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Agradeço aos meus colegas Universitários, Mestrandos e Doutorandos pela amizade e
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“No ćırculo de sua ação,

todo verbo cria o que afirma.”

Dogma e Ritual de Alta Magia,

Eliphas Levi



Resumo

Nesta Tese são estudados por meio da técnica de espectroscopia Raman dois cristis de
aminoácidos submetidos a condições de altas pressões. O primeiro deles é uma amostra
de L-Valina deuterada. Inicialmente, foi feita a tentativa de identificação de todas as
bandas Raman que aparecem no espectro da L-Valina deuterada, comparando-se com os
resultados da L-Valina hidrogenada existentes na literatura. A seguir foi feito o estudo
da amostra comprimida com argônio numa célula de pressão a extremos de diamantes no
intervalo entre 0, 0 GPa e 12 GPa. Deste estudo pode-se concluir que entre 0, 0 GPa e 1, 3
GPa a L-Valina deuterada sofre uma mudança estrutural, conforme informações fornecidas
pelos espectros Raman do material na região dos modos externos. Em pressões mais ele-
vadas, entre 5 GPa e 7 GPa, ocorrem modificações nos espectros Raman em praticamente
todas as regiões espectrais, o que aponta também para uma posśıvel mudança conforma-
cional das moléculas na célula unitária. Forneceu-se também os valores (∂ωj/∂P )T para
os diversos modos de vibração do cristal nas várias fases apresentadas pelo mesmo. O
segundo aminoácido investigado foi a L-Isoleucina, que foi estudada através de espectros-
copia Raman sob condições de altas pressões até cerca de 7, 5 GPa tendo como ĺıquido
compressor o óleo mineral. Da análise na região espectral 50 cm−1 – 3200 cm−1, pode-se
inferir que acima de 2, 5 GPa e de 5, 0 GPa ocorrem grandes mudanças conformacionais
das moléculas de L-Isoleucina na célula unitária. Quando se faz o gráfico do número de
onda de dois modos da rede do cristal de L-Isoleucina investigados em função da pressão,
observam-se descontinuidades claras em aproximadamente 2, 3 GPa e 5, 0 GPa. Estas
mudanças foram associadas a modificações nas ligações de hidrogênio, uma vez que as
principais variações de frequências foram observadas em bandas associadas ao rocking do
NH+

3 e ao rocking do CO2.



Abstract

In this thesis, are studied by Raman spectroscopy of two amino acid crystals subjected
to conditions of high pressures. The first is a sample of deuterated L-Valine. Initially,
an attempt was made to identify all the bands that appear in the Raman spectrum of
deuterated L-Valine, comparing with the results of L-Valine hydrogenated in the litera-
ture. The following study was conducted on the sample compressed in a cell with argon
pressure to extremes of diamonds in the range between 0.0 GPa and 12 GPa this study
can conclude that between 0.0 and 1.3 GPa, the L-Valine suffers a deuterated structural
change, according to information provided by the Raman spectra of the material in the
region of external modes. At higher pressures, between 5 GPa and 7 GPa, changes occur
in the Raman spectra in nearly all spectral regions, which also points to a possible con-
formational change of molecules in the unit cell. It also provided the values (∂ωj/∂P )T
for the various modes of vibration of the crystal at various stages presented by the same.
The second investigation was the amino acid L-Isoleucine, which was studied by Raman
spectroscopy under high pressures up to about 7.5 GPa with the compressor as a liquid
mineral oil. Analysis in the spectral region 50 cm−1 – 3200 cm−1, one can infer that above
2.5 GPa and 5.0 GPa large conformational changes occur in the molecule of L-Isoleucine
in the unit cell. When you make a graph of the wave number of two-mode network of the
crystal of L-Isoleucine investigated as a function of pressure, there are clear discontinuities
at approximately 2.3 GPa and 5.0 GPa These changes were associated with changes in
the connections hydrogen, since the major changes were observed in the frequency bands
associated with the NH+

3 rocking and the rocking of CO−
2 .



Sumário

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Introdução p. 17

1 ASPECTOS TEÓRICOS p. 19
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Introdução

O comportamento f́ısico de cristais orgânicos tem sido um tema de etudo bastante

visitado nos útimos anos devido principalmente à possibilidade de aplicação destes mate-

riais em diversos ramos da tecnologia (1–5). Entre estes cristais destacam-se aqueles dos

aminoácidos, que além de serem potenciais materiais com aplicações tecnológicas, também

têm chamado a atenção por serem acompanhados de interessantes fenômenos f́ısicos.

Relacionados a estes fenômenos f́ısicos é posśıvel citar, por exemplo, a influência das

ligações de hidrogênio sobre a estabilidade supramolecular das estruturas cristalinas dos

aminoácidos nas suas fases sólidas. Apesar de ser uma ligação fraca, a complexa estrutura

de ligações de hidrogênio permite manter as moléculas numa configuração periódica na

estrutura cristalina, dando origem a uma série de diferentes estruturas (6). Quando o

aminoácido é deuterado, ou seja, quando alguns átomos de hidrogênio são trocados por

deutério, é posśıvel verificar-se ligeiras modificações na estabilidade cristalina devido à

variação no tamanho das ligações de hidrogênio, que é o chamado Efeito Ubbelöhde (7).

Este efeito terá influência nas eventuais transições de fase sofridas pelos cristais, transições

estas que parecem ser bastante gerais, pelo menos quando se estudam os aminoácidos

submetidos a altas pressões hidrostáticas (8–16). Apesar da constatação destas mudançs

estruturais, deve-se adiantar que muitos dos mecanismos das referidas transições de fase

não são completamente entendidos, o que faz com que novas técnicas experimentais como

espalhamento inelástico de nêutrons, além da espectroscopia Raman e infravermelho e

difração de raios-X, sejam utilizadas para se entender melhor o fenômeno.

Nesta Tese a técnica experimental que será utilizada é a espectroscopia Raman, que

tem se revelado uma importante ferramenta para a ivestigação de mudanças estruturais

ou mesmo variações na conformação de moléculas de aminoácidos nas estruturas crista-

linas. Por seu turno, o parâmetro termodinâmico explorado no trabalho será a pressão.

A pressão é um parâmetro que afeta a cinética de processos qúımicos, permite a śıntese

de novos compostos e de novos polimorfos, é importante em processos bioqúımicos como

na transferência de material entre membranas, na denaturação em colisões de macro-

moléculas, entre outros.
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Assim, os três principais objetivos desta Tese são:

(i) Fornecer uma identificação mais precisa dos modos vibracionais da L-Valina,

comparando-se os espectros Raman de amostras hidrogenadas e deuteradas.

(ii) Investigar o comportamento vibracional de cristais de L-Valina deuterada sob

pressão e comparar este resultado com o da L-Valina hidrogenada.

(iii) Investigar as propriedades vibracinais de cristais de L-Isoleucina sob pressão,

comparando-se este resultado com o de outros aminoácidos alifáticos.

Para se atingir estes objetivos o trabalho está assim dividido. No caṕıtulo 1 faz-

se uma discussão teórica sobre a técnica de espectroscopia Raman e alguns fenômenos

anteriormente observados nos cristais de aminoácidos. No caṕıtulo 2 faz-se uma descrição

do aparato experimental utilizado nas medidas de espectroscopia Raman a altas pressões,

bem como se descreve a origem das amostras utilizadas no presente estudo. No caṕıtulo 3

apresentam-se os resultados experimentais e uma discussão sobre o significado dos mesmos

no entendimento das estruturas cristalinas de aminoácidos. É fornecida uma classificação

mais apurada dos modos normais de vibração dos cristais de L-Valina e é feita uma

discussão sobre as transições de fase induzidas por pressão tanto num cristal de L-Valina

deuterada quanto num cristal de L-Isoleucina. Finalmente no caṕıtulo 4, são fornecidas

as conclusões do trabalho e as perspectivas de trabalhos futuros originados a partir desta

Tese.
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1 ASPECTOS TEÓRICOS

A espectroscopia é uma técnica que permite a aquisição de conhecimento sobre a

matéria a partir da interação da luz com os átomos, ı́ons e moléculas que a constituem. De

uma forma geral a luz é lançada sobre a amostra, interage com ela através principalmente

do seu campo elétrico, e carrega informação sobre a distribuição eletrônica dos átomos e

sobre as suas propriedades vibracionais, entre outros.

Figura 1: Representação esquemática do fenômeno de espalhamento de luz.

Entre as técnicas espectroscópicas destaca-se o espalhamento inelástico de luz ou es-

palhamento Raman. O espalhamento Raman consiste no espalhamento da luz, geralmente

o laser, por parte da matéria. A luz espalhada possui uma energia ligeiramente diferente

da luz incidente. A diferença de energia corresponde a ńıveis vibracionais do cristal (17).

Desta forma, indiretamente, é posśıvel enxergar as vibrações que ocorrem na estrutura

cristalina do material que está sendo investigado pela técnica experimental. Embora a
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maior parte dos materiais investigados pela técnica de espectroscopia Raman seja de cris-

tais, outros tipos de materiais como cerâmicas, amorfos, vidros e mesmo ĺıquidos podem

também ser investigados. No presente trabalho, dois cristais orgânicos – de aminoácidos

– serão estudados pela técnica de espectroscopia Raman.

1.1 Espectroscopia Raman

Quando uma radiação monocromática de frequência ν0 incide sobre um sólido trans-

parente qualquer, a maior parte da radiação é transmitida sem qualquer mudança de suas

propriedades, mas uma pequena fração da mesma é espalhada. Fazendo-se a análise da

parte espalhada , verifica-se que não somente a frequência ν0 está presente, mas também

outras duas porções, com frequências acima e abaixo de ν0. A parte espalhada que possui

mesma frequência da onda incidente é denominada de espalhamento Rayleigh.

Figura 2: Representação esquemática do Espalhamento Rayleigh.

Em 1928, Raman e Krishnan demontraram experimentalmente um outro tipo de es-

palhamento, já predito teoricamente por Smekal, em que a luz emergente da amostra

possúıa não somente o mesmo comprimento de onda da luz incidente, mas também outros

dois tipos de diferentes frequências. Tal comportamento ficou conhecido po espalhamento

Raman.

Em que consiste realmente o espalhamento Raman? Considere um fóton de luz, de

energia hν0, interagindo com uma molécula. o fóton excita a molécula para um ńıvel de

energia instável, de modo que a molécula permanece nesse ńıvel por um instante bastante

pequeno e retorna ao ńıvel a que pertencia ou, ainda, a um ńıvel de energia Ei acima

ou abaixo. Pela lei de Boltzmann, o ńıvel mais populoso é o ńıvel fundamental. Assim,
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após a excitação, a molécula deverá voltar para o ńıvel fundamental E0 ou a um ńıvel

imediatamente superior E1.

Figura 3: Representação esquemática do Espalhamento Raman Stokes.

Entretanto, também existe a possibilidade de que moléculas que já vibram no primeiro

ńıvel de energia, depois da excitação molecular, caiam para o ńıvel fundamental.

Figura 4: Representação esquemática do Espalhamento Raman anti-Stokes.

O experimento levado a cabo originalmente por Raman mostrou que a maior parte

da lez espalhada, possui a mesma frequência da luz incidente, o fenômeno predito por

Rayleigh. O restante da luz espalhada possui frequência abaixo (espalhamento Raman

Stokes) e acima (espalhamento Raman anti-Stokes).

Pela lei de conservação da energia é posśıvel perceber que do fenômeno se pode extrair

informações sobre a vibração da molécula utilizando o processo de espalhamento Raman.

O balanço de energia do processo deve ser tal que
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Eespalha = Efóton ± (E0 − E1) (1.1)

ou

hνe = hν0 ± (hνfundamen − hν1) (1.2)

ou

νe = ν0 ± (νfundamen − ν1) (1.3)

onde, νe se refere à frequência da radiação espalhada, ν0 a frequência do fóton incidente

e νfundamen − ν1 a frequência da molécula. Deve-se destacar que o sinal “±”em (1.3)

corresponde às duas transições mais prováveis para a molécula após a interação com a

luz. No caso da molécula está vibrando no ńıvel fundamental E0 e, após a excitação,

passar para o primeiro ńıvel de energia E1, absorvendo assim, energia, a frequência do

fóton espalhado fica νe = ν0 + (νfundamen − ν1), que representa o espalhamento Stokes.

Nas situações nas quais a molécula já vibra no primeiro ńıvel de energia E1, e após a

excitação, cai para o ńıvel fundamental E0, a frequência do fóton espalhado fica νe = ν0−
(νfundamen−ν1), representando o espalhamento anti-stokes. O processo acima apresentado

também pode ser entendido de uma outra maneira. Um fóton incidente é aniquilado e um

outro fóton é criado pela molécula com frequência +(νfundamen−ν1) ou −(νfundamen−ν1).

No espalhamento elástico um fóton incidente é aniquilado e outro é criado pela molécula

possuindo frequência νe = ν0. A figura(5) apresenta esquematicamente um espectro onde

aparecem as contribuições do espalhamentoõ Rayleigh, do espalhamento Raman Stokes

e do espalhamento Raman anti-Stokes; observe-se em particular a relação de intensidade

das bandas Stokes e anti-Stokes.

É importante destacar que o espalhamento Raman sempre ocorre juntamente com o

espalhamento Rayleigh. Entretanto, a maior parte da luz incidente é destinada ao espa-

lhamento Rayleigh e apenas 10−3 de toda a porção espalhada pertence aos espalhamentos

Stokes e anti-Stokes (17). É por essa razão que o efeito Raman só tenha sido percebido

bastante tempo depois da descoberta do espalhamento Rayleigh. Apesar das linhas Sto-

kes possúırem baixa intensidade para serem percebidas, o advento do laser, introduzido

na espectroscopia Raman pelo brasileiro Sérgio Porto, e toda a instrumentação usada

para se analisar a luz espalhada, tornaram o efeito uma técnica de grande importância na

determinação das vibrações moleculares.
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Figura 5: Representação esquemática de espectros Rayleigh e de espectros Raman Stokes
e Raman anti-Stokes (18).

Poderemos aprofundar um pouco mais a discussão do fenômeno de espalhamento

Raman da seguinte maneira. Quando uma molécula é exposta a um campo elétrico

oscilante de alta frequência, há uma separação entre núcleos e elétrons, de modo que um

momento de dipolo é induzido, adquirindo mesma frequência de oscilação da radiação

incidente. Mas o momento de dipolo induzido depende da flexibilidade entre o núcleo e os

elétrons da molécula, e isto é descrito por uma grandeza tensorial, a polarizabilidade. O

movimento vibracional de estiramento e compressão da molécula causa uma modulação

na amplitude do momento de dipolo induzido e, consequentemente, a radiação emitida

também será modulada pela frequência de vibração da molécula, levando desta maneira,

informações sobre a vibração molecular.

O processo descrito acima pode ser deduzido matematicamente considerando-se uma

radiação incidente de alta frequência ν0, interagindo com uma molécula que é livre somente
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para vibrar. Por conta disso aparecerá um momento de dipolo induzido ~P , que em primeira

aproximação é dado por:

~P = α̂ · ~E (1.4)

ou


P1

P2

P3

 =


α11 α12 α13

α21 α22 α23

α31 α32 α33




E1

E2

E3


na qual α̂ é o tensor polarizabilidade da molécula e ~E é o campo elétrico da radiação

incidente. A polarizabilidade, para cada modo nornal da molécula deve variar em relação

às coordenadas normais das mesmas. Expandindo-se a polarizabilidade em série de Taylor

com relação a uma determinada configuração de equiĺıbrio, pode-se escrever,


P1 = α11E1 + α12E2 + α13E3

P2 = α21E1 + α22E2 + α23E3

P3 = α31E1 + α32E2 + α33E3

ou seja,

Pi =
∑
j

αijEj (1.5)

f(x) = f(x0) +
df

dx

∣∣∣∣
x0

(x− x0) +
1

2!

d2f

dx2

∣∣∣∣
x0

(x− x0)
2 + · · · (1.6)

f(x) = αij (1.7)

αij =
(
αij

)
0
+
∑
k

(
∂αij

∂Qk

)
0

Qk +
1

2!

∑
r,l

(
∂2αij

∂Qr∂Ql

)
0

QrQl + · · · (1.8)

onde,
(
αij

)
0
é o valor de αij na configuração de equiĺıbrio, Qk, Qr, . . . , são as coordenadas

normais associadas aos modos normais de frequência νk, νr, . . . e os somatórios são sobre

todas as coordenadas normais. Negligenciando termos de Q com potências acima de um,

e considerando o valor da polarizabilidade para um determinado modo normal Qn, a (1.8)
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pode ser escrita como

αij =
(
αij

)
0
+
∑
k

(
∂αij

∂Qk

)
0

Qk k = 1, 2, 3, . . . , n, . . . (1.9)

(
αij

)
n
= αn =

(
αij

)
0
+

(
∂αij

∂Qn

)
0

Qn (1.10)

αn = α0 + α′
nQn (1.11)

onde, αn =
(
αij

)
n
, é a polarizabilidade em relação à coordenada normalQn. α

′
n =

(
∂αij

∂Qn

)
0

é a derivada das componentes da polarizabilidade com respeito à coordenada normal Qn.

