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resumo 
 
 

O estudo que originou a presente dissertação pretende contribuir para o 

esclarecimento da influência da água de hidratação nas propriedades

estruturais dos compostos de inclusão baseados em ciclodextrinas (CDs). 

Foram preparados compostos de inclusão em ciclodextrina-β (βCD, molécula 

hospedeiro) com diversos hóspedes – moléculas incluídas – que apresentam 

um comportamento anfifílico, no estado sólido, a partir de soluções aquosas.

Precedendo os estudos em fase sólida, investigou-se o processo de inclusão 

em solução aquosa (D2O). A formação dos complexos de inclusão foi 

confirmada por espectroscopia de 1H NMR e as razões estequiométricas foram 

determinadas pelo método das variações contínuas ou método de Job. 

Determinaram-se os valores das constantes de associação aparentes (Kapp)

para alguns complexos de inclusão, como medida da extensão da inclusão. Os 

valores de Kapp encontrados reflectem o comportamento anfipático ou anfifílico 

dos hóspedes. 

Os compostos de inclusão preparados no estado sólido foram caracterizados e 

estudados por vários métodos instrumentais – em particular, análise 

termogravimétrica (TGA), difracção de raios-X de pós (PXRD), espectroscopia 

de FT-Raman e 13C CP MAS NMR – à temperatura e humidade ambientes. Os 

resultados desta caracterização confirmaram a formação de verdadeiros 

compostos de inclusão, cristalinos e hidratados. A aplicação do conceito de 

isoestruturalidade permitiu a identificação dos tipos de empacotamentos

cristalinos. Exceptuando um composto que apresentou uma estrutura em

gaiola, todos os outros exibiram empacotamentos em canal baseados em

dímeros de βCD cabeça-com-cabeça. Em geral, os compostos preparados 

além de apresentarem características estruturais interessantes como

compostos de inclusão, revelaram também propriedades importantes como 

hidratos cristalinos. 
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Os compostos de inclusão foram investigados a diversas humidades relativas 

(HRs) definidas através de PXRD, FT-Raman e 13C CP MAS NMR. 

Confirmou-se que a água de hidratação é indispensável para a preservação 

das estruturas cristalinas dos compostos de inclusão. De um modo geral, foi 

observada elevada perda de cristalinidade para HRs inferiores a 20% 

(amostras mais desidratadas), indicando um colapso das estruturas cristalinas 

com a perda de água de hidratação. Por outro lado, verificaram-se variações 

conformacionais na estrutura do macrociclo βCD em função da HR. Os

resultados do estudo a diversas HRs convergem para destacar a importância

da água de hidratação nas características estruturais dos compostos de 

inclusão em βCD. 
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abstract 
 

The study presented in this thesis aims at improving our knowledge about the 

influence of hydration water on the structure of cyclodextrin (CD) inclusion 

compounds in the solid state. 

β-cyclodextrin (βCD, host molecule) inclusion compounds with several different 

amphiphilic guest molecules were prepared from aqueous solutions. Initially, 

the inclusion processes were studied in aqueous solution (D2O). The formation 

of inclusion complexes was confirmed by 1H NMR spectroscopy and their

stoichiometries were determined by the continuous variation method or Job’s

method. The apparent association constants (Kapp) were determined for 

some of the inclusion complexes. The Kapp values seem to reflect the

amphipatic or amphiphilic properties of the guests. 

The isolated inclusion compounds were characterized in the solid state by 

different analytical methods – such as, thermogravimetric analyses (TGA), 

powder X-ray diffraction (PXRD), FT-Raman and 13C CP MAS NMR 

spectroscopies – at room temperature and humidity. These studies confirmed 

the formation of crystalline hydrated inclusion compounds. The crystalline 

packing motifs were identified by the application of the isostructurality concept 

for the PXRD patterns. All the compounds showed channel structures with

head-to-head βCD dimers, except one that presented a cage-type crystalline 

packing. In general, the prepared compounds exhibited important properties as 

inclusion compounds and crystalline hydrates. 
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Solid state inclusion compounds were investigated at defined relative 

humidities (RHs), by PXRD, FT-Raman and 13C CP MAS NMR. These results 

confirmed that the hydration water is essential for the preservation of inclusion 

compounds crystalline structures. In general, a high loss of crystallinity was

observed for RHs below 20%, pointing to the collapse of crystalline structures

with hydration water loss. Additionally, conformational changes in the βCD 

macrocycle were observed with variation of RH. These results converge to

highlight the importance of hydration water in the structural properties of βCD 

solid state inclusion compounds. 
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RESUMO 

Visando a abordagem inicial ao trabalho de investigação apresentado e desenvolvido 

nesta dissertação, procedeu-se à sua contextualização científica. Foi efectuado o 

enquadramento do presente trabalho na química supramolecular, mais precisamente, 

em sistemas hóspede-hospedeiro e abordou-se o fenómeno da inclusão molecular, 

com base no tipo de compostos estudados. Posteriormente, foram apresentadas as 

principais motivações que desencadearam a realização deste trabalho de 

doutoramento e os objectivos mais importantes do presente estudo. Depois de 

apresentada a motivação e objectivos, descreveram-se as linhas orientadoras da 

investigação. Foi salientada a selecção da molécula hospedeira (βCD) e dos hóspedes 

para a possibilidade de preparação dos compostos de inclusão e destacou-se a 

importância das técnicas experimentais usadas neste estudo. Para finalizar, foram 

referenciadas as publicações científicas resultantes do trabalho desenvolvido durante 

o doutoramento que é objecto desta dissertação. 
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1.1 - ENQUADRAMENTO CIENTÍFICO 

 O trabalho de investigação desenvolvido e cujos resultados são apresentados e 

discutidos nesta dissertação é, essencialmente, um trabalho de química-física molecular 

baseado em compostos que se enquadram na área da química supramolecular. Em 

particular, trata-se de um estudo com base em sistemas supramoleculares do tipo 

hóspede-hospedeiro, e mais precisamente, em compostos de inclusão envolvendo 

ciclodextrinas (CDs). 

1.1.1 - Química supramolecular: definição e desenvolvimento 

A química supramolecular foi definida por um dos seus principais impulsionadores, 

Jean-Marie Lehn*, como a “química das associações moleculares e das ligações 

intermoleculares”. Coloquialmente, esta definição foi expressa pelo próprio cientista 

como “a química para além da molécula”. A química molecular visa o desenvolvimento 

de procedimentos adequados para a preparação de moléculas tendencialmente mais 

sofisticadas a partir de átomos ligados covalentemente. Por sua vez, o principal objectivo 

da química supramolecular prende-se com o desenvolvimento de sistemas químicos de 

elevada complexidade, a partir de componentes que interactuam através de forças 

intermoleculares não-covalentes.1, 2 De facto, um composto supramolecular apresenta 

elevada complexidade estrutural que resulta da associação de duas ou mais espécies 

químicas, unidas através de ligações intermoleculares não-covalentes tais como forças 

electrostáticas, ligações de hidrogénio e interacções de Van der Walls. Apesar da fraca 

intensidade destas forças, o facto de se estabelecer um elevado número de interacções 

num mesmo sistema pode originar uma alteração mais ou menos drástica das 

propriedades dos constituintes da associação molecular.3 

 A química supramolecular, tal como actualmente é definida, é uma disciplina 

relativamente recente, datando do final da década de 60 e início da década de 70. No 

entanto, os seus conceitos, as suas origens e diversos sistemas supramoleculares simples 

(e não tão simples) começaram a surgir praticamente nos primórdios da química moderna 

(finais do século XIX). Abordando a química supramolecular tal como é praticada nos 

                                                 
* Cientista francês, vencedor do prémio Nobel da química em 1987 pelo trabalho desenvolvido nesta área 
científica. 
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nossos dias, verifica-se que é uma das disciplinas científicas mais vigorosas e um campo 

que apresenta um crescimento rápido. O elevado interesse científico resulta, 

fundamentalmente, da sua natureza interdisciplinar. Esta interdisciplinaridade promove e 

origina uma vasta gama de colaborações entre químicos-físicos, químicos teóricos e 

computacionais, cristalógrafos, químicos do estado sólido e inorgânicos, químicos 

orgânicos, bioquímicos, biólogos, etc… proporcionando um desenvolvimento crescente e 

constante. 

 A ciência em geral e a química em particular constituem matéria de grande 

complexidade. Consequentemente, qualquer definição de uma área de investigação 

resume-se apenas a uma tentativa de simplificação. Neste contexto, a química 

supramolecular, tal qual ela é definida, cobre uma gama muito extensa e uma elevada 

diversidade de sistemas moleculares. De entre os vários sistemas incluídos neste domínio, 

destacar-se-ão os sistemas hóspede-hospedeiro, uma vez que o trabalho apresentado nesta 

dissertação é baseado em compostos deste tipo. 

1.1.2 - Sistemas hóspede-hospedeiro 

 A formação de um sistema supramolecular no seu sentido mais simplista, isto é, 

considerando o caso em que estão envolvidas alguns tipos de interacções não covalentes 

num processo de complexação, é facilmente compreensível. Neste contexto, considera-se, 

geralmente, uma molécula (um hóspede) ligando-se a outra molécula (um hospedeiro) 

para originar um complexo hóspede-hospedeiro. De um modo geral, o hospedeiro é uma 

molécula grande ou um agregado molecular como por exemplo, uma enzima ou um 

composto sintético cíclico que exibe uma abertura central ou cavidade de dimensões 

consideráveis. O hóspede pode ser uma entidade química atómica ou molecular dentro de 

uma vastíssima gama de espécies ou compostos, desde um pequeno catião monoatómico, 

passando por um anião inorgânico simples até moléculas orgânicas complexas e de 

grandes dimensões.4, 5 Em termos formais, enquanto o hospedeiro pode ser definido como 

entidade molecular que apresenta locais de interacção convergentes, o hóspede exibe 

locais de interacção divergentes: o hospedeiro tende a envolver o hóspede, parcial ou 

totalmente.6 
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 A sistematização das considerações fundamentais sobre os complexos 

hóspede-hospedeiro, em particular o tipo de interacção entre os dois componentes, foi 

efectuada por Donald J. Cram† e apresentada da seguinte forma:7 

“Os complexos são constituídos por duas ou mais moléculas ou iões que se mantêm unidos 

numa relação estrutural particular por outras forças electrostáticas diferentes das ligações 

covalentes totais… os complexos mantém-se unidos por ligações de hidrogénio, por pares 

iónicos, por ligações metal-ligando, por forças atractivas de Van der Walls, pela reorganização 

do solvente e por ligações covalentes parciais ou quebradas (estados de transição)… Em geral, a 

elevada organização estrutural é produzida apenas através de locais de ligação múltiplos… 

Uma relação hóspede-hospedeiro envolve um arranjo estereoquímico complementar dos locais 

de ligação no hóspede e no hospedeiro… O componente hospedeiro é definido como a molécula 

orgânica ou ião no qual os locais de ligação convergem no complexo… O componente hóspede é 

definido como qualquer molécula ou ião no qual os locais de ligação divergem no complexo…” 

 Actualmente, a classificação inicial dos sistemas hóspede-hospedeiro é baseada na 

divisão dos compostos hospedeiro em duas categorias principais, de acordo com a 

topologia da relação entre os dois componentes do complexo. Os hospedeiros que 

possuem cavidades intramoleculares disponíveis para a ligação do hóspede, tanto em 

solução como no estado sólido (cavitands), e os que apresentam cavidades 

extramoleculares‡ que apenas se revelam no estado sólido, em particular em estruturas 

cristalinas (clathrands).6 O interesse da presente dissertação limita-se apenas à primeira 

categoria, ou seja aos compostos que formam complexos supramoleculares por via da 

inclusão molecular. 

1.1.3 - O fenómeno da inclusão molecular 

 Diversas moléculas e grupos moleculares podem formar sistemas supramoleculares 

através de processos de inclusão molecular. A inclusão molecular apresenta um elevado 

interesse intrínseco, como fenómeno no qual vários tipos de interacções intermoleculares 

assumem um papel fundamental. De acordo com o que foi mencionado, a molécula que 

possui uma geometria estrutural para poder formar um complexo de inclusão com outras 

espécies moleculares, os hóspedes, é denominado hospedeiro. Em grande parte das 

                                                 
† Cientista norte-americano laureado com o prémio Nobel da Química em 1987. 
‡ Basicamente, a cavidade representa uma lacuna entre duas ou mais moléculas hospedeiro. 
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situações, uma entidade molecular formada através do processo de inclusão é 

denominada complexo de inclusão ou composto de inclusão indiscriminadamente. 

Contudo, qual será a designação mais correcta? Sabe-se que entre o hóspede e o 

hospedeiro apenas se estabelecem interacções não covalentes. Em solução, uma das 

características mais importantes do sistema hóspede-hospedeiro é o equilíbrio 

dissociação-associação.8 Deste modo, o termo complexo de inclusão parece ser o mais 

correcto quando se trata de estudos em solução. Contrastando com a solução, o sistema 

hóspede-hospedeiro no estado sólido é caracterizado por uma estrutura definida. Assim, 

a designação composto de inclusão parece ser mais adequada para o estado sólido. Na 

presente dissertação, as designações complexo e composto de inclusão serão utilizadas de 

uma forma diferenciada, de acordo com o que foi referido. 

Actualmente, conhece-se um número significativo de compostos naturais ou 

sintéticos, de dimensões médias ou relativamente grandes, que actuam como hospedeiros 

no processo de inclusão molecular. A maioria dos compostos que, sendo moléculas 

individuais, se comportam como hospedeiros, têm estruturas macrocíclicas com cavidade 

moleculares tri-dimensionais onde acomodam os hóspedes. Entre as diversas moléculas 

hospedeiro, encontram-se, por exemplo, éteres em coroa (crown ethers), calixarenos 

(calixarenes), esferandos (spherands), fulerenos (fullerenes) e dendrimeros (dendrimers).3 

 Tal como todos os compostos mencionados que actuam como hospedeiros, as 

ciclodextrinas (oligossacarídeos cíclicos) representam uma vasta família de compostos de 

origem natural com propriedades únicas para a formação de compostos de inclusão. No 

capítulo seguinte são apresentadas as ciclodextrinas (CDs) em geral e a βCD em 

particular, destacando-se a sua importância relativa e evidenciando as principais razões 

que motivaram a sua utilização no presente trabalho. 
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1.2 - MOTIVAÇÃO 

O presente trabalho conjuga a investigação de duas das características mais 

importantes das CDs, mais precisamente da βCD, a capacidade para formar compostos de 

inclusão e o facto destes compostos preparados no estado sólido a partir de soluções 

aquosas serem hidratos cristalinos. 

A compreensão do fenómeno da inclusão é muito importante a diversos níveis. 

Praticamente todas as aplicações das CDs são baseadas na capacidade para formarem 

compostos de inclusão.9 Assim, o aumento do conhecimento sobre o fenómeno da 

inclusão em CDs possibilitará o desenvolvimento e expansão da sua aplicabilidade nas 

diversas áreas. Além disso, ao nível da investigação fundamental, possibilitará mais 

informações sobre o tipo de interacções envolvidas nos compostos inclusão. 

 A maioria dos complexos de inclusão envolvendo CDs é preparada em água ou 

soluções aquosas. Sabe-se que nestas condições a água faz parte dos compostos de 

inclusão. Assim, o processo de inclusão não pode, nem deve ser investigado ignorando as 

moléculas de água de hidratação. Contudo, apesar dos inúmeros compostos de inclusão 

que têm sido preparados, são quase inexistentes os casos em que é considerado o efeito da 

água de hidratação nas propriedades estruturais do composto de inclusão. Ao longo dos 

anos, em particular durante a última década, têm sido efectuados diversos estudos, 

investigando a influência da água na estrutura da βCD cristalina. No entanto, em 

compostos de inclusão este tipo de investigação é praticamente inexistente. 10 - 18 

A água, única substância que ocorre na terra de uma forma natural e abundante nos 

três estados físicos da matéria, é essencial à vida, desempenhando um papel crucial como 

agente estabilizador da estrutura de compostos biomoleculares e promotor do 

comportamento dinâmico das macromoléculas. Apesar dos diversos estudos a este nível, 

os processos de hidratação/desidratação em moléculas biológicas continuam a suscitar 

muitas dúvidas e carecem de melhor compreesão.19 Sabe-se que as CDs, em particular a 

βCD e os seus compostos de inclusão, podem servir de modelos para o estudo de sistemas 

biomoleculares mais complexos.20 - 22 Deste modo, o conhecimento das propriedades de 

hidratação dos compostos de inclusão em βCD poderá ser útil para a compreensão dos 

fenómenos de hidratação/desidratação ao nível das biomoléculas. 
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1.3 - LINHAS ORIENTADORAS 

 O objectivo principal da investigação experimental, cujos resultados são 

apresentados nesta dissertação, consiste no estudo do efeito da variação da humidade 

relativa (HR), e por conseguinte, da influência da hidratação na estrutura de compostos 

de inclusão envolvendo CDs. A compreensão deste efeito poderá ser vantajosa para a 

apreciação da importância da água de hidratação na estabilização estrutural deste tipo de 

compostos. Neste sentido, houve necessidade de seleccionar um conjunto de condições, 

nomeadamente, hóspedes, hospedeiro e métodos experimentais adequados que 

possibilitassem a execução deste trabalho. 

1.3.1 - O hospedeiro 

 A βCD foi a molécula seleccionada para actuar como hospedeiro sendo a entidade 

central da presente dissertação. Nos últimos anos, têm sido desenvolvidos vários estudos 

ao nível da estrutura e dinâmica molecular dos hidratos cristalinos da βCD. Em 

consequência destas investigações tem-se verificado que estes hidratos apresentam 

características únicas, proporcionando-lhe uma posição de relevo relativamente às 

restantes CDs (ver desenvolvimentos no segundo capítulo). No conjunto das suas 

notáveis propriedades, os hidratos de βCD revelam-se bons modelos para o estudo dos 

processos de hidratação/desidratação em sistemas biomoleculares. Por estas razões, foi 

seleccionada a βCD para preparação e estudo de compostos de inclusão que, no estado 

sólido, revelassem características de hidratos cristalinos. 

1.3.2 - Os hóspedes 

 Na formação de um composto de inclusão, o hóspede deve possuir dimensões de 

modo a entrar total ou parcialmente na cavidade da CD (βCD, neste caso).9 No entanto, 

devido à natureza hidrófoba da cavidade da βCD, regista-se a tendência para a inclusão 

de moléculas ou fragmentos moleculares mais apolares.8, 23 - 25 Assim, para uma dada CD, 

a selecção adequada do hóspede é fundamental para o sucesso da preparação do 

complexo de inclusão. Neste estudo, seleccionaram-se hóspedes cujas dimensões 
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possibilitassem o processo de inclusão. Além disso, tendo em conta o objectivo do estudo 

de compostos de inclusão a diversas HRs, todas as moléculas seleccionadas apresentam 

um comportamento anfifílico ou anfipático. Nestes casos, a βCD inclui tendencialmente o 

fragmento hidrófobo ou parte dele, deixando a parte hidrófila interactuar principalmente 

com os grupos hidroxilo (OH) da βCD e com as moléculas de água de hidratação.8, 24 - 26 

Por outro lado, os agentes tensioactivos não iónicos, moléculas com propriedades 

anfifílicas, possuem grande interesse prático. Além de serem componentes de produtos 

alimentares, cosméticos e farmacêuticos, são utilizados em diversas indústrias (pasta e 

papel, petrolífera, etc…).27 

1.3.3 - Métodos experimentais 

 Para avaliar a preparação dos compostos de inclusão, tanto em solução aquosa 

como no estado sólido, caracterizar os ditos compostos, e estudar o efeito da variação de 

HR utilizou-se um conjunto considerável de métodos experimentais, incluindo diversos 

métodos espectroscópicos, métodos de difracção e de análise térmica. É sabido que a 

inclusão e até mesmo a variação da água de hidratação para os compostos sólidos podem 

acarretar alterações nas propriedades físico-químicas do hóspede e da βCD. Deste modo, 

estes métodos são usados para sondar interacções e alterações estruturais nos compostos 

de inclusão. De referir que a selecção dos métodos experimentais resultou de uma 

situação de compromisso que envolveu três aspectos principais: disponibilidade do 

equipamento, apropriação aos sistemas (compostos) em estudo e complementaridade dos 

resultados experimentais de cada método. 

Análise termogravimétrica 

 As análises térmicas dos compostos de inclusão com CDs têm sido utilizadas na 

diferenciação entre inclusões e misturas físicas, e na caracterização dos efeitos térmicos 

devido à inclusão molecular.28 - 32 Neste trabalho, utiliza-se a análise termogravimétrica 

(TGA) para caracterizar o comportamento térmico dos compostos preparados, das 

respectivas misturas físicas e da βCD. A interpretação destes resultados permite avaliar a 

existência de interacções entre o hóspede e hospedeiro, sendo utilizada, em caso 

afirmativo, como primeira indicação da formação de um composto de inclusão sólido. 
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Além disso, a TGA tem sido também utilizada para avaliar as propriedades de hidratação 

da βCD e dos compostos de inclusão.33 - 38 

Espectroscopia de NMR em solução 

 As propriedades físico-químicas da CD e dos hóspedes variam frequentemente com 

a formação de complexos de inclusão em solução aquosa. Assim, podem ser usados 

diversos métodos experimentais para detecção e caracterização dos complexos.39, 40 Como 

será desenvolvido mais adiante (capítulo 2), as principais interacções intermoleculares 

envolvidas na formação e estabilização dos complexos ocorrem entre átomos ou grupos 

químicos da CD e do hóspede situados a alguns angstroms (Å) de distância. A 

espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) é um dos métodos mais 

adequados para os estudos de complexos de inclusão em solução, uma vez que alguns 

parâmetros de NMR tais como desvio químico, constante de acoplamento de spin e tempo 

de relaxação são sensíveis a interacções intermoleculares de curta-distância.41 De facto, a 

principal utilização da NMR em complexos de inclusão visa a investigação e compreensão 

das interacções intervenientes.42 Nos estudos aqui apresentados, utilizou-se largamente a 

espectroscopia de 1H NMR para confirmar a formação de complexos de inclusão em 

solução, avaliar a estequiometria e determinar as constantes de associação aparentes dos 

mesmos.  

Espetroscopia de 13C CP MAS NMR 

Entre os diversos métodos analíticos do estado sólido, a espectroscopia de                
13C CP MAS NMR apresenta-se como um método bastante eficaz para identificar e 

caracterizar compostos de inclusão.21, 43 Na prática, quando não for possível a análise 

através da difracção de raios-X de monocristal, a espectroscopia de 13C CP MAS NMR é 

indispensável para a caracterização de compostos de inclusão no estado sólido.41  

 A diferença mais óbvia entre a espectroscopia de NMR de sólidos e líquidos reside 

no facto de se produzirem habitualmente picos mais largos nos sólidos. Esta diferença 

deve-se, essencialmente, a interacções de acoplamento dipolar fortes e à anisotropia de 

desvio químico nos sólidos. Estes efeitos são eliminados ou reduzidos pelo movimento 

rápido e aleatório das moléculas nas amostras líquidas.43, 44 Nos sólidos, a diminuição da 

largura das bandas, por diminuição da anisotropia e aumento da razão sinal/ruído, é 
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conseguida pela rotação da amostra segundo um ângulo mágico de spin (MAS), usando 

polarização cruzada (CP). Na prática, a técnica de CP baseia-se na excitação inicial dos 

núcleos de prótio (1H) que depois transmitem a sua polarização aos núcleos de 13C. Com 

esta metodologia aumenta-se a razão sinal/ruído e diminui-se o intervalo de tempo entre 

duas aquisições (necessário para a despolarização). A ferramenta MAS consiste em 

colocar a amostra a rodar com uma inclinação de 54,74º relativamente à direcção do 

campo magnético. Este rápido movimento de rotação faz com que a média das interacções 

dipolo-dipolo e os desvios causados pela anisotropia sejam iguais a zero. Tanto a 

interacção dipolar como as interacções anisotrópicas que provocam alargamento dos 

sinais de NMR têm dependências geométricas do tipo (3cos2θ − 1). Assim, o ângulo 54,74º 

anula esta expressão, permitindo anular os efeitos das interacções dipolares e 

anisotrópicas.45 

Como será descrito em detalhe no capítulo 3, determinados aspectos estruturais do 

macrociclo βCD, nomeadamente as conformações das unidades de glicose, reflectem-se 

nas características dos sinais de vários átomos de carbono. Deste modo, utilizou-se a 

espectroscopia de 13C CP MAS NMR para caracterizar os compostos de inclusão e avaliar 

possíveis alterações estruturais causadas pela variação da água de hidratação          

(variação da HR). 

Espectroscopia vibracional 

 As espectroscopias vibracionais, em particular a espectroscopia de absorção no 

Infravermelho (FTIR) e de difusão de Raman (FT-Raman), são úteis na identificação de 

compostos de inclusão no estado sólido.46, 47 Nalguns casos, determinadas bandas da 

molécula incluída (hóspede) experimentam pequenos desvios de frequência em relação à 

molécula não complexada.48 - 51 Em alternativa, a variação da intensidade relativa de 

diversas bandas características, tanto do hóspede como da βCD, é utilizada como 

indicação da formação de compostos de inclusão. No que diz respeito à βCD, esta 

variação reflecte alterações conformacionais na estrutura do macrociclo.28 Assim, a 

espectroscopia de FT-Raman é também usada para sondar alterações provocadas pela 

variação da HR ao nível da estrutura da βCD e dos seus compostos de inclusão. 
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Difracção de raios-X de pós 

 A difracção de raios-X de pós (PXRD) apresenta elevada utilidade para avaliar a 

formação de compostos de inclusão sólidos. Na prática, esta metodologia baseia-se na 

comparação directa dos difractogramas de pós do suposto composto de inclusão, da CD e 

do hóspede (quando é sólido). De um modo geral, a observação de um difractograma 

diferente aponta no sentido da formação do composto de inclusão. 52 - 60 A análise de     

raios-X de monocristal é usada para estabelecer a estrutura cristalina e a geometria precisa 

de compostos de inclusão. No entanto, este método não é usado em caracterização de 

rotina deste tipo de compostos pois exige monocristais de elevada qualidade, que nem 

sempre se obtêm.28, 61 Nestes casos, a PXRD assume um papel fundamental uma vez que 

permite identificar o tipo de empacotamento cristalino dos compostos de inclusão com 

base no conceito de isoestruturalidade.62, 63 No presente trabalho, a PXRD além de ser 

utilizada no estudo da formação dos compostos de inclusão é usada também na 

identificação do tipo de estrutura cristalina de cada um deles. Além disso, é utilizada na 

investigação das alterações estruturais, em especial na variação da cristalinidade, devido à 

variação da HR. 
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RESUMO 

Foi efectuada uma breve abordagem ao desenvolvimento histórico da química das 

CDs, focando as etapas fundamentais da sua evolução científica. Posteriormente, 

foram expostas algumas das principais aplicações das CDs a nível industrial, científico 

e tecnológico, evidenciando assim o elevado interesse prático destes compostos. 

Evidenciada a importância das CDs em diversas áreas, apresentaram-se as principais 

características destes compostos hospedeiros, descrevendo a sua preparação e 

apresentando os diversos elementos que constituem esta família de compostos. 

Enquanto as CDs naturais foram tratadas com mais pormenor, as CDs modificadas e 

as CDs de anel largo foram abordadas sucintamente. No que diz respeito às CDs 

naturais, destacaram-se as propriedades estruturais que lhes conferem a capacidade 

para formarem compostos de inclusão com uma vasta gama de moléculas. 

Relativamente a estes compostos hóspede-hospedeiro, foram evidenciadas algumas 

das principais características, em particular, as interacções envolvidas neste fenómeno 

de inclusão e as estruturas cristalinas que exibem. 

Após a abordagem geral às CDs, apresentou-se em pormenor a estrutura cristalina 

hidratada da βCD, uma vez que possui características estruturais únicas que lhe 

proporcionam um destaque científico entre os restantes membros desta numerosa 

família de compostos. De facto, a extensa malha tridimensional de ligações de 

hidrogénio entre os vários grupos OH da própria CD e das moléculas de água, 

distribuídas pelo interior da cavidade e pelos espaços entre os macrociclos, 

juntamente com os vários tipos de desordem dinâmica existentes e com um 

mecanismo de hidratação/desidratação interessante, fazem com que os hidratos 

cristalinos de βCD sejam estruturas modelo para o estudo de sistemas biomoleculares 

bastante mais complexos. 
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2.1 - CICLODEXTRINAS: DA DESCOBERTA À APLICAÇÃO 

 Historicamente, o desenvolvimento da química das CDs pode ser dividido em três 

períodos de tempo distintos. O primeiro, entre 1891 e 1930, denominado “a descoberta de 

dois cristais”, restringe-se fundamentalmente à descoberta das CDs, sem se conseguir 

esclarecer a sua estrutura química. No segundo período, de 1930 a 1970, designado         

“da estrutura aos compostos de inclusão”, é definida a estrutura deste tipo de compostos 

e são determinadas as suas principais características. Desta caracterização emerge a 

importância prática das CDs, uma vez que é descoberta a capacidade para formarem 

compostos de inclusão. De 1970 até ao presente, tem-se assistido a uma evolução muito 

importante da utilização das CDs, não apenas ao nível da investigação científica mas 

também ao nível da aplicação industrial. Assim, este terceiro período intitula-se               

“da investigação à aplicação industrial”. 

2.1.1 - A descoberta de dois cristais 

 Remonta à última década do século XIX a primeira referência a uma substância que, 

anos mais tarde, viria a ser identificada como sendo CD. Em 1891, o cientista A. Villiers 

isolou cerca de 3 g de uma substância cristalina a partir da degradação bacteriana de 1 kg 

de amido. Uma vez que esta substância apresentava propriedades semelhantes à celulose 

foi chamada celulosina. Já neste primeiro trabalho, foi observada a existência de dois 

tipos diferentes de cristais, correspondendo, provavelmente,  às actuais ciclodextrina-α 

(αCD) e ciclodextrina-β (βCD).1  

 Nos primeiros anos do século XX, ao estudar a digestão bacteriana do amido em 

diversas culturas bacterianas, F. Schardinger isolou pequenas quantidades de duas 

substâncias cristalinas. Verificou que apresentavam características semelhantes às 

celulosinas de Villiers e chamou-lhe dextrinas. Identificou a dextrina produzida em maior 

quantidade como dextrina-α e a outra como dextrina-β. Durante a investigação das 

dextrinas isolou e identificou o microrganismo que as produzia chamando-lhe Bacillus 

macerans.1, 2 
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2.1.2 - Da estrutura aos compostos de inclusão 

 Durante os anos trinta, K. Freudenberg e os seus colaboradores, baseando-se na sua 

própria investigação e em alguns trabalhos publicados por P. Karrer e A. Miekeley, 

descreveram o primeiro esquema experimental para isolar fracções puras das dextrinas 

cristalinas de Schardinger. Apresentaram estas dextrinas como estruturas cíclicas formadas 

por várias unidades de maltose, envolvendo apenas ligações glicosídicas do tipo α-(1 4) 

e, em consequência destas características estruturais, passaram a designá-las por 

ciclodextrinas. Anos mais tarde, mais precisamente em 1948, este mesmo investigador 

isolou a ciclodextrina-γ (γCD), apresentou a sua estrutura e descobriu que as CDs 

possuíam capacidade para formar compostos de inclusão. 

