http://www.horiba.com/scientific/products/raman-

spectroscopy/raman-spectrometers/triple-raman-spectrometers/details/triple-raman-

spectrometers-140/>. Acesso em: 04 jan. 2017. 

29. ARAÚJO, B. S. Transições de Fase Induzidas por Pressão e Tamanho de Partícula no 

Ferroelástico Pb8O5(VO4)2. Universidade Federal do Ceará. [S.l.]. 2014. 

30. FORMAN, R. A. et al. Pressure Measurement Made by the Utilization of Ruby Sharp-Line 



62 
 

Luminescence. Science, v. 176, p. 284-285, Abril 1972. 

31. LAI, T. F.; MARSH, R. E. The Crystal Structure of Adenosine. Acta Cryst, v. 28, p. 1982-1989, 

1972. 

32. ROUSSEAU, D. L.; BAUMAN, R. P.; PORTO, S. P. S. Normal Mode Determination in Crystals. 

JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, v. 10, 1981. 

33. BAILEY, L. E.; NAVARRO, R.; HERNANZ, A. Normal Coordinate Analysis and Vibrational 

Spectra. Biospectroscopy, v. 3, p. 47-59, agosto 1996. 

34. SEUVRE, A. M.; KOENIG, J. L.; MATHLOUTHI, M. F.T.-I.R. and laser-raman spectra of d-

ribose and 2-deoxy-d-erythro-pentose (“2-deoxy-d-ribose”). Carbohydrate Research, v. 

122, p. 31-47, 1983. 

35. TOYAMA, A. et al. Assignment of adenine ring in-plane vibrations in adenosine on the basis 

of 15N and 13C isotopic frequency shifts and TUV resonance Raman enhancement. Journal 

of Raman Spectroscopy, v. 25, p. 623-630, 1994. 

36. FUNNELL, N. P.; MARSHALL, W. G.; PARSONS, S. Alanine at 13.6 GPa and its pressure-

induced amorphisation at 15 GPa. CrystEngComm, v. 13, p. 5841-5848, 2011. 

37. LIMA, J. A. et al. High pressure Raman spectra of L-methionine crystal. Journal of Raman 

Spectroscopy, 1356-1363, v. 39, 2008. 

38. LUZ-LIMA, C. et al. High pressure Raman spectra of β-form of l-glutamic acid. Vibrational 

Spectroscopy, v. 58, p. 181-187, 2012. 

39. BARBOZA, F. M.. et al. High-pressure Raman spectra of thymidine crystals. Vibrational 

Spectroscopy, 2017. 

40. J, L. et al. Raman and infrared studies of nucleosides at high pressures: II. Cytidine.  

Journal of biomolecular Structure & Dynamics, v. 19, p. 1111-1120, 2002. 

41. K.C., M. et al. Raman and Infrared Studies of Nucleosides at High Pressures: I. Adenosine.  

Journal of biomolecular Structure & Dynamics, v. 16, p. 1159-1167., 1999. 

42. KOLESNIK, E. N.; GORYAINOV, S. V.; BOLDYREVA, E. Different Behavior of L- and DL-Serine 

Crystals at High Pressures: Phase Transitions in L-Serine and Stability of the DL-Serine 

Structure. Doklady Physical Chemistry, v. 404, p. 169-172, 2005. 

43. HOLANDA, R. O. et al. New pressure-induced phase transitions of l-threonine crystal: A 

Raman spectroscopic study. Journal of Molecular Structure, v. 1092, p. 160-165, 2015. 

 

 