Assumindo uma oscilação harmônica para a coordenada normal Qn, pode-se escrever,

Qn = Qn0 cos
(
2πνnt+ δn

)
(1.12)

O momento de dipolo induzido sobre a molécula para o modo vibracional n fica então,

P n = αnEj (1.13)

uma vez que Ej varia com o tempo como

Ej = E0 cos
(
2πν0t

)
(1.14)

temos:

P n = αnE0 cos
(
2πν0t

)
(1.15)

P n =

(
α0 + α′

nQn

)
E0 cos

(
2πν0t

)
(1.16)

P n = α0E0 cos
(
2πν0t

)
+ α′

nQnE0 cos
(
2πν0t

)
(1.17)

P n = α0E0 cos
(
2πν0t

)
+ α′

n

[
Qn0 cos

(
2πνnt+ δn

)]
E0 cos

(
2πν0t

)
(1.18)
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P n = α0E0 cos
(
2πν0t

)
+ α′

nQn0E0 cos
(
2πνnt+ δn

)
cos

(
2πν0t

)
(1.19)

sabendo que

cos p+ cos q = 2 cos

(
p+ q

2

)
cos

(
p− q

2

)
(1.20)

temos:

p+ q

2
= 2πνnt+ δn ,

p− q

2
= 2πν0t (1.21)

portanto:

p = 2πt
(
νn + ν0

)
+ δn , q = 2πt

(
νn − ν0

)
+ δn (1.22)

logo,

P n = α0E0 cos
(
2πν0t

)
+
1

2
α′
nQn0E0 cos

[
2πt

(
ν0−νn

)
−δn

]
+
1

2
α′
nQn0E0 cos

[
2πt

(
ν0+νn

)
+δn

]
(1.23)

A equação (1.23) mostra que o momento de dipolo induzido P n possui três compo-

nentes distintas de frequência com o argumento da função cosseno. Tais frequências são

iguais a ν0, ν0−νn e ν0+νn, que representam respectivamente, os espalhamentos Rayleigh,

Stokes e anti-Stokes. Vê-se ainda que se α′
n = 0, o efeito Raman não pode existir, pois,

nesse caso, as componentes de frequência raman teriam amplitude zero. Portanto, uma

condição necessária para que haja efeito Raman é que α′
n 6= 0.

1.2 Aminoácidos

Os aminoácidos são pequenas moléculas que através das ligações pept́ıdicas se ligam

para formar todas as protéınas de todos os seres vivos existentes na Terra. eles são

constitúıdos de um grupo carbox́ılico (COOH), um grupo amina (NH2), um hidrogênio e

um grupo R – o radical – que se ligam a um carbono. O radical diferenciará os vários

aminoácidos.

Existem centenas de espécies de aminoácidos, embora os que formam as protéınas se-

jam apenas 20. De qualquer maneira, estas 20 espécies colocados em diferentes sequências
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Figura 6: Representação da forma
neutra da molécula de aminoácido.

Figura 7: Representação da forma zwit-
teriônica da molécula de aminoácido.

(as protéınas são, tipicamente, sequências de mais de 200 aminoácidos) produzirá uma

quantidade imensa de protéınas. Dentre as vinte espécies protêicas, oito são chamados

de aminoácidos essenciais, uma vez que não podem ser sintetizados pelos seres humanos

e, portanto, devem ser adquiridos através de sua dieta. Os aminoácidos essenciais são:

Leucina, Isoleucina, Valina, Fenilalanina, Triptofano, Treonina, Metionina e Lisina.

1.3 Aminoácidos Alifáticos

Entre os aminoácidos protéicos, encontram-se os aminoácidos alifáticos, ou de cadeias

laterais simples: Glicina, Alanina, Valina, Leucina e Isoleucina. No que diz respeito ao

único não-quiral, a Glicina, uma série de polimorfos já foram descobertos. Nas condições

ambientes as formas α, β e γ podem ser encontradas (19, 20). De fato, quando a Glicina

é disponibilizada comercialmente, as três diferentes formas estão presentes. Em prinćıpio,

portanto, não é posśıvel obter-se uma das formas puras simplesmente adquirindo o rea-

gente tal como ele é disponibilizado comercialmente. Entretanto, as três formas da Glicina

acima especificadas podem ser separadas.

A forma α pode ser obtida de uma mistura das formas β e γ cristalizada em água com

etanol, amônia e ácido acético como aditivos. A forma γ cristaliza-se em solução aquosa

contendo pequenas sementes da mesma forma. As formas α e β podem ser obtidas com

solução de etanol, enquanto a forma β pura pode ser obtida de uma mistura 2 : 1 de ácido

acético com água por evaporação lenta, tendo a forma β como semente (20).

Em que diferem as três formas da glicina? A forma α cristaliza-se numa estrutura

monocĺınica P21/n, tendo ligações de hidrogênio entre camadas duplas antiparalelas. A
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Figura 8: Formas α, β e γ da Glicina (10).

forma β também cristaliza-se numa estrutura monocĺınica P21/n apresentando camadas

polares paralelas unidas por ligações de hidrogênio formando uma estrutura tridimensio-

nal. Finalmente a forma γ, que cristaliza numa estrutura trigonal P31/n possui zwitterions

formando hélices polares unidas em uma estrutura tridimensional (20, 21). Assim, a forma

como os zwitterions são unidos na estrutura cristalina através das ligações de hidrogênio

é que definirá as diferentes formas dos polimorfos (ver Fig.8).

Quando se apllica pressão à forma α observa-se que ela se mantém estável até cerca

de 23 GPa (4). Já a forma β mostra-se instável, sofrendo uma transição de fase em

aproximadamente 0, 76 GPa (8). Esta transição foi observada por variações no número de

onda de alguns modos do cristal em função da temperatura. Destaca-se que esta transição

foi acompanhada de quebra do cristal. Os autores da Ref. (8) mostraram que a transição

de fase envolve o rearranjo de ligações de hidrogênio na célula unitária e rotações dos

zwitterions.

As Refs. (9, 10) discutem o comportamento da γ-Glicina a altas pressões. Quando

esta forma da Glicina é submetida a altas pressões um novo polimorfo começa a surgir

a partir de 2, 74 GPa – a forma δ. Estas duas formas coexistem num grande intervalo

de pressão, embora a nova forma seja dominante entre 4, 17 GPa e 7, 85 GPa. Baixando

a pressão a forma δ não desaparece completamente mesmo na pressão atmosférica. Em

outras palavras, a transição γ-δ não é completamente reverśıvel.

Adicionalmente, observou-se que ao se baixar a pressão a partir da fase δ, uma nova

fase era obtida juntamente com esta última, a fase ζ (11). Assim, além das três fases da

Glicina conhecidas à pressão atmosférica, realizando-se medidas de altas temperaturas,

três novas fases foram descobertas.
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O mais simples aminoácido quiral é a Alanina. Ou seja, para este cristal existem as

formas levógira (L) e destrógira (D), o que significa que embora sejam a mesma substância

qúımica, elas apresentam diferentes conformações em relação ao carbono central. Na

verdade, com exceção da Glicina, todos os outros aminoácidos são quirais, sendo as formas

L aquelas empregadas pela natureza para produzir as protéınas.

Cristais de L-Alanina aparentemente não apresentam mudanças estruturais com a

temperatura. Entretanto, quando eles são submetidos a condições de altas pressões, isto

se modifica. Estudos de espalhamento Raman (12) e de difração de raios-X (13) mostra-

ram que o cistal de L-Alanina passa de uma estrutura ortorrômbica para uma estrutura

tetragonal para pressões da ordem de 2, 2 GPa. Além disto, os estudos de difração de

raios-X permitiram compreender-se que acima de 9, 0 GPa o material vai para uma estru-

tura monocĺınica. Frente à estabilidade térmica da estrutura ortorrômbica P212121, este

é um resultado bastante interessante.

A L-Valina foi outro cristal de aminoácido cujas propriedades vibracionais a diversas

condições externas foi investigado. À baixas temperaturas observou-se que a L-Valina,

que originalmente pertence a uma estrutura P21, sofre uma transição de fase em torno de

120 K (22). Quando submetida a altas pressões, a L-Valina também apresenta uma série

de mudanças nos seus espectros Raman que podem ser interpretadas como consequência

de mudanças conformacionais e estruturais. De fato, observou-se grande variação de

intensidade nas bandas associadas ao estiramento C−H, bem como variações nos gráficos

dos números de onda vs. pressão. Isto foi interpretado como mudanças de fase sofridas

pelo cristal de L-Valina nas pressões de 3, 0 GPa e de 5, 3 GPa (15).

No que diz respeito aos cristais de L-Leucina também já existem investigações re-

lacionadas ao comportamento sob temperatura e sob pressão. Sob condições de altas

temperaturas foi observado que o cristal de L-Leucina sofre uma transição de fase em

torno de 353 K. Esta transição posśıvelmente conduz a estrutura de uma simetria mo-

nocĺınica P21 para uma estrutura Cs (23). Sob condições de altas pressões, a técnica de

espectroscopia Raman também permitiu observar três anomalias: uma entre 0, 0 GPa e

0, 46 GPa, outra entre 0, 8 GPa e 1, 46 GPa e uma terceira em aproximadamente 3, 6 GPa

(16). As duas primeiras anomalias são caracterizadas por mudanças nos modos da rede,

além do aparecimento de vários modos internos. Isto implica que destas mudanças, pelo

menos duas são devidas a transições de fase estrutural. Retirando-se a pressão observou-se

que a fase original é recuperada.

Finalmente, para encerrar a discussão sobre os principais resultados de propriedades
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vibracionais e estruturais de cristais de aminoácidos alifáticos, mostra-se o que já foi

observado na L-Isoleucina. De fato, poucos resultados estão dispońıveis na literatura. O

principal, no que diz respeito aos aspectos vibracionais do material, trata do espectro

Raman da fase monocĺınica a baixas temperaturas (24). As mudanças observadas são

pequenas, o que leva a se acreditar que para baixas temperaturas o cristal é estável, ou

seja, não sofre nenhuma mudança de fase.

O objetivo do presente trabalho é estudar dois cristais de aminoácidos alifáticos sob

condições de altas pressões. O primeiro é a L-Valina, com a particularidade de ser deu-

terada, enquanto que o segundo material a ser investigado é a L-Isoleucina. Desta forma

espera-se contribuir para um conhecimento mais profundo acerca das propriedades vibra-

cionais de cristais de aminoácidos alifáticos sob condições extremas.
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2 DESCRIÇÃO
EXPERIMENTAL

2.1 As Amostras

Este trabalho envolveu a investigação das propriedades vibracionais da L-Valina deu-

terada e da L-Isoleucina. No que diz respeito à amostra deuterada ela foi obtida da

companhia Cambridgie Isotope Laboratory com 98% de pureza. Ela é encontrada na

forma d8, ou seja, dos 11 posśıveis hidrogênios da molécula de Valina que podem ser

trocados por deutério, apenas 3 não o foram. De fato, a forma completamente deuterada

da Valina é instável e a forma mais próxima da deuteração completa que é posśıvel ser

disponibilizada comercialmente, exatamente por causa da estabilidade, é a forma d8, que

estudamos neste trabalho.

No que diz respeito à amostra de L-Isoleucina utilizada para as medidas de altas

pressões, ela foi obtida do reagente da companhia Vetec, tal como ele é disponibilizado co-

mercialmente. É conhecido da literatura que a L-Isoleucina nas condições de temperatura

e pressão ambientes, podendo ser encontrada nas simetrias ortorrômbica ou monocĺınica.

O ponto de partida para o estudo do cristal de L-Isoleucina sob altas pressões foi um

pequeno cristal na forma monocĺınica P21 conforme comparação com os espectros Raman

da fase referida.

2.2 Medidas de Espalhamento Raman

Para a realização das medidas de espalhamento Raman utilizou-se um espectrômetro

T64000 da Jobin Yvon com detecção do tipo CCD (Charge Coupled Device) refrigerado a

nitrogênio ĺıquido. Todas as medidas foram obtidas em geometria de retroespalhamento.

Para excitação das amostras utilizou-se um laser de argônio operando com a linha 514, 5

nm.
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Figura 9: Espectrômetro T64000 da Jo-
bin Ivon.

Figura 10: Laser de argônio (Ar), linha
514, 5 nm

Tipicamente as fendas do espectrômetro foram ajustadas para se ter uma resolução

espectral da ordem de 2 cm−1. Nas medidas de altas pressões o feixe do laser foi focalizado

utilizando-se um microscópio da marca Olympus equipado com uma lente objetiva Nikon

20x possuindo uma distância focal f = 20, 5 mm e abertura numérica de 0, 35; esta lente

foi utilizada para focalizar o feixe de laser sobre a superf́ıcie da amostra no interior da

célula de pressão. com esta configuração foi posśıvel obter-se um spot de laser sobre a

amostra com um diâmetro da ordem de 1 µm, conforme cálculo através da relação:

D =
1, 22λ

NA
(2.1)

onde λ é o comprimento de onda da luz utilizada no experimento. Utilizou-se como

equipamentos periféricos óticos, polarizadores, diafragmas, sistemas de prismas e espe-

lhos, entre outros. Um computador acoplado ao espectrômetro registrava os dados espec-

troscópicos obtidos nos experimentos e fazia o controle das medidas. Numa outra etapa do

trabalho, os dados gravados eram transferidos para um computador onde eram analizados

com o aux́ılio dos softwares Originr da OriginLab e PeakFitr da SPSS inc. Os espectros

foram ajustados por somas de picos, cada um descrito por uma função lorentziana, de

onde foram extráıdos os dados espectroscópicos mais relevantes como número de onda,

intensidade e largura de linha das bandas Raman observadas.

Para a realização de medidas de espectroscopia Raman com transformada de Fourier

(medidas à pressão ambiente) foi utilizado um equipamento FT-Raman Bruker Vertex 70

(RAM II).
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2.3 Medidas a Altas Pressões

Para a realização de medidas a altas pressões na L-Isoleucina utilizou-se uma célula

de pressão a extremos de diamantes, modelo NBS (National Bureau of Standards). Neste

equipamento coloca-se a amostra e um calibrador de pressão, um pequeno pedaço de

rubi, Al2O3 : Cr3+, dentro de um orif́ıcio de aproximadamente 0, 20 mm feito numa

gaxeta metálica. Esta gaxeta fica colocada entre dois diamantes, um fixo e outro móvel,

que se desloca através da aplicação de uma força sobre um parafuso.

Figura 11: Representação esquemática
da célula de pressão a extremos de dia-
mantes.

Figura 12: Fotografia da Célula
de Pressão

O sistema funciona como um quebra nozes (25). Uma representação esquemática da

amostra, do rubi e da gaxeta entre os diamantes é fornecida na Fig. 13.

Figura 13: Representação esquemática da amostra e do rubi entre os diamantes da célula
a extremos de diamantes.

Para a realização de medidas a altas pressões na L-Valina deuterada utilizou-se uma

célula de pressão com membrana. Este tipo de célula de pressão foi inicialmente produzido
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na França (26) e tem a vantagem de poder ser carregada (ou seja, utilizar-se como meio

compressor) diversos gases como o argônio, o neônio, o hélio, entre outros.

Figura 14: Representação esquemática do corte transversal de uma célula a extremos de
diamantes com membranas.

Ela também permite fazerem-se simultaneamente medidas de altas pressões e baixas

temperaturas, uma vez que a mesma pode ser colocada dentro de um criostato e a pressão

ser variada externamente, aumentando-se ou diminuindo a pressão sobre a membrana

através de um sistema de injeção de gases. No presente trabalho, mais especificamente, no

estudo da L-Valina deuterada, entretanto, apenas medidas à temperatura ambiente foram

realizadas. A célula com membrana, com suas várias partes constituintes é apresentada

na Fig. 15.

Figura 15: Célula de pressão a extremos de diamantes com membrana utilizada nos
experimentos de espalhamento Raman na L-Valina deuterada.

A calibração é um ponto de destaque nos experimentos. Ela é bem simples, haja
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vista que para se conhecer o valor da pressão no interior da célula, basta conhecer o valor

da energia da emissão da linha R2 do cromo. É conhecido que a energia da transição

eletrônica 2E → 4A2 do cromo varia na ordem de 7, 53 cm−1 por GPa (27). Por isso,

quando da montagem da célula de pressão para a realização de medidas de espectroscopia

Raman é necessário colocar um pequeno pedaço de rubi juntamente com a amostra e o

meio compressor. A Fig. 16 apresenta uma das montagens do experimento com a L-Valina

deuterada, na qual é posśıvel observar-se a amostra e o rubi, que aparece no canto inferior

esquerdo como uma pequena esfera.

Figura 16: Interior do compartimento de uma montagem t́ıpica para a realização de
medidas a altas pressões. A amostra é o material maior no interior da gaxeta e o rubi é
a pequena esfera localizada no canto inferior esquerdo.