 No início da década de cinquenta, dois grupos de investigação, liderados por            

D. French e F. Carmer, estudaram intensivamente a produção enzimática de CDs, 

caracterizaram-nas verdadeiramente e descreveram as suas propriedades físico-químicas. 

Além disso, enquanto D. French desvendava a formação de CDs maiores que a γCD, o 

cientista F. Carmer estudava sistematicamente a capacidade das CDs para formarem 

compostos de inclusão.3 

No final dos anos sessenta, eram já conhecidos os métodos de produção de CDs à 

escala laboratorial, bem como as principais características estruturais, as propriedades 

físico-químicas e a capacidade para formarem compostos de inclusão. Já nessa altura, as 

CDs eram vistas como moléculas muito promissoras, particularmente para aplicações a 

nível industrial. Contudo, eram substâncias muito dispendiosas uma vez que a sua 

disponibilidade era muito reduzida. Além disso, pensava-se que apresentavam toxicidade 

elevada, questionando-se a possibilidade da sua utilização em produtos para consumo 

humano.1 

2.1.3 - Da investigação à aplicação industrial 

 Nos anos setenta, após estudos toxicológicos adequados, concluiu-se que as CDs 

não apresentam um nível de toxicidade que impedisse a sua utilização em produtos para 

consumo humano. Por outro lado, pelo facto de apresentarem diversos grupos hidroxilo 

reactivos, começou a preparação de CDs modificadas, aumentando consideravelmente a 

sua funcionalidade e potencialidade prática. Além disso, verificou-se que a inclusão em 
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CDs pode alterar algumas das propriedades físico-químicas da molécula incluída. Estas 

descobertas importantes, aliadas ao aparecimento da produção industrial de CDs (início 

dos anos 80), originaram a expansão da investigação científica baseada neste tipo de 

compostos (Figura 2.1).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Evolução do número total de publicações científicas envolvendo CDs, 
entre 1970 e 2003. Pesquisa efectuada na base de dados ISI Web of Science 
(http://isi4.isiknowledge.com/portal.cgi), contabilizando apenas os artigos cujo título 
apresenta o termo cyclodextrin. 

Em consequência do crescimento constante da investigação envolvendo CDs, o 

número de produtos industriais que contêm CDs e o número de processos tecnológicos 

que utilizam estes compostos têm aumentado continuamente.4 Hoje em dia, a utilização 

de CDs e seus derivados estende-se por uma vasta gama de produtos de origem 

industrial, tais como, produtos farmacêuticos, alimentares, perfumes e cosméticos, 

plásticos, pesticidas, colas, têxteis, papel, material fotográfico, etc. Além disso, esta família 

de compostos é também utilizada em diversos processos analíticos, (formulação, 

estabilização e separação) e nalguns processos biotecnológicos.5 - 7  Devido à grande 

quantidade, diversidade e versatilidade das aplicações de CDs, exemplificar-se-ão, de 

uma forma muito sucinta, somente as mais significativas. 

Indústria farmacêutica 

 A alteração das propriedades dos fármacos (princípios activos) em consequência da 

inclusão em CDs foi a primeira aplicação conhecida, continuando, actualmente, a ser uma 

das aplicações mais importantes.8 Em termos práticos, a utilização de CDs na formulação 
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de medicamentos visa o aumento da biodisponibilidade do fármaco, através da melhoria 

de determinadas propriedades, como por exemplo: 

 aumento da solubilidade, melhorando assim a absorção pelo organismo e 

possibilitando a preparação de soluções aquosas; 

 estabilização química, evitando auto-decomposição, polimerização e degradação 

provocadas pelo ar, humidade ou luz; 

 estabilização física, evitando fenómenos de volatilização ou sublimação; 

 melhoria da aceitabilidade, quando o fármaco possui mau odor ou mau sabor; 

 redução de efeitos paralelos indesejáveis, por permitir uma libertação 

controlada. 

Existem diversos medicamentos que são comercializados (tabela 2.1) e que ilustram a 

estabilização, o aumento da solubilidade, a melhoria da absorção ou a redução de efeitos 

paralelos de fármacos instáveis, pouco solúveis ou “irritantes”, devido à sua inclusão em 

CDs.5, 9 - 16 

Tabela 2.1 – Exemplos de produtos farmacêuticos aprovados e comercializados que 
contêm CDs.5 

fármaco nome comercial indicação 

piroxicam - βCD Brexin, Cicladol analgésico, anti-inflamatório 

benexate - βCD Ulgut, Lonmiel anti-ulceroso 

chordiazepoxide - βCD Transillium tranquilizante 

cefotian-hexetil - αCD Pansporin T antibiótico 

itraconazol - HPβCD Sporanox infecções fúngicas e virais 

Indústria alimentar 

 Um dos objectivos da tecnologia alimentar é investigar e desenvolver novos 

compostos que permitam melhorar a qualidade dos produtos alimentares. Neste sentido, 

as CDs têm sido alvo de investigação e são utilizadas num elevado número de produtos 

de origem alimentar, com diversas finalidades. Devido à sua capacidade para formarem 

compostos de inclusão, permitem proteger, estabilizar e controlar a libertação dos 
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constituintes desejados de diversos alimentos. Por outro lado, são usadas para remover ou 

mascarar componentes indesejáveis dos produtos alimentares.5, 6, 17, 18  

 Em geral, os aromas/sabores naturais ou artificiais são substâncias voláteis que se 

deterioram facilmente (são pouco estáveis química e fisicamente). Alguns deles, como por 

exemplo terpenóides e derivados do fenilpropano, são protegidos após inclusão em CDs. 

Esta protecção evita não apenas a sua volatilização mas também proporciona a sua 

estabilização por longos períodos de tempo, à temperatura ambiente. Além disso, esta 

estabilização é conseguida mesmo em situações mais rigorosas de conservação e 

preparação dos alimentos. A inclusão em CDs de substâncias adoçantes, como por 

exemplo o aspártamo, estabiliza e melhora o seu sabor.6 

 Como foi referido anteriormente, as CDs são também utilizadas para remoção de 

constituintes indesejados dos alimentos. Por exemplo, o sabor azedo dos sumos de 

citrinos, causado pela presença de limonóides e flavonóides, é um problema desta 

indústria. Actualmente, são utilizadas CDs para remover e mascarar alguns dos 

compostos responsáveis por este sabor desagradável.6, 17 

Uma das aplicações mais significativa na indústria alimentar é a preparação de 

produtos com baixo teor de colesterol. A manteiga é o exemplo mais importante, mas 

também já é extraído colesterol de queijos e mesmo de ovos utilizando CDs.5, 18 

Indústria têxtil, perfumes e cosméticos 

 A indústria têxtil é também uma área para a qual as CDs apresentam cada vez 

maior importância e representam já uma nova classe de substâncias auxiliares. A principal 

aplicação das CDs nesta indústria baseia-se na incorporação de CDs em fibras, ligadas 

quimicamente ou absorvidas, proporcionando novas formas de preparação de têxteis 

perfumados, com libertação lenta do perfume. O efeito contrário, ou seja, a retenção de 

odores desagradáveis, como por exemplo suor, também é conseguido com a utilização 

deste tipo de compostos.5, 19 - 21 

A preparação de perfumes e cosméticos é outra área onde as CDs são já utilizadas 

com vários objectivos, nomeadamente na diminuição da volatilidade dos perfumes e na 

libertação controlada de fragrâncias em detergentes e ambientadores. As vantagens mais 

importantes do uso de CDs neste sector industrial são a solubilização, a protecção, a 

estabilização e a liberatação controlada de fragrâncias e perfumes.6, 22 
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Processos analíticos  

 Uma das principais aplicações das CDs é a utilização em processos de separação, 

aproveitando a sua capacidade de selectividade molecular em termos de forma e tamanho 

através do processo de inclusão. Além disso, apresentam capacidade para discriminar 

isómeros posicionais, grupos funcionais e enantiómeros. Estas características fazem deste 

tipo de moléculas agentes muito úteis para uma extensa variedade de técnicas de 

separação e, por isso, as diversas CDs têm sido utilizadas numa extensa gama de técnicas 

cromatográficas. Adicionalmente, as CDs são usadas para aumentar a estabilidade da 

substância a analisar, prevenir a absorção não específica e promover a detecção de 

determinada substância a analisar.5, 7, 23 - 27 

Processos biotecnológicos 

 Nos últimos anos, a utilização de CDs em biotecnologia tem experimentado um 

rápido desenvolvimento. Grande parte dos processos biotecnológicos, como por exemplo 

bioconversão e fermentação, envolvem transformações catalizadas enzimaticamente de 

substratos orgânicos, em meio aquoso. As principais dificuldades que podem surgir neste 

tipo de processos são:  

 o substrato orgânico é hidrófobo, por isso pouco solúvel em meio aquoso; 

 a enzima é sensível aos efeitos tóxicos do substrato ou é afectado por inibidores 

que podem ser os próprios produtos da transformação; 

 o substrato ou o produto é instável nas condições a que ocorre a transformação; 

 o isolamento do produto é difícil. 

A utilização de CDs neste tipo de processos permite aumentar a solubilidade do substrato 

no meio aquoso, reduzir a sua toxicidade ou eliminar a acção dos inibidores, tirando 

partido da sua capacidade para formar complexos e alterar as propriedades dos hóspedes. 

Uma vez que a presença de CDs não prejudica a acção enzimática, a biotransformação 

pode ser intensificada (acelerada ou efectuada a concentrações de substrato mais 

elevadas). Por outro lado, a recuperação dos produtos envolve invariavelmente uma 

separação a partir de uma solução aquosa diluída. A capacidade das CDs para formarem 
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compostos de inclusão insolúveis tem sido explorada na separação selectiva de produtos 

formados em processos biotecnológicos.5 - 7, 28 

Protecção ambiental 

 Apesar das CDs não serem aplicadas de forma significativa nesta área, poderão vir a 

ter um papel muito importante ao nível da ciência ambiental em termos de solubilização 

de contaminantes orgânicos, remoção de poluentes orgânicos e metais pesados dos solos, 

das águas e da atmosfera. Presentemente, uma das aplicações em investigação e que 

poderá ser implementada a breve prazo será a remoção de substâncias altamente tóxicas 

dos efluentes da indústria química, como pesticidas e seus intermediários, utilizando 

CDs.5 - 7 

Considerando a diversidade e a importância das aplicações apresentadas, e outras 

igualmente significativas que ficaram por ilustrar, regista-se que as CDs são um excelente 

exemplo de uma área onde os resultados da investigação científica fundamental têm sido 

desenvolvidos e convertidos em aplicações industriais e tecnológicas. Verifica-se assim 

que a investigação fundamental e aplicada envolvendo CDs continua muito actual e a 

suscitar grande interesse em diversas áreas. 
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2.2 - CICLODEXTRINAS: HOSPEDEIROS NATURAIS 

As CDs são compostos muito utilizados em química supramolecular, em particular 

na formação de estruturas do tipo hóspede-hospedeiro (compostos de inclusão). Por um 

lado, o impacto científico e tecnológico das CDs está associado às suas características 

físico-químicas únicas que possibilitam a sua utilização na preparação de novas estruturas 

supramoleculares com funções reminiscentes de diversos processos biológicos, químicos e 

físicos. Por outro, está também associado à sua elevada versatilidade química, reflectida 

na enorme diversidade de situações e áreas em que são aplicadas. Contudo, que tipo de 

compostos são estes? O que torna as CDs tão interessantes científica e tecnologicamente? 

2.2.1 - Preparação das ciclodextrinas 

 As CDs são compostos de origem natural uma vez que a matéria-prima para a sua 

produção é o amido. Juntamente com a celulose, é um dos produtos principais que 

resultam da fotossíntese nas plantas. Trata-se de um polissacarídeo constituído por dois 

polímeros de D-glicose estruturalmente distintos, amilose e amilopectina. Enquanto a 

amilose é um polímero linear, formado exclusivamente com ligações do tipo α-(1 4), 

originando uma estrutural helicoidal com seis unidades por volta, a amilopectina é um 

polímero ramificado no qual cadeias lineares de unidades de D-glicose unidas por 

ligações α-(1 4) se interligam por ligações α-(1 6) (pontos de ramificação) (Figura 2.2).29 

A preparação de CDs não envolve necessariamente qualquer tipo de tratamento 

químico, resultando apenas da digestão bacteriana do amido. Esta digestão é efectuada 

por diversos microrganismos, nomeadamente Bacillus macerans, Klebsiela oxytoca, Bacillus 

circulans e Alkalophylic bacillus Nº. 38-2, uma vez que produzem a enzima 

glicosiltransferase da ciclodextrina (CGTase).1 Na degradação do amido por acção da 

CGTase, as cadeias lineares de D-glicose unidas por ligações α-(1 4) são transformadas 

em estruturas cíclicas, as CDs, através de uma reacção de transglicosilação, também 

conhecida como ciclização.30 - 32 
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Figura 2.2 – Estruturas parciais representativas das moléculas que constituem o 
amido: amilopectina (estrutura ramificada) e amilose (estrutura linear helicoidal). 

Uma vez que a CGTase não é totalmente específica, são produzidos vários 

oligossacarídeos cíclicos com números de unidades de glicose diferentes. Apesar de ser 

possível a formação de pequenas quantidades de CDs com maiores dimensões, 

nomeadamente com 9 e 10 unidades de α-D-glicose, as fracções principais contém 

estruturas em anel com 6, 7 e 8 unidades, ou seja, ciclodextrina-α (αCD), ciclodextrina-β 

(βCD) e ciclodextrina-γ (γCD), respectivamente (Figura 2.3). No entanto, não se verifica a 

formação de CDs com um número de unidades de glicopiranose inferior a 6, 

provavelmente devido a impedimento estereoquímico.3, 33 

Pode afirmar-se que a preparação de CDs é fundamentada em quatro etapas 

principais: 

i) cultura de microrganismos que produzam a enzima CGTase; 

ii) separação da enzima do meio, seguida de concentração e purificação; 

iii) conversão enzimática do amido, em dextrinas cíclicas e não-cíclicas; 

iv) separação das CDs da mistura resultante da conversão enzimática, seguida de 

purificação e cristalização. 

Uma parte significativa do êxito da investigação e da aplicação industrial e tecnológica 

das CDs está intimamente relacionada com o seu processo de preparação. Como se pode 

verificar, a disponibilidade da matéria-prima (amido) para a sua produção, além de ser 

muito elevada, é pouco dispendiosa. Por outro lado, a tecnologia utilizada consiste numa 
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conversão enzimática relativamente simples, não acarretando quaisquer tipos de 

problemas ambientais.34 

Todas estas características, aliadas às propriedades estruturais únicas, fazem com 

que as CDs sejam das moléculas mais utilizadas na formação de compostos de inclusão, 

entre a vasta gama de compostos hospedeiros. 

Figura 2.3 – Estrutura de αCD, βCD e γCD. 

2.2.2 - Ciclodextrinas naturais 

As CDs são uma família de oligossacarídeos cíclicos constituídos por unidades de 

glicopiranose, unidas através de ligações α-(1 4). Os elementos desta família mais 

importantes, mais estudados e bem caracterizados são a αCD, βCD e γCD. Estas, por se 

formarem espontaneamente na natureza pela acção de determinados microrganismos são 

denominadas ciclodextrinas naturais. 
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Nomenclatura 

A nomenclatura IUPAC das CDs não é utilizada na prática porque estes nomes, 

devido à sua dimensão e complexidade, tornam-se embaraçosos e praticamente 

incompreensíveis.* São conhecidas várias designações para as CDs naturais. Por exemplo, 

a βCD também é conhecida por dextrina-β de Schardinger, ciclomaltohepatose, 

cicloheptaglucano ou ciclohepta-amilose. No entanto, a nomenclatura utilizada com maior 

frequência é o nome ciclodextrina seguido de uma letra do alfabeto grego para distinguir 

o número de unidades de glicose. Assim utiliza-se a letra α para seis unidades, β para 

sete, γ para oito, δ para nove e assim sucessivamente. A designação dextrina teve origem 

no nome dextrose, um sinónimo mais antigo para designar a D-glicose.2 

Propriedades estruturais 

 As propriedades estruturais fazem com que as CDs naturais (αCD, βCD e γCD) 

apresentam características únicas, tornando-as muito interessantes cientificamente. 

Tratam-se de oligossacarídeos cíclicos formados por unidades de glicose que, além de 

estarem unidas por ligações do tipo α-(1 4), adoptam uma conformação em cadeira 4C1. 

Em consequência desta conformação e tipo de ligação, apresentam uma estrutura em 

forma de cone truncado oco, uma vez que todas as unidades de glicose se encontram 

alinhadas com os grupos hidroxilo secundários (O2―H e O3―H) para o mesmo lado (orla 

maior) e os hidroxilos primários (O6―H) no outro lado (orla menor) (Figuras 2.4 e 2.5; 

tabela 2.2).35, 36 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Representação da unidade de glicose com conformação em cadeira 4C1 e 
respectivo esquema de numeração. 

                                                                 
* O nome IUPAC da βCD é: 5,10,15,20,25,30,35-hepta-kis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-
tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49-tetradecol. 
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Figura 2.5 – Estruturas vistas a partir da orla superior (em cima), representação 
esquemática tridimensional e respectivas dimensões (em baixo) de αCD, βCD e γCD; 
as estruturas foram preparadas com o programa Mercury. 

Tabela 2.2 – Características das ciclodextrinas naturais.37 

Parâmetro αCD βCD γCD 

Número de unidades de glicose 6 7 8 

Massa molecular /g mol–1 972 1135 1297 

Solubilidade em água a 25 ºC /g 10–3mL–1 12.7 18.8 25.6 

Diâmetro da cavidade / Å 4.7 – 5.3 6.0 – 6.5 7.5 – 8.3 

Altura do cone / Å 7.9 ± 0.1 7.9 ± 0.1 7.9 ± 0.1 

Diâmetro da orla superior / Å 14.6 ± 0.4 15.4 ± 0.4 17.5 ± 0.4 

Volume aproximado da cavidade / Å 3 174 262 427 

Água de hidratação, % (m/m) 10.2 13.2 – 14.5 8.3 – 17.7 

A estrutura das CDs naturais (αCD, βCD e γCD) é caracterizada por uma rigidez 

assinalável que resulta, fundamentalmente, da estabilização proporcionada pelo anel de 

ligações de hidrogénio intramoleculares entre grupos hidroxilo secundários (O2―H e 

O3―H) de unidades de glicose adjacentes: O2(n)…O3(n-1). Além de estabilizar o 

alinhamento das unidades de glicose relativamente às unidades adjacentes (orientação 

cis), o anel de ligações de hidrogénio condiciona também a liberdade conformacional do 

macrociclo. Esta fica limitada à rotação dos grupos hidroxilo O6―H em torno das     

5.7Å 7.8Å

αCD 
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ligações C5―C6 e a alguns movimentos rotacionais das ligações glicosídicas, 

C1(n)―O4(n–1)―C4(n–1). A rotação do grupo hidroxilo O6―H em torno da ligação 

C5―C6 possibilita duas orientações do ângulo de torção O5―C5―C6―O6, (–)gauche e 

(+)gauche (Figura 2.5). No entanto, a conformação (–)gauche, quando o grupo hidroxilo se 

encontra direccionado para o lado de fora da cavidade, é muito mais frequente. A 

orientação (+)gauche, isto é, o grupo hidroxilo O6―H apontando para o centro da 

cavidade, é muito menos frequente, observando-se esporadicamente devido a exigências 

de empacotamentos cristalinos ou a ligações de hidrogénio com moléculas incluídas na 

cavidade.33, 38, 39 

Figura 2.6 – Representação estrutural de unidades de glicose em cadeira 4C1 com o 
grupo O6―H numa orientação (–)gauche (esquerda) e (+)gauche (direita); as ligações 
que apresentam liberdade rotacional estão assinaladas pela seta circular azul. As 
figuras foram elaboradas com o programa Chem3D. 

Uma das características estruturais mais importantes das CDs naturais está 

relacionada com a disposição dos grupos hidrófobos e hidrófilos. Enquanto os grupos 

hidroxilo ocupam as orlas do cone, tanto a orla superior (maior) como a orla inferior (mais 

pequena), a parede interior da cavidade encontra-se revestida com os hidrogénios dos 

grupos C3―H e C5―H e pelos oxigénios éter O4 (Figura 2.7). Fruto desta disposição, o 

enquanto o interior da cavidade apresenta carácter hidrófobo, o exterior do macrociclo 

exibe carácter hidrófilo, fazendo com que as CDs sejam globalmente solúveis em água. 

Deste modo, as cavidades das CDs proporcionam uma matriz hidrófoba em meios 

aquosos, criando um ambiente micro-heterogéneo.33 

 As CDs naturais são solúveis em água e cristalizam na forma de hidratos com 

moléculas de água no interior da cavidade e entre os macrociclos. Apesar de serem 
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diferentes, apresentam o mesmo tipo de estrutura cristalina, estrutura em gaiola com um 

empacotamento das moléculas tipo espinha de arenque (Figura 2.8).  

Figura 2.7 – Representação estrutural da βCD vista (a) da orla superior (anel de 
grupos OH secundários), (b) da orla inferior (anel de grupos OH primários) e, (c) e (d) 
lateralmente. As figuras foram preparadas com o programa Mercury. 

Compostos de inclusão 

 As características estruturais das CDs naturais em geral, e a sua cavidade hidrófoba 

em particular, proporcionam-lhe capacidade para formarem compostos de inclusão com 

uma extensa variedade de moléculas.40 Aparentemente, estas moléculas (hóspedes) 

apenas têm que possuir dimensões de modo a entrarem total ou parcialmente na cavidade 

das CDs.3, 41 

Interacções envolvidas 

A formação de complexos de inclusão envolvendo CDs como moléculas 

hospedeiras constitui um modelo para mimetização da acção enzimática, isto é, para o 

estudo das interacções enzima-substracto.42, 43 Deste modo, a compreensão do processo de 

inclusão, ou seja, o estudo das interacções mais importantes - forças motrizes - envolvidas 
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na formação dos compostos de inclusão reveste-se de enorme importância. Apesar do 

elevado número de investigações para elucidar a formação de complexos, o mecanismo 

de inclusão e a quantificação das forças motrizes, este assunto permanece pouco claro e 

controverso.44, 45 No entanto, é consensual que as interacções envolvidas na formação de 

compostos de inclusão podem incluir interacções electrostáticas, interacções de Van der 

Walls, ligações de hidrogénio e interacções hidrófobas. Estas interacções podem actuar 

simultaneamente na formação de um dado composto de inclusão, e a extensão com que 

cada uma dela actua depende das características da molécula a incluir. Contudo, deve 

mencionar-se que foram já observadas interacções do tipo C―H…O46, 47, C―H…N48, e 

C―H…π49 entre as paredes da cavidade da CD e o hóspede. 

De um modo geral, enquanto as interacções de Van der Walls e hidrófobas são 

apresentadas como interacções mais importantes para o processo de complexação, as 

ligações de hidrogénio e as interacções electrostáticas apresentam uma contribuição mais 

significativa para a estrutura conformacional do composto de inclusão.44 

Estruturas cristalinas 

 Na maior parte dos casos, os compostos de inclusão envolvendo CDs naturais são 

preparados em solução aquosa. Quando um composto de inclusão é preparado no estado 

sólido a partir de uma solução aquosa, apresenta, geralmente, estrutura cristalina. As 

estruturas cristalinas dos compostos de inclusão com CDs são classificadas em três tipos 

distintos: gaiola, canal ou camada (Figura 2.8). 38, 50 

A estrutura em gaiola é possível quando o hóspede é suficientemente pequeno de 

modo a ficar completamente incluído na cavidade da CD. Por exemplo, a βCD forma 

compostos de inclusão que apresentam este tipo de estrutura cristalina com moléculas tais 

como metanol, etanol, etileno glicol, dimetil-sulfóxido (DMSO) e muitas outras. Na      

figura 2.9 é apresentada a estrutura cristalina do composto de inclusão de DMSO em βCD 

(estequiometria 1:1), com um grupo espacial P21 e as moléculas de βCD dispostas num 

arranjo estrutural em gaiola.38, 50 - 53 
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Figura 2.8 – Modos de empacotamento cristalino das CDs nos compostos de inclusão: 
gaiola (a), camada (b) e dois tipos de estrutura em canal, cabeça-com-cabeça (c) e 
cabeça-com-cauda (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Estrutura cristalina do composto de inclusão de DMSO em βCD, vista ao 
longo do eixo cristalográfico a; para clarificar a imagem não se apresentam as 
moléculas de água e os átomos de hidrogénio. 
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o c 

a 

A estrutura cristalina com um empacotamento em canal pode ser classificada, 

genericamente, em dois tipos: cabeça-com-cabeça ou cabeça-com-cauda. As estruturas em 

canal são obtidas com uma vasta gama de moléculas que, de um modo geral, possuem um 

comprimento superior à altura de uma cavidade simples. Deste modo, podem ser 

incluídas por duas ou mais moléculas de CD. Resultam, fundamentalmente, da formação 

de dímeros de CDs por acção cooperativa das ligações de hidrogénio entre as próprias 

CDs, formando colunas longas. Para exemplificar este tipo de empacotamento cristalino 

apresenta-se a estrutura do composto de inclusão do 1,12-dodecanodiol em βCD           

(Figura 2.10).38, 50, 54, 55 

Figura 2.10 – Estrutura cristalina em canal referente ao composto de inclusão                           
βCD–1,12-dodecanodiol, vista ao longo do eixo cristalográfico b; as moléculas de água 
e os átomos de hidrogénio não são apresentados. 

Para finalizar, a estrutura cristalina resultante do empacotamento em camada é 

considerada um caso intermédio entre as estruturas em gaiola e em canal. De um modo 

geral, é observada quando o hóspede é demasiado volumoso para entrar completamente 

na cavidade. Deste modo, enquanto parte da molécula é incluída na cavidade da CD a 

restante é acomodada no espaço entre camadas. Como exemplo do empacotamento em 

camada, é apresentada na figura 2.11 a estrutura cristalina do composto de inclusão da 

αCD com m-bromofenol. 33, 38, 50, 56 
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o 

a 

b 

Figura 2.11 – Estrutura cristalina em camada correspondente ao composto de inclusão               
αCD−m-bromofenol, vista ao longo do eixo c; por clareza, as moléculas de água e os 
átomos de hidrogénio não são apresentados. 

As estruturas dos compostos de inclusão cristalinos são controladas pelas 

características intrínsecas do macrociclo e por considerações de empacotamento cristalino. 

Sabe-se que o fenómeno da inclusão em CDs é governado pelas características 

geométricas e propriedades físicas da cavidade. De facto, a geometria da cavidade assume 

uma importância primordial na selecção das moléculas a incluir e no estabelecimento das 

interacções hóspede-hospedeiro. Considerando uma molécula de CD isolada, ambos os 

lados da cavidade estão abertos. Deste modo, os hóspedes podem penetrar para dentro do 

anel tanto por um lado como pelo outro. No entanto, em compostos de inclusão no estado 

sólido, o espaço disponível para acomodação do hóspede é limitado pelo arranjo 

molecular (empacotamento) na rede cristalina.38 Contudo, esta ideia é algo controversa 

por não ser consensual se a estrutura do composto de inclusão é regulada pelo 

empacotamento cristalino ou se é a geometria do composto que determina o tipo de 

estrutura cristalina.50 

Propriedades dos hóspedes 

As propriedades físico-químicas dos hóspedes são frequentemente modificadas em 

consequência da inclusão nas CDs, como foi referido e exemplificado anteriormente.† O 

desenvolvimento e as aplicações práticas dos compostos de inclusão resultam deste 

                                                                 
† Na secção onde se apresentaram as principais aplicações das CDs, foram exemplificados diversos casos. 
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fenómeno. Deste modo, a investigação dos compostos de inclusão em CDs continua a 

apresentar elevada importância. 

2.2.3 - Ciclodextrinas modificadas 

 As CDs naturais continuam a ser objecto de elevado número de investigações e 

aplicações. Contudo, são moléculas que apresentam rigidez estrutural e apresentam 

utilização limitada, condicionada pelo tamanho, forma e disponibilidade de grupos 

funcionais. No sentido de diminuir estas limitações, aumentando a versatilidade química 

e as potencialidades das CDs, têm sido preparados inúmeros compostos a partir das CDs 

naturais. Entre o elevado número deste tipo de compostos, denominados naturalmente 

por CDs modificadas, destacam-se as CDs substituídas quimicamente e as CDs 

ramificadas. 

Ciclodextrinas substituídas quimicamente 

 As CDs são modificadas quimicamente por várias razões, desde a simples 

modificação para encontrar ou aumentar a solubilidade num solvente desejado, até a 

modificações muito complexas para investigação de mecanismos de reacções catalisadas 

enzimaticamente. A estratégia e o tipo de modificação dependem do objectivo pretendido 

com o produto final.57 - 59 

 A possibilidade de modificar quimicamente as CDs naturais resulta da existência de 

grupos hidroxilo secundários (O2―H e O3―H) e primários (O6―H) em cada unidade de 

glicopiranose. Quaisquer tipos de modificações têm lugar nestes grupos que não são 

equivalentes quimicamente. Os grupos OH da posição-6 são os mais básicos (e muitas 

vezes os mais nucleófilos), os OH da posição-2 são os mais ácidos e os grupos hidroxilo da 

posição-3 são os mais inacessíveis. Assim, é possível modificar completamente as CDs por 

substituição de todos os grupos OH por outro grupo funcional. Além disso, aproveitando 

o comportamento químico diferenciado dos três tipos de grupos hidroxilo, é possível 

efectuar mono-, di-, tri- e per-modificações, ou seja, substituir, respectivamente, um, dois, 

três ou todos os grupos OH de uma das posições (tanto de O2―H, como O3―H e  

O6―H).60, 61 
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 Tirando partido destas potencialidades podem ser preparados inúmeros compostos 

que resultam da modificação química das CDs naturais. Desde simples substituições por 

grupos metilo até grandes moléculas orgânicas, passando por grupos funcionais 

inorgânicos, não esquecendo as ciclodextrinas poliméricas‡, existe uma imensa variedade 

de CDs substituídas quimicamente.62 

Ciclodextrinas ramificadas 

 Em grande parte dos casos, as CDs ramificadas são preparadas através de reacções 

enzimáticas. Como o próprio nome indica, derivam das CDs naturais, possuindo um ou 

mais “braços laterais” (ramificações) formados por cadeias lineares de sacarídeos. São 

classificadas em CDs ramificadas homogéneas, quando a cadeia lateral é formada apenas 

por unidades de glicose ou malto-oligossacarídeos, e em heterogéneas, se a cadeia lateral 

possuir ou for formada por unidades de galactose ou manose (Figura 2.12).62, 63  

Figura 2.12 – Representação esquemática de estruturas de duas CDs ramificadas 
homogéneas: ramificação simples (a) e ramificação dupla (b). 

 A preparação de CDs ramificadas tem sido efectuada com dois objectivos principais. 

Por um lado, melhorar as propriedades de solubilidade relativamente às CDs naturais. 

Por outro, aumentar a sua especificidade ao nível do organismo, uma vez que a galactose, 

a manose e outros hidratos de carbono têm receptores específicos nos tecidos animais.62 

                                                                 
‡ Compostos formados por duas ou mais CDs ligadas covalentemente. 

 

 

(a)

(b) 
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 Desde o início da década de 90, as modificações químicas de CDs têm progredido a 

ritmo estonteante. A título de exemplo, um artigo sobre este assunto publicado no terceiro 

volume da série de livros entitulada Comprehensive Supramolecular Chemistry apresenta 865 

referências bibliográficas.62 Este crescimento tem possibilitado o alargamento dos 

horizontes da investigação científica baseada em CDs e da sua utilização prática. 

2.2.4 - Ciclodextrinas de anel largo 

 A formação de pequenas quantidades de CDs de anel largo, ou seja, 

oligossacarídeos cíclicos constituídos por um número de unidades de D-glicose α-(1 4) 

superior a oito, juntamente com as CDs naturais, a partir da degradação do amido por 

acção da CGTase, foi descrita por D. French e seus colaboradores no ínicio dos anos 60. No 

entanto, devido a dificuldades de separação e análise, estes compostos foram pouco 

estudados até à última década. Só nos últimos anos (1997), ficou cientificamente 

comprovado que as CGTases podem produzir uma vasta gama de CDs até CD60 (CD com 

60 unidades de glicose)§, para além da α, β e γCD. Além disso, têm sido preparadas CDs 

de anel largo a partir de outras enzimas (4-α-glucanotransferases) semelhantes a CGTase, 

a partir da degradação de amilose e amilopectina de diversas origens.64 - 66 

 Apesar do número de estudos envolvendo CDs de anel largo não ser muito elevado, 

foram já determinadas as estruturas cristalinas da CD9 (ciclodextrina-δ, δCD), CD12 

(ciclodextrina-ε, εCD) e CD14 (ciclodextrina-ι, ιCD) e, mais recentemente, a estrutura de 

uma CD com 26 unidades de glicose.67 - 70 Contrastando com a forma anelar regular das 

CDs naturais, exibem distorção estrutural associada ao aumento do tamanho da CD. 

Enquanto CD9 apresenta apenas uma ligeira deformação anelar, CD10 e CD14 exibem uma 

estrutura muito distorcida em relação às CDs naturais (Figura 2.13).33 

Como foi referido anteriormente, todas as unidades de glicose nas CDs naturais 

apresentam orientação cis, estabilizada por um anel de ligações de hidrogénio 

intramoleculares, O3(n)…O2(n–1). Na CD10 e CD14, o macrociclo evidencia uma estrutura 

deformada devido a duas torções de 180º que originam uma orientação trans entre duas 

unidades de glicose diametricamente opostas (Figura 2.14). Estas duas torções são 

                                                                 
§ Por uma questão de simplificação, utiliza-se a notação CDn para designar uma ciclodextrina de anel largo, 
constituída por n unidades de glicose. 
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estabilizadas por ligações de hidrogénio O3(n)…O2(n–1) e O3(n)…O6(n–1), fazendo com 

que o macrociclo fique dividido em duas partes iguais, com uma estrutura em borboleta. 

Por outro lado, atendendo à elevada flexibilidade das CDs de anel largo, é esperada uma 

extensa gama de conformações em solução aquosa.33, 65 

Figura 2.13 – Estruturas moleculares de CD9 (a) e (b), CD10 (c) e (d) e CD14 (e) e (f), 
vista de topo (em cima) e de lado (em baixo); para clarificação, apenas são 
apresentados os atómos O2 e O3 (vermelho) e C6 (cinzento).33, 68 

Figura 2.14 – Unidades de glicose adjacentes em conformação cis (esquerda) e trans 
(direita); as linhas tracejadas representam ligações de hidrogénio.68 

 Desta família de compostos (CDs), salienta-se o elevado número e a grande 

diversidade de elementos que, aliada às suas propriedades muito particulares, justificam 

o elevado potencial das CDs ao nível da investigação científica e tecnológica, e da 

aplicação industrial. 

(a) (c) 

(d) 

(e) 

(f) (b) 

O3(n) O2(n-1) O3(n-1)

O6(n) 

cis trans 

O2(n) 
O3(n)

O2(n-1)
O3(n-1) 

O6(n-1)B 
O6(n-1)A 

O2(n) 
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2.3 - HIDRATOS CRISTALINOS DE βCD 

O facto das CDs formarem compostos cristalinos hidratados quando são 

cristalizadas a partir de água, confere-lhes um interesse científico assinalável. Os hidratos 

de CDs apresentam características estruturais que os tornam modelos importantes para a 

investigação e compreensão das redes de ligações de hidrogénio, e de agregados de 

moléculas de água presentes em sistemas biomoleculares.71 

2.3.1 - Importância relativa 

As CDs naturais cristalizam na forma de hidratos, com moléculas de água de 

hidratação posicionadas no interior da cavidade e nos espaços intersticiais (entre os 

macrociclos). A quantidade de água por molécula de CD depende do processo de 

cristalização e das condições ambientais a que os cristais estiverem expostos. Contudo, 

quando a cristalização é efectuada a partir de água e os cristais não experimentam 

qualquer tipo de exposição a condições ambientais extremas, verifica-se que as estruturas 

cristalinas de α, β e γCD apresentam, seis, doze e catorze moléculas de água por CD, 

respectivamente. Outro aspecto em comum consiste numa estrutura cristalina idêntica, 

empacotamento em gaiola, resultante do mesmo tipo de arranjo molecular (em espinha de 

arenque).72 - 74 Apesar de diversos aspectos em comum, os hidratos cristalinos das CDs 

naturais apresentam características físico-químicas distintas, destacando-se nitidamente    

a βCD.75 

A importância do hidrato cristalino de βCD, em relação às restantes CDs naturais, 

resulta de propriedades estruturais e dinâmicas únicas. Em especial, a desordem 

orientacional e/ou posicional das moléculas de água e dos grupos OH, as características 

de difusão das moléculas de água através da rede cristalina e o comportamento em termos 

de processo de hidratação/desidratação conferem-lhe um interesse científico relevante.76 

Existem três razões primordiais para a βCD ser utilizada como modelo de estudo 

para sistemas que apresentem redes de ligações de hidrogénio complexas, como é o caso 

das biomoléculas. Em primeiro lugar, apresenta dimensões entre as moléculas orgânicas 

pequenas e as macromoléculas biológicas (por exemplo, polissacarídeos e proteínas), 

exibindo diversas características das últimas. Por outro lado, cada uma das sete unidades 

de glicose contém três grupos OH que, juntamente com as moléculas de água, podem 
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formar redes extensas de ligações de hidrogénio, O―H…O. Por último, os cristais de βCD 

apresentam uma resolução de difracção assinalável (superior a 0.9 Å) e podem crescer até 

volumes de vários mm3, tornando-os extremamente úteis para estudos de difracção de 

neutrões. Assim sendo, a investigação das suas características estruturais pode 

proporcionar resultados que contribuam para uma melhor compreensão de sistemas mais 

complexos, nomeadamente sistemas biomoleculares.76, 77 Consequentemente, os hidratos 

cristalinos de βCD têm sido alvo de diversos estudos, tanto a nível estrutural como 

dinâmico. 

2.3.2 - Estrutura cristalina 

A βCD cristaliza num grupo espacial monoclínico P21, com uma estrutura cristalina 

em gaiola, proporcionada por um arranjo molecular em espinha de arenque, com doze 

moléculas de água por unidade assimétrica (Figura 2.15). 

É sabido que o número de moléculas de água de hidratação depende do processo de 

cristalização e da “história futura” do cristal. Assim, um cristal de βCD que em contacto 

com a solução de cristalização se apresenta como dodecahidrato (12 H2O por βCD), 

quando é exposto a condições ambientais transforma-se em undecahidrato (11 H2O por 

βCD). Em ambos os casos, as moléculas de água de hidratação distribuem-se pelo interior 

da cavidade e pelos espaços entre os macrociclos. Na βCD dodecahidratada, enquanto 

sete moléculas de água se encontram incluídas na cavidade, as restantes cinco ocupam 

espaços intersticiais. De uma forma semelhante, no cristal com onze moléculas de água, 

seis situam-se no interior da cavidade molecular e as restantes ficam entre os     

macrociclos.73, 78, 79 

O tipo de estrutura cristalina é denominado gaiola, uma vez que, como se pode 

observar na figura seguinte, ambas as extremidades (aberturas) de cada cavidade estão 

obstruídas por moléculas adjacentes. Em consequência deste tipo de empacotamento 

cristalino, as cavidades estão isoladas geometricamente umas das outras, não existindo 

vias de difusão directas de uma cavidade para outra (Figura 2.15). 
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Figura 2.15 – Estrutura cristalina de βCD.11H2O, projectado ao longo do eixo c; os 
átomos de hidrogénio foram omitidos para clarificação da figura; esferas vermelhas: 
moléculas de água no interior da cavidade; esferas azuis: moléculas de água dos 
espaços intersticiais.80 

A estrutura cristalina da βCD é caracterizada por três diferentes tipos de 

desordem:80 

i) posicional das moléculas de água; 

ii) orientacional dos grupos hidroxilo (OH) e das moléculas de H2O             

(desordem flip-flop); 

iii) orientacional das ligações C6―O6. 

Desordem posicional das moléculas de água 

No caso do undecahidrato de βCD, à temperatura ambiente, as seis moléculas de 

água inseridas na cavidade, estão distribuídas por um cacho de oito posições discretas, 

próximo da orla menor (grupos hidroxilo primários, O6―H). Destas oito posições, apenas 

uma se encontra completamente ocupada (W4). As restantes (W6, W8, W9, W10, W12, 

W13 e W14)** apresentam uma ocupação média de 0.776 (Figura 2.16). Em cada posição as 

moléculas de água possuem uma orientação definida, determinada pela formação de 

                                                                 
** A posição W11 não aparece representada na figura. 

a 

b 
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ligações de hidrogénio, fazendo com que as distâncias entre átomos de oxigénio de 

posições adjacentes seja cerca de 3Å. As cinco moléculas de água que ocupam espaços 

intersticiais distribuem-se também por oito posições possíveis. Enquanto duas destas 

posições se encontram totalmente ocupadas (W1 e W2), as restantes (W3A, W3B, W5A, 

W5B, W5C e W7) apresentam ocupação média igual a 0.35 (Figura 2.16). 79, 80 

Estes dados sugerem que as moléculas de água que ocupam o interior da cavidade 

apresentam maior densidade ocupacional e menor desordem do que as moléculas 

posicionadas entre os macrociclos. É muito provável que esta restrição de movimentos 

relativa esteja associada com a natureza hidrófoba da cavidade. 

Figura 2.16 – Unidade assimétrica da estrutura cristalina de βCD.11H2O à temperatura 
ambiente (293 K), projectada no plano equatorial da molécula βCD; sombreado claro: 
posições dos átomos de oxigénio permanentemente ocupadas; sombreado escuro: 
posições dos átomos de oxigénio parcialmente ocupadas; ligações sólidas: moléculas de 
água e grupos hidroxilo desordenados orientacionalmente; os saltos rotacionais são 
representados por setas; linhas tracejadas: ligações de hidrogénio; os números a preto 
identificam as diferentes unidades de glicose.33, 80 
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Desordem flip-flop 

 Em virtude de possuir três grupos hidroxilo por unidade de glicose e diversas 

moléculas de água no interior da cavidade e nos espaços intersticiais, a estrutura cristalina 

da βCD exibe um elevado número de ligações de hidrogénio O―H…O, interligadas numa 

malha tridimensional extensa e complexa. Por outro lado, acompanhando a desordem 

posicional das moléculas de água, os grupos hidroxilo da βCD e algumas moléculas de 

água apresentam elevada desordem orientacional, associada a saltos rotacionais dos 

grupos OH e das moléculas H2O (Figura 2.16). 79 - 81 

 À temperatura ambiente, registam-se 53 ligações de hidrogénio O―H…O por 

unidade cristalina assimétrica. Enquanto 35 destas são ligações de hidrogénio normais, as 

restantes 18 são do tipo: 

O―(½H) … (½H)―O 

Neste tipo de pontes de hidrogénio, os átomos de oxigénio apresentam uma distância 

dentro do intervalo correspondente a uma ligação de hidrogénio normal: H―O··· H. No 

entanto, as distâncias (½H) … (½H) são tão pequenas (≈ 1Å) que as posições H não podem 

ser ocupadas em simultâneo, apresentando uma ocupação igual a 0.5. Estas ligações são 

denominadas ligações de hidrogénio flip-flop††, uma vez que resultam de saltos 

rotacionais de grupos OH, representados pelo equilíbrio: 

H―O … H―O  O―H … O―H 

Num dado instante, entre os dois H, apenas um intervém na ligação de hidrogénio; o 

outro roda para formar uma ligação de hidrogénio com um grupo aceitador adjacente e 

vice-versa.82 

Entre todas as ligações de hidrogénio flip-flop destacam-se sete ligações entre os 

grupos hidroxilo secundários de unidades de glicose adjacentes, O2(n)…O3(n–1). 

Curiosamente, este tipo de desordem nas ligações de hidrogénio interglicose 

intramoleculares é uma característica estrutural particular da βCD, não se verificando em 

nenhumas das restantes CDs naturais (αCD e γCD). Além disso, as moléculas de água que 

                                                                 
†† O movimento flip-flop corresponde ao movimento característico de um chinelo. 
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ocupam as posições W1, W2, W3A, W4 e W5A apresentam também desordem flip-flop 

(Figura 2.16). 

Desordem nas ligações C6―O6 

 A ligação C6―O6 pode apresentar duas orientações possíveis. A primeira, quando o 

ângulo de torção O5C5―C6O6 exibe a conformação (–)gauche, a ligação C6―O6 está 

virada para o exterior da cavidade. A segunda, quando o referido ângulo está numa 

conformação (+)gauche, a ligação aponta para o interior da cavidade (observar a figura 2.6, 

página 34). 

 No caso da estrutura cristalina de βCD.11H2O, à temperatura ambiente, enquanto 

seis ligações C6―O6 apresentam uma orientação definida, (–)gauche, a ligação 

C6(2)―O6(2) é duplamente desordenada (–)gauche/(+)gauche. Este tipo de desordem 

corresponde ao movimento de rotação do grupo C6H2―O6H em torno da ligação C6―O6 

e envolve um salto simultâneo de um átomo de oxigénio e três átomos de hidrogénio.80 

 A desordem estrutural do hidrato cristalino de βCD é de natureza dinâmica, uma 

vez que depende da temperatura. Em consequência desta desordem dinâmica, este 

composto cristalino apresenta uma transição de fase desordem-ordem reversível a 227 K 

(−46ºC), relacionada com a organização orientacional dos grupos hidroxilo e ordenação 

posicional das moléculas de água.83 

Contrastando com o comportamento à temperatura ambiente, a 120 K (muito abaixo 

da temperatura da transição de fase), a desordem flip-flop desaparece quase por completo, 

sendo substituída por redes de ligações de hidrogénio ordenadas. Os grupos hidroxilo, 

em particular os OH secundários, encontram-se orientados no mesmo sentido, 

O―H…O―H…O―H, num arranjo denominado homodrómico (Figura 2.17). Este arranjo das 

ligações de hidrogénio resulta de uma optimização do efeito cooperativo, fazendo com 

que os grupos OH se organizem de um modo energeticamente favorável.84 A ausência 

quase total de desordem flip-flop é acompanhada por um decréscimo significativo da 

desordem posicional das moléculas de água e pelo desaparecimento da desordem nas 

ligações C6―O6. À temperatura ambiente, quase todas as posições das moléculas de água 
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se encontram parcialmente ocupadas.‡‡ Contudo, a 120 K as posições possíveis estão 

ocupadas, exceptuando uma delas. Além disso, todas as ligações C6―O6 apresentam a 

mesma orientação.83, 84 

2.3.3 - Mecanismo de hidratação 

A água é essencial à vida, sendo um constituinte omnipresente em sistemas 

biomoleculares. A presença de moléculas de água é fundamental para a estabilização 

estrutural, influenciando o comportamento dinâmico das biomoléculas. Deste modo, a 

compreensão dos processos de hidratação e de desidratação deste tipo de sistemas é 

muito importante. No entanto, a investigação directa de macromoléculas biológicas não é 

fácil atendendo à sua dimensão, complexidade estrutural e das matrizes (meios) onde se 

inserem. Assim, moléculas que apresentem processos dinâmicos envolvendo reorientação 

e difusão de moléculas de água, e flutuação de ligações de hidrogénio são modelos 

importantes para interpretar e investigar as propriedades dos sistemas biomoleculares em 

geral e das interacções biomolécula–água, em particular. Por conseguinte, a βCD 

apresenta características que lhe conferem o estatuto de molécula modelo para este tipo 

de investigações.71, 76, 77, 80 

Influência da humidade relativa na estrutura 

 A quantidade de água de hidratação da βCD no estado sólido, além de ser 

influenciada pelo processo de cristalização, depende também da “história futura” da 

                                                                 
‡‡ À temperatura ambiente, das 16 posições possíveis apenas 3 estão totalmente ocupadas. 
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amostra. O comportamento estrutural dos hidratos cristalinos de βCD foi estudado em 

função da humidade relativa (HR), à temperatura ambiente.71 

O volume da célula unitária dos hidratos cristalinos de βCD diminui 

progressivamente com o decréscimo da HR, sugerindo uma perda contínua de água de 

hidratação. De facto, a diminuição de HR provoca desidratação, verificando-se que a 

quantidade total de moléculas de água por βCD diminui gradualmente de 12.3 a             

HR 100%, até 9.4 a HR 15% (Tabela 2.3). Neste intervalo, a desidratação envolve 

principalmente a perda de moléculas de água da cavidade, enquanto as moléculas entre 

os macrociclos quase que não são afectadas. 71, 85 Este facto está relacionado com a 

natureza hidrófoba da cavidade, em contraste com o carácter mais hidrófilo das orlas e do 

exterior da βCD.86 

Tabela 2.3 – Dados gerais dos hidratos cristalinos de βCD a várias HRs.71, 87 

HR 
(%) 

eixo a 
(Å) 

eixo b 
(Å) 

eixo c 
(Å) 

ângulo b 
(º) 

Volume 
(Å3) 

número de 
H2O por βCD 

100 21.283 10.322 15.092 112.41 3065 12.3 

78 21.233 10.294 15.103 112.22 3056 11.9 

58 21.161 10.254 15.110 111.91 3042 11.6 

42 21.080 10.192 15.131 111.58 3024 11.2 

15 20.857 10.158 15.140 110.94 2996 9.4 

Apesar da desidratação significativa (perdem-se 23.6% das moléculas de água ao 

passar da HR 100% para 15%), o empacotamento cristalino é totalmente conservado. No 

entanto, abaixo de HR 15%, observa-se um colapso irreversível da estrutura cristalina 

devido a uma transição de fase estrutural da forma hidratada (fase I) para a forma 

desidratada (fase II).71, 88 

Difusão das moléculas de água 

A quantidade de água de um hidrato de βCD ajusta-se à humidade ambiente muito 

rapidamente, levando apenas alguns minutos para atingir equilíbrio. Por exemplo, na 

desidratação de um cristal de βCD.12H2O com um volume de 2.4 × 10−2 mm3                   

(0.4 mm × 0.3 mm × 0.2 mm), por exposição a HR ambiente controlada, verificou-se que o 
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equilíbrio foi atingido ao fim de cerca de 15 minutos. Além disso, observou-se que a 

desidratação é governada por uma cinética de 1ª ordem, e-kt, com k = 0.33 min-1.71 Apesar 

da velocidade de desidratação depender das condições experimentais, em particular da 

dimensão dos cristais utilizados, estimou-se que o coeficiente de difusão das moléculas de 

água nos hidratos de βCD é cerca de 3×10−8 cm2 s−1. Tendo em conta que a estrutura 

cristalina da βCD é em gaiola, não havendo comunicação directa entre as cavidades de 

macrociclos adjacentes, este valor é elevado uma vez que o coeficiente de difusão em água 

pura é 2.2 × 10−5 cm2 s−1.71, 89 

Os hidratos cristalinos de βCD são um exemplo impressionante de sólidos onde 

ocorre difusão rápida das moléculas de água apesar da inexistência de canais de difusão 

permanentes (Figura 2.18). Se as moléculas de βCD apresentassem total rigidez, o 

empacotamento cristalino seria de tal forma fechado que as moléculas de água não se 

poderiam deslocar através da rede cristalina. Contudo, a rápida mobilidade das moléculas 

de água só é possível devido a flutuações estruturais das moléculas de βCD, 

proporcionando a abertura de canais de difusão adequados entre unidades cristalinas 

assimétricas vizinhas.71, 89 

Figura 2.18 – Estrutura cristalina da βCD.12H2O, projectada ao longo do eixo b do 
sistema monoclínico; os onze locais da água parcialmente ocupados da cavidade estão 
representados a vermelho e os oito locais intersticiais estão assinalados a azul; as 
unidades de glicose estão sombreadas.89 
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 O mecanismo de difusão das moléculas de água nos hidratos cristalinos de βCD é 

peculiar. As moléculas de água intactas (inteiras) difundem-se através da rede cristalina. 

Não obstante a inexistência de canais contínuos de água, a difusão é muito rápida com 

deslocações macroscópicas de 0.1 mm em poucos minutos. Este mecanismo de difusão é 

possível devido à dinâmica estrutural, mais precisamente, às vibrações dos átomos C e O 

com amplitudes de cerca de 0.4 Å. Estas flutuações são suficientes para abrir passagens 

temporárias através das quais as moléculas de água se podem movimentar entre unidades 

cristalinas assimétricas.89, 90 O principal canal de difusão das moléculas de água possui 

uma trajectória entrelaçada através das cavidades da CD, apresentando-se praticamente 

paralelo ao eixo cristalográfico b (Figura 2.18).87 

2.3.4 - Analogia estrutural entre βCD e sistemas biomoleculares 

 Em consequência da extensa malha tridimensional de ligações de hidrogénio, as 

geometrias individuais destas ligações são muito variadas, englobando grande parte das 

interacções O―H··· O observadas em diversas estruturas biomoleculares:80, 91 

 distâncias H…O entre 1.7 Å e 2.3 Å; 

  distâncias O…O desde 2.7 Å até 2.3 Å; 

 ângulos O―H…O de 135º a 180º. 

Por outro lado, o cacho de moléculas de água inserido na cavidade da βCD é análogo aos 

cachos de águas observados nas estruturas cristalinas das proteínas. Nas enzimas, na 

ausência de substrato, as moléculas de água ocupam locais preferenciais de solvatação e 

centros activos. A maior flexibilidade das cavidades das proteínas em relação à cavidade 

da βCD que apresenta uma rigidez estrutural significativa, é a principal diferença entre as 

duas cavidades. Consequentemente, a amplitude dos processos dinâmicos no hidrato 

cristalino de βCD deve ser considerada como limite inferior da amplitude dos processos 

correspondentes nas proteínas. De um modo geral, na cavidade das proteínas, a 

reorientação dinâmica das ligações de hidrogénio ocorre na mesma escala temporal ou 

mais rapidamente que a mesma reorientação na βCD.80 
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Pelas características apresentadas, os hidratos cristalinos de βCD assumem-se como 

moléculas modelo importantes para o estudo de sistemas biomoleculares. Além disso, 

podem ser utilizados como sistemas modelo no estudo da flexibilidade conformacional, 

da desordem dinâmica nos processos de transporte de água e dos mecanismos de 

hidratação/desidratação de moléculas mais complexas. 
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RESUMO 

A possibilidade da formação do complexo de inclusão do 2-fenoxietanol (PhE1, 

hóspede) em βCD (hospedeiro) foi estudada por 1H NMR, em solução aquosa (D2O). 

Confirmada a complexação, determinou-se a estequiometria do complexo recorrendo 

ao método das variações contínuas, obtendo-se uma estequiometria 1:1 (βCD:PhE1). O 

composto de inclusão no estado sólido ({βCD.PhE1}) foi preparado a partir de solução 

aquosa e caracterizado à humidade ambiente por difracção de raios-X de pós (PXRD), 

análise termogravimétrica (TGA), espectroscopias vibracionais (FT-Raman e FTIR) e 

espectroscopia de 13C CP MAS NMR. Confirmou-se a preparação de um composto de 

inclusão hidratado com estrutura cristalina em canal. Posteriormente, várias amostras 

de {βCD.PhE1} e de βCD foram expostas a ambientes com diferentes humidades 

relativas (HRs) definidas, tendo sido estudadas por PXRD, TGA, espectroscopias de 

Raman e 13C CP MAS NMR. Estes estudos sugeriram que a estrutura cristalina do 

composto de inclusão é preservada em HRs superiores a 15%, e que a água de 

hidratação não se encontra tão fortemente ligada como na βCD. Verificou-se que as 

intensidades relativas de várias bandas vibracionais da βCD, atribuídas a vibrações de 

elongação C−O e de deformação CH2, além de serem influenciadas pela presença do 

hóspede na cavidade da CD foram também afectadas pela variação de HR. 

Finalmente, a comparação dos espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.PhE1} com os 

da βCD, obtidos para as amostras expostas a HRs iguais ou superiores a 20%, 

revelaram uma diminuição da multiplicidade das ressonâncias e da dispersão dos 

desvios químicos dos vários átomos de carbono. Estes resultados apontam para um 

aumento da simetria do macrociclo de βCD na estrutura em canal do composto de 

inclusão. 
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3.1 - INTRODUÇÃO 

Os hidratos cristalinos de βCD apresentam características estruturais que lhes 

proporcionam elevada importância como modelos para o estudo dos processos de 

hidratação em sistemas biomoleculares, exibindo propriedades estruturais e dinâmicas 

muito interessantes.1 - 4 Consequentemente, têm sido objecto de diversos estudos com o 

objectivo de caracterizar e compreender os processos de hidratação/desidratação, usando 

vários métodos experimentais.5 - 13 

A estrutura cristalina em gaiola, consequência de um arranjo molecular em espinha 

de arenque, é preservada para humidades relativas (HRs) superiores a 15%, apesar de 

experimentar uma redução de 2.3% do volume da célula unitária relativamente à 

estrutura cristalina a HR 100%. No entanto, a valores de HRs inferiores a 15%, regista-se a 

formação de uma fase II distinta de estrutura desconhecida.5, 7 De facto, o número de 

moléculas de água de hidratação por CD diminui gradualmente neste intervalo de HRs, 

desde uma média de 12.3 moléculas de água por macrociclo de βCD a 100%, até cerca de 

9.4 H2O por unidade de βCD a 15% (Figura 3.1). Por outro lado, a quantidade de água que 

os hidratos cristalinos apresentam está em equilíbrio rápido com as humidades 

atmosféricas. Curiosamente, apesar da inexistência de canais permanentes na estrutura 

cristalina de βCD (estrutura em gaiola), a difusão das moléculas de água através da rede 

cristalina é muito rápida, estimando-se um coeficiente de difusão cerca de 1/30 do 

coeficiente de difusão em água líquida. Esta velocidade de difusão só é possível devido a 
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Figura 3.1 – Representação gráfica da variação do número de moléculas de água de 
hidratação dos hidratos cristalinos de βCD, expostos a ambientes com diferentes 
HRs.5 
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flutuações transitórias na rede cristalina que proporcionam a abertura de canais 

temporários.5 Além disso, experiências efectuadas com água marcada isotopicamente, 

com D e com 18O, indicaram que a troca H/D é completa. Verificou-se que esta troca se 

estende inclusive aos grupos OH inacessíveis e que o transporte de átomos H a longa 

distância ocorre através de moléculas de água intactas, como foi mostrado por 

espectrometria de massa (pela troca 18O/16O).6 

 A investigação da estrutura dos hidratos cristalinos de βCD, em particular a 

avaliação da relação entre a conformação das ligações glicosídicas e os desvios químicos 

de 13C no estado sólido, tem sido efectuada por 13 C CP MAS NMR.14 Na sequência desta 

investigação, verificou-se que as ressonâncias resolvidas de C1 e C4 resultam de cada uma 

das sete unidades de glicopiranose α-(1 4) do macrociclo. De facto, a média da variação 

rápida das conformações da βCD em solução origina sinais simples para cada grupo de 

átomos de carbono quimicamente equivalentes. Contrastando com os resultados em 

solução, verificou-se que o intervalo amplo de valores dos desvios químicos observados 

para C1 e C4 na βCD cristalina é determinado, fundamentalmente, pelas conformações 

das ligações glicosídicas. Assim, estabeleceram-se correlações entre os desvios químicos 

de C1 e C4 e os módulos dos ângulos de torção que descrevem a rotação em torno das 

ligações C1(n)―O1(n–1) e O1(n–1)―C4(n–1) (ligações glicosídicas).14 Por outro lado, 

concluiu-se que os desvios químicos das ressonâncias C6 são sensíveis a ligações de 

hidrogénio que envolvam os grupos hidroxilo primários (O6―H).15 Por conseguinte, os 

átomos de carbono da βCD, mais precisamente C1, C4 e C6, funcionam como sondas de 

NMR interessantes para o estudo de possíveis alterações conformacionais que ocorram 

durante os processos de hidratação e/ou desidratação. 

 Apesar das propriedades interessantes como hidrato cristalino, a βCD é mais 

conhecida pela capacidade de formar complexos de inclusão, acomodando na sua 

cavidade moléculas de dimensão adequada.16 Contudo, embora tenham sido efectuados 

diversos estudos sobre as propriedades físicas e químicas dos hidratos cristalinos de βCD, 

a investigação das propriedades de hidratação de compostos de inclusão com esta 

molécula hospedeira não têm recebido a mesma atenção.5 - 12 

 De um modo geral, aceita-se que a água de hidratação assume um papel importante 

na estabilização estrutural dos compostos de inclusão. No entanto, não se conhece 

qualquer estudo sistemático das características estruturais de compostos de inclusão 
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baseados em CDs em função da HR ambiente. Neste capítulo, apresenta-se a preparação 

do composto de inclusão PhE1 (Figura 3.2) em βCD no estado sólido ({βCD.PhE}). Uma 

vez que este composto foi preparado por um método de precipitação a partir de uma 

solução aquosa concentrada, procedeu-se, inicialmente, à avaliação da possibilidade de 

formação deste complexo em solução aquosa e determinou-se o valor da sua 

estequiometria. Posteriormente, preparou-se {βCD.PhE1} no estado sólido, e estudaram-se 

as suas propriedades estruturais, à humidade ambiente e a várias HRs definidas, 

utilizando difracção de raios-X de pós (PXRD), termogravimetria (TGA), espectroscopia 

de FT-Raman e de 13C CP MAS NMR. 

Figura 3.2 – Estrutura de PhE1; na representação em perspectiva (direita) as esferas 
cinzentas, vermelhas e brancas representam átomos de carbono, oxigénio e 
hidrogénio, respectivamente. 
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3.2 - INCLUSÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA 

 O estudo da inclusão de PhE1 em βCD em solução aquosa reveste-se de alguma 

importância, visto que o restante trabalho é baseado no composto de inclusão no estado 

sólido, preparado a partir de uma solução aquosa concentrada. Assim, antes do inicio da 

investigação no estado sólido, estudou-se a formação do complexo de inclusão em D2O e 

determinou-se a estequiometria usando espectroscopia de 1H NMR. Além disso, foram 

investigadas algumas propriedades estruturais do complexo de inclusão recorrendo a 

ROESY (Rotating-frame Overhauser Enhancement SpectroscopY). 