Como meio compressor existem várias possibilidades: metanol-etanol (4:1); gases

(hélio, argônio, etc.); óleo mineral, entre outros (28, 29). No caso dos experimentos

realizados na L-Isoleucina o meio compressor utilizado foi o óleo mineral (nujol), enquanto

que as medidas realizadas na L-Valina deuterada o meio compressor foi o argônio.
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3 ESPECTROSCOPIA RAMAN
NA L-VALINA DEUTERADA
SOB PRESSÃO

Este caṕıtulo constitui a principal parte da presente Tese, uma vez que ele apresenta os

resultados experimentais de espectroscopia Raman nas amostras de L-Valina deuterada

e de L-IsoLeucina sob pressão. Uma discussão pormenorizada das transições de fase

obtidas nos dois materiais é fornecida, acrescentando-se assim mais informações sobre a

estabilidade das estruturas cristalinas de cristais de aminoácidos.

3.1 Estrutura e Modos Vibracionais da L-Valina Hi-

drogenada

Antes de se discutir o comportamento vibracional da L-Valina deuterada, são forneci-

das algumas informações sobre o cristal correspondente hidrogenada, ou seja, não deute-

rada. À temperatura ambiente a L-Valina (C5H11O2N) apresenta estrutura monocĺınica

com duas moléculas cristalograficamente independentes por célula unitária.Os vetores pri-

mitivos possuem comprimentos a = 9, 71± 0, 01Å, b = 5, 27± 0, 02Å, c = 12, 06± 0, 02Å

e β = 90, 8°±0, 2°, com um grupo espacial P21 (C2
2) (30). Na célula unitária as duas

moléculas independentes diferem pela disposição dos átomos em torno da ligação C −C.

De fato, a partir da Figura 17 e da Figura 18 pode-se observar a posição do HCOO− e

do NH+
3 da parte posterior das duas moléculas, sendo uma delas classificada como trans

e a outra como gauche I.

A Figura 19 mostra um esquema da molécula de L-Valina na conformação Gauche

I e a Figura 20 mostra um esquema na conformação Trans, destacando-se os ângulos

de ligações e as distâncias interatômicas. Destaca-se que os correspondentes valores dos

ângulos e ligações obtidos para os dois tipos de moléculas são bastante próximos, apesar

das duas moléculas terem conformações diferentes.
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Figura 17: (a) Conformação Trans da
molécula de L-Valina na célula unitária
(30).

Figura 18: (b) Conformação Gauche I da
molécula de L-Valina na célula unitária
(30)

Figura 19: (a) Comprimentos das
ligações (Å) e ângulos (°) da molécula de
L-Valina na conformação Gauche I (30).

Figura 20: (b) Comprimentos das
ligações (Å) e ângulos (°) da molécula
de L-Valina na conformação Trans (30)
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Uma informação cristalográfica de grande relevância para os cristais de aminoácidos

e diversos outros cristais orgânicos são as dimensões das ligações de hidrogênio. Dife-

rentemente de cristais inorgânicos, onde as ligações qúımicas dominantes são as ligações

iônicas, covalentes e/ou metálicas, nos cristais orgânicos um dos principais responsáveis

pela estabilidade das moléculas na estrutura cristalina são exatamente as ligações de

hidrogênio. Alguns estudos, inclusive, sugerem a existência de uma correlação entre a

geometria das ligações de hidrogênio e a estabilidade destas estruturas cristalinas sob

diferentes condições externas (31).

A Tabela 1 mostra os comprimentos das ligações de hidrogênio das moléculas de L-

Valina nas formas Gauche I e Trans, tal como elas se apresentam na estrutura cristalina

monocĺınica, de acordo com o trabalho da Ref. (30). Observa-se desta tabela que as

dimensões das ligações de hidrogênio estão muito próximas, variando entre 2, 79Å e 3, 19Å.

Tabela 1: Comprimento das ligações de hidrogênio das moléculas de L-Valina (30)

Molécula Gauche I Molécula Trans
Ligação Distância (Å) Ligação Distância (Å)

N(1) · · · O(2) [I(010)] 2, 870± 0, 013 N(11) · · · O(12) [I(010)] 2, 881± 0, 014
N(1) · · · O(12) [II(010)] 3, 194± 0, 013 N(11) · · · O(2) [I(-100)] 2, 917± 0, 011
N(1) · · · O(11) [I(010)] 2, 795± 0, 011 N(11) · · · O(1) [I(-100)] 3, 068± 0, 011
N(1) · · · O(11) [II(010)] 2, 859± 0, 013 N(11) · · · O(1) [II(-100)] 2, 780± 0, 013

Com o objetivo de se explicitar de uma forma mais clara a disposição das moléculas de

L-Valina na célula unitária, mostra-se na Figura 21 a projeção da estrutura cristalina ao

longo do eixo b. Observa-se de uma forma bem clara que a estrutura é constitúıda de ca-

madas duplas paralelas ao plano c (001). As camadas de moléculas são unidas por ligações

de hidrogênio do tipo N-H· · ·O, que estão representadas na mesma figura por linhas tra-

cejadas. É interessante destacar que cada molécula forma três ligações de hidrogênio

sendo que uma delas é bifurcada. As ligações da molécula A são: N(1)· · ·O(2)[I(010)] ;

N(1)· · ·O(12)[II(010)] e N(1)· · ·O(11)[I(010)]; a última é bifurcada. No caso da molécula

B têm-se: N(11)· · ·O(12)[I(010)] ; N(11)· · ·O(2)[I(-100)] e N(11)· · ·O(1)[I(-100)] sendo

esta última bifurcada.

A t́ıtulo de completeza mostra-se na Figura 22 a projeção da estrutura cristalina da

L-Valina para uma única camada (30–32).

Os modos vibracionais da L-Valina tal como previsto por teoria de grupos podem ser

calculados diretamente. Uma vez que o cristal pertence a uma estrutura com grupo pon-

tual C2, ou seja, grupo polar, espera-se que os modos das duas representações irredut́ıveis

do grupo C2 sejam ativas tanto no Raman quanto no infravermelho, conforme a Tabela
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Figura 21: Projeção da estrutura cristalina ao longo do eixo b. As ligações de hidrogênio
estão representadas por linhas tracejadas (30).

Figura 22: Projeção da estrutura cristalina ao longo do eixo c de uma única camada. As
ligações de hidrogênio estão representadas por linhas tracejadas (30).
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2.

Tabela 2: Tabela de caracteres do grupo C2 (33).

C2 E C2 IR Raman

A 1 1 z,Rz x2,y2,z2,xy
B 1 -1 x,y,Rx,Ry yz,xz

Γ 228 0

Um método para se calcular os modos de vibração da L-Valina baseia-se na simetria

do śıtio ocupado pelos átomos na célula unitária (33). A L-Valina possui 19 átomos por

célula unitária e pertence ao grupo espacial C2
2. Utilizando-se a tabela 3A da referência

(33) encontra-se que na célula unitária só devem existir śıtios de simetria C1 ocupados

por dois átomos, ou seja, C1(2). Já da tabela 3B (33) obtem-se que os dois átomos de

cada śıtio dividem seus seis modos entre as representações irredut́ıveis do grupo pontua

C2 da seguinte forma: 3A + 3B. Uma vez que existem 76 átomos por célula unitária,

estes ocupam 38 śıtios C1(2) e assim a representação total Γ decomposta em termos das

representações irredut́ıveis do grupo pontual C2 será:

Γ = 114A+ 114B (3.1)

Uma vez que os modos acústicos são dados pela representação Γacústico = A + 2B,

então, teremos que os modos óticos serão distribúıdos nas representações irredut́ıveis do

grupo C2 como:

Γótico = 113A+ 112B (3.2)

Uma tentativa de classificação dos modos normais de vibração da L-Valina hidroge-

nada, tal como aparecem em experimentos de espalhamento Raman, foram dados nas

Refs. (22) e (32). A Figura 23 mostra um espectro Raman por Transformada de Fourier

não polarizado obtido do pó do reagente. Como acontece com os espectros Raman de

outros cristais de aminoácidos hidrogenados (ou seja, não deuterados) na região entre

aproximadamente 1700 cm−1 e 2700 cm−1 não aparece nenhuma banda Raman. Assim,

o espectro é separado em duas regiões distintas, uma com bandas entre 0 cm−1 e 1700

cm−1 e outra com picos entre 2800 cm−1 e 3200 cm−1. Observa-se que na região em torno

de 3000 cm−1 as bandas são bem mais intensas do que nas demais regiões; esta última

observação não é uma regra geral entre os cristais de aminoácidos.
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Figura 23: Espectro FT-Raman de cristais de L-Valina Hidrogenada.
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Um resumo dos resultados de espalhamento Raman polarizado (trabalho da Ref. (32))

é dado nas Tabelas 3 e 4, onde, além da identificação tentativa das bandas também são

fornecidas as intensidades relativas de todas as bandas em três diferentes geometrias de

espalhamento anteriormente estudadas, quais sejam, z(xx)z, z(yy)z e z(yx)z. Neste ponto

destaca-se que os resultados a serem apresentados na próxima seção, onde se discutem os

modos de vibração da L-Valina deuterada, não serão de espalhamento polarizado, haja

vista que não foi posśıvel crescer cristais de L-Valina deuterados.

3.2 Classificação dos Modos Vibracionais da L-Valina

Deuterada

A Figura 24 mostra um espectro Raman da L-Valina deuterada na região espectral

entre 20 cm−1 e 3500 cm−1. Claramente observam-se modos na região espectral entre

2000 cm−1 e 2300 cm−1, que estão associados a vibrações de estiramento do tipo CD ou

CD2, etc.

Com o objetivo de se fazer uma classificação geral das vibrações dos policristais de

L-Valina deuterada separa-se o espectro total em regiões menores para melhorar a visu-

alização dos vários picos existentes. A classificação tentativa de todas as bandas Raman

observadas é fornecida na Tabela 5.

3.2.1 Espectroscopia Raman da Região entre 50 cm−1 e 250
cm−1 da L-Valina Deuterada

A Figura 25 mostra um espectro Raman da L-Valina deuterada na região espectral

entre 50 cm−1 e 250 cm−1. Esta região, como já comentado, engloba os modos da rede

e possivelmente uma torção do CO2, τ(CO2). De fato, na nossa classificação tentativa

assinalamos as bandas com frequências de até 175 cm−1, como oriundas de modos da

rede, enquanto que há uma dúvida se a banda nesta última frequência seria devida à

rede ou a um modo τ(CO2). Se for considerado o fato de que a deuteração não deverá

provocar grandes mudanças nas frequências de bandas associadas ao grupo CO2, então,

a vibração de torção deveria permanecer em torno de 185 cm−1, como ocorre com a L-

Valina hidrogenada. Observando-se cuidadosamente o espectro Raman mostrado na Fig.

25 percebe-se que entre as bandas 9 e 10, é posśıvel que exista também um pico, e em

aproximadamente 185 cm−1, o que poderia ser associado à vibração τ(CO2). É importante

também destacar que a banda em 155 cm−1 pode estar associada a uma torção do tipo
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Tabela 3: Frequências Raman (em cm−1) dos espectros da L-Valina hidrogenada, as
intensidades relativas das bandas e uma identificação tentativa das mesmas (22).

z(xx)z I/Imax z(yy)z I/Imax z(yx)z I/Imax Identificação das bandas

- - 43 0,0508 - - rede
52 0,1982 51 0,0494 50 0,0202 rede
62 0,0729 - - 61 0,144 rede
91 0,0519 89 0,1723 89 0,0349 rede
- - 96 0,0827 98 0,0785 rede

113 0,032 - - 114 0,053 rede
- - - - 125 0,0952 rede

134 0,1437 134 0,0343 - - rede
147 0,0181 146 0,0174 150 0,1274 rede
162 0,0504 - - 165 0,0654 rede
- - - - 177 0,1286 rede
- - 185 0,1804 185 0,0455 τ(CO2)

213 0,0347 212 0,0093 - - τ(CH)
- - 297 0,0368 298 0,013 τ(CH3)

334 0,1235 333 0,0286 334 0,0115 δ(NCC)
- - 358 0,0119 - - δ(esqueleto)

375 0,0744 375 0,0054 375 0,0077 δ(esqueleto)
396 0,0212 396 0,0654 395 0,0247 δ(esqueleto)
429 0,0197 - - 431 0,0261 -
- - - - 471 0,023 τ(NH+

3 )
- - 496 0,0132 - - τ(NH+

3 )
542 0,4155 541 0,3543 543 0,1242 r(CO−2 )
666 0,0947 665 0,0137 - - δ(CO−2 )
755 0,0793 754 0,0386 755 0,026 w(CO−2 )
778 0,1172 777 0,2843 778 0,2132 δ(CO−2 )
826 0,0466 825 0,1511 826 0,0834 γ(CO−2 )
850 0,1361 851 0,2786 851 0,1687 -
902 0,0231 903 0,093 904 0,1077 ν(CC)
925 0,0889 - - 925 0,0183 ν(CC)
933 0,0442 935 0,011 - - ν(CC)
946 0,1651 945 0,1058 945 0,1077 ν(CC)
950 0,3025 950 0,1716 950 0,0886 ν(CC)
966 0,0307 966 0,1453 966 0,0582 ν(CC)
- - - - 1029 0,0776 ν(CN)

1033 0,0151 1036 0,05 1038 0,0174 ν(CN)
1068 0,0574 1068 0,0185 1067 0,0126 ν(CN)
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Tabela 4: Frequências Raman (em cm−1) dos espectros da L-Valina hidrogenada, as in-
tensidades relativas das bandas e uma identificação tentativa das mesmas (continuação)
(22).

z(xx)z I/Imax z(yy)z I/Imax z(yx)z I/Imax Identificação das bandas

1126 0,1565 1126 0,0562 1126 0,0265 r(NH+
3 )

1148 0,0539 1147 0,0197 1147 0,0387 r(NH+
3 )

- - 1171 0,0257 1171 0,025 r(NH+
3 )

1180 0,0387 1180 0,1371 1180 0,0301 r(NH+
3 )

1193 0,1441 1194 0,0143 1193 0,0325 r(NH+
3 )

- - 1203 0,0486 - - r(NH+
3 )

1273 0,0187 1271 0,2814 1273 0,0418 δ(CH)
1322 0,032 1322 0,1914 1322 0,0612 δ(CH)/δ(CH3)
1333 0,0205 1332 0,3342 1332 0,0609 δ(CH)/δ(CH3)
1393 0,048 1393 0,052 1389 0,0274 -
1399 0,0843 1399 0,2875 1398 0,0923 δs(CH3)
1428 0,0297 1428 0,1219 1427 0,083 δs(CH3)
1449 0,188 1448 0,0787 1448 0,0505 δas(CH3)
1454 0,3216 1454 0,2574 1456 0,0738 δas(CH3)
- - 1509 0,1818 1508 0,0374 ν(CN)
- - 1567 0,0431 1567 0,0114 νas(CO2)
- - 1588 0,0746 1587 0,0118 -

1618 0,05 1620 0,0984 1616 0,0241 -
1637 0,0775 1639 0,0184 1633 0,0502 δ(NH3)
2881 0,4201 2882 0,5377 2884 0,1188 -
2911 1 2910 1 2913 1 νs(CH3)
2932 0,1492 2929 0,2366 - - ν(CH3)
2949 0,2825 2950 0,4841 2952 0,1658 ν(CH)
2971 0,7887 2971 0,5863 2971 0,3956 ν(CH)
- - 2982 0,2223 2983 0,294 νas(CH3)

2991 0,0864 - - 2990 0,5717 νas(CH3)
2997 - 2999 0,6074 2999 0,554 νas(CH3)/ν(NH3)
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Figura 24: Espectro FT-Raman de cristais de L-Valina deuterada em toda a região es-
pectral onde são observados modos normais de vibração.
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Tabela 5: Frequências Raman dos espectros da L-Valina deuterada e classificação tentativa
dos modos de vibração.

Modo cm−1 Identificação Modo cm−1 Identificação

01 58 rede 37 929 ν(CC)
02 74 rede 38 972 ν(CC)
03 81 rede 39 995 ν(CC)
04 82 rede 40 1023 ν(CN)
05 93 rede 41 1054 ν(CN)
06 106 rede 42 1075 ν(CN)
07 133 rede 43 1100 -
08 155 rede/τ(CD3) 44 1127 r(NH3)
09 176 rede/τ(CO2) 45 1166 δ(ND3)
10 206 τ(CD) 46 1207 δ(ND3)
11 220 γ(CD) 47 1217 -
12 255 δ(NCC) 48 1236 -
13 264 δ(NCC) 49 1253 -
14 277 δ(CCC) 50 1266 δ(CH)
15 308 δ(esqueleto) 51 1389 δ(CH3)
16 330 δ(NCC) 52 1413 δ(CH3)
17 339 δ(esqueleto) 53 1439 artefato
18 364 δ(esqueleto) 54 1470 artefato
19 403 δ(esqueleto) 55 1498 δs(NH3)
20 417 δ(esqueleto) 56 1507 δs(NH3)
21 476 δ(esqueleto) 57 1520 -
22 497 δ(CCC) 58 1560 νs(CO2)
23 521 r(CO2) 59 1584 νs(CO2)
24 546 - 60 1620 νas(CO2)
25 635 r(CD3) 61 1629 νas(CO2)
26 672 δ(CO2) 62 1643 δas(NH3)
27 699 r(CD2) 63 1663 δas(NH3)
28 746 w(CO2) 64 1732 -
29 753 w(CO2) 65 2067 νs(CD3)
30 768 δ(CO2) 66 2130 νs(CD3)
31 793 δ(CO2) 67 2158 ν(CD)
32 848 ν(CCN) 68 2230 νas(CD3)
33 866 r(ND3) 69 2401 combinação
34 892 ν(CC) 70 2706 combinação
35 903 ν(CC) 71 2956 ν(NH3)/ν(CH)
36 920 ν(CC) 72 3144 ν(NH3)/ν(CH)
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τ(CD3), haja vista que na L-Alanina deuterada esta vibração é encontrada em 154 cm−1

(34). Ou seja, na região de frequência 0 cm−1 a 175 cm−1 todas as bandas devem estar

associadas à vibrações da rede e, eventualmente, também a alguma vibração de torção,

como τ(CO2) e τ(CD3).