3.2.1 - Formação do complexo de inclusão 

Existem duas coroas de ligações CH, nomeadamente as que envolvem os átomos de 

hidrogénio H3 e H5, viradas para o interior da cavidade das CDs (Figura 3.3). Tirando 

vantagem da posição estratégica, estes átomos podem ser usados como sondas de             
1H NMR para confirmar a inclusão de qualquer composto na cavidade da CD. De facto, a 

presença de uma molécula no interior da cavidade causa uma variação para campo alto 

dos desvios químicos de H3 e H5 da βCD, provocado pelo efeito de protecção anisotrópico 

da molécula incluída.17 De um modo geral, a observação experimental dos desvios 

químicos de H3 e H5 proporciona a análise do tipo de associação hóspede-hospedeiro. 

Além disso, estas características estruturais permitem utilizar os átomos H5 e H3 como 

sondas de 1H NMR para avaliar as interacções H…H (também conhecidas como contactos 

próximos H…H) entre a CD e os hóspedes.18  

Figura 3.3 – βCD evidenciando as coroas de átomos H3 (azul) e H5 (verde); vista a 
partir da orla maior (grupos hidroxilo secundários). 
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Como se pode observar na figura anterior, as coroas H3 e H5 estão a diferentes 

níveis. Enquanto a coroa formada pelos protões H3 se encontra mais próxima da orla 

maior (mais larga), a coroa de protões H5 fica próximo da orla menor (mais estreita). 

Aproveitando estas características peculiares, a variação dos desvios químicos de H3 e H5 

pode ser usada como medida da estabilidade do complexo e da extensão (profundidade) 

da inclusão.19, 20 

A atribuição correcta das ressonâncias do espectro das CDs é fundamental para 

extrair informação sobre o fenómeno da inclusão molecular. Contrastando com o que 

acontece nas CDs substituídas quimicamente, os espectros de 1H NMR das CDs naturais 

em solução de óxido de deutério (D2O) são relativamente simples. No caso da βCD, 

observa-se um grupo simples de ressonâncias para cada tipo de átomo, como se apenas 

existisse uma unidade de glicopiranose. Esta característica espectral resulta, por um lado, 

da simetria existente na estrutura do macrociclo de βCD* e, por outro, da rápida 

interconversão de várias conformações do macrociclo, bem como das respectivas 

unidades de glicopiranose em consequência do rápido movimento aleatório das 

moléculas em solução.18 

Na figura seguinte (Figura 3.4) apresentam-se os espectros de 1H NMR para 

soluções com concentração 10 mM de βCD, PhE1 e de uma mistura de βCD e PhE1, na 

razão estequiométrica 1:1, em óxido de deutério. Comparando o espectro da βCD livre 

com o da mistura, destacam-se variações significativas dos desvios químicos para campo 

alto (diminuição do valor do desvio químico) dos protões H3 e H5 iguais a 0.028 ppm e 

0.071 ppm, respectivamente. Além disso, não se verificam variações significativas do valor 

do desvio químico dos sinais H1†, H2, H4 e H6. Estas observações, confirmam a existência 

de complexação entre PhE1 e βCD, podendo concluir-se que esta associação 

hóspede-hospedeiro é uma inclusão molecular, ou seja, que PhE1 se encontra total ou 

parcialmente incluído na cavidade da βCD. Por outro lado, tendo em conta que o desvio 

observado para H5 é superior ao desvio correspondente para H3, pode inferir-se que as 

interacções hóspede-hospedeiro são mais fortes com os protões H5, posicionados próximo 

da orla da βCD mais estreita. 

                                                                 
* Cada macrociclo βCD contém 7 unidades de glicose dispostas simetricamente. 

† Em abono da simplicidade e clareza não se apresenta na figura, pois surge no espectro a cerca de 4.94 ppm. 
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Figura 3.4 – Espectros de 1H NMR, no intervalo de desvios químicos entre 3.95 e         
3.35 ppm, para soluções 10 mM em água deuterada (D2O) de βCD (em cima), de PhE1 
(no meio) e da mistura de βCD e PhE1 com razão estequiométrica 1:1 (em baixo),      
todos a 20 ºC. 

3.2.2 - Estequiometria 

 Um conhecimento correcto da estequiometria é indispensável na descrição 

quantitativa e mecanística do fenómeno da inclusão. Em teoria, qualquer parâmetro físico 

cuja grandeza seja alterada com a variação da razão molar hóspede/hospedeiro poderá 

fornecer informação sobre a estequiometria do complexo de inclusão. Na prática, têm sido 

utilizados diversos métodos espectroscópicos, destacando-se a 1H NMR no estudo 

quantitativo da formação de complexos de inclusão com base em CDs.21 A inclusão induz 

variações nos desvios químicos de alguns átomos da CD e também em átomos do 

hóspede. Além disso, a amplitude da variação dos desvios químicos depende da razão 

molar hóspede/hospedeiro possibilitando, assim, um método expedito para a 

investigação quantitativa dos complexos envolvendo CDs.18, 22 

 Apesar de não serem observadas ressonâncias distintas para o hospedeiro livre 

(neste caso, a βCD) e para a espécie hóspede-hospedeiro, verifica-se que os desvios 
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químicos variam monotonamente com a variação da razão molar hóspede/hospedeiro. 

Estas observações relacionam-se com o facto de a dinâmica do processo de complexação, 

ou seja, a permuta das espécies entre os estados livre e complexado ser um processo cuja 

velocidade está no limite da escala temporal de NMR. Consequentemente, os valores dos 

desvios químicos observados para as ressonâncias do hóspede e do hospedeiro são 

médias dos desvios químicos dos estados livre e complexado, ponderados com as fracções 

molares das moléculas em cada estado.23 Por exemplo, para uma determinada ressonância 

do hospedeiro (βCD) temos, 

HGHGHH δχ+δχ=δobs         [3.1] 

onde,  δobs é o desvio químico observado experimentalmente; 
  χH é a fracção molar do hospedeiro na mistura de equilíbrio; 
  δH é o desvio químico de um núcleo do hospedeiro livre; 
  χHG é a fracção molar do complexo hóspede-hospedeiro em equilíbrio; 
  δHG é o desvio químico de um núcleo no complexo hóspede-hospedeiro. 

A estequiometria dos compostos de inclusão em solução aquosa pode ser 

determinada, habitualmente, pelo método das variações contínuas, também conhecido 

por método de Job.24 Este método envolve a preparação de uma série de soluções nas 

quais a razão das concentrações iniciais do hospedeiro (H) e do hóspede (G) varia para 

valores de r bem definidos, de modo a perfazer todo o intervalo de razões molares                 

(0 ≤ r ≤ 1). O parâmetro r corresponde à fracção molar do hospedeiro e é definido por, 

[ ]
[ ] [ ]00

0

GH
H
+

=r          [3.2] 

onde, [ ]0H  e [ ]0G  representam a concentração inicial do hospedeiro e do hóspede, 

respectivamente. Além disso, a concentração total, soma das concentrações iniciais dos 

dois solutos deve ser constante, ou seja, 

[ ] [ ] constante=+ 00 GH         [3.3] 

Posteriormente, procede-se à determinação de um parâmetro experimental (X) cuja 

grandeza seja sensível à formação do complexo, para cada uma das soluções preparadas. 

Na maioria dos casos de complexos de inclusão envolvendo βCD, utiliza-se o desvio 

químico de H3 e/ou H5 da própria CD. Para finalizar, os dados experimentais são 
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representados graficamente na forma ∆X.r versus r. A estequiometria do complexo é 

determinada pelo ponto máximo do gráfico.25, 26  

 A estequiometria do complexo de inclusão em estudo foi determinada 

experimentalmente pelo método de Job, agora descrito.‡ Na figura seguinte apresentam-se 

espectros de 1H NMR obtidos para diversas soluções com diferentes valores de r, no 

intervalo de desvios químicos dos protões da βCD, exceptuando H1. Verifica-se que o 

valor do desvio químico dos protões H3 e H5 diminui (desloca-se para campo alto) com o 

decréscimo de r (razão molar da βCD). Contrastando com esta observação, não são 

registadas variações significativas nos restantes sinais, ou seja, H1 (não apresentado na 

figura), H2, H4 e H6. Estas considerações confirmam que os protões H5 e H3 são mais 

                                                                 
‡ Os detalhes desta experiência encontram-se descritos na secção experimental (Capítulo 7). 
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Figura 3.5 – Espectros de 1H NMR (entre 3.95 e 3.35 ppm) para soluções de βCD e 
PhE1 em água deuterada, com valores de r distintos, a 20 ºC; r representa a fracção 
molar da βCD. 
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sensíveis à formação do complexo de inclusão que os restantes, em virtude da sua posição 

estratégica. Assim, estes sinais serão os mais adequados para a determinação da 

estequiometria do complexo de inclusão, por aplicação do método de Job. Contudo, na 

região do H3 aparece também um sinal referente a PhE1. Este facto, dificulta a avaliação 

correcta do valor do seu desvio químico para soluções mais concentradas em hópede 

(valores de r mais pequenos), inviabilizando a utilização deste sinal na determinação da 

estequiometria. Consequentemente, utilizou-se apenas o sinal dos protões H5 para este 

objectivo (figura 3.6). 

Figura 3.6 - Representação gráfica do método das variações contínuas (método de Job) 
para o complexo de inclusão entre PhE1 e βCD em solução de D2O, a 20 ºC.  

 Na figura anterior, é observado um máximo para r = 0.5 indicando a formação do 

complexo com razão estequiométrica 1:1, βCD.PhE1. De referir ainda que, a simetria 

considerável que o gráfico apresenta na distribuição de valores à volta do máximo aponta 

para a predominância de um único tipo de complexo na solução. É sabido que a formação 

competitiva de vários sistemas origina gráficos de Job tendencialmente assimétricos.27, 28 
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3.2.3 - Considerações estruturais 

 A espectroscopia de 1H NMR, mais precisamente ROESY (Rotating-frame Overhauser 

Enhancement SpectroscopY) é importante para a caracterização estrutural dos complexos de 

inclusão em solução aquosa.29 - 31 Tendo em vista a obtenção de informação mais 

detalhada sobre a estrutura do complexo de inclusão βCD.PhE1 a partir das intensidades 

de NOE (Efeito Overhauser Nuclear), procedeu-se ao registo do espectro ROESY. Estes 

resultados foram utilizados de uma forma meramente qualitativa, uma vez que a 

dinâmica característica deste tipo de processos de complexação dificulta a análise 

quantitativa das distâncias intermoleculares.32 - 35 

Na figura seguinte apresenta-se o esquema de identificação dos átomos de carbono 

da βCD e de PhE1. Os protões são identificados pelo mesmo número do átomo de carbono 

ao qual se encontram ligados.  

Figura 3.7 – Esquema de identificação dos átomos de carbono e respectivos protões de 
PhE1 e da βCD. 

 O espectro ROESY de uma solução βCD:PhE1 com razão estequiométrica 1:1 em 

D2O, à temperatura ambiente (298 K), encontra-se representado na figura que se segue 

(Figura 3.8). A atribuição do respectivo espectro unidimensional foi efectuada com base 

nos espectros das moléculas (βCD e PhE1) isoladas e com dados bibliográficos.20, 36 Da 

análise da figura destaca-se a existência de picos cruzados entre os dois sinais atribuídos 

aos protões fenílicos de PhE1 (H4’, H5’ e H6’) e os sinais dos protões que ocupam o 

interior da cavidade da βCD (H3 e H5). Esta observação confirma a formação do 

complexo de inclusão PhE1 em βCD, por inclusão do grupo fenílico na cavidade da βCD. 

Além disso, o facto dos picos cruzados com H3 (assinalados a azul e verde) apresentarem 

maior intensidade em relação a H5 (assinalados a vermelho a cinzento), sugere um modo 

de inclusão onde o grupo fenílico está posicionado mais próximo da orla maior (grupos 
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hidroxilo secundários) da βCD.37 - 39 Esta conclusão é também sustentada pela ausência de 

picos cruzados entre os protões da cadeia alquílica de PhE1 (H1’ e H2’) e os protões H3 e 

H5 da βCD, indicando que este fragmento estará totalmente fora da cavidade do 

hospedeiro. 

Figura 3.8 – Espectro ROESY do complexo de inclusão βCD.PhE1, em solução aquosa 
(D2O), à temperatura ambiente; ampliação da região espectral correspondente às 
interacções dos protões da cavidade da βCD e dos protões fenílicos de PhE1. 
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3.3 - INCLUSÃO NO ESTADO SÓLIDO À HUMIDADE AMBIENTE 

O composto de inclusão de PhE1 em βCD, no estado sólido, foi preparado através do 

método de precipitação (consultar a secção experimental). Foi caracterizado em condições 

ambiente (temperatura e humidade) através de PXRD, TGA, FTIR, FT-Raman e                  
13C CP MAS NMR, visando confirmar a formação de um verdadeiro composto de inclusão 

no estado sólido e avaliar a estrutura do mesmo. Note-se que não está garantido que o 

sólido obtido por reacção da βCD com um potencial hóspede em solução aquosa, seja um 

verdadeiro composto de inclusão. De facto, existem inúmeras moléculas que não incluem 

na βCD, em solução. Noutros casos, formam-se complexos de inclusão em solução aquosa 

mas não se formam os correspondentes compostos de inclusão no estado sólido, 

obtendo-se apenas uma mistura da βCD hidratada e do hóspede. Por isso, a caracterização 

para avaliar a formação de um verdadeiro composto de inclusão sólido é fundamental, 

antes de se avançar para qualquer tipo de estudo.40 

Nesta dissertação, o composto de inclusão de PhE1 em βCD será designado pela 

abreviatura {βCD.PhE1}. Este tipo de nomenclatura não pretende indicar a razão 

estequiométrica visto que não é conhecida, reconhecendo apenas a formação de um 

composto de inclusão no estado sólido. 

3.3.1 - Formação do composto de inclusão sólido 

 A tentativa de preparação de compostos de inclusão que envolvam as CD em geral e 

a βCD em particular, a partir de um método de precipitação, pode originar um verdadeiro 

composto de inclusão ou, simplesmente, uma mistura física. Naturalmente, esta dúvida 

inicial carece de clarificação. 

Análise termogravimétrica  

 Na figura seguinte (Figura 3.9) são apresentados os termogramas de {βCD.PhE1}, da 

mistura física numa razão estequiométrica 1:1 e da βCD cristalina. Começando por 

analisar o termograma obtido para a βCD, observa-se inicialmente uma diminuição de 

massa de 13.7% até cerca de 80 ºC, provocada pela perda de moléculas de água de 

hidratação (cerca de 10 moléculas de H2O por molécula de βCD), com um único ponto de 
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inflexão a 76 ºC. Posteriormente, não é registada qualquer diminuição de massa até cerca 

de 225 ºC. A partir desta temperatura, verifica-se uma perda abrupta de massa, cujo pico 

termogravimétrico diferencial ocorre a 285 ºC, correspondente à decomposição da βCD 

anteriormente fundida. 

 O termograma da mistura física pode ser interpretado com base no comportamento 

térmico individual dos dois compostos que a constituem. Assim, as várias perdas de 

massa observadas correspondem à desidratação da ciclodextrina (7.1%, até 70 ºC), à 

libertação (vaporização) de PhE1 (20%, de 70 ºC a 225 ºC) e à decomposição da βCD (após 

os 225 ºC).  

Figura 3.9 – Termogramas do composto de inclusão {βCD.PhE1} (azul), da mistura 
física de βCD e PhE1 com razão estequiométrica 1:1 (preto) e da βCD cristalina 
(vermelho). 

 No que diz respeito ao termograma de {βCD.PhE1}, é observada uma perda de 

massa inicial igual a 6.6%, até cerca de 50 ºC (ponto de inflexão a 42 ºC), atribuída à perda 

de aproximadamente 5 moléculas de água de hidratação por molécula de βCD. Após esta 

diminuição de massa inicial, verificam-se mais duas perdas de massa antes de ter início a 

decomposição da βCD. Enquanto a primeira perda de massa (4.5 %), ocorrendo entre       

50 ºC e 168ºC (segmento de linha com menor declive), deverá corresponder à dissociação 
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de {βCD.PhE1} e evaporação lenta do hóspede, a segunda (8.1%) ocorre de 160 ºC até        

269 ºC (segmento de maior declive) e corresponderá à vaporização mais rápida de PhE1. 

Da comparação geral dos resultados de termogravimetria apresentados na figura 

3.9, verifica-se que o termograma do composto de inclusão é qualitativamente diferente 

dos termogramas da mistura física 1:1 e da βCD. No termograma do composto de 

inclusão, a etapa atribuída à perda de água de hidratação além de ocorrer antes, isto é, a 

uma temperatura inferior à da mistura física e da βCD, corresponde a uma perda de 

massa menor. Estas observações sugerem, por um lado, que a água de hidratação em 

{βCD.PhE1} não se encontra tão fortemente ligada e, por outro, que está presente em 

menor quantidade relativamente à mistura física e à βCD. Além disso, verifica-se que a 

segunda perda de massa do termograma de {βCD.PhE1}, atribuída à dissociação do 

composto de inclusão seguida da evaporação do hóspede, é muito mais lenta e gradual, 

do que a correspondente perda de massa na mistura física. Assim, pode concluir-se que as 

interacções em {βCD.PhE1} são mais fortes que na mistura física, constituindo a primeira 

indicação que {βCD.PhE1} é um verdadeiro composto de inclusão. 

Espectroscopia vibracional  

 As espectroscopias vibracionais, em particular a espectroscopia de difusão de 

Raman e de absorção no infravermelho, têm-se revelado ferramentas muito úteis para 

investigar a presença de hóspedes e hospedeiros em compostos de inclusão. Por outro 

lado, possibilitam o estudo de determinadas características estruturais inacessíveis por 

outros métodos espectroscópicos.41 - 43 

 Apesar de não se observarem diferenças relevantes na comparação dos espectros de 

FT-Raman globais (4000-50 cm–1) de {βCD.PhE1} com a respectiva mistura física 1:1, 

registam-se variações significativas na intensidade relativa de diversas bandas. De facto, 

estas observações não são surpreendentes uma vez que é conhecido que a espectroscopia 

vibracional de Raman é sensível a interacções não covalentes fracas, como as que intervêm 

na formação de compostos de inclusão em CDs. 

 Na figura seguinte, são apresentados os espectros de FT-Raman de {βCD.PhE1} e da 

mistura física 1:1, na região de número de ondas entre 1700 e 500 cm–1. Esta comparação 

espectral, considerando as regiões que se encontram destacadas (ampliadas), permite 

concluir que algumas bandas são afectadas pela entrada do hóspede na cavidade.           
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De um modo geral, estas bandas são atribuídas a elongações das ligações C―O da βCD 

(bandas a 1140, 1116, 1088, 1056, 950, 938 e 926 cm–1) e a deformações CH2 na βCD       

(banda a 865 e 856 cm–1).44 - 46 

Figura 3.10 – Espectros de FT-Raman, entre 1700 e 500 cm–1, de {βCD.PhE1} e da 
mistura física de βCD e PhE1 com estequiometria 1:1, à humidade e temperatura 
ambientes. 

Tendo em conta que as bandas de Raman a 950, 938 e 926 cm–1 são atribuídas a 

vibrações de elongação CO das ligações glicosídicas α-(1 4), é esperado que estas bandas 

possam ser afectadas pelas orientações relativas das unidades de glicose do macrociclo 

βCD. A propósito, deve ser referido que em investigações prévias sobre a flexibilidade 

conformacional de CDs, usando Actividade Óptica de Raman (ROA), foi concluído que a 

banda de Raman a cerca de 920 cm–1 é sensível às variações das conformações estruturais 

em torno das ligações glicosídicas da βCD.47, 48 Analogamente, as intensidades relativas 
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das bandas a 865 e 856 cm–1, atribuídas a deformações CH2 na βCD com o eixo diedro 

trans-C1O5―C5C6, poderão ser sensíveis à inclusão de hóspedes na cavidade, visto que 

estes grupos são adjacentes aos grupos hidroxilo primários (O6―H) desordenados.49 

No espectro da mistura física 1:1, o par de bandas a 865 e 854 cm–1 com intensidades 

quase iguais, transforma-se numa banda proeminente a 865 cm–1 e num ombro situado do 

lado de menores frequências desta banda, no espectro de {βCD.PhE1}. Além disso, as duas 

bandas de Raman a 950 e 927 cm–1 no espectro da mistura física, dão origem a um grupo 

de três bandas a 950, 938 e 926 cm–1 no espectro do composto de inclusão, onde a primeira 

banda apresenta a maior intensidade e as restantes exibem aproximadamente a mesma 

intensidade. As variações na intensidade relativa destes dois grupos de bandas de Raman, 

quando se comparam os espectros da mistura física e do {βCD.PhE1}, são uma forte 

sugestão da formação de um verdadeiro composto de inclusão. 

Espectroscopia de 13C CP MAS NMR  

 Na figura 3.12 estão apresentados os espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.PhE1} 

e da βCD, como termo de comparação. Este último é análogo ao espectro característico da 

βCD hidratada, previamente apresentado, exibindo ressonâncias múltiplas para cada tipo 

de átomo de carbono: C1 (101.5-103.8 ppm), C4 (78.5-83.7 ppm), C2,3,5 (71.3-75.9 ppm) e 

C6 (59.3-63.4 ppm). A vasta gama de desvios químicos de cada átomo está relacionada 

com as diversas orientações ligeiramente distintas de cada unidade de glicose no 

macrociclo βCD, isto é, com diferentes ângulos de torção em torno das ligações 

glicosídicas α-(1 4) para C1 e C4, e com orientações diferenciadas dos grupos hidroxilo 

primários (O6―H) para C6. 14, 15, 50 

A orientação relativa de duas unidades de glicose adjacentes é determinada por dois 

ângulos de torsão φ e ψ em torno da ligações glicosídicas, C1(n)―O4(n–1) e                 

O4(n–1)―C4(n–1). Estes dois ângulos diedros interglicosídicos, φ e ψ, são definidos por 

O5(n)C1(n)―O4(n–1)C4(n–1) e C1(n)O4(n–1)―C4(n–1)C3(n–1), respectivamente (Figura 

3.11).51, 52 
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Figura 3.11 – Unidades de glicose adjacentes com indicação dos ângulos de torção; 
com o objectivo de clarificar a figura não se apresentam os átomos de hidrogénio 
ligados a átomos C.52 

Figura 3.12 – Espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.PhE1} (em baixo) e da βCD 
hidratada (em cima), à humidade ambiente. 

 Da comparação do espectro de {βCD.PhE1} com o da βCD, confirma-se que os 

centros das ressonâncias múltiplas são praticamente coincidentes. No entanto, a 

multiplicidade das ressonâncias e a dispersão dos desvios químicos, isto é, o intervalo de 

desvios químicos que engloba todas as ressonâncias do mesmo átomo de carbono em 

unidades glicosídicas diferentes, diminui consideravelmente ao passar da βCD para 

{βCD.PhE1} (ver valores na tabela 3.1). Estas alterações indicam o aumento significativo da 

equivalência dos vários átomos de carbono de {βCD.PhE1} em relação à βCD hidratada 
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devido, presumivelmente, ao aumento da simetrização do macrociclo provocado pela 

inclusão de PhE1 na cavidade da βCD.15, 53, 54 

Tabela 3.1 – Dispersão dos valores dos desvios químicos (ppm) dos átomos de 
carbono na βCD cristalina e em {βCD.PhE1}, à humidade ambiente. 

desvio químico / ppm 
sistema 

C1 C4 C2,3,5 C6 

βCD 4.4 6.9 6.2 7.2 

{βCD.PhE1} 3.2 4.9 5.9 4.0 

 Os resultados da espectroscopia de 13C CP MAS NMR reforçam as indicações 

prévias da termogravimetria e da espectroscopia de FT-Raman, uma vez que também 

apontam no sentido da formação de um verdadeiro composto de inclusão de PhE1 em 

βCD. 

3.3.2 - Estrutura do composto de inclusão 

Isoestruturalidade em compostos de inclusão 

 De um modo geral, a PXRD pode ser utilizada para identificar rapidamente o tipo 

de empacotamento cristalino dos compostos de inclusão. Esta identificação é 

fundamentada no conceito de isoestruturalidade, aplicado a duas ou mais fases 

cristalinas que apresentam características de empacotamento idênticas ou quase idênticas. 

Considera-se que duas fases cristalinas são isoestruturais quando obedecem a dois 

pré-requisitos fundamentais, dimensões da célula unitária idênticas e arranjos 

moleculares internos semelhantes. Deste modo, verifica-se que em estruturas semelhantes 

os átomos comuns apresentam coordenadas muito próximas.55, 56  

A aplicação do conceito de isoestruturalidade é acessível e linear, no caso de 

moléculas simples e consideravelmente pequenas. No entanto, em estudos que envolvam 

estruturas supramoleculares, esta aplicação requer alguns cuidados e exige algumas 

considerações prévias. Geralmente, um composto de inclusão é um sistema ternário 

constituído pela CD (hospedeiro), pelo hóspede e por moléculas de água. Na aplicação 

deste conceito a dois compostos de inclusão considera-se, fundamentalmente, o arranjo 

cristalino das partes quase inflexíveis da molécula hospedeira. No caso da βCD, esta parte 
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(a) (b) 

c 

a 

rígida engloba todos os átomos, exceptuando os átomos O dos grupos hidroxilo primários 

(O6―H).§ Por exemplo, ambos os compostos de inclusão de 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano e 

sulfatiazol em βCD cristalizam num grupo espacial monoclínico P21, com dimensões da 

célula unitária a = 15.395 Å, b = 16.598 Å, c = 15.441 Å, β = 117.2º e a = 15.264 Å,                   

b = 16.500 Å, c = 15.559 Å, β = 117.3º, respectivamente (Figura 3.13).57, 58 Da observação 

pormenorizada da figura seguinte e da análise sistemática das coordenadas atómicas 

(dados não apresentados) de ambas as estruturas, verifica-se que praticamente todos os 

átomos da βCD ocupam as mesmas posições nas respectivas células unitárias, apesar das 

moléculas incluídas e da distribuição espacial das moléculas de água serem diferentes. 

Este tipo de relação estrutural é utilizado sistematicamente na resolução de estruturas 

cristalinas, usando a substituição isomorfa, na qual a parte rígida da CD de uma estrutura 

conhecida é utilizada como uma estrutura modelo para um novo composto de inclusão 

isoestrutural.59 

Figura 3.13 – Unidades assimétricas da estrutura cristalina dos compostos de inclusão 
de 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (a) e sulfatiazol (b) em βCD, projectadas ao longo do 
eixo b; os átomos de hidrogénio não são apresentados; a figura foi elaborada 
utilizando o programa Mercury.57, 58 

 Na verdade, a utilização do termo isoestrutural em dois ou mais compostos de 

inclusão com CDs traduz uma elevada semelhança dos arranjos estruturais dos 

hospedeiros**, apesar das moléculas incluídas (hóspedes) poderem ser distintas, e o 

número e distribuição espacial das moléculas de água serem diferentes.59 

                                                                 
§ Para simplificar, os átomos de hidrogénio não são considerados nesta abordagem. 

** Em grande parte dos casos, e no que diz respeito ao trabalho apresentado nesta dissertação, é a parte mais 
volumosa dos compostos de inclusão. 
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 Em termos práticos, o grau de isoestruturalidade de dois compostos de inclusão 

aumenta com o aumento das semelhanças dos difractoramas de pós, tanto nas posições 

angulares como nas intensidades relativas da reflexões. Desta forma, independentemente 

da natureza do composto incluído, na mesma série isoestrutural de compostos de inclusão 

cristalinos baseados numa determinada CD, as características principais dos modelos de 

PXRD devem ser praticamente coincidentes. Esta coincidência tem sido confirmada em 

diversos trabalhos recentes.60 - 63 

Dímeros de β CD 

Na formação de compostos de inclusão, a βCD apresenta uma enorme tendência 

para formar dímeros cabeça-com-cabeça. Estas unidades diméricas apresentam forma de 

barril e resultam da união de dois macrociclos através de diversas ligações de hidrogénio 

O―H…O intermoleculares, entre as orlas secundárias (O2―H e O3―H).16, 64 Para esta 

molécula hospedeira, somente é conhecido o caso do composto de inclusão com diclofenac 

de sódio que apresenta a estrutura baseada em dímeros cauda-com-cauda.64 - 66 Atendendo 

à estrutura da βCD em geral e ao posicionamento dos vários grupos hidroxilo (O2H, O3H 

e O6H) em particular, é possível, teoricamente, a formação de três tipos de dímeros 

distintos: cabeça-com-cabeça, cabeça-com-cauda e cauda-com-cauda. Contudo, resultados 

recentes de simulações de mecânica e dinâmica moleculares sugerem que a orientação 

cabeça-com-cabeça é mais estável que as restantes, em consequência do maior número de 

ligações de hidrogénio intermoleculares.67, 68 

Os compostos de inclusão baseados em dímeros de βCD cabeça-com-cabeça 

originam, fundamentalmente, quatro tipos de estruturas cristalinas diferentes, designadas 

em canal (CH), intermédia (IM), tabuleiro de xadrez (CB) e parafuso (SC). Estas quatro 

estruturas são conceptualmente semelhantes, uma vez que resultam do empacotamento 

de dímeros de βCD em camadas (Figuras 3.14 a 3.17 e tabela 3.2). 59, 69 - 71 

 De um modo geral, o empacotamento CH corresponde a uma estrutura que 

cristaliza no grupo espacial C2 e o empacotamento IM resulta da cristalização no grupo 

espacial P1. Apesar do grupo espacial ser diferente, apresentam arranjos cristalinos 

semelhantes uma vez que em ambas as estruturas os dímeros de CD se empilham quase 

paralelamente ao eixo a ou c (Figuras 3.14 e 3.15, Tabela 3.2). O deslocamento médio 

relativo de dois dímeros de camadas consecutivas é cerca de 2.7 Å na estrutura CH e 



Capítulo 3 

 84

aproximadamente 6.0 Å para a estrutura IM. Enquanto no primeiro caso (CH), o canal 

apresenta apenas uma pequena deformação na interface interdímeros, na estrutura IM o 

deslocamento relativo é praticamente igual ao diâmetro interior da cavidade da βCD na 

orla primária (orla menor). Este deslocamento significativo origina uma descontinuidade 

do canal e justifica a designação IM, uma vez que se trata de um modo de empacotamento 

entre as estruturas CH e CB.69, 70 

Figura 3.14 – Empacotamento cristalino dos dímeros de βCD na estrutura em canal 
(CH), projectada ao longo do eixo c (a) e do eixo b (b); a figura foi elaborada com base 
na célula unitária da estrutura cristalina do composto de inclusão de 
3,3-dimetibutilamina em βCD, usando o programa Mercury.72 

Figura 3.15 – Empacotamento cristalino dos dímeros de βCD na estrutura intermédia 
(IM), vistas segundo o eixo b (a) e o eixo a (b); a figura foi elaborada a partir das 
coordenadas atómicas da célula unitária da estrutura cristalina do compostos de 
inclusão do ácido 4-tert-butilbenzóico em βCD, com o programa Mercury.73 
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Na estrutura CB (grupo espacial C2221), os dímeros de uma dada camada 

encontram-se posicionados praticamente no centro dos espaços interdímeros da camada 

adjacente. Este arranjo molecular origina uma estrutura semelhante a um tabuleiro de 

xadrez tridimensional. A distância média da projecção no plano ab de dois dímeros 

adjacentes de camadas consecutivas é cerca de 8.7 Å (Figura 3.16). 69, 70 

Figura 3.16 – Empacotamento cristalino dos dímeros de βCD na estrutura tabuleiro de 
xadrez (CB), projectado ao longo do eixo a (a) e do eixo c (b). A figura foi preparada a 
partir da célula unitária da estrutura cristalina do compostos de inclusão de álcool 
4-tert-butilbenzílico em βCD, usando o programa Mercury.69 

Tabela 3.2 – Dados das células unitárias médias para os diferentes tipos de 
empacotamento dos dímeros de βCD.69 

Tipo de 
empacotamento 

Grupo 
espacial 

a /Å b /Å c /Å α /º β /º γ /º 
Volume por 

dímero / Å3a 
Hidrataçãob 

IMc P1 18.019 15.404 15.443 102.985 113.349 99.304 3697 24 

SCd P21  32.526 14.347  102.189  3742 28 

CHe C2  24.561 15.831  109.37  3528 17 

CBf C2221  24.142 32.666    383 18 

a volume da célula unitária dividido pelo número de dímeros de βCD por célula unitária; b número médio de moléculas de 
água por dímero de βCD; c valores médios de 16 estruturas; d valores médios de 6 estruturas; e valores médios de 12 
estruturas;  f valores médios de 5 estruturas. 