A banda marcada no espectro da Fig. 25 com o número 10 e encontrada em apro-

ximadamente 206 cm−1, pode ser associada a uma torção do CD, τ(CD). De fato, uma

torção do CH havia sido observada em 213 cm−1 na L-Valina hidrogenada (22, 31–33). A

banda encontrada em 220 cm−1 na L-Valina deuterada, possui uma congênere na L-Valina

hidrogenada (também possuindo baixa intensidade e sendo viśıvel na geometria de espa-

lhamento z(yx)z), pelo menos tal como visto na Ref. (31). Isto pode indicar que a mesma

não seja originária de vibrações envolvendo o hidrogênio. Na Ref. (22) esta banda não foi

identificada, mas uma possibilidade é a mesma ser classificada como uma vibração fora

do plano do CD, γ(CD), uma vez que um tipo similar de vibração, γ(CH), é observada

com uma frequência ligeiramente maior, 245 cm−1, na L-Leucina hidrogenada (23).

3.2.2 Espectroscopia Raman da Região entre 250 cm−1 e 1000
cm−1 da L-Valina Deuterada

A Figura 26 mostra um espectro Raman da L-Valina deuterada na região espectral

entre 250 cm−1 e 1000 cm−1. Esta região espectral apresenta uma série de bandas e uma

discussão minuciosa é realizada a seguir. Começa-se discutindo a origem da banda obser-

vada em aproximadamente 523 cm−1. É interessante destacar que na verdade este pico é

um dubleto (observe-se a assimetria do pico) e representa modos associados à vibração do

tipo rocking do CO2, r(CO2). Vale destacar que enquanto esta banda aparece como um

dubleto na L-Valina deuterada, na L-Valina hidrogenada ela foi observada como apenas

um único pico. Este aspecto será discutido no próximo caṕıtulo quando se discorrerá so-

bre o comportamento da banda associada ao r(CO2) no cristal de L-Isoleucina submetido

a altas pressões.

Considerando que uma banda observada em 261 cm−1 foi classificada como uma vi-

bração do tipo deformação da estrutura NCC, δ(NCC), num cristal de L-Alanina (34),

assim também classificaram-se as bandas observadas neste estudo na L-Valina deuterada,

nas frequências de 254 cm−1 e 264 cm−1; note-se que estas são bandas de muito baixa

intensidade, e perceber a existência de três picos na região 250 cm−1 – 300 cm−1, somente

posśıvel com um ajuste de Lorentzianas de uma forma bastante cuidadosa.

Comparando-se a região entre 300 cm−1 e 450 cm−1 da Fig. 26 com um espectro da
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Figura 25: Espectro FT-Raman de cristais de L-Valina deuterada na região 50 cm−1 - 250
cm−1.
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Figura 26: Espectro FT-Raman de cristais de L-Valina deuterada na região espectral
entre 250 cm−1 e 1015 cm−1.
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L-Valina hidrogenada na geometria de espalhamento z(yy)z (31) percebe-se que eles são

bastante semelhantes, com exceção do fato de que enquanto em ∼ 415 cm−1 existe um pico

simétrico na amostra hidrogenada, aqui existem dois picos (marcados com os números 19

e 20). Ou seja, por causa desta semelhança as bandas não devem ter participação direta

com unidades envolvendo átomos de hidrogênio. Por conta disso, a antiga classificação que

apontava a banda em 297 cm−1 na L-Valina hidrogenada como oriunda de uma vibração

do tipo τ(CH3), deve ser revista. Assim, é posśıvel atribuir a esta banda, que na L-

Valina deuterada é observada em ∼ 308 cm−1, a alguma vibração do próprio esqueleto

da molécula, δ(esqueleto). Já a banda em 330 cm−1 deve mesmo estar associada a uma

deformação da estrutura NCC, δ(NCC), similarmente ao que acontece com a L-Valina

hidrogenada, que apresenta uma banda semelhante em 333 cm−1. As bandas marcadas

no espectro da Fig. 26 com os números 17 - 19 também devem estar associadas a vibrações

do esqueleto da molécula, δ(esqueleto).

Quanto à banda observada em ∼ 417 cm−1 no espectro da L-Valina deuterada faremos

a seguinte discussão. Na Ref. (22), onde discute-se a amostra hidrogenada, nenhuma

banda foi reportada exatamente nesta região de frequência. Entretanto, foi reportada a

existência de uma banda em 429 cm−1, no espectro da geometria de espalhamento z(xx)z

e em 431 cm−1, no espectro da geometria z(xy)z. Ora, sendo devido a alguma banda

envolvendo hidrogênio, o efeito da deuteração seria muito maior do que diminuir apenas

aproximadamente 12 cm−1 a frequência desta banda na referida região. Assim, pode-se

supor que seja alguma unidade que não envolva diretamente o hidrogênio, no caso, outra

vibração do esqueleto, δ(esqueleto).

As bandas assinaladas na Fig. 26 com os números 21 e 22 são de intensidades extre-

mamente baixas, sendo centradas, respectivamente, em 475 cm−1 e 497 cm−1. A antiga

classificação na L-Valina hidrogenada atribúıa às bandas centradas em 471 cm−1 e 496

cm−1 modos associados à torções do NH+
3 , τ(NH

+
3 ), o que certamente deve ser revisto com

o resultado aqui apresentado. De fato, se estas duas bandas envolvessem o hidrogênio, as

mesmas não deveriam mais ser observadas no espectro da amostra deuterada. Em vista

do exposto, procurou-se entender a origem destas duas bandas recorrendo-se ao que é

conhecido dos espectros vibracionais de outros cristais de aminoácidos alifáticos, ou seja,

L-Alanina, L-Leucina e L-Isoleucina. Na L-Alanina completamente deuterada (34) existe

uma banda que foi associada ao rocking do CO2. Mas este resultado não se coaduna

aos nossos, pois já foi visto que referida vibração na L-Valina deuterada é encontrada em

521 cm−1. Na L-Leucina existe uma classificação tentativa (23) que aponta para uma

vibração em 460 cm−1 como sendo originária de uma vibração do esqueleto, enquanto que
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para a L-Isoleucina (24), uma vibração associada a deformações do tipo CCC, δ(CCC),

foi observada em 491 cm−1. Assim, vamos fazer a suposição de que as bandas em 475

cm−1 e 497 cm−1 estejam respectivamente associadas à vibrações do tipo δ(esqueleto) e

δ(CCC).

A banda de número 24, de intensidade extremamente baixa, não foi classificada. Já

a banda de número 25, que no espectro da Fig. 26 foi obsrvado em 635 cm−1 teve

a classificação realizada como descrito a seguir. Inicialmente é importante notar que

no espectro da L-Valina hidrogenada não há nenhum modo ativo no Raman entre 600

cm−1 e 650 cm−1. Logo, esta banda deve estar associada a uma vibração envolvendo o

hidrogênio (ou no presente caso, o deutério). Além disso, lembrando que a frequência de

oscilação num modelo simples de um sistema massa-mola é descrito por ωH =
(

k
mH

) 1
2para

uma unidade envolvendo o hidrogênio e ωD =
(

k
mD

) 1
2 para uma unidade envolvendo o

deutério, com a mesma constante de mola k, então, ωH

ωD
=

(
mD

mH

) 1
2 , ou seja, ωH ∼ 1, 41ωD.

Em outras palavras, de uma maneira geral, a frequência de vibração de uma sub-unidade

molecular envolvendo o hidrogênio será aproximadamente 1, 41 vezes maior do que a

mesma frequência envolvendo o deutério. Assim, a vibração em 635 cm−1 observada na L-

Valina deuterada deve corresponder a uma vibração em aproximadamente 890 cm−1 na L-

Valina hidrogenada. Na Ref. (22) não foi reportada explicitamente nenhuma vibração em

890 cm−1, embora uma banda em 902 cm−1 tenha sido classificada como um estiramento

CC, ν(CC). Como aqui também aparece uma banda em 903 cm−1, isto significa que a

associação em 902 cm−1 → ν(CC) na L-Valina hidrogenada deve estar correta, bem como

a associação 903 cm−1 → ν(CC) na L-Valina deuterada.

Se por um lado a banda em 903 cm−1 foi confirmada como devida a um estiramento

CC, por outro lado, aparentemente, o mistério sobre a origem da banda em 635 cm−1

continua presente. Porém, se forem analisados com mais cuidado os espectros Raman da

Ref. (31), que foi o estudo que deu origem ao trabalho da Ref. (22), verificar-se-á que nas

geometrias de espalhamento z(yy)z e z(yx)z existem duas bandas fracas em aproxima-

damente 890 cm−1. Estas bandas fracas seriam as equivalentes na amostra hidrogenada

da banda em 635 cm−1 obtida em nosso estudo. Nota-se que na L-Alanina parcialmente

deuterada (34) existem bandas em 874 cm−1 e 916 cm−1, que foram associadas ao rocking

do CH3 , r(CH3). Admitindo-se que na L-Valina hidrogenada a banda de fraca intensi-

dade em 890 cm−1 também é oriunda de uma vibração do tipo r(CH3), então poderemos

concluir que a banda em 635 cm−1 na L-Valina deuterada está associada a uma vibração

r(CH3).
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Ainda na Fig. 26, foi observado no espectro Raman um pico em aproximadamente

672 cm−1. Na amostra hidrogenada havia sido observada uma banda em 666 cm−1 que foi

associada a uma vibração do tipo deformação do CO−
2 , δ(CO

−
2 ). Assim também a vibração

em 672 cm−1 no presente trabalho foi associada a uma δ(CO−
2 ). Já a banda bem intensa

em 698 cm−1 deve também estar associada a uma vibração envolvendo o hidrogênio, haja

vista que não foi observado nenhum pico no espectro Raman da amostra hidrogenada.

Assim sendo, na L-Valina hidrogenada deveria aparecer em torno de 980 cm−1 uma banda

envolvendo o hidrogênio. Mas a Ref. (22), para esta região, apresenta apenas bandas

associadas a vibrações de estiramentos dos tipos CC e NC. Uma possibilidade seria, então,

que uma das vibrações em torno de 980 cm−1 na L-Valina hidrogenada fosse devida a

um rocking do CH2, r(CH2), e, consequentemente, a banda em 698 cm−1 na L-Valina

deuterada estaria associada a uma vibração do tipo r(CD2).

Os próximos picos a serem analisados são aqueles de baixa intensidade que aparecem

em 746 cm−1 e 752 cm−1. Na L-Valina hidrogenada uma banda em 754 cm−1 foi associada

a uma vibração do tipo wagging do CO2, w(CO2) (22). Assim, as bandas em 746 - 752

cm−1 foram associadas ao w(CO2). Entre 750 cm−1 e 800 cm−1 ainda são observadas

duas bandas bem distintas, em 768 cm−1 e 793 cm−1, marcadas com os números 30 e

31. Uma destas bandas pode ser associada a uma vibração do tipo deformação do CO2,

δ(CO2), uma vez que um pico correspondendo a este tipo de vibração foi observado na

amostra hidrogenada em 778 cm−1 (22). Na L-Alanina, mesmo num estudo realizado em

amostras deuteradas em várias escalas (34), ou seja, parcial e completamente deuterada,

só foi observada uma banda nesta região. Levando-se em consideração o que foi visto

anteriormente na L-Valina hidrogenada e nas L-Alaninas hidrogenada e deuterada, vamos

então identificar a outra banda também como um δ(CO2).

Chega-se agora à região que compreende os picos Raman localizados entre 800 cm−1

e 900 cm−1. No estudo da Ref. (22) reportou-se a existência de uma banda em 850

cm−1 que, naquela oportunidade, não foi identificada. Entretanto, no presente estudo foi

observada uma banda em 848 cm−1, também de intensidade média. Adicionalmente, é

importante notar que na L-Alanina, existe uma banda em 850 cm−1 que foi associada a

um estiramento do tipo ν(CCN). Por conta disso, a banda em 848 cm−1 no espectro da

L-Valina deuterada será associada ao modo ν(CCN).

A banda observada em 866 cm−1 não possui um análogo na amostra hidrogenada de

L-Valina, conforme se verifica com a leitura da Ref. (22). Ou seja, se ela fosse oriunda

do processo de deuteração, ela deveria ser observada na L-Valina hidrogenada em 866 x
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1,4 ∼ 1212 cm−1. Ora, na L-Valina hidrogenada existe uma banda em 1203 cm−1 que

foi classificada como devido a uma vibração do tipo rocking do NH+
3 , r(NH

+
3 ). Assim, é

razoável supor que o pico em 866 cm−1 no nosso trabalho seja oriundo de um r(NH+
3 ).

Quando se faz a identificação de uma banda como originária de uma vibração do tipo

estiramento de uma determinada unidade, digamos, ν(CCN) ou ν(CC), isto não significa

que ela esteja associada exclusivamente aquele modo. Em outras palavras, embora a maior

contribuição seja devida ao estiramento das sub-unidades CCN e CC, também outras

partes das moléculas podem vibrar e contribuir para o aparecimento daquela banda,

embora seja uma contribuição discreta. Esta observação se faz necessária pelo fato de

que os próximos modos identificados serem classificados em sua maioria, à vibrações do

tipo estiramento CC. Assim, espera-se que fique claro ao leitor que aquelas vibrações

classificadas com ν(CC) na verdade possuem contribuições marginais de outras vibrações

moleculares.

O tripleto de bandas 34 - 36 foi associado a vibrações do tipo estiramento CC, ν(CC).

Similarmente identificou-se as bandas 37 e 39 como oriundas de vibrações de estiramento

CC, ν(CC).

3.2.3 Espectroscopia Raman da Região entre 1000 cm−1 e 1750
cm−1 da L-Valina Deuterada

A análise agora cobrirá o espectro Raman da L-Valina deuterada na região espectral

1000 cm−1 – 1750 cm−1, que é mostrada na Fig. 27. Destaca-se que na L-Valina hidro-

genada (22) bandas em 1029 cm−1, 1033 cm−1 e 1068 cm−1 foram associadas a vibrações

ν(CN). Similarmente, estudo realizado na L-Isoleucina (24) mostrou que bandas em 1033

cm−1 e 1091 cm−1 podem ser classificadas como ν(CN). Vale também acrescentar o fato

de que na L-Leucina (23) também foram observadas bandas em 1032 cm−1 e 1083 cm−1

que foram associadas ao ν(CN). Desta maneira, é posśıvel acreditar que os picos números

de 40 a 42 no espectro Raman mostrado na Fig. 27 sejam devidos a vibrações do tipo

ν(CN).

O pico localizado em 1099,5 cm−1, marcado com o número 43 no espectro mostrado

na Fig. 27, é bem definido e simétrico, tendo uma intensidade relativamente baixa. Na L-

Valina deuterada não existe nenhuma banda nesta frequência, o que sugere ser uma banda

envolvendo sub-unidades que apresente o átomo de hidrogênio. Mas sendo consequência

da deuteração da L-Valina, seria esperado que a amostra hidrogenada possúısse um modo

de vibração em 1100 x 1,4 ∼ 1540 cm−1, o que não existe. É importante notar também
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Figura 27: Espectro FT-Raman de cristais de L-Valina deuterada na região espectral
entre 1000 cm−1 e 1700 cm−1.
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que na L-Alanina parcialmente deuterada, CH3CH(ND
+
3 )COO− (34), foi observada uma

banda em 1098 cm−1 a qual não foi posśıvel fazer-se uma identificação. No nosso caso

também, não foi posśıvel inferir-se a origem desta banda, e esta identificação deverá ser

feita em trabalhos futuros.

O pico de número 44, que foi observado em 1127 cm−1, possui uma intensidade muito

baixa e sua identificação foi feita como se segue. Na L-Valina hidrogenada (22) foi obser-

vada uma banda, de não tão baixa intensidade, nos espectros de três diferentes geometrias

de espalhamento, pico este que foi associado a uma vibração do tipo rocking do NH+
3 ,

r(NH3). Se a antiga classificação estivesse correta, esta banda associada agora ao rocking

do ND3, deveria ser observada em menor energia. Por outro lado, esta banda também

pode ser resultado de uma vibração envolvendo uma unidade com hidrogênio que estaria

localizada na amostra hidrogenada em 1126 x 1,4 ∼ 1576 cm−1. Ora, observando-se o

espectro Raman desta última amostra percebe-se a presença de bandas em 1567 cm−1,

que foi associada ao estiramento assimétrico do CO2, νas(CO2), e em 1588 cm−1, que não

foi classificada. Entretando, na L-Leucina uma banda em 1585 cm−1 foi classificada como

um estiramento do CO2. A banda em 1127 cm−1 na L-Valina deuterada não pode ser asso-

ciada a um estiramento do CO2, uma vez que a deuteração não produzirá muita variação

na energia de vibração desta unidade. Ou seja, por um lado esta vibração não é resultado

da deuteração da amostra. Por outro lado, é interessante notar que a intensidade desta

banda é extremamente baixa, o que pode significar que uma pequena quantidade de NH3

esteja presente na amostra e assim, a banda poderia estar associada a um r(NH3).