 A estrutura SC é consideravelmente diferente das restantes (Figura 3.17, Tabela 3.2). 

Apesar dos dímeros de βCD permanecerem paralelos dentro da mesma camada, existe 

um ângulo de aproximadamente 20º entre os planos de camadas consecutivas. Nesta 
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estrutura, os dímeros empilham de um modo semelhante ao da estrutura CH, no entanto, 

o canal possui uma aparência em parafuso pelo facto das camadas de dímeros adjacentes 

não serem paralelas. 69, 70 

Figura 3.17 – Empacotamento cristalino dos dímeros de βCD na estrutura parafuso 
(SC), projectada segundo o eixo c (a) e do eixo b (b); a preparação da figura foi 
efectuada com base na célula unitária da estrutura cristalina do compostos de inclusão 
de (R)-(–)-fenoprofeno em βCD, com o programa Mercury.74 

Difracção de raios-X de pós 

 Na figura seguinte são apresentados os difratogramas de pós (PXRD) de 

{βCD.PhE1}, da βCD cristalina e do composto de inclusão do dodecenol em βCD 

({βCD.dodecenol}). Este último difractograma foi obtido por simulação com o programa 

de computador PowderCell, a partir dos parâmetros da célula unitária da estrutura 

cristalina. 75, 76 

 Da observação geral do difractograma de pós de {βCD.PhE1} verifica-se a existência 

de número significativo de reflexões intensas a baixos ângulos, indicando claramente que 

estamos na presença de um composto microcristalino. Além disso, uma vez que os 

difractogramas de {βCD.PhE1} e da βCD são claramente distintos, pode concluir-se a 

formação de uma estrutura cristalina diferente da que é apresentada pela βCD (estrutura 

em gaiola). Este facto corrobora as conclusões anteriores, segundo as quais foi preparado 

um composto de inclusão. 
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Figura 3.18 - Difractogramas de pós de {βCD.PhE1} (azul), de {βCD.dodecenol} (verde) 
e da βCD (vermelho); o difractograma de pós de {βCD.dodecenol} é utilizado como 
referência e foi obtido por simulação a partir dos dados da célula unitária, utilizando o 
programa PowderCell.76 

 A aplicação do conceito de isoestruturalidade entre {βCD.dodecenol}, cuja estrutura 

cristalina se encontra perfeitamente estabelecida, e {βCD.PhE1} permite atribuir a 

estrutura em canal a este último composto de inclusão. A simulação do difratograma com 

base nos parâmetros da célula unitária da estrutura cristalina de {βCD.dodecenol}, 

produziu valores de 2θ para os ângulos mais intensos a cerca de 6.1, 7.2, 9.7, 11.9, 14.5, 

15.1, 17.4 e 15.5º. Por outro lado, o difractograma de {βCD.PhE1} é caracterizado por 

reflexões a ângulos baixos que apresentam valores de 2θ a cerca de 6.0, 7.0, 9.8, 12.0, 14.6, 

15.4, 17.4, e 18.5º. Da inspecção dos valores de 2θ apresentados e da comparação visual 

dos dois difractogramas, pode inferir-se que são praticamente coincidentes, em particular 

a ângulos baixos (valores de 2θ entre 3 e 20º). Estas observações indicam que {βCD.PhE1} 

apresenta a mesma estrutura cristalina em canal que {βCD.dodecenol}. 
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3.4 - EFEITO DA HUMIDADE RELATIVA NO COMPOSTO DE INCLUSÃO: 

COMPARAÇÃO COM βCD 

 A influência da humidade relativa (HR) na estrutura do composto de inclusão 

{βCD.PhE1} foi estudada com base nos resultados de diversos métodos experimentais, tais 

como TGA, PXRD, espectroscopia de FT-Raman e 13C CP MAS NMR. O processo de 

exposição das amostras a diversos ambientes com HRs definidas encontra-se descrito na 

secção experimental (Capítulo 7). 

3.4.1 - Análise termogravimétrica 

 Os termogramas das amostras de {βCD.PhE1} e de βCD expostas a diversas HRs 

definidas (0, 15, 58 e 100%), à temperatura ambiente, estão representados na figura 

seguinte (Figura 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Termogramas de amostras de {βCD.PhE1} (a) e βCD (b) preparadas a 
HRs definidas (0, 15, 58 e 100%) e à temperatura ambiente. 

 No que diz respeito aos termogramas da βCD, a desidratação ocorre num único 

passo nas amostras expostas a HRs 0%, 15% e 58%, e em dois passos no caso da amostra 

totalmente hidratada (HR 100%). A água de hidratação da amostra preparada a HR 0% 
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deverá estar associada a moléculas de água da βCD não substituíveis, ou seja, a moléculas 

de água que não trocam reversivelmente com o vapor de água à temperatura ambiente.5, 7 

Para os restantes valores de HR, as perdas de massa referentes à desidratação terminam a 

temperaturas num intervalo entre 80 e 90 ºC, sendo seguidas por linhas de massa 

constantes, pelo menos até à temperatura mais elevada considerada neste estudo (150 ºC). 

Por outro lado, a enorme diferença nas percentagens de perda de massa registada entre as 

amostras expostas a HRs 58% e 100% dever-se-á, provavelmente, a uma quantidade 

significativa de água livre na superfície da amostra a HR 100%. A presença desta porção 

de água superficial poderá ser responsável pela primeira etapa de desidratação que 

termina a cerca de 55 ºC. Atendendo às suas temperaturas e pontos de inflexão, as etapas 

de desidratação observadas nas amostras expostas a HRs 15% e 58% devem corresponder 

à segunda perda de massa observada na amostra completamente hidratada (HR 100%). 

Consequentemente, esta segunda perda de massa do termograma a HR 100% representará 

de facto a perda das moléculas de água de hidratação. 

 Contrastando com os resultados de TGA para βCD, os termogramas das amostras 

de {βCD.PhE1} não apresentam segmentos de linha com declive zero, no intervalo de 

temperaturas observado (da temperatura ambiente até 150 ºC). Além disso, a maior 

percentagem de perda de massa em {βCD.PhE1}, registada com a amostra exposta a HR 

100%, corresponde a 13%, enquanto a respectiva amostra da βCD exibe uma perda de 

massa muito maior (37%). De registar que o termograma a HR 100% apresenta três etapas 

de desidratação até cerca de 71 ºC. Curiosamente, os termogramas a HRs 15% e 58% são 

praticamente iguais, destacando-se ainda o facto de se interceptarem a cerca de 40 ºC. 

 Globalmente, as observações dos termogramas de {βCD.PhE1} e βCD a diversas HRs 

definidas confirmam as conclusões retiradas das amostras a humidade ambiente††. De 

facto, as amostras de {βCD.PhE1} retêm menor quantidade de água de hidratação e as 

moléculas de água não se encontram ligadas tão fortemente como nas amostras de βCD 

expostas à mesma HR. Além disso, tendo em conta as estruturas cristalinas distintas de 

{βCD.PhE1} e da βCD, estas observações sugerem que a libertação de água é muito mais 

fácil no caso de {βCD.PhE1}, originando uma troca de água com o ambiente mais rápida 

do que a βCD. 

                                                                 
†† Considerando os difractogramas de pós, pode estimar-se que as amostras expostas à humidade ambiente 
apresentam HR ligeiramente superior a 58%. 
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3.4.2 - Difracção de raios-X de pós 

 Na figura seguinte apresentam-se os difractogramas das amostras de {βCD.PhE1} à 

temperatura ambiente e a HRs definidas (0, 15, 20, 58 e 100%). 

Figura 3.20 – Difractogramas de pós de amostras de {βCD.PhE1} expostas a HRs 
definidas (0%, 15%, 20%, 58% e 100%), à temperatura ambiente. 

Pode observar-se que os difractogramas correspondentes a HRs 20% e 58%, 

apresentam reflexões nos mesmos ângulos e com variações de intensidade graduais. No 

entanto, a HR 100% regista-se o aparecimento de duas novas reflexões a valores de 2θ 

iguais a 5.6 e 11.1º. Enquanto os difractogramas referentes a HRs entre 20% e 100% 

apresentam apenas pequenas variações relativas, os difractogramas correspondentes a 

HRs abaixo de 20% (0% e 15%) exibem alterações abruptas. Além da falta de diversas 

reflexões observadas a HRs mais elevadas, estes difractogramas são caracterizados pela 

exibição de dois picos finos e intensos a ângulos baixos, juntamente com várias reflexões 

incaracterísticas (largas e pouco intensas) para ângulos mais elevados, mais precisamente 

para valores de 2θ superiores a 13º (Figura 3.20). O conjunto de observações registadas 

indica uma perda de cristalinidade apreciável das amostras expostas a humidades com 

baixos conteúdos de água (HRs 0% e 15%), em particular a HR 0%, realçando a 

0 5 10 15 20 25 30

2θ  / º

100 

58 

20 

0 

15 

HR / % 



Infuência da HR no composto de inclusão de PhE1 em βCD 

 91

importância da água de hidratação para a preservação da estrutura cristalina do composto 

de inclusão. 

 Os difractogramas de pós das amostras de βCD expostas a várias atmosferas com 

HRs controladas (0, 15, 20, 58 e 100%), à temperatura ambiente, estão apresentados na 

figura seguinte (Figura 3.21). Embora sejam observadas diferenças consideráveis no 

difractograma correspondente a HR 0%, os restantes são praticamente coincidentes entre 

si, não apresentando alterações significativas. Somente no difractograma a HR 15% se 

verificam variações de intensidade relativa de algumas reflexões. Assim, confirma-se que 

a estrutura cristalina da βCD é preservada para valores de HR entre 15% e 100%. Por 

outro lado, regista-se o colapso da estrutura cristalina ao passar de HR 15% para 0%, 

como foi previamente descrito.5, 7  

Figura 3.21 – Difractogramas das amostras de βCD expostas a HRs definidas                
(0, 15, 20, 58 e 100%), à temperatura ambiente. 

 Em termos globais, verifica-se que ambas as estruturas cristalinas de {βCD.PhE1} e 

da βCD são preservadas em ambientes com HRs iguais ou superiores a 20% e 15%, 

respectivamente. Abaixo destes valores de HR, as estruturas cristalinas experimentam um 

colapso devido à perda de água. Estas observações revelam a importância da água de 

hidratação na preservação e manutenção das duas estruturas cristalinas. 
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3.4.3 - Espectroscopia de FT-Raman 

 Os espectros de FT-Raman de {βCD.PhE1} (a) e da βCD (b), registados a HRs 

definidas (0, 15, 58 e 100%) na região de número de ondas entre 1200 e 800 cm–1, são 

apresentados na figura seguinte (Figura 3.22). 

Figura 3.22 – Espectros de FT-Raman na região 1200 – 800 cm–1, de amostras de 
{βCD.PhE1} (a) e βCD (b) expostas a HRs definidas (0, 15, 58 e 100%); os valores dos 
máximos das bandas foram assinalados com base nos espectros obtidos a HR 100%. 

 As bandas a 1056 cm–1 e 924 cm–1 no espectro de {βCD.PhE1} a HR 100% são 

atribuídas a ν C6―O6 e ν C―O envolvendo as ligações glicosídicas α-(1 4), 

respectivamente.44 - 46 Por um lado, as ligações C6O6 são adjacentes aos grupos hidroxilo 

primários (O6―H) que podem estar envolvidos em ligações de hidrogénio com o 

hóspede. Por outro lado, as ligações CO α-(1 4) poderão ser sensíveis a variações nas 

orientações das unidades de glicose do macrociclo.  Deste modo, podem ser afectadas pela 

presença e orientação do hóspede no interior da cavidade da βCD e pela HR.48 É sabido 

que as moléculas de água que ocupam o interior da cavidade da βCD não se encontram 

ligadas com os átomos deste oligossacarídeo através de ligações de hidrogénio. Em vez 

deste tipo de interacção, tendem a aglomerar-se em cachos de moléculas interactuando 
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com os átomos da βCD através de interacções de Van der Waals. Por esta razão, é difícil 

distinguir as presenças do hóspede e das moléculas de água no interior da cavidade, 

utilizando espectroscopia vibracional de Raman. Contudo, pela sua sensibilidade a 

interacções fracas, continua a ser o método espectroscópico porventura mais aconselhável. 

Da observação geral dos espectros de Raman das amostras de βCD expostas a HR 

definidos (Figura 3.22 b), não se verificam variações de intensidades relevantes nos 

espectros correspondentes a HR igual ou superior a 15%. Contudo, o espectro da amostra 

de βCD mais desidratada (HR 0%) apresenta variações de intensidade relativa 

assinaláveis tanto no par de bandas a 865 e 855 cm–1 como no grupo de três bandas a 1139, 

1128 e 1111 cm–1 (considerados os valores de frequências do espectro correspondente a 

HR 100%). 

3.4.4 - Espectroscopia de 13C CP MAS NMR 

 Os espectros parciais de 13C CP MAS NMR das amostras de {βCD.PhE1} e βCD 

expostas a diversos ambientes de HR definida (0%, 15%, 20%, 58% e 100%) são 

apresentados nas figuras 3.23 e 3.24, respectivamente. 

 Começando por analisar os espectros de {βCD.PhE1} a diferentes HRs (Figura 3.23), 

verifica-se que são afectados pelo nível de hidratação, tanto na dispersão dos valores dos 

desvios químicos como na multiplicidade das várias ressonâncias. Entre os espectros 

apresentados, os que correspondem a HRs 0% e 15% são claramente distintos dos 

restantes por apresentarem picos largos e incaracterísticos. De facto, estas características 

espectrais são típicas de um sólido amorfo. Por outro lado, para HRs entre 20 e 93% (não 

apresentado) não é possível discernir qualquer tendência, tanto na multiplicidade das 

ressonâncias como na dispersão dos valores dos desvios químicos. Por último, no espectro 

da amostra de {βCD.PhE1} mais hidratada (HR 100%), além das alterações na forma global 

dos sinais correspondentes a C1 e a C4, surge uma pequena diminuição no desvio 

químico médio de C6, isto é, uma ligeira variação para campo alto. 
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 Considerando agora os espectros de 13C CP MAS NMR obtidos para as amostras de 

βCD expostas a ambientes com HR definida (Figura 3.24), verifica-se que o espectro a HR 

0% é completamente distinto dos restantes, correspondendo provavelmente ao colapso da 

estrutura cristalina. Uma vez que se trata de uma característica exclusiva deste espectro 

(HR 0%), destaca-se a existência de dois picos (96.15 e 93.63 ppm) numa região do 

espectro que, usualmente, não é caracterizada pela presença de qualquer sinal. A 

atribuição inequívoca destes sinais é problemática. Enquanto a intensidade dos picos 

sugere a sua atribuição a C4, os desvios químicos sugerem a atribuição dos sinais a C1, 

uma vez que o desvio químico de C1 na glicose sólida é 92.9 e um dos picos de C1 em 
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Figura 3.23 – Espectros de 13C CP MAS NMR para amostras de {βCD.PhE1} a HRs 
definidas (0%, 15%, 20%, 58% e 100%), no intervalo de desvios químicos dos átomos 
de carbono da βCD. 
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αCD.6H2O surge a 98.1.53, 77 Independentemente da incerteza associada à atribuição destes 

sinais, a sua presença indica claramente que a βCD não possui ou contém apenas uma 

pequena quantidade de água de hidratação, fazendo com que as unidades de glicose 

apresentem conformações distorcidas relativamente à βCD hidratada. Outra característica 

única do espectro de βCD a HR 0% é a elevada multiplicidade das ressonâncias, em 

particular nos sinais C1 e C4, comparativamente com os restantes espectros. Na verdade, 

apesar de não se contabilizarem os dois picos a 96.15 e 93.63, observam-se pelo menos 8 

sinais em C1 e 11 em C4. Esta multiplicidade elevada aponta para uma diminuição da 

equivalência magnética dos átomos de carbono das várias unidades de glicose, sugerindo 

δ / ppm 

708090100 ppm

0 

15 

58 

100 

HR / % 
C1 C4 

C2,3,5 

C6 

20 

60 

Figura 3.24 – Espectros de 13C CP MAS NMR para amostras de βCD preparadas a 
diversas HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58% e 100%). 
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um aumento da desordem cristalina associada ao colapso da estrutura cristalina da βCD. 

Observando os restantes espectros, entre HR 15% e 100%, verifica-se a inexistência de 

diferenças significativas nos parâmetros gerais que têm sido analisados. Não são 

registadas variações no centro, na multiplicidade e na dispersão dos valores dos desvios 

químicos para cada átomo de carbono. 

 A comparação dos espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.PhE1} com os da βCD a 

valores de HR correspondentes, no intervalo de HRs entre 20 e 100%, revela, como 

tendência geral, a redução da multiplicidade e a diminuição da dispersão dos valores dos 

desvios químicos em {βCD.PhE1} relativamente à βCD. 

O composto de inclusão ({βCD.PhE1}) e a βCD contêm moléculas de água inseridas 

na malha cristalina que intervêm em interacções específicas. As moléculas de água podem 

fazer parte de redes de ligações de hidrogénio extensas e a sua ausência reduz, em alguns 

casos, a ordem na rede cristalina. Os resultados aqui apresentados mostram que esta 

influência da água na estrutura da βCD e de {βCD.PhE1} é reflectida nos respectivos 

espectros de 13C CP MAS NMR. 
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3.5 - CONCLUSÕES 

A formação de um complexo de inclusão entre PhE1 (hóspede) e βCD (hospedeiro), 

em solução de água deuterada a 20 ºC, foi confirmada por espectroscopia de 1H NMR. 

Além disso, por aplicação do método das variações contínuas, verificou-se que este 

complexo hóspede-hospedeiro se forma numa razão estequiométrica 1:1, βCD.PhE1. A 

análise dos resultados de ROESY aponta para uma estrutura em que o grupo fenílico de 

PhE1 ocupa a parte superior da cavidade da βCD, ficando próximo da orla formada pelos 

grupos hidroxilo secundários (O2H e O3H; orla mais larga). Além disso, o fragmento 

hidrófilo formado pelo grupo oxietileno (OCH2CH2) e hidroxilo terminal (OH) estará 

totalmente fora da cavidade da CD. 

 O composto de inclusão no estado sólido de PhE1 em βCD ({βCD.PhE1}) foi obtido 

na forma de precipitado, a partir de uma solução aquosa. A conjugação de resultados dos 

diversos métodos analíticos ― PXRD, TGA, espectroscopias vibracionais (FTIR e 

FT-Raman) e 13C CP MAS NMR ― usados na caracterização à humidade ambiente, 

confirmou a preparação de um composto microcristalino hidratado e um verdadeiro 

composto de inclusão. Adicionalmente, a aplicação do conceito de isoestruturalidade ao 

difractograma de pós, indica que o composto de inclusão apresenta uma estrutura 

cristalina com empacotamento em canal. 

{βCD.PhE1} apresenta um conjunto de características interessantes, não apenas como 

composto de inclusão mas também como hidrato cristalino, tendo sido objecto de estudo a 

diversas HRs definidas entre 0% (ambiente desidratado) e 100% (ambiente totalmente 

hidratado). Foram utilizados diversos métodos analíticos (PXRD, TGA, espectroscopia de 

Raman e 13C CP MAS NMR) para avaliar o efeito da variação da humidade ambiente na 

estrutura de {βCD. PhE1}, comparando com os resultados obtidos para a βCD nas mesmas 

condições. Os resultados de PXRD indicaram que, entre os valores de HR considerados 

(0%, 15%, 20%, 42%, 58%, 78%, 80%, 92% e 100%), a estrutura cristalina em canal é 

preservada a HRs iguais ou superiores a 20%. Analogamente ao que foi observado para a 

βCD, verificou-se uma diminuição de cristalinidade para valores de HRs pequenos 

(abaixo de 20%), causada, presumivelmente, pelo colapso da estrutura cristalina devido à 

perda de água de hidratação. A interpretação dos resultados da análise térmica (TGA) 

indica que a água de hidratação em {βCD.PhE1} não se encontra ligada tão fortemente 

como na βCD, trocando mais rapidamente com o ambiente. A intensidade relativa de 
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algumas bandas de Raman da βCD atribuídas a vibrações de elongação C―O (1140, 1116, 

1088, 1056, 950, 938 e 926 cm–1) e de deformação CH2 (865 e 856 cm–1) foi influenciada pela 

presença do hóspede na cavidade da βCD e/ou pela variação da HR. Por outro lado, a 

comparação dos espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.PhE1} e βCD, a valores de HR 

iguais ou superiores a 20%, revela uma redução de multiplicidade das ressonância e uma 

diminuição dos valores da dispersão dos desvios químicos para os vários tipos de átomos 

de carbono da CD (C1, C4, C2,3,5 e C6) no composto de inclusão. Esta tendência indica 

maior equivalência destes átomos em {βCD.PhE1} do que na βCD devido, provavelmente, 

ao aumento da simetrização do macrociclo βCD na estrutura em canal de {βCD.PhE1}. 

Globalmente, todas estas observações e conclusões salientam a importância fundamental 

da água de hidratação na preservação e estabilização da estrutura cristalina do 

{βCD.PhE1}, tal como era conhecido para os hidratos cristalinos de βCD. 
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RESUMO 

Os compostos de inclusão no estado sólido de 2-butoxietanol (C4E1), 

2-(2-butoxietoxi)etanol (C4E2) e 2-(2-hexiloxietoxi)etanol (C6E2) em βCD, representados 

pela abreviatura geral {βCD.CnEm}, foram preparados a partir de soluções aquosas e 

caracterizados por PXRD, TGA, espectroscopia de FT-Raman e de 13C CP MAS NMR, 

à humidade ambiente. Foi confirmada a formação de verdadeiros compostos de 

inclusão microcristalinos hidratados. A aplicação do conceito de isoestruturalidade 

aos difractogramas de pós permitiu identificar uma estrutura em gaiola para 

{βCD.C4E1} e estruturas em canal para os restantes compostos, {βCD.C4E2} e 

{βCD.C6E2}. Os compostos de inclusão foram também estudados a diversas 

humidades relativas (HRs), utilizando PXRD, FT-Raman e 13C CP MAS NMR. As 

intensidades relativas de diversas bandas de Raman, atribuídas a vibrações de 

elongação C―O e de deformação CH2, foram influenciadas pela presença do hóspede 

na cavidade ou pela variação da humidade ambiente, ou por ambos os factores. Os 

difractogramas sugeriram a preservação das estruturas cristalinas de todos os 

compostos de inclusão, para HRs iguais ou superiores a 20%. Na transição da HR 15% 

para 20%, observaram-se alterações importantes ao nível da multiplicidade e da 

dispersão dos valores dos desvios químicos 13C nos átomos de βCD, em todos os 

compostos de inclusão investigados. A interligação dos resultados encontrados nos 

métodos experimentais apontou para a existência de estruturas amorfas nos 

ambientes mais pobres em água (HR inferior a 20%). De um modo geral, os resultados 

obtidos realçam o papel da água de hidratação na estrutura de compostos de inclusão 

em βCD, tanto com empacotamento cristalino em gaiola como numa estrutura 

cristalina em canal. Precedendo os estudos no estado sólido, confirmou-se a formação 

dos complexos de inclusão de C4E1, C4E2 e C6E2 em βCD, em solução aquosa, todos 

com estequiometria 1:1. Além disso, foram determinadas as constantes de associação 

aparentes (Kapp) a 20ºC. O valor de Kapp encontrado para βCD.C4E1 é 7.42 × 102 M–1, 

para βCD.C4E2 é 3.26 × 102 M–1 e 12.85 × 102 M–1 para βCD.C6E2. Estes valores reflectem 

as diferenças relativas dos fragmentos hidrófobo e hidrófilo dos hóspedes. 
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4.1 - INTRODUÇÃO 

Ao longo da última metade do século XX, βCD atraiu a atenção de inúmeros 

investigadores devido, em grande parte, à capacidade para incluir na sua cavidade 

diversas moléculas de tamanho adequado.1 - 3 No entanto, só a partir do final dos anos 

oitenta se começou a prestar atenção ao facto dos hidratos cristalinos de βCD 

apresentaram características estruturais muito interessantes, para além da capacidade de 

formarem complexos e compostos de inclusão. 

Quando a βCD é cristalizada a partir de solução aquosa, formam-se hidratos 

cristalinos com moléculas de água incluídas na cavidade e a ocupar os espaços entre os 

macrociclos. O número de moléculas de água de hidratação depende do processo de 

cristalização e da exposição a que os cristais obtidos são sujeitos, posteriormente. Como 

consequência das diversas moléculas de água ocuparem o interior da cavidade e os 

espaços intersticiais, e existirem três grupos hidroxilo por unidade de glicose, a estrutura 

cristalina da βCD exibe um elevado número de ligações de hidrogénio O―H…O, 

interligadas numa malha tridimensional extensa e complexa. Estas propriedades 

estruturais conferem-lhe uma grande importância como modelos para o estudo dos 

processos de hidratação em sistemas biomoleculares.4 - 11 

 Apesar dos diversos estudos efectuados sobre as propriedades físicas e químicas 

dos hidratos cristalinos da βCD, a investigação das propriedades de hidratação de 

compostos de inclusão não têm suscitado a mesma atenção. De um modo geral, o facto de 

a água de hidratação assumir um papel importante na estabilização estrutural dos 

compostos de inclusão é consensual. No entanto, não se conhece qualquer estudo 

sistemático sobre a influência da variação da quantidade de água de hidratação nas 

características estruturais de compostos de inclusão em CDs. 

No presente capítulo apresenta-se o estudo de compostos de inclusão em βCD 

conjugando dois efeitos distintos. Por um lado, a variação da HR e, por outro, a variação 

da razão parte hidrófoba/parte hidrófila de hóspedes anfifílicos curtos do tipo CnEm        

(Cn e Em representam os fragmentos CH3(CH2)n–1― e ―(OCH2CH2)mOH, respectivamente). 

Assim, estudam-se os compostos de inclusão de 2-butoxietanol (C4E1), 

2-(2-butoxietaixi)etanol (C4E2) e 2-(2-hexiloxietoxi)etanol (C6E2) em βCD, no estado sólido 

(notação geral: {βCD.CnEm}), a HRs definidas. 
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Figura 4.1 - Estruturas de C4E1, C4E2 e C6E2 (conformação all-trans); as estruturas foram 
preparadas com o programa GaussView 3.0.12 

Como estudo preliminar à preparação dos compostos de inclusão sólidos, foi 

avaliada a formação dos complexos de inclusão em solução aquosa, determinadas as 

estequiometrias e as constantes de associação aparentes. De seguida, foram preparados os 

compostos de inclusão no estado sólido e caracterizados em condições ambientes. Para 

finalizar, foram estudados a HRs definidas, conjugando os resultados de PXRD, 

espectroscopia de FT-Raman e 13C CP MAS NMR. 
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4.2 - INCLUSÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA 

 Seguindo a metodologia utilizada no capítulo anterior, o trabalho no estado sólido 

foi precedido pelo estudo dos complexos em solução aquosa. Assim, investigou-se a 

possibilidade de inclusão de C4E1, C4E2 e C6E2 em βCD em D2O, foram avaliadas as 

estequiometrias e determinadas as constantes de associação aparentes de todos os 

complexos de inclusão. 

4.2.1 - Formação dos complexos de inclusão 

 Observando a figura seguinte, na qual se apresentam os espectros de 1H NMR de 

soluções aquosas (D2O) de βCD, C4E1 e da mistura βCD:C4E1 com razão      

estequiométrica 1:1, verificam-se variações para campo alto no desvio químico dos 

protões H3 [∆δ(H3) = 0.0110 ppm] e H5 [∆δ(H5) = 0,0162 ppm] na mistura em relação à 

solução de βCD. No que diz respeito ao desvio químico do protão H6, observa-se também 

uma variação significativa. Contrastando com estas alterações, não se registam variações 

significativas no valor do desvio químico dos sinais atribuídos a H1*, H2 e H4 (consultar 

Tabela 4.1). Estas observações confirmam a inclusão de C4E1 na cavidade da βCD, uma 

vez que a posição dos protões H3 e H5 no interior da cavidade confere-lhes o estatuto de 

sondas do processo de inclusão. As variações para campo alto destes protões reflectem 

um aumento do efeito de protecção durante a formação do complexo. Adicionalmente, como 

a variação registada no desvio químico do protão H5 é superior à variação observada em 

H3, pode concluir-se que as interacções hóspede-hospedeiro (C4E1-βCD) são mais fortes 

com os protões H5, localizados junto à orla menor do macrociclo.13, 14 

 No que diz respeito à inclusão das restantes moléculas (C4E2 e C6E2), os resultados 

são análogos aos apresentados para C4E1. Na tabela seguinte (Tabela 4.1) são apresentadas 

as variações dos desvios químicos dos protões das misturas βCD:CnEm com razão molar 

1:1, em relação aos desvios da solução de βCD. Enquanto as variações para campo alto 

dos protões H5 e H3 são consideráveis, as variações registadas nos restantes protões são 

menos significativas. 

                                                                 
* Este sinal não é apresentado na figura, uma vez que aparece a cerca de 4.87 ppm. 
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Figura 4.2 – Espectro de 1H NMR de soluções aquosas (D2O) 10 mM de βCD, C4E1 e da 
mistura βCD:C4E1 com estequiometria 1:1. 