Na L-Valina hidrogenada haviam sido identificadas diversas bandas na região 1126

cm−1 a 1203 cm−1 como sendo oriundas de vibrações do tipo r(NH3). É claro que em

parte esta identificação deve estar correta já que um menor número de bandas aparece

no espectro da L-Valina deuterada. Apesar disso, como analisado no parágrafo anterior

pelo menos o pico “44”foi associado ao r(NH3) devido a “impurezas ”de hidrogênio na

amostra deuterada. O pico de intensidade média marcada com o número 45 no espectro

Raman da Fig. 27 possui frequência de 1166 cm−1, enquanto que o pico de número

46 foi observado em 1207 cm−1. Levando-se em conta que uma banda em 1189 cm−1

foi classificada na L-Alanina deuterada como uma deformação assimétrica do ND+
3 , então

faremos a classificação da banda 1207 cm−1 também da mesma maneira. A banda em 1166

cm−1, se considerarmos que a vibração em 1637 cm−1 na amostra hidrogenada também

é devida a uma deformação assimétrica do NH3, conforme a Ref. (22), então poderá ser

classificada tentativamente como uma vibração do tipo δ(ND3), uma vez que 1166 x 1,4

∼ 1632, um valor bem próximo dos 1637 cm−1.
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A seguir tenta-se fazer a identificação das bandas de números 47 a 49, encontradas

em 1217 cm−1, 1236 cm−1 e 1252 cm−1. Esta região é desprovida de bandas no espec-

tro Raman da L-Valina hidrogenada, o que sugere que as referidas bandas possam ser

oriundas de vibrações envolvendo o deutério. É de se destacar também que os estudos

realizados envolvendo propriedades vibracionais de cristais de aminoácidos têm certa la-

cuna de identificação quando se discute esta região. Por exemplo, num estudo levado a

cabo na L-Cistéına (35), observou-se uma série de bandas a baixas temperaturas nesta

região que não foram identificadas. Na L-Leucina, por outro lado, foi identificada uma

banda em 1240 cm−1 como oriunda de uma torção do CH2, τ(CH2) (23), enquanto que na

L-Isoleucina (24) tal vibração foi localizada tentativamente na frequência de 1256 cm−1.

Na L-Metionina, por sua vez, vibrações em torno de 1220 cm−1 a 1270 cm−1 foram classi-

ficadas como δ(CCH) (36), ou seja, deformação envolvendo CCH. Resumidamente, nesta

região ou não se sabe exatamente a origem das vibrações ou as mesmas são classificadas

como vibrações envolvendo átomos de carbono e de hidrogênio. Esta última possibilidade,

estando correta, certamente não se aplicará à situação da L-Valina, pois o que aconteceu é

que no processo de deuteração vibrações que não existiam nesta região (na amostra hidro-

genada), passaram a existir (na amostra deuterada). Por não possuirmos mais subśıdios

para a classificação destas bandas Raman, deixaremos sem classificá-las, esperando que

no futuro, estudos com amostras parcialmente deuteradas em várias porcentagens ajude

a entender melhor a origem das mesmas.

A banda de número 50 possui uma intensidade extremamente baixa, talvez a mais

baixa em todo o espectro da amostra, de tal forma que é dif́ıcil precisar se é realmente uma

banda Raman. Mas, acreditando-se que seja, ela deve ser uma vibração do tipo δ(CH),

ou seja, uma vibração do tipo deformação de uma pequena quantidade de cristal não

completamente deuterado existente na amostra investigada. De fato, uma vibração em

1273 cm−1 associada a este tipo de vibração havia sido encontrado na amostra hidrogenada

(22).

Já as bandas de números 51 e 52 são de intensidades razoáveis, tendo sido observadas

em nossos experimentos em 1389 cm−1 e 1413 cm−1. É de se notar que a banda “51”, na

verdade possui um formato de linha ligeiramente assimétrico, como se apresentasse uma

cauda no lado de menor energia. Ora, observando-se o espectro da L-Valina hidrogenada

(22, 32, 33) percebe-se a existência de uma banda intensa em 1393 cm−1 com uma cauda

em 1389 cm−1, com formato de linha muito semelhante. Neste ponto surge uma sutileza

fornecida pela técnica de espalhamento Raman a respeito da amostra da L-Valina deu-

terada utilizada em nossos experimentos. Observe-se que a banda de número 50 já foi
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suposta ser oriunda de uma vibração do tipo δ(CH). A banda de número 51, adicional-

mente, possui a mesma forma de linha e praticamente a mesma frequência de uma banda

que na L-Valina hidrogenada foi associada a uma vibração do tipo deformação do CH3,

δ(CH3). Ora, supostamente a amostra foi fornecida como (CD3)2CDCD(NH2)COOH, ou

seja, desta maneira, a parte não deuterada da molécula estaria no grupo NH+
3 , supondo

as mesmas estarem na configuração zwitteriônica, como ocorre em todos os cristais de

aminoácidos. Os resultados acima, entretanto, apontam para a ocorrência parcial de hi-

drogênios ligados ao carbono, uma vez que vibrações caracteŕısticas do CH3 e do CH

foram observadas nos espectros Raman.

As próximas bandas a serem analisadas são aquelas de números 52 a 55; elas encontram-

se localizadas em 1413 cm−1, 1438 cm−1, 1470 cm−1 e 1498 cm−1. Tais bandas estão au-

sentes do espectro Raman da L-Valina hidrogenada e, além disso, não podem ser devidas a

efeito de deuteração, já que não existem bandas no intervalo de frequência correspondentes

a 1,4 vezes o valor das frequências destas bandas. Olhando-se com cuidado o espectro da

Fig. 27, pode-se considerar que as “bandas”53 e 54, na verdade, não estejam associadas

a modos de vibração; elas foram assinaladas na Tabela 5 devido ao fato de terem sido

usadas para ajustar o espectro Raman com um número conveniente de curvas lorentzia-

nas. Em outras palavras, os “picos”em 1438 cm−1 e 1470 cm−1 podem ser considerados

artefatos de ajustes, e não picos propriamente ditos. Por outro lado, o pico em 1413

cm−1 também pode ser associado a uma deformação do CH3, já que está com frequência

próxima daquela anteriormente assinalada ao mesmo tipo de vibração na amostra hidro-

genada. Na L-Alanina parcialmente deuterada, (CD3)2CDCD(NH2)COOH, observou-se

uma vibração do tipo deformação simétrica do NH+
3 , δ(NH3), em 1495 cm−1. Isto sugere

fortemente que a banda em 1498 cm−1, bem como aquela em 1507 cm−1 sejam associadas

a este tipo de vibração. Para encerrar a discussão deste parágrafo fazemos a seguinte

observação: no trabalho da Ref. (22) uma banda em 1509 cm−1 na L-Valina hidrogenada

foi associada a uma vibração do tipo ν(CN). Mas como visto anteriormente, vibrações de

estiramento CN são observadas para frequências, ω < 1100 cm−1; certamente, o estranho

assinalamento referente a esta banda tal como realizado, deve ser consequência de algum

erro de digitação.

As bandas de números 58 e 59, localizadas respectivamente em 1560 cm−1 e 1584

cm−1, foram associadas a vibrações de estiramento do CO2. As bandas em 1620 cm−1 –

1628 cm−1 também podem ser associadas a vibrações do mesmo tipo. Lembra-se neste

ponto que na L-Valina hidrogenada (22) foram observadas bandas em 1567 cm−1, 1587

cm−1 e 1620 cm−1, sendo que a primeira foi associada a uma vibração νas(CO2) e as
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outras não foram identificadas. Levando-se em conta também que na L-Leucina (23) vi-

brações em 1560 cm−1, 1585cm−1 e 1626 cm−1 foram associadas a vibrações do tipo CO2,

ν(CO2), e que na L-Isoleucina (24) vibrações ν(CO2) foram observadas em 1584 cm−1 e

1621 cm−1, então poderemos fazer a seguinte identificação na amostra deuterada, bem

como aperfeiçoar a classificação dos modos normais da amostra hidrogenada. Assim, na

L-Valina deuterada as bandas em 1560 cm−1 e 1584 cm−1 serão identificadas como estira-

mentos simétricos do CO2, νs(CO2), e o dubleto 1620 cm
−1 – 1628 cm−1 como estiramento

assimétrico do CO2, νas(CO2). Já na amostra hidrogenada as duas bandas anteriormente

não identificadas (em 1587 cm−1 e 1620 cm−1) também poderão ser associadas a vibrações

do tipo ν(CO2).

Finalmente, as bandas observadas em 1643 cm−1 e 1662 cm−1 foram associadas a

vibrações de dobramento (ou deformação) do NH+
3 , δ(NH

+
3 ), haja vista que na L-Valina

normal, existe uma vibração do mesmo tipo em 1637 cm−1 e na L-Alanina parcialmente

deuterada, (CD3)2CDCD(NH2)COOH, esta vibração é encontrada em 1643 cm−1.

3.2.4 Espectroscopia Raman da Região entre 2000 cm−1 e 3500
cm−1 da L-Valina Deuterada

A Figura 28 mostra um espectro Raman da L-Valina deuterada na região espectral

entre 2000 cm−1 e 3500 cm−1. A banda larga que aparece centrada em aproximadamente

2950 cm−1 é produzida pelas vibrações do tipo estiramento do CH. Isto acontece porque

a amostra não é completamente deuterada, ou seja, existem na molécula alguns átomos

de hidrogênio que estão ligados exatamente ao CH, como já discutido anteriormente e,

principalmente, pelo fato dos grupos NH3 estarem presentes. Assim, pelo menos as vi-

brações que produzem as bandas marcadas pelos números 71 e 72 podem ser associadas

a vibrações do tipo estiramento do NH+
3 , ν(NH

+
3 ), e/ou estiramentos do CH, ν(CH). A

banda em 2706 cm−1 pode ser vista como apenas uma banda de combinação. Portanto,

para encerrar esta classificação restam as bandas compreendidas entre as frequências de

2000 cm−1 e 2400 cm−1.

O formato das bandas que aparecem no intervalo 2000 cm−1 e 2300 cm−1 no espectro

Raman da L-Valina deuterada é bastante complexo. É interessante destacar que de certa

forma esta pequena região tenha uma certa semelhança com o espectro Raman da L-

Alanina completamente deuterada, onde foi posśıvel identificarem-se as bandas associadas

a vibrações de estiramentos das unidades CD, CD3 e ND3; obviamente, no cristal estudado

nesta tese, bandas associadas ao ND3 não serão obtidas por causa da especificidade da
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Figura 28: Espectro FT-Raman de cristais de L-Valina deuterada na região espectral
entre 2000 cm−1 e 3500 cm−1.
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amostra, conforme comentado anteriormente. Aqui - no espectro da L-Valina deuterada -

marcamos as bandas em 2067 cm−1, 2130 cm−1, 2158 cm−1 e 2230 cm−1, respectivamente,

com os números 65 a 68. Informamos, à prinćıpio, que esta é uma definição (existência de

quatro picos) um pouco arbitrária, já que, na verdade, existem mais picos nesta região.

Por exemplo, entre as bandas 65 e 66 observa-se uma pequena banda; a banda 67 parece

ser um dubleto, enquanto que a banda 68 parece ser um tripleto. Assim, é posśıvel que

a identificação que será dada às bandas principais também valha para as componentes

secundárias do dubleto, do tripleto, etc. Lembramos que na L-Alanina parcialmente

deuterada, (CD3)2CDCD(NH2)COOH (34), um estiramento simétrico foi observado em

2085 cm−1, sugerindo-se assim que no caso da L-Valina deuterada, a banda em 2067

cm−1 possua a mesma classificação. Ainda na Ref. (34) observa-se que uma banda

em 2197 cm−1 foi associada a uma vibração de estiramento CD, ν(CD). Tentativamente

realizamos a identificação desta banda, ν(CD), em 2158 cm−1. Já uma vibração do tipo

estiramento assimétrico do CD3, νas(CD3), foi assinalado em 2230 cm−1, uma vez que na

L-Alanina parcialmente deuterada tal banda foi observada em 2240 cm−1 - 2248 cm−1 (34).

Também classificamos tentativamente a banda 66 como νas(CD3). Finalmente, a banda

69, localizada em 2401 cm−1 foi classificada como devido a um modo de combinação,

já que esta frequência não é compat́ıvel com nenhum tipo de vibração “pura”que possa

ocorrer neste cristal.

Chegamos assim ao fim desta seção afirmando que uma análise bastante criteriosa

foi feita para classificar a maior parte dos mais de 70 modos que apareceram no espectro

Raman da L-Valina deuterada. Acredita-se que esta classificação, cujo resumo é fornecido

na Tabela 5, seja bastante útil em diversas investigações futuras.

3.3 Medidas na L-Valina Deuterada com pressão

3.3.1 L-Valina Hidrogenada sob Pressão: Uma Revisão

Nesta seção apresentam-se e discutem-se os resultados de espectroscopia Raman na

L-Valina deuterada com a pressão. Antes de se fazer esta discussão, porém, apresenta-se

um resumo do que é conhecido da L-Valina hidrogenada quando submetida a condições

de altas pressões.

Num estudo publicado na Ref. (15) mostrou-se através de espectroscopia Raman que a

L-Valina num meio compressor composto da mistura metanol-etanol apresenta mudanças

súbitas de intensidades em várias bandas nas pressões de aproximadamente 3 GPa e 5, 3
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GPa. Além disso, descontinuidades nos números de onda em função da pressão nestes

mesmos valores sugeriram que o cristal de L-Valina hidrogenado sofra duas transições de

fase estruturais (observe-se, por exemplo, as Fig. 29 e 30 retiradas da Ref. (15), que

mostram descontinuidades principalmente em torno de 3 GPa).

Figura 29: Espectros Raman de cristais de L-Valina hidrogenada sob pressão (15).

Figura 30: Números de onda vs. pressão de cristais de L-Valina hidrogenada (15).
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Este estudo é instigante porque para outros cristais de aminoácidos alifáticos, mu-

danças estruturais aparentemente são observadas para valores inferiores de pressão. As-

sim, na L-Alanina observou-se uma mudança estrutural em aproximadamente 2, 2 GPa

(12), na L-Leucina, uma transição de fase abaixo de 2, 0 GPa (16) e na L-Isoleucina uma

transição de fase em pressões de ∼ 2, 3 GPa, como será discutido no próximo caṕıtulo.

Também é curioso o fato de que, ao se deuterar a amostra de L-Alanina, encontrou-se

que a transição de fase que ocorria a 2,2 GPa, passou a ocorrer em apenas 1,4 GPa (39).

Isso foi entendido como conseqüência do efeito Uhbelohde, segundo o qual, a deuteração

numa amostra provoca um ligeiro aumento nas ligações de hidrogênio, eventualmente,

mudando a estabilidade da estrutura. Nesta seção faremos a seguinte pergunta: tem a

deuteração alguma influência nas transições de fase do material? O restante deste caṕıtulo

é para se tentar responder a esta questão.

3.3.2 L-Valina Deuterada sob Pressão

Para responder a pergunta se a deuteração tem alguma influência nas transições de

fase da L-Valina, estudou-se o comportamento do cristal deuterado sob pressão. Para a

realização destas medidas, diferentemente do que ocorreu com as medidas na L-Valina

hidrogenada, utilizou-se como meio compressor o argônio. A Fig. 31 mostra os espectros

Raman da L-Valina deuterada no intervalo de pressão entre 0 GPa e 11 GPa para a região

espectral entre 50 cm−1 e 550 cm−1.

Como visto anteriormente, esta região compreende os modos de vibração da rede

e também alguns modos internos. Considerando que os modos externos (da rede) são

encontrados com frequências de até 200 cm−1, é posśıvel então inferir-se a estabilidade da

estrutura cristalina quando do aumento da pressão investigando esta região. É importante

ainda destacar que a estrutura original, assim como o cristal hidrogenado, também é

suposto ser uma estrutura monocĺınica P21. De fato, de uma maneira geral, quando se

deutera um material, a estrutura cristalina formada preserva a mesma estrutura cristalina

do material não-deuterado.

Observa-se que a região dos modos externos possui uma complexa estrutura de bandas.

Isto significa que compreender o que está acontecendo na célula unitária do cristal pode ser

um pouco mais complicado do que nos casos em que existem poucas bandas nesta mesma

região. Com o aumento da pressão observa-se mudança na intensidade relativa das bandas

que aparecem na região de mais baixa energia. O mais importante, entretanto, é o fato de

que entre 0, 0 GPa e 1, 3 GPa ocorrem diversas mudanças nos números de onda de todas
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Figura 31: Espectros Raman da L-Valina deuterada na região entre 50 cm−1 e 450 cm−1

no intervalo de pressão entre 0 GPa e 11 GPa.
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as bandas de baixa energia. Estas mudanças podem ser melhor apreciadas observando-se

o gráfico de números de onda versus pressão mostrado na Fig. 32, onde é posśıvel perceber

a grande modificação nos números de onda das bandas existentes nos espectros Raman

até 300 cm−1.

Figura 32: Números de onda vs. pressão dos modos Raman da L-Valina deuterada no
intervalo de frequência entre 50 cm−1 e 300 cm−1.

O gráfico com o número de onda vs. pressão de bandas originalmente localizadas

entre 250 cm−1 e 550 cm−1 é mostrado na Fig. 33.

Da Fig. 33 também se percebe que existem algumas mudanças relevantes nos espectros

Raman da L-Valina deuterada entre as pressões de 5 GPa e 7 GPa. Tal resultado sugere,

então, que o cristal em estudo sofra uma transição de fase em torno de 1, 3 GPa, além de

uma modificação entre 5 GPa e 7 GPa. Não é muito claro se esta última está relacionada
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Figura 33: Números de onda vs. pressão dos modos Raman da L-Valina deuterada no
intervalo de frequência entre 250 cm−1 e 550 cm−1.
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também a uma transição de fase ou a uma mudança conformacional das moléculas de

valina na célula unitária. De fato, a forte variação das intensidades das bandas Raman

em todo o intervalo de pressão investigado, de certa forma, pode representar cont́ınuas

mudanças da conformação das moléculas de Valina, embora isto seja mais acentuado entre

as pressões de 5 GPa e 7 GPa.

A Fig. 34 mostra os espectros Raman da L-valina deuterada no intervalo de pressão

entre 0 GPa e 11 GPa para a região espectral entre 480 cm−1 e 950 cm−1.

A banda observada em aproximadamente 520 cm−1 deve estar associada à vibração

do tipo rocking do CO2, r(CO2), como é verificado no cristal de L-Valina hidrogenado.

De fato, este tipo de vibração não deve sofrer mudança de frequência com a deuteração,

haja vista que a unidade em questão não apresenta átomos de hidrogênio. No espectro

tomado em P = 0 GPa a banda associada ao rocking do CO2 já pode ser considerada um

dubleto, haja vista que um ajuste por lorentzianas foi realizado perfeitamente com dois

picos. Esta separação continua aumentando até o máximo valor de pressão conseguido

nos experimentos. Isto é interessante porque com a L-Valina hidrogenada (15) a mesma

separação só começa a ocorrer acima de 1, 8 GPa. Naquele caso, a separação da banda

r(CO2) ocorreu num valor de pressão onde não haviam modificações nos modos externos

sendo, portanto, interpretado como um rearranjo molecular na célula unitária. Aqui

também se fornece uma interpretação similar, ou seja, o cont́ınuo aumento da separação

da banda estaria associada a um cont́ınuo rearranjo das moléculas de L-Valina deuterada

na célula unitária do cristal.

É de se destacar ainda o comportamento da banda r(CO2) num cristal de L-Metionina

(37). Esta banda, em aproximadamente 1, 8 GPa, começa a se alargar e acima de 2, 1 GPa

começa a se separar em duas novas bandas; no espectro tomado em 2, 7 GPa claramente

são viśıveis duas diferentes bandas. No caso da L-Metionina outros impressionantes efeitos

nos espectros Raman foram observados em conjunto com a separação da banda r(CO2), o

que ensejou uma diferente interpretação para o fenômeno, no caso, uma transição de fase

estrutural (37).

No caso da L-Leucina (16), a banda r(CO2) possui um comportamento diferente

daquele observado nos casos da L-Valina, da L-Valina deuterada (este trabalho) e da

L-Metionina. De fato, aumentando-se a pressão até cerca de 5, 2 GPa observa-se um

aumento da largura da banda associada ao rocking do CO2 mas nenhum “splitting”desta

banda é observado (16). Entretanto, apesar de não ter sido observada a separação desta

banda nos espectros da L-Leucina, foram reportadas no mı́nimo duas transições de fase
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Figura 34: Espectros Raman da L-Valina deuterada na região entre 500 cm−1 e 950 cm−1

no intervalo de pressão entre 0 GPa e 11 GPa.
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estruturais neste mesmo intervalo de pressão. Isto mostra que o “splitting”, por si só, não

pode ser associado a uma transição de fase estrutural ou mesmo a uma simples mudança

conformacional das moléculas na célula unitária. Em outras palavras, a interpretação que

pode ser dada a esta separação dependerá de uma série de evidências fornecidas pelos

espectros Raman num largo intervalo espectral.

Ainda na Fig. 34 verifica-se que a banda em torno de 700 cm−1 começa a se separar

já no espectro de 1, 3 GPa. Destaca-se também o fato de que duas bandas de baixas

intensidades na região entre 915 cm−1 e 930 cm−1, que foram classificadas como ν(CC),

vão aumentando de intensidade e se aproximando uma da outra, finalmente tornando-

se uma única banda no espectro de 3, 4 GPa; nos espectros de mais altas pressões esta

torna-se a banda mais intensa em toda a região 600 cm−1 – 1200 cm−1. A junção das duas

bandas também é bem viśıvel no gráfico dos números de onda versus pressão no intervalo

600 cm−1 – 950 cm−1 mostrado na Fig. 35.

É de se destacar ainda que a banda originalmente em ∼ 840 cm−1 parece se separar

em duas quando a pressão atinge cerca de 7, 2 GPa. Ou seja, o quadro pintado a partir

dos dados desta região é bastante complexo. De qualquer forma, apesar da complexidade,

fica claro que ocorrem mudanças entre 0, 0 GPa e 1, 3 GPa, modificações entre 5 GPa e 7

GPa, além de uma pequena mudança em ∼ 7, 2 GPa.

A Fig. 36 mostra a evolução dos espectros Raman da L-Valina deuterada com a

pressão na região espectral entre 950 cm−1 e 1250 cm−1, onde são observadas algumas

bandas que foram associadas a vibrações do tipo estiramentos, conforme discutido na

seção anterior.

O pico localizado pouco acima de 1100 cm−1 é resultado da emissão de uma lâmpada de

mercúrio, que foi utilizada como referência. Como nas outras regiões espectrais analisadas

notam-se aqui diversas mudanças. Por exemplo, uma banda próximo a 1000 cm−1, que

foi classificada como um ν(CC), acima de 2, 2 GPa começa a se separar em duas outras.

Isto é bem claro também, quando se observa a Fig. 37, onde um gráfico do número de

onda vs. pressão das bandas observadas entre 975 cm−1 e 1200 cm−1 é apresentado.

Em torno de 5 GPa ocorre o “splitting”de bandas localizadas em torno de 1050 cm−1

que estão associadas a vibrações do tipo estiramento do CN, ν(CN). Também é bastante

clara a separação em duas bandas de um pico originalmente encontrado em ∼ 1165 cm−1,

na pressão de 4, 5 GPa. É digno de nota ainda a evolução de um pico de baixa intensidade

que no espectro da pressão ambiente aparece em aproximadamente 1099 cm−1. Este pico

caminha em direção ao pico de emissão da lâmpada de mercúrio e volta a aparecer no
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Figura 35: Números de onda vs. pressão dos modos Raman da L-Valina deuterada no
intervalo de frequência entre 600 cm−1 e 950 cm−1.
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Figura 36: Espectros Raman da L-Valina deuterada na região entre 950 cm−1 e 1250 cm−1

no intervalo de pressão entre 0 GPa e 11 GPa.
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Figura 37: Números de onda vs. pressão dos modos Raman da L-Valina deuterada no
intervalo de frequência entre 975 cm−1 e 1200 cm−1.
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espectro tomado em P = 4, 5 GPa. Ele continua viśıvel, mantendo a baixa intensidade

até no espectro de mais alta pressão obtido nos experimentos desta Tese.

A Fig. 38 mostra a evolução dos espectros Raman da L-Valina deuterada com a

pressão na região espectral entre 2020 cm−1 e 2400 cm−1, onde se espera serem observadas

as bandas associadas aos estiramentos do DH e do DH3.

Figura 38: Espectros Raman da L-Valina deuterada na região entre 2000 cm−1 e 2400
cm−1 no intervalo de pressão entre 0 GPa e 11 GPa.
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Observam-se também várias mudanças nesta região espectral. Por exemplo, a banda

em aproximadamente 2065 cm−1 separa-se em duas novas entre os espectros de 0 GPa e

1, 3 GPa, indicando alguma modificação de conformação molecular. Como já discutido em

alguns trabalhos existentes na literatura (38), e já comentado anteriormente nesta Tese, a

separação de bandas associadas a modos internos em altas pressões não necessariamente

significa ocorrência de transição de fase. Entretanto, como já comentado quando das

descrições do comportamento das bandas Raman da L-Valina deuterada em outras regiões

espectrais, de fato, o material deve sofrer uma transição de fase entre 0 GPa e 1, 3 GPa;

esta separação seria um ind́ıcio a mais da ocorrência do fenômeno.

A Fig. 39 mostra a evolução dos números de ondas em função da pessão para todas

as bandas presentes no espectro Raman da L-Valina deuterada na região entre 2025 cm−1

e 2400 cm−1.

As diversas modificações que ocorrem nos números de onda de várias bandas no

intervalo entre 0 GPa e 1, 3 GPa são muito ńıtidas. O que não se pode perceber nesta

figura, e áı tem-se que recorrer novamente à Fig. 38 é a incŕıvel variação de intensidade

de várias bandas, em particular na região entre 2250 cm−1 e 2300 cm−1.

Finalmente, mostra-se na tabela 6 os números de ondas e os valores α =
(
∂ω
∂P

)
para to-

dos os ajustes realizados com os pontos experimentais de frequência da L-Valina deuterada

para as várias fases apresentadas pelo material no intervalo de pressão estudado. Estes

valores são importantes quando da separação entre contribuições expĺıcitas e impĺıcitas

dos fônons, conforme discussão detalhada mais adiante.

Destaca-se ainda que o comportamento das frequências em função da pressão é um

dado importante para se compreender quais são as contribuições para as frequências dos

fônons. Ou seja, existem contribuições chamadas “expĺıcitas”e contribuições denominadas

“impĺıcitas”. A contribuição expĺıcita está associada com a variação das amplitudes de

vibração, enquanto que a contribuição impĺıcita está associada com a expansão térmica

do material (39, 40). Estas contribuições podem ser estabelecidas matematicamente da

seguinte forma:

ωj = ωj(V, T, P ); V = V (T, P ) (3.3)

(
dωj

dT

)
P

=

(
∂ωj

∂V

)
T,P

(
dV

dT

)
P

+

(
∂ωj

∂T

)
V,P

(
dT

dT

)
P

+

(
∂ωj

∂P

)
V,T

(
dP

dT

)
P

(3.4)
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Figura 39: Números de onda vs. pressão dos modos Raman da L-Valina deuterada no
intervalo de frequência entre 2000 cm−1 e 2400 cm−1.
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Tabela 6: Valores experimentais da pressão em 0, 0 GPa e 11, 2 GPa e coeficientes do
ajuste linear ω = ω0 + α · P dos modos da L-Valina deuterada na região espectral entre
50 cm−1 e 2400 cm−1. Os valores das frequências são dados em cm−1 e dos coeficientes α
em

(
cm−1/GPa

)
0, 0 ≤ P ≤ 3GPa 3, 0 ≤ P ≤ 5, 2GPa 7, 0 ≤ P ≤ 11, 2GPa

modo ω[P (0, 0)] ω[P (11, 2)] ω0 α ω0 α ω0 α

- - - 68 5,5 68 5,5 - -
01 81 - 87 6,0 - - - -
02 93 - 98 4,8 - - - -
03 106 166 103 8,7 111 5,6 120 4,0
04 125 201 135 7,3 135 7,3 153 4,3
05 141 217 161 6,3 164 4,7 159 5,2
- - 234 - - - - 168 6,0
06 154 262 184 8,5 184 8,5 207 4,8
07 168 - 203 7,8 203 7,8 224 4,7
- - 291 - - - - 243 4,3
08 176 - - - - - - -
09 204 - - - - - - -
10 221 - - - - - - -
11 264 346 266 7,5 266 7,5 276 6,3
12 303 - 304 7,2 311 4,3 312 3,5
13 329 - 330 4,7 330 4,7 - -
14 363 397 363 3,0 363 3,0 363 3,0
15 402 - 402 4,4 403 3,4 - -
16 418 - 418 3,1 416 3,9 - -
- - 525 - - - - 512 1,1
17 514 547 514 4,0 514 4,0 523 2,2
18 521 569 524 4,6 524 4,6 528 3,4
19 633 666 633 1,7 628 3,5 628 3,5
- - 692 - - - - - -
20 670 700 669 2,8 669 2,8 669 2,8
21 686 - 686 0,5 686 0,5 - -
22 697 725 697 2,4 697 2,4 697 2,4
- - 735 703 2,8 703 2,8 703 2,8
23 765 786 766 1,8 766 1,8 766 1,8
24 772 799 772 2,5 772 2,5 772 2,5
25 791 820 792 2,5 792 2,5 792 2,5
26 846 864 846 1,6 846 1,6 846 1,6
- - 871 - - - - 841 2,6
27 863 865 864 4,5 871 1,8 880 0,3
28 890 891 892 0,3 892 0,3 895 -0,4
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Tabela 7: Valores experimentais da pressão em 0, 0 GPa e 11, 2 GPa e coeficientes do
ajuste linear ω = ω0 + α · P dos modos da L-Valina deuterada na região espectral entre
50 cm−1 e 2400 cm−1. Os valores das frequências são dados em cm−1 e dos coeficientes α
em

(
cm−1/GPa

)
(continuação)

0, 0 ≤ P ≤ 3GPa 3, 0 ≤ P ≤ 5, 2GPa 7, 0 ≤ P ≤ 11, 2GPa
modo ω[P (0, 0)] ω[P (11, 2)] ω0 α ω0 α ω0 α

- - 890 - - - - 894 0,6
29 897 914 901 1,1 901 1,1 901 1,1
30 904 937 904 3,6 904 3,6 911 2,3
31 918 942 918 2,6 918 2,6 923 1,7
32 927 - 925 1,6 925 1,6 - -
- - 1008 - - 989 2,3 991 1,5
33 992 1025 992 3,5 992 3,5 998 2,5
34 1021 - 1024 2,5 1030 0,5 1030 0,5
35 1039 1039 1039 0,5 1038 1,0 1040 0,0
36 1044 1047 1046 0,4 1046 1,0 1043 0,4
- - 1064 - - - - 1052 1,1
- - 1071 - - - - 1055 1,5
37 1051 1078 1055 2,3 1055 2,3 1059 1,8
- - 1084 - - 1065 1,7 1065 1,7
38 1073 1106 1077 3,0 1077 3,0 1081 2,2
39 1098 1158 - - 1108 4,5 1108 4,5
- - 1176 - - 1172 0,4 1172 0,4
40 1162 1188 1163 3,7 1163 3,7 1181 0,7
41 2061 - 2066 2,8 2066 2,8 - -
- - - 2070 4,8 2070 4,8 2087 1,3
- - - - - 2087 2,8 - -
- - - - - 2105 4,8 - -
42 2119 - 2119 5,7 2119 5,7 2115 4,2
- - - - - - - 2127 4,4
43 2132 2187 2132 6,5 2127 7,4 2150 3,3
44 2151 2211 2151 5,1 2151 5,1 2156 4,5
45 2163 - 2159 4,8 2159 4,8 - -
46 2173 - 2173 7,5 2173 7,5 - -
47 2201 - 2204 4,7 2204 4,7 - -
48 2219 2286 2220 6,8 2220 6,8 2217 6,2
49 2228 - 2229 7,9 2235 5,3 2245 4,0
50 2239 2301 2239 5,7 2239 5,7 2242 5,3
- - 2310 - - 2254 4,9 2261 4,3
- - 2334 2243 10,0 2247 9,4 2268 5,9
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sabendo que

β ≡ 1

V

(
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e κ ≡ − 1
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(3.8)

temos

(
dV

dT

)
P

=

(
∂V

∂T

)
P

= βV (3.9)

e que
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logo, substituindo Eq. 3.9 e Eq. 3.11 na Eq. 3.5, ficamos com:

(
dωj

dT

)
P

= −β

κ

(
∂ωj

∂P

)
T

+

(
∂ωj

∂T

)
V,P

(3.12)

Onde o primeiro termo do segundo membro corresponde à contribuição impĺıcita e o

segundo termo do segundo membro corresponde à contribuição expĺıcita. β é o coeficiente

de expansão volumétrica e κ é a compressibilidade volumétrica isotérmica. É posśıvel

reescrever esta equação de tal forma que apareça explicitamente o fator de Grüneissem.