Tabela 4.1 – Variação dos valores dos desvios químicos (ppm) de vários protões das 
misturas βCD:CnEm 1:1, em relação às respectivas soluções de βCD. 

∆δ / 10–3 ppm 
mistura  

H1a H2b H3c H4c H5 H6 

βCD:C4E1 1.76 1.43 10.97 2.25 16.20 7.51 

βCD:C4E2 –2.84 –3.26 9.12 –2.20 13,75 3.91 

βCD:C6E2 –1.77 –2.29 47.06 3.02 67.77 4.55 

Para estimar a variação dos desvios químicos utilizou-se: a) valor médio do dupleto; b) valor médio do 
quadrupleto; c) valor do pico central do tripleto. 

 

3.43.53.63.73.8 ppm
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H3
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4.2.2 - Estequiometria 

 Os resultados da aplicação do método das variações contínuas (gráfico de Job) aos 

complexos de inclusão de βCD com os hóspedes CnEm (C4E1, C4E2 e C6E2), encontram-se 

representados na figura seguinte (Figura 4.3 b).15 Como se pode observar na tabela 4.1 e na 

figura 4.3 a, os protões H5 apresentam variação de desvio químico superior aos H3. Este 

facto sugere a utilização do desvio químico de H5 no método de Job para este sistema 

(βCD:C4E2). Para os restantes sistemas verifica-se uma situação análoga e, por isso, apenas 

se apresenta a utilização do desvio químico de H5 na determinação da estequiometria dos 

complexos de inclusão. 

Figura 4.3 – (a) Espectros de 1H NMR (entre 3.95 e 3.35 ppm) de misturas de βCD e 
C4E2 em D2O para vários valores de r, a 20 ºC; (b) gráfico de Job para os complexos de 
inclusão (βCD.CnEm), sendo r a fracção molar da βCD e ∆δ(H5) a variação do desvio 
químico dos protões H5 da βCD. 

 A análise dos resultados do método das variações contínuas (Figura 4.3 b) permite 

concluir que todos os complexos apresentam razão estequiométrica 1:1, uma vez que os 

máximos dos gráficos de Job se situam a um valor de r igual a 0.5. 
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4.2.3 - Constantes de associação aparentes 

O procedimento experimental utilizado com mais frequência na determinação das 

constantes de associação é baseado no método de Benesi-Hildebrant. A experiência 

Benesi-Hildebrant original consistiu num estudo por espectroscopia de absorção no 

UV/VIS da associação de iodo com hidrocarbonetos aromáticos.16 A principal 

característica deste método reside na utilização de um grande excesso de um dos 

componentes. No caso de complexos de inclusão envolvendo CDs (hospedeiro), o 

componente utilizado em excesso é o hóspede, praticamente em todas as situações.17 - 19 

Na literatura, têm sido descritos diversos procedimentos experimentais para 

determinar a constante de associação de complexos envolvendo CDs. Geralmente, tais 

procedimentos são baseados em titulações condutimétricas, potenciométricas ou 

espectroscópicas e em estudos de solubilidade. Contudo, o método mais utilizado é o da 

espectroscopia de 1H NMR, pela mesma razão que é usado na confirmação das inclusões e 

determinação das estequiometrias.20 - 26 

 Em solução aquosa, o processo mais simples de formação de complexos de inclusão 

envolve formas hidratadas da CD (no presente trabalho, βCD) e dos hóspedes. O 

equilíbrio deste processo resulta da substituição de moléculas de água da cavidade da 

βCD pela molécula a incluir (G), 

yx O)G(H)OH(βCD 22 +   OH)OH)(βCD.G( 22 wz +    [4.1] 

onde x representa a quantidade de água do interior da cavidade da βCD, y a quantidade 

de água de solvatação do hóspede livre, z a quantidade de água no interior da cavidade 

após a formação do complexo de inclusão, e zyxw −+=  a quantidade total de água 

deslocada da cavidade da βCD pela entrada do hóspede.27 A respectiva constante de 

associação é 

w
app a. OH 2

KK =           [4.2] 

onde OH 2
a  representa a actividade da água e Kapp é a constante de associação aparente 

que mede a extensão da inclusão, 
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[ ]
[ ] [ ]GβCD

CK =app           [4.3] 

onde C representa o complexo de inclusão entre a βCD e o hóspede (G). Introduzindo 

nesta expressão as condições que exprimem a conservação das concentrações iniciais, ou 

seja, os “balanços de massa”, 

[ ] [ ] [ ]CβCDβCD 0 +=    e    [ ] [ ] [ ]CGG 0 +=       [4.4 e 4.5] 

e considerando, 

 [ ]
[ ] max0 ∆δ

∆δ
βCD

C
=           [4.6] 

obtém-se a seguinte expressão: 

[ ] [ ] [ ] maxmaxappmax ∆δ∆δβCDG
1

∆δKβCD
1

∆δ
1

∆δ
1

000 −
×+=    [4.7] 

Esta expressão, exacta apenas para equilíbrios com associações 1:1, representa uma função 

linear de 1/∆δ versus 1/([G]0/[βCD]0 – ∆δ/∆δmax), com ordenada na origem igual a 1/∆δmax 

e o declive da recta definido por 1/([βCD]0 Kapp ∆δmax). A resolução matemática desta 

equação (4.7), onde as incógnitas são Kapp e ∆δmax, requer um processo iterativo, uma vez 

que uma das incógnitas (∆δmax) também está incluída na variável do segundo membro. A 

estimativa inicial do valor de ∆δmax foi obtida por extrapolação da representação gráfica    

∆δ vs [G]0. 28, 29 

 Os complexos de inclusão estudados, βCD.C4E1, βCD.C4E2 e βCD.C6E2, apresentam 

estequiometrias simples 1:1. Assim, é possível utilizar a expressão 4.7 para determinar as 

constantes de associação aparentes correspondentes. Tendo em consideração as condições 

experimentais utilizadas (consultar secção experimental), determinaram-se as constantes 

de associação aparentes e o ∆δmax para cada um dos complexos de inclusão. Os resultados 

encontram-se sistematizados na tabela seguinte. 
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Tabela 4.2 – Valores determinados de ∆δmax e das constantes de associação aparentes 
dos complexos de inclusão, a 20ºC. 

complexo ∆δmax / ppm Kapp / 102 M–1 

βCD.C4E1 0.0172 7.42 

βCD.C4E2 0.0313 3.26 

βCD.C6E2 0.0815 12.85 

 Como se pode verificar, o complexo de inclusão que apresenta a maior constante de 

associação aparente é βCD.C6E2. Entre os três hóspedes, C4E1, C4E2 e C6E2, este último 

apresenta a maior cadeia alquílica (fragmento hidrófobo). A diminuição do valor de Kapp 

ao passar de βCD.C4E1 para βCD.C4E2 deverá ser causada pelo aumento do fragmento 

hidrófilo do hóspede. Como seria de esperar, os valores das constantes de associação 

aparentes dos complexos de inclusão estudados parecem reflectir o balanço dos 

fragmentos hidrófobo/hidrófilo dos hóspedes. 
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4.3 - INCLUSÃO NO ESTADO SÓLIDO À HUMIDADE AMBIENTE 

Os compostos de inclusão em βCD de pequenas moléculas anfifílicas do tipo CnEm 

(C4E1, C4E2 e C6E2) foram preparados a partir de soluções aquosas concentradas (consultar 

secção experimental, Capítulo 7), caracterizados e estudados em condições (temperatura e 

humidade) ambiente, por PXRD, TGA e vários métodos espectroscópicos (FTIR, 

FT-Raman e 13C CP MAS NMR). 

Seguindo a metodologia utilizada no capítulo anterior, os compostos de inclusão 

sólidos de C4E1, C4E2 e C6E2 em βCD serão identificados pelas abreviaturas {βCD.C4E1}, 

{βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, respectivamente. Esta nomenclatura visa apenas a simplificação 

em termos da expressão escrita, não indicando qualquer razão estequiométrica. Qualquer 

referência à estequiometria dos compostos de inclusão será fundamentada em 

pressupostos elaborados a partir dos resultados da complexação em solução aquosa. 

4.3.1 - Formar-se-à um verdadeiro composto de inclusão? 

Análise termogravimétrica  

Os métodos de análise térmica podem ser úteis para a identificação da existência de 

interacções hóspede-hospedeiro em compostos de inclusão sólidos.30, 31 Os termogramas 

de {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2}, {βCD.C6E2}, das respectivas misturas físicas 1:1 para 

comparação e da βCD encontram-se sistematizados na figura 4.4. 

 O termograma da βCD cristalina é apresentado em todas as componentes da figura, 

para simplificar a análise dos resultados, visto que é usado como referência. A 

interpretação deste termograma foi efectuada anteriormente (Capítulo 3). Relembrando 

resumidamente, a diminuição de massa inicial corresponde à perda de moléculas de água 

de hidratação, não ocorrendo qualquer outra variação de massa até cerca de 250ºC 

quando a βCD fundida entra em decomposição. 

 Os resultados de TGA das três misturas físicas 1:1 são semelhantes pois apresentam 

um perfil global idêntico. É possível analisar estes termogramas com base no 

comportamento térmico dos componentes individualizados. A etapa inicial corresponde à 

desidratação da βCD, seguindo-se a libertação (vaporização) das moléculas a incluir [C4E1 

(a), C4E2 (b) e C6E2 (c)] e a decomposição da βCD na última etapa. 
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Figura 4.4 – Termogramas de {βCD.C4E1} (a), {βCD.C4E2} (b), {βCD.C6E2} (c), 
respectivas misturas físicas com razão molar 1:1 e do hidrato cristalino de βCD, à 
humidade ambiente. 

 Da temperatura ambiente até cerca de 52 ºC, o termograma do {βCD.C4E1} (Figura 

4.4 a) apresenta uma perda de massa igual a 3.9% devido à perda de água de hidratação. 

De seguida, observam-se perdas de massa de 7.4% (linha com maior decline, entre 52 ºC e 

83 ºC) e 8,1% (com menor declive, de 83 ºC a 250 ºC), correspondentes, provavelmente, a 

alguma perda de água acompanhada pela dissociação do {βCD.C4E1}, seguida de 

libertação lenta (vaporização) do hóspede, C4E1. Para finalizar, acima de 250 ºC ocorre 

uma perda de massa abrupta devido à decomposição da βCD. 

 A análise dos termogramas de {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} (figura 4.4 b e c, 

respectivamente) é análoga à efectuada para o composto de inclusão de C4E1 em βCD. 

Ambos os termogramas apresentam perdas de massa iniciais (4,9% em {βCD.C4E2} e 5,9% 

em {βCD.C6E2}), até cerca de 50 ºC, atribuídas a desidratações. Posteriormente, tanto um 

composto como o outro apresentam perdas de massa bastante longas (entre 50 ºC e cerca 

de 250 ºC), lentas e irregulares. Presumivelmente, este comportamento resulta da 

dissociação lenta dos compostos de inclusão e consequente vaporização dos hóspedes. 

Nos termogramas de {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, as etapas atribuídas à perda de água 

correspondem a massas inferiores e terminam a uma temperatura mais baixa que as 
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correspondentes etapas nas misturas físicas e na βCD. Estas observações apontam para a 

existência de menores quantidades de água de hidratação e para processos de 

desidratação mais fáceis em relação às respectivas misturas físicas e à βCD.  

Em conclusão, os termogramas dos compostos preparados são qualitativa e 

quantitativamente diferentes dos termogramas das correspondentes misturas físicas 1:1 e 

da βCD. Tais diferenças sugerem a existência de interacções entre os hóspedes (C4E2, C4E2 

e C6E2) e βCD associadas, provavelmente, à formação de compostos de inclusão no estado 

sólido.30 

Espectroscopia vibracional  

A espectroscopia de difusão de Raman constitui um método relevante para o estudo 

de compostos de inclusão no estado sólido, permitindo a investigação de características 

estruturais cuja acessibilidade por outros métodos é difícil ou mesmo impossível.32, 33 

 Considerando a provável estequiometria dos compostos de inclusão (1:1)† e o 

número relativo de osciladores vibracionais em βCD e nos hóspedes (C4E1, C4E2 e C6E2), os 

espectros vibracionais de {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} devem ser 

fundamentalmente determinados pelas bandas atribuídas à βCD.34 A comparação dos 

espectros de FT-Raman dos compostos preparados com os das respectivas misturas físicas 

1:1, não regista diferenças significativas nos desvios das frequências das bandas. Contudo, 

são observadas variações consideráveis nas intensidades relativas de diversas bandas 

vibracionais. Estas observações estão associadas à sensibilidade da espectroscopia de 

Raman para interacções fracas, não covalentes, como interacções de Van der Walls, 

interacções hidrófobas e ligações de hidrogénio, que podem intervir na formação de 

compostos de inclusão.35 

 Na figura seguinte, apresentam-se os espectros de FT-Raman de {βCD.C4E1} e da 

respectiva mistura física 1:1, no intervalo de número de ondas de 1550 a 800 cm–1. Como 

se pode verificar pela comparação destes espectros, algumas bandas exibem diferenças 

nítidas nas intensidades relativas. Tais bandas são atribuídas a vibrações de elongação 

                                                                 
† Pressupondo que as estequiometrias dos compostos preparados no estado sólido, a partir de soluções 
aquosas concentradas, reflectem a razão molar 1:1 encontrada para os respectivos complexos de inclusão em 
solução de D2O. 
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C―O (máximos a 1129, 1114, 1088, 949, 937 e 929 cm–1) e de deformação CH2 na βCD       

(866 e 853 cm–1).36 - 38 

Figura 4.5 - Espectros de FT-Raman de {βCD.C4E1} (vermelho) e da respectiva mistura 
física 1:1 (laranja), à humidade ambiente, na região de número de ondas entre 1200 e 
800 cm–1; as bandas apresentadas são referentes ao espectro da mistura física. 

 As bandas de FT-Raman entre 950 e 920 cm–1 são atribuídas a elongações C―O 

envolvidas nas ligações glicosídicas α-(1 4), sendo, por isso, afectadas pela variação da 

orientações relativas das unidades de glicose no macrociclo βCD.39, 40 Geralmente, a 

inclusão de moléculas na cavidade da βCD causa pequenas alterações nas orientações 

relativas das unidades de glicose da βCD. Por conseguinte, este grupo de bandas é 

sensível à presença de moléculas no interior da cavidade da βCD. Por outro lado, a 

intensidade relativa das bandas a 866 e 853 cm–1, atribuídas a deformações CH2 na βCD 

com o eixo diedro trans-C1O5―C5O6, também poderão ser sensíveis à inclusão, visto 

serem adjacentes aos grupos hidroxilo primários (O6H). 

 No espectro da mistura física βCD:C4E1 1:1, as bandas a 866 e 853 cm–1 que exibem 

praticamente a mesma intensidade surgem como banda proeminente a 862 cm–1 e ombro 

no lado de menores número de ondas, no espectro de {βCD.C4E1}. Verifica-se também que 

as bandas a 949, 937 e 929 cm–1 observadas na mistura física, originam um modelo de duas 
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bandas a 949 e 937 cm–1 no espectro do composto preparado. Além disso, registam-se 

variações consideráveis nas intensidades de várias bandas no espectro da mistura física 

(1463, 1451, 1403, 1390, 1129 e 1110 cm–1), em relação às respectivas bandas do espectro de 

{βCD.C4E1}. 

 Para os restantes compostos, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, foram obtidos resultados 

análogos que, por via disso, não são apresentados.‡ Os resultados de FT-Raman sugerem a 

formação de verdadeiros compostos de inclusão sólidos para todos os compostos 

preparados, concordando e suportando as evidências experimentais da análise 

termogravimétrica. 

Espectroscopia de 13C CP MAS NMR  

 No intervalo das ressonâncias dos átomos de carbono da βCD (110 - 55 ppm), os 

espectros de 13C CP MAS NMR, dos compostos preparados ({βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e 

{βCD.C6E2}), revelam características particulares que podem ser interpretadas usando 

como referência o espectro da βCD cristalina (Figura 4.6). 

O espectro da βCD cristalina apresenta ressonâncias múltiplas para cada um dos 

átomos de carbono: C1 (101.5-103.8 ppm), C4 (78.5-83.7 ppm), C2,3,5 (71.3-75.9 ppm) e C6 

(59.3-63.4 ppm). Esta vasta gama de desvios químicos está relacionada com diversas 

orientações ligeiramente distintas das unidades de glicose no macrociclo βCD. 

Efectivamente, foi demonstrado que a dispersão dos ângulos de torção em torno das 

ligações glicosídicas α-(1 4) (variações de 17º para φ e de 25º para ψ) é responsável pela 

multiplicidade dos sinais C1 e C4 e, foi também estabelecido, que a multiplicidade do 

sinal C6 reflecte as diferentes orientações dos grupos hidroxilo primários (O6―H).41 - 47 Da 

comparação global dos espectros apresentados, verifica-se que enquanto os centros das 

ressonâncias múltiplas dos átomos de carbono não exibem variações de desvios químicos 

significativas, a multiplicidade dos sinais diminui progressivamente ao longo da série de 

espectros de {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}. Além disso, a dispersão dos valores 

dos desvios químicos ― intervalo de desvios químicos que compreende todas as 

ressonâncias referentes ao mesmo átomo de carbono ― é semelhante no espectro da βCD 

                                                                 
‡ Para evitar repetições de análises, interpretações e figuras não se mostram os resultados de FT-Raman de 
{βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, uma vez que são semelhantes aos resultados obtidos e apresentados para 
{βCD.C4E1}. 
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e de {βCD.C4E1} mas diminui monotonamente para os restantes compostos (Tabela 4.3). 

Este conjunto de observações aponta no sentido de uma apreciável simetrização do 

macrociclo βCD, provavelmente, devido à inclusão dos hóspedes na sua cavidade, 

sugerindo a formação de verdadeiros compostos de inclusão no estado sólido.41, 48 

Um aspecto muito interessante prende-se com o facto da forma global do sinal e a 

dispersão dos valores do desvio químico de C6 reflectir, aparentemente, a variação do 

número de unidades oxietileno dos hóspedes. De facto, os espectros de {βCD.C4E2} e 

{βCD.C6E2}, cujos hóspedes apresentam o mesmo número de unidades de oxietileno 
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Figura 4.6 – Espectros de 13C CP MAS NMR da βCD cristalina hidratada (preto), 
{βCD.C4E1} (azul), {βCD.C4E2} (vermelho) e {βCD.C6E2} (verde), à humidade ambiente; 
do lado direito, apresentam-se ampliações da região espectral correspondente aos 
carbonos dos hóspedes, ou seja, de 10 a 40 ppm. 
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(duas), exibem sinais C6 semelhantes de acordo com a sensibilidade do sinal C6 a 

interacções do tipo de ligação de hidrogénio observada previamente.45 

Tabela 4.3 – Dispersão dos valores dos desvios químicos (ppm) dos átomos de 
carbono no hidrato de βCD e nos compostos de inclusão, à humidade ambiente. 

desvio químico / ppm 
sistema 

C1 C4 C2,3,5 C6 

βCD 4.4 7.0 6.2 7.0 

{βCD.C4E1} 4.6 7.4 6.9 6.8 

{βCD.C4E2} 3.8 5.2 7.2 5.0 

{βCD.C6E2} 3.3 4.2 6.7 5.0 

 Os restantes sinais observados nos espectros de {βCD.C4E1}, {βCD.C4E1} e 

{βCD.C4E1} (ver a parte dos espectros ampliada na figura 4.9) são atribuídos aos átomos 

de carbono dos hóspedes C4E1, C6E2 e C6E2, respectivamente, confirmando a sua presença 

nos respectivos compostos obtidos. 

Os resultados da espectroscopia de 13C CP MAS NMR reforçam e sustentam as 

indicações prévias resultantes da interpretação dos resultados de TGA e de espectroscopia 

de FT-Raman. De facto, sugerem claramente a formação de verdadeiros compostos de 

inclusão no estado sólido ({βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}). 

4.3.2 - Considerações estruturais 

Modelos dos compostos de inclusão 

Tem sido descrito que em compostos de inclusão envolvendo CDs os hóspedes 

possuem movimento anisotrópico, sendo este movimento dos hóspedes mais pequenos 

menos afectado pelo tamanho da cavidade.49, 50 De facto, cálculos§ dos modelos dos 

compostos de inclusão indicam que C4E1, na configuração de mais baixa energia, está 

alinhado com o eixo longitudinal de CD, apresentando uma liberdade rotacional 

considerável da sua cadeia alquílica dentro da cavidade da βCD (Figura 4.7). 

                                                                 
§ Utilizou-se um método integrado, em duas camadas, com níveis de cálculo distintos: ONIOM(PM3:UFF). A 
camada de nível superior diz respeito ao hóspede, sendo um cálculo de mecânica quântica, a nível 
Hartee-Fock, usando o método semi-empírico PM3 (Parametric Model 3). A camada de nível inferior para a 
βCD, é um cálculo de mecânica molecular com o campo de forças UFF (Universal Force Field). 
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Figura 4.7 – Modelo do composto de inclusão C4E1 em βCD, obtido em cálculos 
ONIOM(PM3:UFF); consultar a secção experimental para detalhes sobre os cálculos 
computacionais. 

 Os hóspedes (C4E2 e C6E2) interactuam progressivamente com o macrociclo βCD 

através de interacções de contacto intermolecular H…H uma vez que as cadeias alquílicas 

vão aumentando em termos de flexibilidade conformacional (Figura 4.8). Esta tendência é 

sustentada pelo modelo teórico do composto de inclusão βCD2.C12E4, cujos resultados 

serão apresentados no capítulo seguinte. Tendo em conta a analogia estrutural, o hóspede 

C12E4 pode ser encarado como exemplo extremo, em termos de dimensão da cadeia 

alquílica, das moléculas aqui consideradas. De facto, a maior intensidade destas 

interacções de contactos próximos H…H é observada no caso do C12E4 reflectindo, muito 

provavelmente, o maior comprimento e flexibilidade conformacional da cadeia alquílica. 

A multiplicidade dos sinais dos átomos de carbono e a dispersão dos valores dos desvios 

químico (em particular, para o C1, C4 e C6) de {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} 

decrescem progressivamente ao longo desta série de compostos de inclusão. Estas 

considerações experimentais apontam para a existência de movimento rotacional dos 

Figura 4.8 – Modelo do composto de inclusão em βCD de C4E2, obtido com cálculos 
ONIOM(PM3:UFF); ver secção experimental para mais detalhes. 
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hóspedes (C4E1, C4E2 e C6E2) dentro da cavidade em torno do eixo longitudinal da βCD, 

que anula por média a anisotropia magnética das cadeias alquílicas inclinadas. Este 

mecanismo de movimento médio deve ser progressivamente eficiente [isto é, o valor do 

factor simétrico correspondente (3 cos2 θ – 1)/2 deve ser cada vez mais pequeno] ao longo 

da série de compostos de inclusão acima mencionada no sentido de reduzir os valores da 

dispersão dos desvios químicos. 

Difracção de raios-X de pós 

 PXRD pode ser utilizada para identificar rápida e expeditamente a estrutura 

cristalina dos compostos de inclusão. Esta identificação é baseada no conceito de 

isoestruturalidade, aplicado a duas ou mais estruturas que exibem motivos de 

empacotamento semelhantes. Em teoria, a definição de isoestruturalilade pressupõe a 

existência de similaridade das dimensões das células unitárias e do arranjo interno das 

moléculas nas estruturas cristalinas. Na prática, em compostos de inclusão com CDs, 

dentro da mesma série isoestrutural as principais características dos difractogramas de 

raios-X de pós devem coincidir, independentemente da natureza da molécula incluída.51, 52 

 Os compostos de inclusão originaram difractogramas de pós (Figura 4.9), 

confirmando a obtenção de sólidos microcristalinos. Da observação da figura seguinte, 

distinguem-se facilmente três grupos de difractogramas diferentes: o primeiro, inclui 

apenas o difractograma correspondente à βCD; o segundo grupo, é formado pelo 

difractograma de {βCD.C4E1}; por último, o terceiro grupo é constituído pelos 

difractogramas de {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, visto que apresentam um número apreciável 

de reflexões coincidentes, embora exibam algumas diferenças nas intensidades relativas. 

Usando o conceito de isoestruturalidade é possível identificar o tipo de 

empacotamento cristalino dos compostos de inclusão. O difractograma de {βCD.C4E1}       

(2θ = 4.3, 6.0, 7.1, 9.0, 10.6, 11.6, 12.1 e 14.6) é idêntico ao difractograma característico de 

compostos de inclusão com estrutura em gaiola (2θ = 4.2, 5.0, 7.6, 9.0, 10.8, 11.7, 12.6 e 

14.6), sobretudo a ângulos mais pequenos (2θ entre 3º e 15º).52 Esta observação sugere que 

{βCD.C4E1} cristaliza com uma estrutura em gaiola, semelhante à da βCD. Por sua vez, os 

restantes compostos, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, apresentam difractogramas com elevada 

coincidência, tanto na posição como na intensidade relativa das reflexões (2θ = 6.0, 7.2, 9.6, 

9.9, 12.1, 12.5, 13.4, 14.5, 15.1, 15.7, 17.6 e 18.8), sugerindo que os dois compostos de 
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inclusão apresentam o mesmo tipo de empacotamento cristalino. Estes difractogramas 

ajustam-se com os difractogramas característicos de compostos de inclusão diméricos com 

estrutura em canal (2θ = 6.0, 7.3, 9.4, 9.8, 11.8, 12.6, 13.8, 14.5, 15.1, 15.6, 17.5 e 18.8;       

grupo espacial C2). 52, 53 

 A identificação das estruturas cristalinas atrás efectuada é sustentada por 

considerações baseadas no tamanho total e nos comprimentos relativos dos fragmentos 

hidrófobos e hidrófilos dos hóspedes. C4E1 é a molécula mais pequena e a que apresenta 

um fragmento hidrófilo mais curto, podendo ajustar-se completamente dentro da 

cavidade da βCD sem ocupar espaço exterior. Atendendo a estes aspectos estruturais, não 

se estranha a existência de um composto de inclusão entre C4E1 e βCD com uma estrutura 

do mesmo tipo da própria βCD hidratada (estrutura cristalina em gaiola). Analisando os 

restantes hóspedes, C4E2 e C6E2, são maiores que C4E1 impossibilitando a sua inclusão 

total na cavidade da βCD (Figura 4.8, página 121). Além disso, apresentam relação de 

tamanhos dos fragmentos hidrófilo/hidrófobo superior à de C4E1. Consequentemente, a 

estrutura cristalina em canal de {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} é compreensível. 

0 5 10 15 20 25 30
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Figura 4.9 – Difractogramas de amostras dos compostos preparados no estado sólido 
({βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}) e da βCD, à humidade ambiente. 
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4.4 - ESTUDO A DIVERSAS HUMIDADES RELATIVAS 

 Estudou-se o efeito da humidade relativa (HR) na estrutura dos compostos de 

inclusão, {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} que, além de possuírem hóspedes com 

razões de fragmentos hidrófobo/hidrófilo diferentes, não apresentam o mesmo tipo de 

estrutura cristalina. Como os resultados de PXRD sugerem, enquanto {βCD.C4E1} exibe 

uma estrutura em gaiola, os restantes possuem estruturas cristalinas em canal. 

Seguindo a metodologia utilizada nos estudos do capítulo anterior, diversas 

amostras dos compostos de inclusão foram expostas a ambientes de HR definida até 

garantir condições de equilíbrio, sendo depois analisadas por PXRD, espectroscopia de 

FT-Raman e 13C CP MAS NMR. 

4.4.1 - Difracção de raios-X de pós 

 Os difractogramas de pós das amostras de {βCD.C4E1} à temperatura ambiente e a 

HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%) estão sistematizados na figura seguinte. 

Figura 4.10 – Difractogramas de pós das amostras de {βCD.C4E1} expostas a diversas 
HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%), à temperatura ambiente. 
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Da primeira observação, verifica-se que a variação da HR afecta apreciavelmente os 

difractogramas, indicando a existência de alterações estruturais no composto de inclusão 

hidratado. Os difractogramas de pós a HRs 20% e 58% apresentam reflexões aos mesmos 

ângulos. Contudo, os difractogramas correspondentes a amostras mais hidratadas         

(HRs entre 80% e 100%) exibem diversas reflexões adicionais, sobretudo a ângulos baixos 

(valores de 2θ < 13º), em relação aos anteriores. Por outro lado, os difractogramas a HRs 

inferiores a 20% (0% e 15%) apresentam alterações abruptas, registando a ausência de 

várias reflexões observadas nos difractogramas a HRs mais elevadas e a exibição de 

reflexões incaracterísticas (largas e pouco intensas) para ângulos mais elevados. Estes 

resultados indicam perda de cristalinidade nas amostras expostas a ambientes com baixas 

humidades (HRs 0% e 15%), realçando assim a importância da água de hidratação para a 

preservação da estrutura cristalina em gaiola, característica de {βCD.C4E1}. 

 Na figura seguinte (Figura 4.11) mostram-se os difractogramas de raios-X de pós 

das amostras de {βCD.C6E2} expostas a ambientes com HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 

80% e 100%), à temperatura ambiente. Como foi observado para todos os compostos de 

inclusão sólidos estudados, a HR afecta consideravelmente os difractogramas de 

{βCD.C6E2}. Enquanto os difractogramas correspondentes a HRs entre 20% e 80% são 

praticamente iguais entre si, os difractogramas a HR 0% e 15% exibem diferenças 

significativas, relativamente aos restantes. Estes (HR 0% e 15%), são caracterizados por 

reflexões largas e pouco intensas, especialmente para valores de 2θ mais elevados, 

confirmando a perda de cristalinidade apreciável em ambientes com baixos conteúdos de 

água. No entanto, a HRs entre 20% e 80% regista-se a preservação da estrutura cristalina 

de {βCD.C6E2}. Por outro lado, o difractograma a HR 100% exibe algumas reflexões 

adicionais a baixos ângulos (para valores de 2θ < 13º), em relação aos difractogramas entre 

HR 20% e 80%.  

Os difractogramas de {βCD.C4E2} a HRs definidas não são apresentados porque são 

praticamente iguais aos de {βCD.C6E2}. A interpretação dos resultados efectuada para este 

último é válida para {βCD.C4E2}. 
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Figura 4.11 – Difractogramas de raios-X de pós das amostras de {βCD.C6E2} expostas a 
diversas HRs (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%). 

 Globalmente, as estruturas cristalinas distintas de {βCD.C4E1} (estrutura em gaiola), 

{βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} (ambos com estrutura em canal) são preservadas para 

humidades ambientes relativas superiores a 20%. Abaixo deste valor de HR, ambas as 

estruturas tendem para o colapso devido à perda de água de hidratação, confirmando 

assim a importância fundamental da água de hidratação na manutenção e estabilização 

das estruturas cristalinas de compostos de inclusão em βCD. 