Assim:
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γj = −
V

ωj

(
∂ωj

∂V

)
T

, fator de Grüneissem. (3.13)

substituindo a Eq. 3.11 na Eq. 3.13 temos:

γj = −
V

ωj

(
∂ωj

∂P

)
T

−κV
(3.14)

portanto,

(
∂ωj

∂P

)
T

= γjωjκ (3.15)

substituindo a Eq. 3.15 na Eq. 3.12 ficamos com:

(
dωj

dT

)
P

= −γjωjβ +

(
∂ωj

∂T

)
V,P

(3.16)

O termo

(
dωj

dT

)
P

pode ser obtida de experimentos de variação de temperatura, en-

quanto que o termo

(
∂ωj

∂P

)
T

são aqueles valores obtidos nos experimentos de pressão

anteriormente apresentados.

Um último ponto que será discutido diz respeito à reversibilidade da transição de fase

apresentada pela L-Valina deuterada. Sabe-se que alguns materiais sofrem transições de

fase reverśıveis, enquanto outros atingem determinadas fases de alta pressão que são irre-

verśıveis após o material retornar novamente à pressão atmosférica. Por exemplo, no caso

da L-Alanina deuterada (41) observou-se que uma transição de fase sofrida pelo material

em altas pressões é completamente reverśıvel. Também são reverśıveis as transições de

fase sofridas pelos cristais de L-Leucina (16) e de L-Metionina, embora neste último caso

tenha sido observada uma histerese de aproximadamente 0, 8 GPa (37). Pelo contrário,

ao se estudar os cristais de L-Cistéına submetidos a condições de altas pressões foram

verificados que as transições de fase são completamente irreverśıveis. Além disso, ao

diminuir-se a pressão retornando novamente para a pressão atmosférica, observa-se que

aparece uma outra fase inexistente no processo de compressão do cristal (10, 11, 19, 42).

A Fig. 40 mostra os espectros Raman da L-Valina deuterada na região espectral entre

2000 cm−1 e 2350 cm−1 antes de se fazer o experimento com a pressão (ińıcio) e após a

amostra ter sido comprimida até a pressão máxima de ∼ 11 GPa e retornar novamente à
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pressão ambiente (término).

Figura 40: Espectros Raman da L-Valina deuterada no intervalo de frequência entre 2000
cm−1e 2350 cm−1 antes e após a amostra ser submetida a altas pressões.

Claramente os espectros são qualitativamente os mesmos, o que indica que as mu-

danças provocadas pelo aumento da pressão no cristal é completamente reverśıvel. Ou

seja, os processos que levaram à transição de fase são de tal natureza que, por exemplo,

não envolvem fortes quebras de ligações. No máximo, acredita-se, ocorrem mudanças das

conformações das moléculas na célula unitária com variação de dimensões das ligações de

hidrogênio, de tal modo que as dimensões originais podem ser recuperadas. É importante

frisar que, apesar de não ocorrerem grandes quebras de ligações qúımicas, as mudanças

verificadas na célula unitária são suficientes para mudar a simetria da célula unitária,

conforme indicado pela mudanças dos modos externos do material.

Resumindo, de toda a discussão deste caṕıtulo pode-se concluir que entre 0, 0 GPa

e 1, 3 GPa a L-Valina deuterada sofre uma mudança estrutural, conforme informações

fornecidas pelos espectros Raman do material na região dos modos externos. Em pressões

mais elevadas, mais especificamente entre 5 GPa e 7 GPa, há modificações nos espectros
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Raman em praticamente todas as regiões espectrais que apontam também para uma

posśıvel mudança conformacional das moléculas na célula unitária. Além disso, foi feita a

identificação tentativa de todas as bandas Raman que aparecem no espectro da L-Valina

deuterada e foram fornecidos os valores

(
∂ωj

∂P

)
T

para os diversos modos de vibração do

cristal nas várias fases apresentadas pelo mesmo.
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4 ESPECTROSCOPIA RAMAN
NA L-ISOLEUCINA SOB
PRESSÃO

4.1 Estrutura Cristalina da L-Isoleucina

Estudos de difração de raios-X (43) mostraram que a L-Isoleucina cristaliza-se numa

estrutura monocĺınica com grupo espacial P21 (C2
2), com Z = 4. Além disto, também

segundo estes autores, a célula unitária da L-Isoleucina contém duas moléculas cristalo-

graficamente independentes: uma na forma trans e outra na forma gauche I. Este resultado

é interessante porque mostra que o cristal de L-Isoleucina encontra uma estabilidade cris-

talina bastante similar ao da L-Valina, que também é encontrada em uma fase C2
2, Z = 4

e apresenta em sua estrutura moléculas nas formas trans e gauche I (32, 43), conforme

discutido no caṕıtulo anterior.

É de se destacar que num diferente estudo de difração de raios-X mostrou-se que a

L-Isoleucina cristaliza-se numa estrutura ortorrômbica D2
2 (44). Isto significa que existe a

possibilidade de nas condições de temperatura e pressão ambiente, o cristal de L-Isoleucina

formar duas estruturas cristalinas distintas, um polimorfo monocĺınico e um polimorfo

ortogonal. Os cristais cujos experimentos são apresentados neste caṕıtulo foram todos

com uma estrutura monocĺınica.

Os parâmetros da célula unitária do cristal de L-Isoleucina são a = 13, 896 Å, b =

20, 175 Å e c = 5, 359 Å. Com o objetivo de comparar as conformações gauche I e trans,

com aquelas apresentadas para a L-Valina no caṕıtulo anterior, apresentamos na Fig. 41

as duas conformações moleculares existentes na célula unitária do cristal de L-Isoleucina.

O estudo da L-Isoleucina por espalhamento de nêutrons relatado por (43) forneceu

as distâncias intramoleculares e os ângulos das ligações que estão listados na Tabela 8 e

mostrados esquematicamente na Fig. 42.
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Figura 41: Representação esquemática das conformações gauche I e trans das moléculas
de L-Isoleucina na estrutura cristalina monocĺınica (43).

Tabela 8: Números de onda das bandas Raman observadas num experimento de espalha-
mento Raman num cristal de L-Isoleucina em T = 290 K em duas diversas geometrias de
espalhamento (24).

Geometria Geometria Identificação Geometria Geometria Identificação
z(xx)z z(yy)z z(xx)z z(yy)z

38 40 rede 1018 - ν(CC)
82 88 rede 1033 1035 ν(CN)
129 128 rede 1091 1087 ν(CN)
143 142 rede 1133 1137 r(NH+

3 )
177 171 τ(CO−

2 ) 1191 1187 r(NH+
3 )

204 203 τ(CH) 1256 1258 τ(CH2)
314 - δ(NCαCO) - 1328 δ(CH)
346 342 δ(NCαC) - 1352 δ(CH)
389 389 δ(COCαC) - 1391 -
- 425 δ(CαCCm) 1398 1398 δs(CH3)
- 445 δ(CCCm) 1421 1421 δs(CH3)

489 491 δ(CCCm) 1447 1449 δas(CH3)
536 536 r(CO−

2 ) 1471 1475 δas(CH3)
556 556 r(CO−

2 ) - 1513 -
710 707 w(CO−

2 ) - 1584 ν(CO−
2 )

749 749 δ(CO−
2 ) - 1621 ν(CO−

2 )
768 768 - 1642 - δ(NH+

3 )
801 803 - 2882 2880 νs(CH3)
825 825 γ(CO−

2 ) 2994 2896 νs(CH3)
851 853 r(CH3) 2915 2914 ν(CH2)
872 872 ν(CC) 2940 2942 ν(CH)
922 924 ν(CC) 2950 2952 ν(CH)
968 963 ν(CC) 2967 2967 νas(CH3)
992 994 ν(CC) 2994 2994 νas(CH3)
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onde temos:

rede: vibração da rede;

τ :torsão;

δ: deformação;

r: rocking ;

γ: vibração fora do plano de vibração;

w: wagging ;

ν: estiramento; s: simétrico;

as: assimétrico.

Figura 42: Projeção da estrutura cristalina monocĺınica da L-Isoleucina vista ao longo
do eixo b cristalográfico. As ligações de hidrogênio são representadas por linhas ponti-
lhadas interrompidas. As linhas tracejadas não interrompidas representam as menores
aproximações entre moléculas de cadeias laterais de acordo com a Ref. (43).

A Fig. 43 apresenta um espectro Raman por transformada de Fourier de policristais

de L-Isoleucina registrados à temperatura ambiente. Uma classificação geral dos modos

normais de vibração da estrutura monocĺınica da L-Isoleucina foi fornecida anteriormente

na Ref. (24). Um resumo desta identificação também é aqui apresentado (ver a Tabela

8).
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Figura 43: Espectro FT-Raman da L-Isoleucina obtido à temperatura ambiente.

Da Tabela 8 pode-se notar algumas caracteŕısticas no cristal de L-Isoleucina que são

comuns aos cristais de aminoácidos. Em primeiro lugar o fato de que as bandas associadas

a vibrações da rede estão localizadas para números de onda inferiores a 150 cm−1. Este

fato é deveras relevante, como já foi comentado nesta Tese, haja vista que estes modos

são bastante senśıveis a eventuais mudanças na simetria da estrutura.

Outro aspecto que se destaca na identificação tentativa realizada anteriormente – e

aqui reproduzida – é que em 536 cm−1 está localizada uma banda associada à vibração

do tipo rocking do CO2. Em praticamente todos os cristais de aminoácidos estudados

até o presente momento, as bandas do tipo rocking do CO2 são encontradas na região

500 – 550 cm−1. Estas bandas, o que é bastante curioso, podem aparecer como um

singleto, como ocorre claramente com a L-Valina (32) e com a L-Leucina, ou como um

dupleto, como no presente caso do cristal de L-Isoleucina ou mesmo no caso da L-Valina

deuterada. Uma questão interessante que pode ser levantada é o porquê de alguns cristais

de aminoácidos apresentarem-se como singleto e outros cristais apresentarem-se como

dupleto na banda associada ao rocking do CO2. Inclusive é bastante relevante o fato de
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que ao se deuterar (parcialmente) a amostra, como verificado nesta Tese com a L-Valina,

o que era singleto passa a ser dupleto. Como explicar esta diferença? É claro que para se

responder a esta questão seria necessário o uso de dados mais apropriados para o problema,

como espalhamento de nêutrons, por exemplo, pelo menos para se comparar os cristais

hidrogenados e deuterados. Uma hipótese que pode ser levantada é a seguinte: as unidades

CO2- formam ligações de hidrogênio com os grupos NH+
3 de uma molécula adjacente. No

caso de amostras parcialmente deuteradas devem existir ligações envolvendo ligações de

hidrogênio tanto com os hidrogênios propriamente ditos, quanto com os deutérios. Isto

explicaria, pelo menos em parte, o fato de na L-Valina hidrogenada existir apenas um

vibração do tipo rocking do CO2 enquanto que na L-Valina deuterada existirem duas

bandas associadas à mesma vibração. Mais estudos, obviamente, serão necessários para

se esclarecer melhor este ponto.

4.2 Medidas de Espectroscopia Raman na L-Isoleucina

a Altas pressões

Nesta seção discutimos o comportamento dos modos Raman com a aplicação de

pressão hidrostática. A Figura 44 apresenta os espectros Raman do cristal de L-Isoleucina

na região espectral entre 2800 cm−1 e 3100 cm−1. Nesta região é posśıvel observar-se as

vibrações do tipo estiramento do CH e do CH3.

Aumentando-se a pressão percebe-se que a forma da banda se modifica e esta modi-

ficação pode ser associada a uma mudança conformacional das moléculas de L-Isoleucina

na célula unitária. Em particular, a banda marcada por uma flecha no espectro a 0, 0 GPa

perde intensidade acima de 2, 5 GPa e as bandas marcadas por quadrados no espectro a

5, 2 GPa parecem sofrer uma separação de uma das bandas. A observação desta região

espectral indica que acima de 2, 5 GPa e 5, 0 GPa ocorrem, no mı́nimo, grandes mudanças

conformacionais das moléculas de L-Isoleucina na célula unitária do cristal.

De fato, não é posśıvel inferir-se a ocorrência de mudanças estruturais ou conforma-

cionais estudando-se apenas esta região espectral. É interessante e importante realizar o

estudo de outras regiões espectrais. A Fig. 45 apresenta os espectros Raman do cristal

de L-Isoleucina na região espectral entre 1425 cm−1 e 1675 cm−1 para vários valores de

pressão.

Nesta região é esperada a observação de bandas associadas às vibrações de deformações

simétrica e anti-simétrica da unidade CH3, além do estiramento da unidade CO2, que deve
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Figura 44: Espectros Raman de cristal de L-Isoleucina no intervalo de frequência entre
2750 cm−1 e 3150 cm−1 em função da pressão.

ser a banda larga observada em aproximadamente 1620 cm−1 (24).

No que diz respeito às bandas associadas às deformações da unidade CH3, observa-se

um rápido aumento da largura de linha com o aumento da pressão quando P > 2, 5 GPa.

Ou seja, aparentemente, entre 0, 0 GPa e 2, 5 GPa as bandas na região entre 1450 cm−1
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Figura 45: Espectros Raman de cristal de L-Isoleucina no intervalo de frequência entre
1425 cm−1 e 1675 cm−1 em função da pressão.

e 1500 cm−1 possuem um comportamento (em relação à largura de linha) enquanto que

para pressões superiores a 2, 5 GPa o comportamento é diferente. De fato, o aumento

da largura de linha acima desta pressão cŕıtica é tão contundente que a banda de baixa

intensidade em ∼ 1513 cm−1, que é bem viśıvel nos espectros das pressões de 0, 0 GPa

e 1, 1 GPa, passa a não ser mais viśıvel nos outros espectros, resultado do aumento da

largura de linha das bandas entre 1450 cm−1 e 1500 cm−1.

Finalmente, na Fig. 45, observa-se o alargamento da banda associada ao estiramento

do grupo carbox́ılico em aproximadamente 1620 cm−1, embora o aumento da largura de

linha seja observado mais claramente a partir da pressão de 3, 5 GPa.

A Fig. 46 apresenta os espectros Raman de um cristal de L-Isoleucina para diversas
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pressões no intervalo espectral entre 600 cm−1 e 1180 cm−1.

Figura 46: Espectros Raman de cristal de L-Isoleucina no intervalo de frequência entre
600 cm−1 e 1180 cm−1 em função da pressão.

Nesta região são esperadas bandas associadas ao wagging e à deformação do grupo

CO−
2 , rocking do CH3, estiramentos do CC e do CN, além do rocking das unidades NH+

3

(24). Aumentando-se a pressão verifica-se uma série de modificações. Por exemplo, a

largura das bandas entre 750 cm−1 e 800 cm−1 começam a aumentar e, a partir de 2, 5

GPa, elas são vistas como uma banda simples. A banda em 1133 cm−1, que está marcada

por uma seta, e que à pressão ambiente foi associada com uma vibração do tipo rocking

do NH+
3 , acima de 2, 5 GPa tem sua intensidade indo para zero. Destaca-se neste ponto



89

que este efeito não está associado a uma diminuição geral das intensidades das bandas

Raman. De fato, observando a banda originalmente em 1091 cm−1, que foi associada a

um estiramento do CN, no espectro tomado a 6, 3 GPa ela aparece como a banda de maior

intensidade, ou seja, a diminuição de intensidade da banda rocking do NH+
3 , é intŕınseca

a um efeito decorrente da variação de pressão.

Além disto, é posśıvel observar na Fig. 46 que a banda em ∼ 1035 cm−1, que foi

associada a um estiramento do CN, inicialmente aparece como uma única banda (singleto),

mas com o aumento da pressão ela começa a se separar em duas outras bandas (veja-se

o espectro a P = 2, 5 GPa). Após esta separação a banda continua como dubleto até o

mais alto valor de pressão obtido em nossos experimentos.

Para se tentar contextualizar este resultado no universo de dados já dispońıveis sobre

o comportamento de cristais de aminoácidos sob pressão, lembramos que quando da in-

vestigação da α-Glicina, que não apresenta nenhuma modificação estrutural até 23 GPa, a

banda associada ao rocking do NH+
3 é bem viśıvel até o máximo valor de pressão do expe-

rimento (14). Ao mesmo tempo, a banda associada ao estiramento do CN não apresenta

qualquer separação a altas pressões. No que diz respeito à β-Glicina, que apresenta uma

transição de fase a ∼ 0, 76 GPa, os espectros Raman mostraram que próximo à pressão

cŕıtica, uma variação de mais de 10 cm−1 no número de onda é verificada para a banda

rocking do NH+
3 (8). Embora uma separação da banda associada ao rocking do NH+

3 não

seja verificada para a β-Glicina, a variação no número de onda mostra que esta banda é

bem senśıvel à transição de fase.

A Fig. 47 apresenta os espectros Raman de um cristal de L-Isoleucina para diversas

pressões no intervalo espectral entre 30 e 600 cm−1.

Lembramos neste ponto que de uma forma geral bandas com números de onda in-

feriores a 160 cm−1 podem ser classificadas como modos da rede, enquanto que bandas

com números de onda superiores a este valor são associadas a modos internos do cristal.

Destaca-se que nesta região a relação sinal/rúıdo dos espectros não é excepcional, mas é

suficiente para retirarmos importantes resultados.

Inicialmente vejamos a banda localizada em torno de 500 cm−1, que é associada ao

rocking do CO−
2 (24). Aumentando-se a pressão observa-se que uma banda originalmente

em 560 cm−1 (marcada por uma seta) continuamente perde intensidade. Até no espectro

de 4, 0 GPa é posśıvel observar-se um dubleto, mas acima de 5, 0 GPa, apenas uma única

banda pode ser observada no espectro Raman. É interessante destacar que este compor-

tamento é diverso daquele observado com a banda rocking do CO−
2 tanto na DL-Serina
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Figura 47: Espectros Raman de cristal de L-Isoleucina no intervalo de frequência entre
30 cm−1 e 660 cm−1 em função da pressão.

(45) quanto na L-Metionina (37). No caso destes dois últimos cristais de aminoácidos em

P = 0, 0 GPa é observado um singleto e tal banda apresenta uma separação (splitting)

acima de determinadas pressões cŕıticas. Embora não seja posśıvel fornecer uma descrição

exata sobre a mudança conformacional das moléculas na célula unitária, certamente esta

mudança na banda acima descrita deve estar relacionada com um rearranjamento mole-

cular, oriundo de modificações nas interações de hidrogênio acima de 5, 0 GPa.

Finalmente, quando se grafica o número de onda dos dois modos da rede do cristal de

L-Isoleucina investigado em função da pressão conforme mostrado na Fig. 48, observam-se

descontinuidades claras em aproximadamente 2, 3 GPa e 5, 0 GPa.
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Figura 48: Número de onda versus pressão dos modos Raman de um cristal de L-Isoleucina
no intervalo de frequência entre 30 cm−1 e 650 cm−1. As linhas verticais tracejadas
representam a descontinuidade no número de onda de duas bandas de baixa frequência,
enquanto que as outras linhas pontilhadas representam guias para os olhos.

Isto está indicando ou mudanças conformacionais ou mesmo transições de fase estru-

turais, uma vez que as modificações acima estão relacionadas com modos da rede. Na

verdade, como demonstram diversos outros trabalhos, é posśıvel correlacionar mudanças

em modos da rede de um cristal com mudanças conformacionais ou transições de fase,

como ocorre com a L-Leucina (16), L-Valina (15) e DL-Serina (45), entre outros. No caso

espećıfico da L-Isoleucina, devido ao fato de que ocorrem modificações principalmente

em bandas associadas ao rocking do NH+
3 e ao rocking do CO−

2 , pode-se inferir que as

modificações observadas em 2, 3 GPa e 5, 0 GPa envolvem diretamente modificações nas

ligações de hidrogênio. Lembrando que na célula unitária da L-Isoleucina existe uma

série de ligações de hidrogênio intermolecular quase que paralelas ao eixo-a (43), é bas-

tante razoável supor que a compressão aproxime as moléculas produzindo uma mudança

conformacional e, como consequência, modificação nos números de onda de vibrações

associadas a ligações de hidrogênio.
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Investigações futuras com difração de raios-X serão bem vindas para se entender

melhor estas mudanças observadas através de espectroscopia Raman.

4.3 Considerações Gerais Sobre as Transições de Fase

As investigações apresentadas nos caṕıtulos 4 e no presente caṕıtulo apontam para a

ocorrência de transições de fase induzidas pela pressão em cristais de L-Valina deuterada

e em cristais de L-Isoleucina. No cristal de L-Valina deuterada foi observado que uma

transição de fase ocorre entre 0, 0 GPa e 1, 3 GPa, um valor inferior àquele observado no

cristal de L-Valina hidrogenada, que foi observada sofrer transições de fase nas pressões

de 3, 0 GPa e 5, 3 GPa.

Este resultado automaticamente nos reporta a um outro resultado da literatura, aquele

que diz respeito ao efeito da pressão em amostras de L-Alanina hidrogenada (12) e em

amostras de L-Alanina deuterada (41). Como já comentado em outro ponto desta tese,

observou-se que, aparentemente, a pressão cŕıtica na qual ocorre uma mudança estrutural

na L-Alanina cai de ∼ 2, 3 GPa (na amostra hidrogenada) para cerca de 1, 4 GPa na amos-

tra deuterada. Esta queda no valor da pressão cŕıtica foi atribúıda a um efeito produzido

pelo ligeiro alongamento das dimensões das ligações de hidrogênio na célula unitária –

com pontes formadas por deutério – em relação às pontes de hidrogênio formadas com

átomos de hidrogênio. Isto faria com que a estrutura deuterada fosse um pouco mais livre

e, portanto, mais fácil de ser modificada.

No caso da L-Valina umas poucas considerações devem ser feitas. Em primeiro lu-

gar, deve ser realizado um esforço, futuramente, para se confirmar os valores exatos onde

estão ocorrendo as transições de fase tanto na amostra hidrogenada quanto na amostra

deuterada. Mas vamos supor aqui que a determinação realizada com a técnica de es-

pectroscopia Raman seja suficientemente precisa para identificarmos uma diferença de

aproximadamente 1, 7 GPa entre as duas amostras, como parece ser. Ou seja, na amostra

hidrogenada ocorre uma transição de fase em ∼ 3, 0 GPa e na amostra deuterada em ∼
1, 3 GPa.

O segundo ponto que pode ser considerado é o seguinte: estariam as duas transições

de fase levando a estrutura original monocĺınica P21 da L-Valina nas formas hidrogenada

e deuterada para a mesma nova fase? Apenas comparando os espectros Raman nos dois

experimentos fica dif́ıcil de se fornecer uma resposta, uma vez que mudanças relativamente

severas são introduzidas pela deuteração. Por exemplo, os modos r(CO2) já à pressão
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atmosférica diferem quanto ao número de bandas a eles associados. A região dos modos

externos também apresenta diferenças significativas, com um maior número de bandas

sendo observado no espectro da amostra deuterada. Finalmente, na região dos modos de

estiramento do CH e do CD, é posśıvel inferir-se em ambos os casos que há uma mudança

da conformação das moléculas na célula unitária. Entretanto, sem um estudo de cálculos

de primeiros prinćıpios, ou uma investigação com difração de raios-X de alta intensidade

(possivelmente com luz śıncrontron) seja dif́ıcil mostrar precisamente como se acomodam

as moléculas durante a compressão. Ou seja, estudos adicionais serão necessários para

se determinar as novas fases de altas pressões da L-Valina nas duas formas. Um resumo

desta discussão é apresentado esquematicamente na Fig. 49.

Figura 49: Representação esquemática das transições de fase sofridas pela L-Alanina e
pela L-Valina nas suas forma hidrogenadas e deuteradas.

Também é interessante se tentar uma comparação entre o efeito da pressão e o efeito

da temperatura no cristal de L-Valina. Foi visto que em baixas temperaturas a L-Valina

hidrogenada sofre uma transição de fase, como indicam resultados de espectroscopia Ra-

man (22). Esta transição estaria associada ao fato de que as cadeias laterais da L-Valina

são curtas, o que induziria uma mudança de simetria a baixas temperaturas. Contudo,

para altas temperaturas as ligações poderiam variar de comprimento num intervalo maior,

sem a estrutura necessariamente ser forçada a mudar de simetria (15). De fato, no caso

da L-Valina deuterada nenhuma mudança foi observada a altas temperaturas.
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Ora, o efeito do aumento da pressão é, fundamentalmente, o de aproximação das

moléculas na célula unitária do cristal, enquanto que o efeito da diminuição de tempe-

ratura tanto é o da aproximação das moléculas quanto a diminuição da amplitude de

vibração em torno de suas posições de equiĺıbrio. Em outras palavras, a variação da

pressão produz num cristal efeitos mais simples do que a variação de temperatura. Isto é

comprovado por alguns exemplos existentes na literatura. A Ref. (46) fez um estudo com-

parativo da anisotropia do strain da rede cristalina da L-Serina ao resfriar-se a amostra

até 100 K ou ao comprimı́-la até pressões de cerca de 4, 4 GPa. No resfriamento a estru-

tura expande-se ligeiramente ao longo do eixo-a, comprimindo-se ao longo das outras duas

direções. Com o aumento da pressão, todos os três eixos são comprimidos. A variação de

volume na L-serina é de -1,6% no resfriamento até 100 K, e o mesmo valor é conseguido

quando se aumenta a pressão até 0, 4 GPa. A questão é que esta mesma variação de

volume ocorre com diferentes anisotropias. Eventualmente, entretanto, é posśıvel que ao

aumentar-se a pressão se atinja uma mesma nova fase após uma transição de fase que se

atingiria com o resfriamento da amostra. No caso da L-Valina hidrogenada, acredita-se

que a fase de alta pressão seja diferente da fase de baixa temperatura, pelo menos do

ponto de vista da espectroscopia Raman. Claro está que como perspectiva de trabalho

futuro encontra-se a investigação das propriedades vibracionais e estruturais da L-Valina

deuterada em função da temperatura, para se comparar tanto os resultados de tempera-

tura entre a L-Valina deuterada e a L-Valina hidrogenada, quanto resultados de baixas

temperaturas e altas pressões na amostra deuterada.

No caso da L-Isoleucina uma observação sobre o efeito da pressão em diferentes poli-

morfos de um mesmo cristal deve ser feita. Lembramos que o cristal de L-Isoleucina in-

vestigado nesta tese pertencia a uma estrutura monocĺınica P21. Entretanto, é conhecido

da literatura que nas condições normais de temperatura e pressão a L-Isoleucina também

pode crescer numa estrutura ortorrômbica. Ora, uma das interessantes observações rela-

cionadas ao estudo de pressão sobre os cristais de aminoácidos é que o efeito da variação

deste parâmetro termodinâmico em diferentes polimorfos pode ser bem diferente. Assim,

sabe-se que a forma a da Glicina é estável com relação a pressão até cerca de 23 GPa (14);

a forma β da Glicina sofre uma transição de fase β ←→ β′ em 0, 76 GPa (8, 19); a forma γ

se transforma para a forma δ em ∼ 3, 5 GPa (10, 11, 19, 42) e esta última produz a forma

ζ na descompressão, em aproximadamente 0, 62 GPa (11, 42). O caso dos polimorfos

monocĺınico e ortorrômbico da L-Cistéına também é deveras interessante. Embora os dois

polimorfos co-existam em condições ambientes com diferentes densidades, o aumento da

pressão não transforma a estrutura ortorrômbica menos densa na estrutura monocĺınica
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mais densa da L-Cistéına (47). Em vez disso, cada um dos dois polimorfos sofre a sua

própria série de transições de fase estruturais. Além disso, o polimorfo ortorrômbico difere

do monocĺınico por apresentar uma transição de fase irreverśıvel, formando uma nova fase

durante a descompressão ou durante a compressão num segundo ciclo de experimentos

(47).

Assim, será de bom tom investigar a forma ortorrômbica da L-Isoleucina, compa-

rando o seu comportamento com a pressão com aquele da forma monocĺınica apresentada

nesta Tese. Seria, então, um exemplo a mais que lançaria luz nas propriedades vibraci-

onais/estruturais de diferentes polimorfos de uma molécula orgânica fundamental para a

existência da vida no planeta.
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Conclusões

Nesta Tese foram estudadas as propriedades vibracionais de dois cristais de aminoácidos,

a L-Valina deuterada e a L-Isoleucina , sob condições de altas pressões utilizando-se uma

célula de pressão a extremos de diamantes.

Na primeira etapa do estudo foi realizada a identificação de todas as bandas Raman

ativas no espectro da L-Valina deuterada. Como ocorre com outros cristais de aminoácidos

a região entre 50 e 250 cm−1 foi dominada por modos da rede e ainda por um modo de

torção do CO2, τ(CO2). Na região espectral entre 250 e 1000 cm−1 são observadas uma

série de bandas, com destaque para o dubleto centrado em 523 cm−1, que está associado

à vibração do tipo rocking do CO2, r(CO2). São observadas também bandas associadas

a vibrações do tipo wagging do CO2, w(CO2), deformação do CO2, δ(CO2), estiramento

do tipo ν(CCN), estiramento CC, ν(CC), entre outras. Na região entre 1000 - 1750

cm−1, destacam-se ainda bandas associadas a vibrações ν(CN), vibrações do tipo νa(CO2),

vibrações do tipo ν(CO2) e vibrações de dobramento (ou deformação) do NH+
3 , δ(NH

+
3 ).

No intervalo entre 2000 e 2300 cm−1 no espectro Raman da L-Valina deuterada, que é

bastante complexo, foi posśıvel identificar bandas associadas a vibrações de estiramentos

das unidades CD e CD3. Pelo fato da amostra não ser completamente deuterada foi

observada ainda uma banda larga que aparece centrada em aproximadamente 2950 cm−1

e que foi classificada como estiramento do CH.

Na segunda etapa desta Tese realizou-se o estudo da L-valina deuterada sob pressão.

Nos experimentos foi posśıvel atingir-se uma pressão máxima de cerca de 11 GPa. Em

particular, destacou-se a evolução com a pressão da banda observada em aproximadamente

520 cm−1, que foi associada à vibração do tipo rocking do CO2, r(CO2). No espectro

obtido na pressão ambiente, P = 0 GPa, a referida banda associada ao rocking do CO2 já

aparece como um dubleto e esta separação continua aumentando até o máximo valor de

pressão conseguido nos experimentos. Este cont́ınuo aumento da separação da banda foi

associado a um cont́ınuo rearranjo das moléculas de L-Valina deuterada na célula unitária

do cristal. Rearranjos moleculares, entretanto, não necessariamente estão associados a

transições de fase estruturais. No caso da L-Valina deuterada, além deste rearranjo foi

posśıvel identificar-se a ocorrência de uma transição de fase estrutural sofrida pelo cristal
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entre 0,0 e 1,3 GPa. As evidências são principalmente mudanças na região dos modos

externos. Em pressões mais elevadas, especificamente entre 5 e 7 GPa, há modificações

nos espectros Raman em praticamente todas as regiões espectrais que apontam também

para uma posśıvel mudança conformacional das moléculas na célula unitária. Valores

(∂ωj/∂P )T para os vários modos apresentados pela L-Valina deuterada também foram

fornecidos neste trabalho.

Na terceira parte desta Tese cristais de L-Isoleucina foram estudados através de espec-

troscopia Raman sob condições de altas pressões até cerca de 7,5 GPa. Analisou-se prati-

camente toda a região espectral 50 - 3200 cm−1, região esta que engloba tanto os modos

externos quanto os modos internos do material. O espalhamento Raman da L-Isoleucina

na região espectral entre 2800 e 3100 cm−1 mostrou vibrações do tipo estiramento do CH e

do CH3, algumas das quais perdem intensidade acima de 2,5 GPa. Desta região espectral

pode-se inferir que acima de 2,5 e de 5,0 GPa ocorrem grandes mudanças conformacionais

das moléculas de L-Isoleucina na célula unitária. Quando se faz o gráfico do número de

onda dos dois modos da rede do cristal de L-Isoleucina investigados em função da pressão,

observam-se descontinuidades claras em aproximadamente 2,3 e 5,0 GPa. Isto poderia in-

dicar ou mudanças conformacionais ou a ocorrência de transições de fase estruturais, uma

vez que as modificações estão relacionadas com modos da rede. No caso da L-Isoleucina,

devido ao fato de ocorrerem modificações principalmente em bandas associadas ao rocking

do NH+
3 e ao rocking do CO2, pôde-se inferir que as modificações observadas em 2,3 e 5,0

GPa envolvem diretamente modificações nas ligações de hidrogênio. Lembrando que na

célula unitária da L-Isoleucina existe uma série de ligações de hidrogênio intermolecular

praticamente paralelas ao eixo-a, fez-se a suposição de que a compressão aproxima as

moléculas produzindo uma mudança conformacional e, como consequência, modificação

nos números de onda de vibrações associadas a ligações de hidrogênio.

Perspectivas de Trabalhos Futuros

Como perspectivas de trabalhos futuros há uma série de ações que poderão comple-

mentar e ampliar os estudos aqui realizados. A primeira delas diz respeito à investigação,

por espalhamento de raios-X ou por espalhamento de nêutrons, das estruturas cristalinas

da L-Valina deuterada a altas pressões. Uma outra investigação sugerida seria o mesmo

tipo de estudo com a L-Valina hidrogenada, haja vista que sob altas pressões a única

técnica experimental utilizada foi a espectroscopia Raman. Uma terceira sugestão é o

estudo de cristais de L-Isoleucina por meio de espalhamento Raman com um outro meio
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compressor, talvez argônio, para permitir uma comparação com os resultados aqui apre-

sentados. Como quarto ponto sugerido está o estudo comparativo do efeito da pressão

e com o da temperatura nos cristais de L-Valina deuterada, bem como uma comparação

entre as modificações a baixas temperaturas que podem ocorrer entre as amostras deute-

rada e hidrogenada. Como quinto ponto sugerido está um estudo de difração de raios-X

no cristal de L-Isoleucina sob pressão, para se ganhar um melhor entendimento das mu-

danças conformacionais apresentadas pelo material, bem como inferir-se a possibilidade

de ocorrência de transição de fase estrutural com mudança de simetria da célula unitária.

Finalmente, como sexto ponto de sugestão, ficaria a investigação da fase ortorrômbica da

L-Isoleucina sob pressão, para se entender melhor o polimorfismo e suas consequências

nas propriedades vibracionais deste importante cristal de aminoácido.
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