4.4.2 - Espectroscopia de FT-Raman 

 Os espectros de FT-Raman de {βCD.C4E1} registados com amostras expostas a 

diversas HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%), entre 1200 cm–1 e 800 cm–1, estão 

sistematizados na figura seguinte (Figura 4.12). Uma vez que os resultados obtidos para 

{βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} são semelhantes aos de {βCD.C4E1} não são apresentados. A 

discussão e a interpretação efectuadas para este último composto de inclusão serão 

válidas e aplicáveis aos restantes compostos. 
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Figura 4.12 - Espectros de FT-Raman de {βCD.C4E1} a HRs definidas (0%, 15%, 20%, 
58%, 80% e 100%), no intervalo de número de ondas entre 1200 e 800 cm–1; os valores 
das bandas apresentados foram retirados do espectro a HR 100%. 

No par de bandas a 866 e 854 cm–1, enquanto a primeira se mantém invariável em 

todo o intervalo de HRs, a intensidade relativa da banda (ombro) a 854 cm–1 tende a 

aumentar com a HR, como se verifica claramente no espectro a HR 100%. Nas três bandas 

que surgem a 949, 939 e 928 cm–1, a intensidade da banda a 928 cm–1 aumenta com a HR, 

originando uma banda proeminente a HR 100%, apesar das restantes permanecerem 

inalteradas. A banda a 928 cm–1 tem sido atribuída às vibrações νCO nas ligações 

glicosídicas α-(1 4) da βCD, sensíveis a alterações na dispersão conformacional das 

unidades de glicose.40 Consequentemente, as observações experimentais sugerem 

variações conformacionais da estrutura do macrocilo βCD com a HR. A última 

particularidade que merece algum destaque ocorre nas bandas a 1131 cm–1 e 1115 cm–1. 

Embora se mantenham praticamente inalteradas desde HR 0% até 80%, a intensidade 

relativa da banda a 1131 cm–1 aumenta consideravelmente para HR 100%. 
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 As moléculas de água do interior da cavidade não se encontram ligadas a átomos da 

βCD por ligações de hidrogénio. Em vez deste tipo de interacção, tendem a aglomerar-se 

em cachos, interactuando com os átomos da βCD através de interacções de Van der 

Waals.54 Deste modo, a distinção entre a presença de moléculas de água e do hóspede no 

interior da cavidade, utilizando espectroscopia de FT-Raman, não é fácil. 

4.4.3 - Espectroscopia de 13C CP MAS NMR 

 Na figura seguinte (Figura 4.13) são apresentados os espectros de 13C CP MAS NMR 

de {βCD.C4E1} e {βCD.C6E2}, no intervalo de desvios químicos dos átomos de carbono da 

βCD. Visto que os resultados obtidos para {βCD.C4E2} são muito semelhantes aos de 

{βCD.C6E2} não são mostrados. A primeira observação, verificada para todos os 

compostos de inclusão, prende-se com o facto dos espectros de 13C CP MAS NMR serem 

afectados pela variação da HR. Em particular, são observadas variações na multiplicidade 

das ressonâncias e na dispersão de valores dos desvios químicos dos átomos de carbono. 

Contudo, estas variações têm maior nitidez e significado em C1, C4 e C6. Por outro lado, 

os centros das ressonâncias múltiplas e os sinais referentes aos hóspedes** não são 

afectados pela HR. 

 Entre os espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.C4E1} (Figura 4.13 a) é possível 

destacar três grupos distintos. O primeiro grupo, formado pelos espectros 

correspondentes a HRs de 0% e 15%, exibe sinais sem definição e com as maiores 

dispersões de valores dos desvios químicos (sinais largos e pouco definidos). O segundo 

grupo, que engloba os espectros entre HR 20% e 80%, apresenta sinais definidos 

(ressonâncias separadas) e dispersões dos desvios químicos consideravelmente mais 

pequenas. O último grupo, formado apenas pelo espectro a HR 100%, apresenta pequenas 

diferenças relativamente às características gerais dos espectros a HRs entre 20% e 80% 

(segundo grupo). Apesar de exibir sinais bem definidos, observa-se um aumento da 

dispersão dos valores dos desvios químicos, em relação aos espectros do grupo anterior.  

 

 

                                                                 
** Uma vez que os sinais dos carbonos dos hóspedes não são afectados pela variação da HR, não se 
apresentam na figura. 
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Figura 4.13 – Espectros de 13C CP MAS NMR das amostras de {βCD.C4E1} (a) e 
{βCD.C6E2} (b) a HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%), no intervalo de 
desvios químicos dos átomos de carbono da βCD. 

 Tal como no caso de {βCD.C4E1}, também os espectros de 13C CP MAS NMR do 

{βCD.C6E2} (Figura 4.13 b) se podem agrupar em três grupos de espectros distintos. O 

primeiro, formado pelos espectros a HRs 0% e 15%, exibe sinais largos com pouca 

definição, característicos de amostras sólidas amorfas. O segundo grupo, constituído pelos 

espectros entre HR 20% e 80%, apresenta sinais definidos e intervalos de dispersão dos 

valores dos desvios químicos mais pequenos. O terceiro grupo, constituído apenas pelo 

espectro a HR 100%, mostra diminuição da definição dos sinais e da dispersão dos 

desvios químicos, relativamente aos espectros do segundo grupo. 
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Os espectros para {βCD.C4E1} e {βCD.C6E2} a diversas HRs, apresentam variações 

nas características dos espectros (dispersão e multiplicidade das ressonâncias) 

semelhantes, exceptuando o espectro a HR 100%. Estas varaiações, em particular a 

diminuição da dispersão dos valores dos desvios químicos, salientam a importância da 

água de hidratação na simetrização do macrociclo βCD em compostos de inclusão com 

estruturas cristalinas distintas (gaiola e canal). 

De um modo geral, os compostos de inclusão em βCD contêm moléculas de água 

inseridas na malha cristalina, intervindo em interacções específicas.55 Visto que as 

moléculas de água podem fazer parte de redes de ligações de hidrogénio extensas, a sua 

ausência reduz a ordem na rede cristalina. Os resultados aqui apresentados mostram que 

esta influência da água na estrutura cristalina de compostos de inclusão em gaiola 

({βCD.C12E4}) e em canal ({βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}) é reflectida nos espectros de                
13C CP MAS NMR correspondentes. 
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4.5 - CONCLUSÕES 

A inclusão de C4E1, C4E2 e C6E2 na βCD, em solução aquosa (D2O), foi confirmada 

por 1H NMR e determinadas as constantes de associação aparentes (Kapp) dos complexos 

com estequiometria 1:1. βCD.C6E2 apresenta Kapp mais elevada (12.85 × 102 M–1). Em 

relação aos restantes complexos, a constante de associação determinada de βCD.C4E1     

(7.42 × 102 M–1) é superior à de βCD.C4E2 (3.26 × 102 M–1). Aparentemente, estes valores 

reflectem as diferenças relativas dos fragmentos hidrófobo e hidrófilo dos hóspedes. 

Os compostos de inclusão de pequenas moléculas anfifílicas (CnEm) em βCD 

({βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}) foram preparados a partir de soluções aquosas 

concentradas. Utilizaram-se vários métodos analíticos (PXRD, TGA, espectroscopia de 

Raman e de 13C CP MAS NMR) para os caracterizar, confirmando tratarem-se de pós 

microcristalinos hidratados e verdadeiros compostos de inclusão. De facto, apresentam 

propriedades estruturais interessantes como compostos de inclusão e como hidratos 

cristalinos. 

 A aplicação do conceito de isoestruturalidade aos difractogramas de pós permitiu 

identificar a estrutura cristalina em gaiola no caso de {βCD.C4E1}. Por outro lado, os 

difractogramas de {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} ajustam-se aos difractogramas característicos 

da estrutura em canal. Os termogramas de {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} são 

qualitativa e quantitativamente diferentes dos termogramas das correspondentes misturas 

físicas 1:1 e da βCD. Este resultado indica a existência de interacções entre os hóspedes e o 

oligossacarídeo resultantes, provavelmente, da formação de verdadeiros compostos de 

inclusão. A dispersão dos valores dos desvios químico de 13C CP MAS NMR de C1 e C4 

diminui progressivamente ao longo da série {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, com o 

último composto de inclusão a exibir a dispersão mais pequena. Relativamente ao sinal 

dos átomos C6, destaca-se o facto de ser praticamente igual para {βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}, 

tanto na intensidade das bandas como na dispersão dos valores dos desvios químicos. 

Uma vez que C6E2 e C4E2 possuem o mesmo número de unidades oxietileno (duas), esta 

semelhança evidencia a sensibilidade dos átomos C6 às ligações de hidrogénio, 

concordando com o que é proposto na literatura.45 

 O estudo dos compostos de inclusão ({βCD.CnEm}) a HRs definidas confirma o papel 

fundamental da água de hidratação na manutenção de estruturas cristalinas distintas. A 
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partir dos difractogramas de pós concluiu-se que tanto a estrutura em gaiola ({βCD.C4E1}) 

como em canal ({βCD.C4E2} e {βCD.C6E2}) são preservadas em ambientes com HRs 

superiores a 20%. Para HRs inferiores a 20%, estas estruturas perdem cristalinidade 

devido à perda de água de hidratação. Os espectros de Raman das amostras a HRs 

definidas apresentaram variações da intensidade relativa de diversas bandas entre        

1200 cm–1 e 800 cm–1. Visto que algumas destas bandas são sensíveis a alterações 

conformacionais da βCD, confirmam-se as variações estruturais em função da HR. As 

principais características dos espectros de 13C CP MAS NMR também variaram com a HR. 

Tal como na PXRD e na espectroscopia de Raman, os resultados do estudo por                   
13C CP MAS NMR são semelhantes para os três compostos de inclusão. A multiplicidade 

das ressonâncias e a dispersão dos valores dos desvios químicos dos átomos de carbono 

da βCD (C1, C4, C2,3,5 e C6) variaram com a HR. As amostras expostas a ambientes mais 

pobres em água (HR 0% e 15%) apresentaram maior dispersão dos valores dos desvios 

químicos e menor multiplicidade (sinais largos e com pouca definição). 

 De um modo geral, os resultados do presente estudo convergem na importância 

atribuída à água de hidratação na estabilização da estrutura dos compostos de inclusão. 

Contudo, como se obtiveram resultados similares para os três compostos em estudo, não 

foi possível correlacionar a influência da HR com a variação da razão dos fragmentos 

hidrófobo/hidrófilo dos hóspedes. A concretização deste objectivo carece de um 

aprofundamento e/ou remodelação do presente estudo. 
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RESUMO 

Foi investigado o processo de inclusão do agente tensioactivo não iónico 

α-n-dodecilo-ω-hidroxitetra(oxietileno), C12E4, em βCD, em solução aquosa (D2O). 

Confirmou-se a inclusão do hóspede através da diminuição do valor dos desvios 

químicos dos protões H3 e H5 da CD. O método das variações contínuas foi usado 

para determinar a estequiometria do complexo de inclusão, βCD2.C12E4. Considerando 

a co-existência de um processo de auto-associação (micelização) das moléculas do 

agente tensioactivo, estimou-se a quantidade relativa de C12E4 envolvida nos sistemas 

micelares no ponto estequimétrico determinado. A geometria do complexo de 

inclusão foi obtida com cálculos do tipo ONIOM(PM3:UFF), tendo sido determinadas 

as energias das estruturas optimizadas por cálculos de Hartree-Fock, usando uma 

base de funções STO-3G. Estes cálculos mostraram que a inclusão de C12E4 no dímero 

de βCD cabeça-com-cabeça é estável, em concordância com a razão estequiométrica 

determinada experimentalmente. O composto de inclusão de C12E4 em βCD, 

{βCD.C12E4}, foi preparado e caracterizado estruturalmente através de PXRD, TGA, 

espectroscopias vibracionais e 13C CP MAS NMR, confirmando-se a formação de um 

verdadeiro composto de inclusão microcristalino e hidratado. No termograma, foi 

observado um processo de desidratação por etapas, indicando a presença de 

moléculas de água energeticamente distintas. A dispersão dos valores dos desvios 

químicos dos átomos C1 e C4 no composto de inclusão revelaram uma apreciável 

simetrização do macrociclo βCD. O composto de inclusão foi exposto a várias HRs e 

estudado por PXRD, espectroscopia de Raman e 13C CP MAS NMR. A intensidade 

relativa da banda de Raman da elongação OH de {βCD.C12E4} é praticamente 

constante para HRs entre 20% e 80%. Ao passar de HR 15% para 20%, foram 

observadas variações abruptas de intensidade relativa de alguma bandas de Raman, 

em particular a 926 cm–1. Nesta transição de HRs, foi também observada uma 

diminuição repentina da dispersão dos valores dos desvios químicos para todos os 

átomos de carbono da βCD no composto de inclusão. Globalmente, estas observações 

convergem no sentido de destacar a importância estrutural da água de hidratação no 

composto de inclusão. 
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5.1 - INTRODUÇÃO 

α-n-dodecilo-ω-hidroxitetra(oxietileno), representado pela notação C12E4, pertence a 

uma família de agentes tensioactivos não iónicos de fórmula geral CnEm (Cn e Em 

representam os fragmentos CH3(CH2)n–1― e ―(OCH2CH2)mOH, respectivamente).1, 2 Neste 

composto, enquanto a parte hidrófoba é formada por uma cadeia alquílica com doze 

grupos metileno, o fragmento hidrófilo é constituído por quatro unidades oxietileno e um 

grupo hidroxilo terminal. Os agentes tensioactivos não iónicos apresentam características 

particulares, nomeadamente o seu comportamento físico-químico em solução aquosa. De 

facto, exibem uma tendência natural para auto-agregação que leva à formação de micelas 

(micelização) ou outro tipo de agregados em solução aquosa.3, 4 Deste modo, a utilização 

destes compostos como hóspedes para inclusão em βCD levanta diversas questões que 

serão abordadas e tratadas neste estudo. 

Figura 5.1 – Modelo da estrutura de C12E4 (modelo all-trans); a imagem foi preparada 
com o programa GaussView.5 

 Os hidratos cristalinos de βCD exibem características estruturais que lhe conferem 

elevado interesse científico como modelos para investigar os processos de hidratação em 

sistemas biomoleculares, tendo sido objecto de vários estudos. 6 - 15 No entanto, apesar dos 

diversos estudos sobre as características estruturais e dinâmicas dos hidratos cristalinos 

de βCD, a investigação das propriedades de hidratação de compostos de inclusão não tem 

recebido a mesma atenção. Esta carência de investigação estará relacionada com o facto de 

se ter estabelecido que a estrutura conformacional do macrociclo βCD é semelhante na 

ausência e na presença de um agente complexante (hóspede), contrariamente ao que 

acontece com a αCD.6 Contudo, esta ideia foi estabelecida a partir de estudos com 

hóspedes cujo fragmento molecular incluído apresenta pouca flexibilidade estrutural.16, 17 
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No presente estudo, pretende investigar-se o composto de inclusão do agente 

tensioactivo não iónico C12E4 em βCD. Contrastando com os hóspedes utilizados nos 

estudos desenvolvidos nos capítulos anteriores, C12E4 é uma molécula longa e apresenta 

elevada flexibilidade conformacional. Além disso, quando o hóspede apresenta 

simultaneamente comportamento hidrófobo e hidrófilo, como é o caso de C12E4, a βCD 

inclui tendencialmente o fragmento hidrófobo ou parte dele. Por sua vez, a parte hidrófila 

da molécula interage, preferencialmente, com os grupos hidroxilo da βCD ou com as 

águas de hidratação.3, 18 - 24 Considerando o diâmetro da cavidade da βCD e a flexibilidade 

do fragmento alquílico de C12E4, a cadeia hidrocarbonatada terá tendência para se enrolar 

dentro da cavidade, no sentido de aumentar efectivamente o número e intensidade das 

interacções entre o fragmento alquílico e a βCD.25 No que diz respeito à βCD, foi 

demonstrado previamente que a inclusão justa do hóspede origina uma redução da 

flexibilidade conformacional do macrociclo βCD.26 - 29 

Os compostos de inclusão em βCD obtidos por precipitação ou cristalização a partir 

de soluções aquosas são sólidos hidratados. De um modo geral, as moléculas de 

hidratação encontram-se localizadas nos espaços intersticiais e no interior da cavidade da 

CD.30 Apesar do consenso quase total sobre o papel essencial da água de hidratação na 

estabilização estrutural dos compostos de inclusão em βCD, não se conhece qualquer 

estudo sistemático da influência da quantidade de água de hidratação nas características 

estruturais destes compostos. 

No presente capítulo, é apresentado o estudo da inclusão do C12E4 em βCD, desde a 

complexação em solução aquosa até ao composto de inclusão sólido ({βCD.C12E4}) a HRs 

definidas. 
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5.2 - INCLUSÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA 

As propriedades dos agentes tensioactivos não iónicos, nomeadamente a tendência 

para auto-agregação (micelização) em solução aquosa, fazem com que a utilização de 

C12E4 como molécula a incluir em βCD levante algumas questões a abordar e nesta secção. 

 Considerando as dimensões relativas dos fragmentos hidrófobo e hidrófilo de C12E4, 

pode questionar-se a formação de um verdadeiro complexo de inclusão em solução 

aquosa. Adicionalmente, no caso de se confirmar esta formação, surge a necessidade de 

determinar correctamente a estequiometria do complexo. Ambas as questões serão 

abordadas através das variações para campo alto dos desvios químicos dos protões H3 e 

H5 da βCD, provocadas pelo efeito de protecção (ou efeito escudo) anisotrópico. Estes 

protões formam duas coroas no interior da cavidade da βCD. Por isso, a observação dos 

desvios induzidos é uma indicação clara da formação do complexo de inclusão.31 

Recorrer-se-á ao método das variações contínuas para determinar a estequiometria do 

complexo.32 Contudo, numa solução aquosa que contenha a βCD e o C12E4, deve ter-se em 

conta a existência de uma competição entre a complexação (inclusão) do agente 

tensioactivo não iónico pela CD e a auto-agregação (micelização) dos monómeros de 

C12E4. 33 - 35 Esta competição origina, inevitavelmente, um aumento da quantidade de βCD 

livre (não complexada), afectando a interpretação dos resultados do método das variações 

contínuas. Este facto incentiva e exige a reanálise deste método para análise correcta dos 

resultados experimentais. 

5.2.1 - Formação do complexo de inclusão 

 Na figura seguinte (Figura 5.2) apresentam-se os espectros de 1H NMR de soluções 

de βCD, C12E4 e de uma mistura de βCD e C12E4 correspondente a r = 0.64, com 

concentração 10 mM. Observam-se variações para campo alto no desvio químico de H3 e 

H5 iguais a 0.069 ppm e 0.111 ppm, respectivamente. Esta observação experimental 

confirma a existência de inclusão de C12E4 na cavidade da βCD, ou seja, comprova a 

formação de um complexo de inclusão. O facto da variação do desvio químico de H5 ser 

superior à variação observada para H3 sugere que as interacções hóspede-hospedeiro 

(C12E4-βCD) são mais fortes ou que as distâncias de contacto são menores com os protões 

H5, localizados próximo da orla mais pequena do macrociclo. 
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Figura 5.2 – Espectro de 1H NMR de soluções com concentração 10 mM em água 
deuterada de βCD, de C12E4 e da mistura βCD:C12E4 correspondente a rmax = 0.64. 

 O espectro de 1H NMR da solução aquosa de C12E4 apresenta sinais muito largos 

sem qualquer estrutura fina. Em particular, o sinal mais intenso do C12E4 na região dos 

desvios químicos dos protões da βCD (Figura 5.2) apresenta um sinal bastante espraiado 

com uma forma que faz lembrar um sistema anisotrópico. Note-se que a concentração 

inicial de C12E4 (10 × 10–3 M) é superior ao valor da sua concentração micelar crítica     

(cmc, ≈ 6 × 10–5 M) em mais de duas ordens de grandeza.1, 36 Contrastando com esta 

observação, no espectro da mistura βCD:C12E4, o mesmo sinal (ligeiramente desviado para 

campo alto) é muito mais fino, exibindo a forma característica de um líquido isotrópico. 

Estas alterações sugerem um aumento da cmc de C12E4 provocado pela presença da βCD, 

em concordância com os resultados de estudos prévios envolvendo alguns agentes 

tensioactivos distintos.33, 34 
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5.2.2 - Estequiometria 

 Na figura 5.3 são apresentados os resultados da aplicação do método das variações 

contínuas (gráfico de Job) a soluções aquosas deuteradas (misturas) de βCD e C12E4, sendo 

r a fracção molar inicial de βCD e ∆δ(H5) a variação do desvio químico dos protões H5 da 

βCD. Como se pode verificar, o ponto máximo do gráfico ocorre a r = 0.64, valor que se 

situa entre os valores de r correspondentes às estequiometrias 3:2 (r = 0.60) e 2:1 (r = 0.66).  

Figura 5.3 – Gráfico do método das variações contínuas para misturas de C12E4 e βCD 
([C12E4]0 + [βCD]0 = 10 mM) em D2O, sendo r a fracção molar da βCD e ∆δ(H5) a 
variação do desvio químico dos protões H5 da βCD. 

De facto, o máximo r = 0.64 não corresponde a qualquer valor estequiométrico fisicamente 

possível. Adicionalmente, observa-se uma significativa diferença de declives à esquerda e 

à direita do ponto máximo. De um modo geral, esta diferença tem sido atribuída à 

coexistência de complexos de inclusão com diferentes estequiometrias.37 Surgem então 

algumas questões que carecem de esclarecimento. Será que estes resultados reflectem a 

formação de uma mistura de complexos de inclusão estequiometricamente distintos? No 

caso de se formar apenas um complexo, qual a estequiometria que apresenta?  
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Auto-agregação e inclusão: processos competitivos 

A aplicação do método das variações contínuas na determinação da estequiometria 

de complexos de inclusão é simples e directa para um equilíbrio simples, ou seja, quando 

não existem processos competitivos que envolvam nenhuma das espécies intervenientes 

na complexação. Este pressuposto não se verifica no caso em estudo, uma vez que C12E4 

está envolvido simultaneamente em dois processos de equilíbrio, inclusão e 

auto-associação (micelização). De facto, ocorrem dois equilíbrios competitivos, a inclusão 

de C12E4 na βCD e a auto-agregação deste mesmo agente tensioactivo. 

Até muito recentemente, admitia-se que o processo de auto-agregação de um agente 

tensioactivo só iniciaria após a saturação de todas as moléculas de CD, por complexação 

(inclusão) dos monómeros do dito agente tensioactivo. Contudo, nos últimos anos, a 

veracidade desta afirmação tem sido questionada. O facto de não ser correcta tem sido 

apresentado como justificação para a grande disparidade de valores das constantes de 

associação (K) para um dado complexo CD-agente tensioactivo.38 - 41 A título de exemplo, 

encontram-se publicados valores de K do complexo 1:1 formado entre a βCD e o sulfato 

dodecilo de sódio (sodium dodecyl sulfate, SDS) como: 300, 356, 1380, 3630, 6600, 8360, 21000 

e 25600 M–1. Actualmente, supõe-se a existência dos dois processos de equilíbrio em 

simultâneo. Além disso, é cientificamente consensual e está comprovado que, a presença 

da βCD numa solução de um dado agente tensioactivo aumenta o valor da cmc.42 - 47

 Admitindo que a auto-agregação do agente tensioactivo pode ser representada por 

um processo simples, 

mS  Sm          [5.1] 

(S representa um monómero do agente tensioactivo) e considerando que o processo de 

inclusão na βCD é descrito por, 

CDβ+ nS    .SnCDβ         [5.2] 

a condição para o máximo no gráfico de Job,  

[ ] 0βCD
=

dr
S.d n          [5.3] 
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implica, 

[ ] 0=
dr
Sd m           [5.4] 

De facto, os equílibrios anteriores representados pelas equações 5.1 e 5.2 encontram-se 

interligados através da concentração do monómero do agente tensioactivo S, [S], presente 

em ambas as constantes de equilíbrio (complexação e auto-agregação). Pode ser 

facilmente demonstrado que estas condições originam um valor máximo de r definido por 

( )
[ ]









−







+

=
0

1
1 C

Sm
n

nr m
max ,       [5.5] 

onde C0 representa a soma das concentrações iniciais de βCD e do agente tensioactivo não 

iónico (C12E4). 

A formação de agregados moleculares do agente tensioactivo não iónico em 

competição com o processo de inclusão provoca uma diminuição no valor de rmax (fracção 

molar de βCD). Como a auto-agregação do hóspede (C12E4) reduz a quantidade de βCD 

interveniente na complexação, o valor de rmax passa a ser inferior ao que se obteria se não 

ocorresse auto-agregação de C12E4. Este raciocínio aponta para uma estequiometria de 

inclusão de 2:1 (r = 0.66) e não 3:2. (r = 0.60). Aliás, esta última estequiometria (3:2) é 

praticamente desconhecida em complexos de inclusão envolvendo CDs como moléculas 

hospedeiras. 

A partir da expressão anterior (5.5) pode verificar-se que rmax difere do valor usual      

n/(n + 1) por um factor que se desvia de 1 pelo cociente de m[Sm] sobre C0. Introduzindo o 

valor máximo de r determinado experimentalmente (rmax = 0.64) na expressão anterior, 

chega-se a uma estimativa de m[Sm] que é 3.5% de C0. 
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5.3 - MODELO DO COMPOSTO DE INCLUSÃO 

 Os cálculos computacionais efectuados para o sistema em estudo têm a finalidade 

de consolidar alguns dos resultados obtidos experimentalmente. Na sequência destes 

cálculos apresenta-se um modelo teórico da estrutura do complexo de inclusão. Tendo em 

conta as características do sistema em estudo e a capacidade computacional disponível, 

utilizou-se um método integrado, em duas camadas, com níveis de cálculo distintos, 

ONIOM(PM3:UFF). A camada de nível superior diz respeito ao hóspede, sendo um 

cálculo de mecânica quântica, a nível Hartee-Fock, usando o método semi-empírico PM3 

(Parametric Model 3). A camada de nível inferior para a βCD, é um cálculo de mecânica 

molecular com o campo de forças UFF (Universal Force Field). O cálculo ONIOM serviu 

para determinar a geometria do composto de inclusão correspondente à menor energia do 

sistema (optimização da geometria). De seguida, procedeu-se à determinação das energias 

das geometrias optimizadas em cálculos Hartee-Fock, usando a base de funções STO-3G 

(ver detalhes na secção experimental). 

5.3.1 - Considerações energéticas e estequiométricas 

 Na tabela seguinte (Tabela 5.1), estão apresentados os valores das energias 

STO-3G//ONIOM(PM3:UFF) determinados a partir das geometrias optimizadas dos 

diversos sistemas em estudo. 

Tabela 5.1 – Valores de energia em fase gasosa STO-3G//ONIOM(PM3:UFF) para os 
diversos sistema estudados. 

sistema E / Eha 

C12E4 –1141.87885 

βCD –4196.40142 

βCD.C12E4 –5338.27215 

βCD2 –8392.80872 

βCD2.C12E4 –9534.77760 
a 1 Eh = 2625.500 kJ mol–1  
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A partir dos resultados apresentados na tabela anterior foram obtidos os valores das 

energias de reacção em fase gasosa para a formação dos complexos de inclusão 1:1 e 2:1, 

bem como a energia da reacção de dimerização em fase gasosa da βCD (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2 – Energias de reacção em fase gasosa STO-3G//ONIOM(PM3:UFF) para os 
sistemas estudados. 

reacção ∆E / kJ mol–1 

βCD + C12E4  βCD.C12E4 21 

2βCD  βCD2 –16 

2βCD + C12E4  βCD2.C12E4 –252 

Em teoria, as ciclodextrinas em geral e a βCD em particular podem formar três tipos 

de sistemas diméricos estruturalmente distintos: cabeça-com-cabeça, cabeça-com-cauda e 

cauda-com-cauda (Figura 5.4). É sabido que as ligações de hidrogénio formadas entre os 

grupos hidroxilo de ambas as unidades de βCD (O2H, O3H e O6H) são as principais 

interacções responsáveis por este tipo de associação (dimerização da βCD). Os resultados 

de estudos recentes de simulações de mecânica molecular (MM) e dinâmica molecular 

(MD) em vácuo indicam que a orientação cabeça-com-cabeça* é muito mais estável que as 

restantes, em consequência do maior número de ligações de hidrogénio intermoleculares 

intervenientes neste tipo de agregado.48 - 50 Por outro lado, entre as diversas estruturas 

cristalinas encontradas para compostos de inclusão baseados em dímeros de βCD, além 

de não se conhecer nenhum caso que apresente uma orientação cauda-com-cauda, 

somente existe registo de um composto que apresenta a orientação cabeça-com-cauda. Os 

restantes compostos de inclusão que envolvem dímeros de βCD com estruturas cristalinas 

conhecidas exibem orientação cabeça-com-cabeça.51, 52 

 Da observação dos resultados apresentados na tabela anterior (Tabela 5.2) pode 

concluir-se que o modelo do complexo de inclusão com estequiometria 1:1 não é estável 

relativamente à sua dissociação numa molécula de βCD e numa molécula de hóspede        

(∆E = 21 kJmol−1). Em contrapartida, o modelo do complexo de inclusão 2:1 é estável 

(estabilidade correspondente à ordem de grandeza de uma ligação covalente simples não 

muito forte), tanto em relação à dissociação em duas moléculas de βCD e uma de C12E4 

                                                                 
* Corresponde ao dímero formado pelas interacções dos hidroxilos secundários (O2H e O3H) das duas 
unidades de βCD, isto é, através das suas orlas maiores. 
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(∆E = –252 kJmol–1), como relativamente à dissociação num dímero de βCD de menor 

energia (o dímero cabeça-com-cabeça) e numa molécula de hóspede. 

 Estes resultados concordam com os resultados experimentais, nomeadamente, com 

a estequiometria 2:1 determinada pelo método das variações contínuas.  

5.3.2 - Considerações estruturais 

De um modo geral, a conformação molecular no estado sólido está correlacionada 

com as formas moleculares de mais baixa energia em solução. Está descrito que o 

fragmento hidrófilo (oxietilenos) de C12E4 apresenta uma conformação em hélice quando 

se encontra na forma de sólido cristalino, à temperatura do azoto líquido. 53 - 56 Por isso, 

utilizou-se esta conformação do C12E4 como geometria de partida para a construção do 

modelo do complexo de inclusão. Contudo, como se pode observar na figura seguinte, a 

conformação de C12E4 na geometria optimizada total do modelo do complexo de inclusão 

desvia-se da estrutura conformacional inicial, assemelhando-se à forma predominante no 

estado líquido (conformação intermédia). Como o próprio nome indica, este tipo de 

conformação molecular situa-se entre a conformação planar (simétrica) e helicoidal.† Além 

desta alteração estrutural registada no hóspede, o processo de inclusão na βCD provocou 

a redução de cerca de 10º no ângulo formado entre o eixo da cadeia alquílica e o eixo dos 

grupos oxietileno.54, 56 Este resultado deverá ser reflexo das restrições geométricas 

                                                                 
† Ver descrições mais pormenorizados destas geometrias mais adiante, neste mesmo capítulo, páginas           
159 e 160. 

Figura 5.4 – Estruturas dos dímeros de βCD possíveis: cabeça-com-cabeça,     
cauda-com-cauda e cabeça-com-cauda. 

cabeça-com-cauda cabeça-com-cabeça cauda-com-cauda 
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impostas a C12E4 pelo dímero de βCD, durante o processo de formação do complexo de 

inclusão. 

Figura 5.5 – Modelo do composto de inclusão βCD2.C12E4, obtido através de um 
cálculo ONIOM(PM3:UFF); consultar a secção experimental (Capítulo 7) para detalhes 
sobre o cálculo computacional. 
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 Na obtenção do modelo do complexo de inclusão apresentado não foi considerado o 

solvente (água). Esta limitação restringe o alcance das conclusões a extrair, devendo 

afectar principalmente o fragmento mais polar (hidrófilo), na medida em que o priva de 

ligações de hidrogénio com moléculas de água. Consequentemente, as considerações 

estruturais restringir-se-ão apenas à cadeia alquílica (parte apolar), fragmento que se 

encontra incluido na cavidade do dímero βCD. Como pode ser observado na figura 

anterior, a molécula hóspede está apreciavelmente inclinada em relação ao eixo 

longitudinal do dímero de βCD. Além disso, a cadeia alquílica apresenta-se ligeiramente 

arqueada, numa manifestação evidente da sua flexibilidade conformacional. Contrastando 

com estes resultados, a forma mais estável para a molécula de C12E4 isolada apresenta a 

cadeia apolar completamente linear, ou seja, com a conformação trans. 

Em termos globais, o modelo computacional para o complexo de inclusão sugere 

que a posição e a flexibilidade conformacional da cadeia hidrófoba do hóspede na 

cavidade da βCD, reflectem, aparentemente, a optimização do número e da intensidade 

(energia) dos contactos próximos intermoleculares H…H. Estas observações estão de 

acordo com resultados obtidos em trabalhos de investigação anteriores com diferentes 

agentes tensioactivos.25, 57 
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5.4 - INCLUSÃO NO ESTADO SÓLIDO À HUMIDADE AMBIENTE 

O composto de inclusão em βCD do agente tensioactivo não iónico C12E4 foi 

preparado através de um método de precipitação (ver detalhes na secção experimental). 

Com o objectivo de confirmar a formação deste composto de inclusão e avaliar a sua 

estrutura, caracterizou-se e estudou-se em condições (temperatura e humidade)   

ambiente, usando PXRD, TGA e vários métodos espectroscópicos (FTIR, FT-Raman e       
13C CP MAS NMR). 

Seguindo a metodologia usada anteriormente, o composto de inclusão de C12E4 em 

βCD no estado sólido será designado pela abreviatura {βCD.C12E4}. Relembre-se que esta 

notação não define qualquer razão estequiométrica. 

5.4.1 - Formar-se-à um verdadeiro composto de inclusão? 

Análise termogravimétrica  

Na figura seguinte, são apresentados os termogramas referentes ao composto de inclusão 

{βCD.C12E4}, à mistura física numa razão estequiométrica 2:1 e à βCD cristalina 

(apresentado como referência). Efectuando uma primeira observação qualitativa, 

verifica-se a existência de diferenças significativas entre os termogramas do composto de 

inclusão, da mistura física e da βCD, em particular na zona correspondente à 

desidratação. Enquanto os termogramas correspondentes à βCD e à mistura física 

apontam para a existência de desidratação num único passo (desidratação contínua), o 

termograma de {βCD.C12E4} sugere uma desidratação em etapas, com diversos pontos de 

inflexão. O processo de desidratação da βCD termina a cerca de 80 ºC com um ponto de 

infexão a 63 ºC. Tomando como ponto de partida a temperatura ambiente, este processo 

corresponde a uma perda de massa de cerca de 14%. Considerando o grau de hidratação 

da βCD (undecahidrato, 11 H2O), a perda de massa corresponde a 10.3 moléculas de água 

por CD. No termograma de {βCD.C12E4}, as etapas atribuídas ao processo de desidratação 

correspondem a uma perda total de massa de 11% (9.0 moléculas de água por CD, 

assumindo a estequiometria 2:1 relativa ao respectivo complexo de inclusão em solução 

aquosa, βCD2.C12E4). 
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Figura 5.6 – Termogramas de {βD.C12E4} (azul), da mistura física de βCD:C12E4 2:1 
(preto) e da βCD cristalina hidratada (vermelho). 

 A interpretação do termograma relativo à mistura física deverá ser fundamentada 

no comportamento térmico individual dos componentes da mistura. Assim, as perdas de 

massa observadas corresponderão à desidratação da ciclodextrina (7.1%, até 70 ºC), à 

vaporização lenta (libertação) do C12E4 (20%, de 70 ºC a 250 ºC) e à decomposição da βCD 

(após 250 ºC). 

A comparação dos resultados de termogravimetria mostra que o termograma do 

composto de inclusão é diferente dos restantes. Além dos processos de desidratação 

serem nitidamente distintos, destaca-se que a perda de massa do termograma de 

{βCD.C12E4} atribuída à dissociação do composto de inclusão e à evaporação do hóspede, 

é muito mais lenta e gradual do que a correspondente perda de massa na mistura física. 

Este facto aponta para a existência de interacções hóspede-hospedeiro mais intensas em 

{βCD.C12E4} do que na mistura física. As considerações apresentadas com base nos 

termogramas confirmam que o composto obtido não é apenas uma mistura física mas sim 

um verdadeiro composto de inclusão.58, 59 
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Espectroscopia vibracional  

 Tendo em conta a possível estequiometria do composto de inclusão no estado 

sólido‡ e o número de osciladores vibracionais de cada tipo na βCD e em C12E4, o espectro 

de Raman de {βCD.C12E4} é determinado principalmente pelas bandas atribuídas à βCD.60 

A comparação dos espectros de Raman de {βCD.C12E4} e da mistura física βCD:C12E4 2:1 

não revela desvios significativas nos valores das frequências das bandas, nem o 

aparecimento de novas bandas. Contudo, são registadas variações consideráveis nas 

intensidades relativas de algumas bandas. Presumivelmente, estas variações reflectirão as 

alterações conformacionais impostas à βCD e/ou a C12E4 durante o processo de inclusão. 

Geralmente, o macrociclo βCD impõe restrições estruturais aos hóspedes, diminuindo o 

número de estados conformacionais possíveis para a molécula incluída. 

Figura 5.7 - Espectros de Raman na região de número de ondas entre 1200 e 800 cm–1 
de {βCD.C12E4} (azul) e da correspondente mistura física 2:1 (2βCD:C12E4; preto), à 
humidade ambiente; os números de ondas assinalados correspondem a bandas de 
{βCD.C12E4}, exceptuando as bandas a 866 e 855 cm–1. 

                                                                 
‡ Relembre-se que a estequiometria do complexo de inclusão em solução de D2O é 2:1 (βCD2.C12E4), e o 
composto de inclusão no estado sólido foi obtido a partir de uma solução aquosa concentrada. 

800900100011001200

∆ν / cm-1

mist. fís. βCD:C12E4 2:1 

{βCD.C12E4} 

 1
13

5 
 1

11
5 

 1
05

3 
 1

03
3 

 9
48

 
 9

37
 

 8
66

 
 8

55
 

 9
24

 



Inclusão de C12E4 em βCD: da solução ao sólido a diversas HRs 

 155

 Na figura anterior (Figura 5.7), são comparados os espectros FT-Raman de 

{βCD.C12E4} e da mistura física 2:1 (2βCD:C12E4), na região de número de ondas entre      

1200 cm–1 e 800 cm–1. Verifica-se que diversas bandas de Raman deste intervalo são 

afectadas pela inclusão de C12E4 na cavidade da CD. Em geral, estas bandas tem sido 

atribuídas a elongações das ligações C―O da βCD (bandas a 1135, 1115, 1053, 1033, 949, 

937 e 924 cm–1) e a deformações CH2 na βCD (866 e 855 cm–1).61 - 63 

As bandas de Raman do intervalo entre cerca de 950 e 920 cm–1 são atribuídas a 

vibrações de elongação CO das ligações glicosídicas α-(1 4). Em estudos prévios sobre a 

flexibilidade de CDs, foi verificado que a banda de Raman a cerca de 920 cm–1 é sensível a 

variações estruturais em torno das ligações glicosídicas da βCD.26, 29 Assim, as diferenças 

do perfil da banda a 926 cm-1 devem ser relacionadas com alterações conformacionais da 

βCD provocadas, eventualmente, pela inclusão do hóspede na cavidade. De um modo 

análogo, as bandas de Raman a 866 e 855 cm–1, atribuídas a deformações CH2 com o eixo 

diedro trans-C1O5―C5C6 na βCD poderão ser afectadas pela inclusão de hóspedes na 

cavidade, uma vez que são adjacentes aos grupos hidroxilo primários (O6―H) 

desordenados.64 

As bandas de Raman a 866 e 855 cm–1 que no espectro da mistura física apresentam 

intensidades semelhantes originam, no espectro de {βCD.C12E4}, uma banda proeminente 

a 865 cm–1 e a um ombro situado do lado de menores frequências desta banda. Por sua 

vez, as bandas a 948 e 928 cm–1, no espectro da mistura física, surgem transformadas num 

grupo de três bandas a 949, 937 e 924 cm–1, no espectro do composto de inclusão. De facto, 

as variações da intensidade relativa destes dois grupos de bandas no espectro de 

{βCD.C12E4} em relação ao da mistura física, representam fortes evidências da formação de 

um verdadeiro composto de inclusão. 

Espectroscopia de 13C CP MAS NMR  

Os espectros de 13C CP MAS NMR de {βCD.C12E4} e da βCD hidratada, 

apresentados na figura seguinte (Figura 5.8), revelam diferenças significativas nos sinais 

dos átomos de carbono correspondentes à βCD. Como é frequente, o espectro da βCD 

apresenta ressonâncias múltiplas atribuídas a C1 (101.5-103.8 ppm), C4 (78.5-83.7 ppm), 

C2,3,5 (71.3-75.9 ppm) e C6 (59.3-63.4 ppm). A vasta gama de desvios químicos observada 

para C1 e C4 é atribuída a diferentes orientações das unidade de glicose no macrociclo 



Capítulo 5 

 156 

βCD, isto é, com diferentes ângulos de torção em torno das ligações glicosídicas α-(1 4). 

Além disso, a multiplicidade observada no sinal C6 está relacionada com orientações 

distintas dos grupos hidroxilo primários (O6―H). 65 - 70 

Figura 5.8 – Espectros de 13C CP MAS NMR da βCD cristalina hidratada (em cima) e 
de {βCD.C12E4} (em baixo), à humidade ambiente; do lado direito, é ampliada a região 
do espectro de {βCD.C12E4} entre 10 e 40 ppm. 

No espectro de {βCD.C12E4}, os centros das ressonâncias não apresentam variações 

significativas relativamente aos sinais correspondentes do espectro da βCD. Todavia, a 

multiplicidade das ressonâncias e a dispersão dos desvios químicos (intervalo de desvios 

químicos que engloba todas as ressonâncias do mesmo átomo de carbono) diminuem 

consideravelmente (ver tabela 5.3). As diferenças observadas nos dois espectros reflectem 

um acréscimo da equivalência dos átomos de carbono em {βCD.C12E4}, relativamente à 

βCD. Provavelmente, este acréscimo é devido ao aumento da simetrização do macrociclo 

provocado pela inclusão do hóspede (C12E4) na βCD.68, 71 Exceptuando o sinal C4, todos os 

outros se apresentam como singuletos. Curiosamente, estas características espectrais têm 

sido associadas à formação de estruturas cristalinas em canal.72 - 74 
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Tabela 5.3 – Dispersão dos valores dos desvios químicos dos átomos de carbono na 
βCD cristalina e em {βCD.C12E4}, à humidade ambiente 

desvio químico / ppm 
sistema 

C1 C4 C2,3,5 C6 

βCD 4.4 6.9 6.2 7.2 

{βCD.C12E4} 3.2 3.8 6.5 4.6 

 Os restantes sinais observados no espectro de {βCD.C12E4} (ver parte do espectro 

ampliada na figura 5.8) correspondem aos átomos de carbono de C12E4, confirmando a 

presença deste componente no composto obtido. 

 Os resultados da espectroscopia de 13C CP MAS NMR sustentam as indicações 

prévias da análise termogravimétrica e da espectroscopia de FT-Raman, visto que 

evidenciam também a formação de um verdadeiro composto de inclusão no estado sólido. 

5.4.2 - Características estruturais do composto de inclusão 

Empacotamento cristalino 

Os resultados de PXRD podem ser utilizados para avaliar o tipo de empacotamento 

cristalino de compostos de inclusão com CDs, pela aplicação do conceito de 

isoestructuralidade. Na prática, esta avaliação é feita por comparação directa do 

difractograma do composto cuja estrutura se quer conhecer, com difractogramas de 

compostos de inclusão de estrutura conhecida, tal como foi efectuado nos capítulos 

anteriores. 75, 76 

Os difractogramas de raios-X de pós obtidos do composto {βCD.C12E4} e da βCD 

cristalina hidratada, apresentados na figura 5.9, exibem diferenças consideráveis. Da 

observação geral do difractograma de {βCD.C12E4}, verifica-se a existência de um número 

significativo de reflexões intensas, comprovando claramente que se trata de um composto 

microcristalino. Por outro lado, visto que o difractograma de {βCD.C12E4} não coincide, 

nas características mais relevantes, com o difractograma de βCD, pode concluir-se que 

ocorreu formação de uma estrutura cristalina diferente da que a βCD apresenta (estrutura 

em gaiola). Esta nova estrutura cristalina deve resultar da inclusão de C12E4 na cavidade 

da βCD, concordando com as conclusões dos métodos anteriores (TGA, FT-Raman e       
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13C CP MAS NMR) e sustentando a formação de um verdadeiro composto de inclusão 

cristalino e hidratado.  

 Figura 5.9 – Difractogramas de pós de {βCD.C12E4} (azul) e βCD (vermelho), utilizado 
como composto de comparação (vermelho), a temperatura e humidade ambientes. 

 Verifca-se que os difractograma de {βCD.C12E4} difere substancialmente do da βCD, 

caracterizando-se pela presença de diversas reflexões a ângulos baixos (2θ = 6.0, 7.2, 9.9, 

12.0, 14.5, 15.3, 15.6, 17.6, 18.5 e 18.7). A aplicação do conceito de isoestruturalidade 

permite atribuir a estrutura em canal (CH) baseada em dímeros de βCD 

cabeça-com-cabeça a este composto de inclusão. De um modo geral, o difractograma 

característico da estrutura em canal§ é caracterizado por reflexões de 2θ para os ângulos 

mais intensos a cerca de 6.0, 7.3, 9.7, 12.0, 14.5, 15.0, 15.5, 17.5 e 18.5º.76 Da inspecção dos 

valores de 2θ apresentados, e da comparação visual do difractograma de {βCD.C12E4} e do 

difractograma característico da estrutura em canal§, pode inferir-se que são praticamente 

coincidentes, em particular a ângulos baixos (valores de 2θ entre 5 e 20º). Este facto, 

sugere que {βCD.C12E4} apresenta uma estrutura cristalina CH baseada em dímeros de 

βCD cabeça-com-cabeça. 

 

                                                                 
§ Não apresentado. 
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Estrutura conformacional do hóspede 

 A conformação molecular de agentes tensioactivos não iónicos do tipo CnEm tem 

sido investigada sistematicamente através da espectroscopia de difusão de Raman, tanto 

em solução como no estado sólido.54, 56, 77 - 85 Estes estudos têm revelado que os compostos 

CnEm exibem uma variedade de conformações, mesmo no estado sólido. Os fragmentos da 

cadeia que caracterizam o estado conformacional da molécula são: 

i) fragmento adjacente ao grupo oxietileno inicial: (C)CH2― CH2― CH2―O(C); 

ii) fragmento com grupo oxietileno interior: (C)O― CH2― CH2―O(C); 

iii) fragmento com grupo oxietileno e hidroxilo terminal: (C)O― CH2― CH2―OH; 

De um modo geral, a cadeia alquílica adopta uma estrutura planar (all-trans) mas, nalguns 

casos, o fragmento adjacente ao grupo oxietileno inicial (i) adopta a conformação 

trans-gauche-trans. Comparativamente com a cadeia alquílica, a cadeia oxietileno regista 

maior variedade conformacional. Nos extremos desta variedade destaca-se, em cada 

fragmento oxietileno interior (ii), a conformação trans-gauche-trans (helicoidal) em cadeias 

longas (m ≥ 4) e a conformação trans-trans-trans (planar) em cadeias curtas.87 De facto, a 

variedade conformacional revelada por um grande número de agentes tensioactivos não 

iónicos do tipo CnEm, encontra-se associada, principalmente, à flexibilidade da cadeia 

oxietileno. Com o aumento do número de unidades oxietileno, a conformação desta 

cadeia varia monotonamente da forma planar para a forma helicoidal. Contudo, a 

extensão desta variação também depende da relação dos tamanhos das cadeias alquílica e 

oxietileno.84 

A interpretação dos espectros de difusão de Raman dos agentes tensioactivos não 

iónicos do tipo CnEm foi previamente efectuada em termos de estados conformacionais. De 

uma forma geral, a análise dos espectros de Raman, tanto no estado sólido como em 

solução (forma micelar), fundamentou-se na existência de três conformações básicas 

distintas: a conformação planar (simétrica), uma conformação intermédia e uma 

conformação em espiral (helicoidal).78 
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 Em estudos realizados anteriormente com o agente tensioactivo aqui investigado 

(C12E4), a conformação helicoidal foi identificada como estando presente na fase sólida, à 

temperatura do azoto líquido.54 Assim sendo, esta conformação deverá ser a forma de 

energia mais baixa. Da comparação do espectro de Raman de C12E4 líquido à temperatura 

ambiente com o espectro do composto no estado sólido cristalino à temperatura do azoto 

líquido (não apresentados)54, verifica-se que o primeiro apresenta bandas vibracionais 

consideravelmente mais espraiadas, indicando uma apreciável dispersão de conformações 

moleculares. Por outro lado, a comparação do espectro de Raman de C12E4 líquido 

(temperatura ambiente) com o espectro da diferença {βCD.C12E4} – βCD (figuras não 

apresentadas) sugere uma diminuição da conformação simétrica e um aumento da 

conformação helicoidal para o C12E4 presente no composto de inclusão.  

Estas considerações experimentais concordam com o modo de inclusão sugerido 

pelos cálculos computacionais. Apesar de a inclusão envolver somente interacções não 

covalentes, o macrociclo βCD impõe constrangimentos geométricos à molécula incluida 

(C12E4), restringindo o número e a variedade de estados conformacionais. 
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5.5 - INFLUÊNCIA DA HUMIDADE RELATIVA NO COMPOSTO DE INCLUSÃO 

 Confirmada a inclusão no estado sólido de C12E4 em βCD ({βCD.C12E4}), foi 

estudado o efeito da variação da humidade relativa (HR) na estrutura do composto de 

inclusão. Para tal, combinaram-se os resultados de vários métodos experimentais, 

nomeadamente PXRD, espectroscopia de FT-Raman e 13C CP MAS NMR. 

5.5.1 - Difracção de raios-X de pós 

 A figura seguinte mostra os difractogramas de diversas amostras de {βCD.C12E4} 

expostas a HRs definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%), à temperatura ambiente. 

Verifica-se que os difractogramas correspondentes a HRs entre 20% e 80% são 

praticamente iguais, visto apresentarem coincidências na posição (ângulo) e intensidade 

de muitas reflexões. Por sua vez, o difractograma a HR 100% mostra algumas diferenças 

na intensidade relativa, apesar de não apresentar novas reflexões relativamente aos 

anteriores (20% a 80%). Não obstante estas diferenças na amostra a HR 100%, verifica-se 

que os difractogramas a HRs entre 20% e 100% apresentam apreciável semelhança, 
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Figura 5.10 – Difractogramas de pós das amostras de {βCD.C12E4} expostas a HRs 
definidas (0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%). 
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sugerindo a preservação da estrutura cristalina neste intervalo de HRs. Por outro lado, os 

difractogramas correspondentes a HRs abaixo de 20% (0% e 15%) exibem alterações 

abruptas, relativamente aos difractogramas a HRs mais elevadas. Além da ausência de 

diversas reflexões, são caracterizados por várias reflexões incaracterísticas, largas e pouco 

intensas, para ângulos mais elevados (valores de 2θ superiores a 13º). 

 As observações registadas apontam para a manutenção da estrutura cristalina de 

{βCD.C12E4} em ambientes com HRs superiores a 20% e perda de cristalinidade 

significativa nas amostras expostas a humidades com baixos conteúdos de água (HRs 15% 

e 0%). Evidentemente, estes difractogramas realçam a importância da água de hidratação 

para a preservação da estrutura cristalina deste composto de inclusão. 

5.5.2 - Espectroscopia de FT-Raman 

 Na figura seguinte, apresentam-se as bandas de Raman de diversas amostras de 

{βCD.C12E4} expostas a HR definidas (0, 15, 20, 58, 80 e 100%), em duas regiões de número 

de ondas: 1365 - 1280 cm–1 e 970 - 895 cm–1. Entre as bandas assinaladas, as que têm 

máximos a 926, 936, 948, 1328 e 1338 cm-1 são atribuídas à βCD e a banda que surge a            

1305 cm-1 é atribuída principalmente a C12E4. 

Observando as bandas com maior frequência (1328 e 1338 cm-1), atribuídas a 

deformações das ligações C3OH e C2OH, regista-se a variação das suas intensidades 

relativas com a HR.61 Ao passar de HR 15% para 20% verifica-se a inversão das 

intensidades relativas destas bandas. Enquanto a HRs superiores a 20% a banda a         

1328 cm–1 é a mais intensa e a 1338 cm–1 surge um ombro com menor intensidade, a HR 

inferiores a sucede exactamente o inverso. Em relação ao grupo de bandas de menor 

frequência (948, 936 e 926 cm–1), apesar da banda a 948 cm–1 manter a maior intensidade 

relativa em todos os espectros, o pico a 926 cm–1 aumenta consideravelmente com a HR, 

originando uma banda proeminente para ambientes com HRs superiores a 20%. A banda 

que surge a 926 cm–1 é atribuída à elongação da ligação C―O envolvendo as ligações 

glicosídicas α-(1 4).61 - 63 A região espectral foi objecto de estudos anteriores, tendo sido 

estabelecido que a banda de Raman da βCD a cerca de 920 cm-1 é sensível à dispersão das 

conformações em torno da ligação glicosídica do macrociclo βCD.26 - 29 Consequentemente, 
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a banda de Raman atribuída às ligações C―O α-(1 4) apresenta uma sensibilidade 

considerável a variações estruturais na βCD. 

Figura 5.11 – Bandas de Raman de amostras de {βCD.C12E4} expostas a HRs definidas 
(0%, 15%, 20%, 58%, 80% e 100%), nas regiões de 1365 – 1280 cm–1 e 970 – 895 cm–1;      
os valores das bandas apresentados foram retirados do espectro a HR 100%. 

Globalmente, distinguem-se dois grupos de espectros. Enquanto o primeiro é 

constituído pelas HRs 0% e 15%, o segundo grupo inclui as HRs iguais ou superiores a 

20%. Este resultado aponta para a ocorrência de alterações estruturais no composto de 

inclusão quando este é exposto a HRs inferiores a 20% (0% e 15%), concordando e 

sustentando os resultados obtidos no estudo de PXRD a HRs definidas. 

Variação da intensidade relativa da banda OH 

 A variação da intensidade integrada da banda de elongação O―H (IROH) foi 

utilizada como parâmetro experimental num método desenvolvido para determinar a 

quantidade de água de hidratação na βCD, em situações de equílibrio (a HRs definidas e a 

diferentes temperaturas).11, 88 De facto, as espectroscopias vibracionais (FTIR e FT-Raman) 

permitem estimar a variação da quantidade de água de hidratação de uma amostra 

através da integração da banda de elongação OH (νOH). Neste contexto, a espectroscopia 
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de FT-Raman manifesta vantagens evidentes relativamente a FTIR, uma vez que 

proporciona facilidade na manipulação da amostra e possibilita a integração da 

intensidade da banda νOH, livre da sobreposição de outras bandas vizinhas.89 

 A banda νOH de Raman da βCD corresponde a uma banda alargada, de 

intensidade moderada, centrada à volta de 3350 cm–1. É atribuída aos 21 grupos hidroxilo 

da βCD e das moléculas de água de hidratação. A cerca de 2910 cm–1, observa-se uma 

banda intensa atribuída à vibração de elongação CH (νCH). Neste método, esta banda é 

utilizada como referência interna na determinação da intensidade relativa da banda νOH 

(IROH), pois νCH corresponde a uma frequência constante e a um perfil invariante em 

relação à HR.11 

 O método desenvolvido para investigação dos hidratos cristalinos de βCD foi 

aplicado ao composto de inclusão em estudo, {βCD.C12E4} (Figura 5.12). Como foi referido 

anteriormente, IROH do hidrato cristalino de βCD apresenta uma resposta linear à variação 

da HR ambiente, para humidades superiores a 15%.11 Contrastando com estes resultados, 

IROH para {βCD.C12E4} não apresenta uma variação linear em toda a gama de valores de 

HRs investigadas (Figura 5.13). Analisando a figura 5.13, verifica-se que a IROH varia cerca 

de um quarto do valor que apresenta a 100% de HR, apesar de permanecer praticamente 

constante para valores de humidade entre 20% e 80%. No entanto, ao passar de HR 20% 
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Figura 5.12 - Espectros de Raman de amostras de {βCD.C12E4} a diversas HRs 
definidas, no intervalo de número de ondas entre 2600 e 3600 cm-1.  
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para 15% é observada uma diminuição de 8%, enquanto entre HR 80% e 100% IROH regista 

um aumento de 18%. 

Figura 5.13 - Intensidade integrada da banda de elongação O―H de Raman (IROH) de 
{βCD.C12E4} a HRs definidas. 

 O comportamento de IROH em {βCD.C12E4} parece reflectir a existência de moléculas 

de água de hidratação energeticamente distintas, de acordo com os resultados da 

termogravimetria. A desidratação em várias etapas, observada no termograma do 

composto de inclusão (Figura 5.6 da página 153), parece ser sustentada pelo perfil de 

variação de IROH com HR, em patamares (etapas). Curiosamente, apesar dos resultados 

publicados para βCD serem claramente distintos, suportam as considerações efectuadas 

para o {βCD.C12E4}. De facto, a βCD hidratada exibe um aumento linear do valor de IROH a 

HRs entre 15% e 100%, acompanhado por um processo de desidratação contínua (numa 

única etapa) observado no respectivo termograma. Além disso, a variação de IROH dos 

hidratos cristalinos de βCD em função da temperatura, entre 20ºC e 200ºC, apresenta um 

comportamento qualitativamente semelhante ao termograma. 11, 90, 91 

5.5.3 - Espectroscopia de 13C CP MAS NMR 

 Os espectros de 13C CP MAS NMR das amostras de {βCD.C12E4} a HRs definidas         

(0%, 15%, 20%, 58% 80% e 100%) são apresentados na figura seguinte (Figura 5.14). Para 

complementar esta figura, a tabela 5.4 mostra as estimativas da quantidade de água por 

molécula de βCD e a dispersão dos valores dos desvios químicos dos átomos de carbono 

no composto de inclusão, às diversas HRs.  
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Figura 5.14 – Espectros de 13C CP MAS NMR das amostras de {βCD.C12E4} a diversas 
HRs definidas (0, 15, 20, 58, 80 e 100%), no intervalo de desvios químicos dos átomos 
de carbono da βCD. 

 A primeira observação geral prende-se com o facto do conteúdo de hidratação 

afectar os espectros de 13C CP MAS NMR, em particular, a multiplicidade das 

ressonâncias e a dispersão dos valores dos desvios químicos para cada um dos átomos de 

carbono da βCD. Em termos gerais, é possível destacar dois grupos distintos de espectros. 

O primeiro, formado pelos espectros correspondentes a HRs 0% e 15%, apresenta 

dispersões dos valores dos desvios químicos maiores. O segundo grupo, engloba os 

restantes espectros, apresenta intervalos dos desvios químicos menores. Estas observações 

sugerem que a água de hidratação contribui de forma relevante para a simetrização do 

macrociclo βCD. 
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Tabela 5.4 – Quantidade de água por molécula de βCD e dispersão dos valores dos 
desvios químicos (ppm) dos átomos de carbono da βCD em {βCD.C12E4}, a HRs 
definidas. 

desvio químico / ppm 
sistema HR (%) n(H2O)/βCD 

C1 C4 C2,3,5 C6 

0 8.2 5.4 6.5 8.4 7.3 

15 8.3 4.9 6.5 8.4 7.8 

20 9.0 3.2 3.8 6.5 4.9 

58 9.0 3.4 3.6 6.4 4.5 

80 9.0 3.2 2.8 6.1 4.7 

{βCD.C12E4} 

100 11.0 3.2 2.7 5.9 4.9 

É muito provável que o composto de inclusão contenha moléculas de água inseridas 

na malha cristalina intervindo em interacções específicas. Geralmente, as moléculas de 

água fazem parte de redes de ligações de hidrogénio extensas, de modo que a sua 

ausência pode reduzir a ordem na rede cristalina. Os resultados aqui apresentados 

confirmam que esta influência da água na estrutura de {βCD.C12E4} é reflectida nos 

espectros de 13C CP MAS NMR. 



Capítulo 5 

 168 

5.6 - CONCLUSÕES 

 Foi confirmada a formação do complexo de inclusão do agente tensioactivo não 

iónico C12E4 em βCD, em solução aquosa deuterada, com estequiometria 2:1 (βCD2.C12E4) e 

a existência de competição envolvendo os processos de inclusão e auto-agregação do 

hóspede. Tirando partido das variações experimentais registadas no gráfico de Job devido 

à co-existência dos dois processos, foi estimada a quantidade relativa de agente 

tensioactivo não iónico envolvido na auto-agregação. 

Os cálculos de modelação computacional confirmaram a estabilidade da inclusão de 

uma molécula de C12E4 num dímero de βCD cabeça-com-cabeça e mostraram que o 

complexo 1:1 não é estável relativamente à dissociação nos dois componentes. No modelo 

do complexo de inclusão 2:1, a molécula de C12E4 exibe uma ligeira inclinação em relação 

ao eixo longitudinal do dímero de βCD e apresenta a cadeia alquílica arqueada, numa 

clara manifestação de flexibilidade conformacional. 

O composto de inclusão no estado sólido, {βCD.C12E4}, apresenta características 

estruturais interessantes como verdadeiro composto de inclusão e exibe propriedades 

importantes como hidrato cristalino. Em primeiro lugar, a desidratação térmica ocorre em 

várias etapas, contrariamente ao que acontece com a βCD e a mistura física. Esta 

particularidade experimental parece reflectir a presença de cachos de moléculas de água 

distintos energeticamente. Por outro lado, a variação das intensidades relativas de 

determinadas bandas de Raman da βCD, atribuídas a vibrações de elongação C―O e de 

deformação de CH2, sugerem a inclusão de C12E4 na βCD. A formação de um verdadeiro 

composto de inclusão é também suportada pelo espectro de 13C CP MAS NMR. De facto, a 

redução da multiplicidade e a diminuição da dispersão dos valores dos desvios químicos 

dos átomos de carbono (C1, C4, C2,3,5 e C6) de {βCD.C12E4} em relação à βCD confirmam 

a inclusão no estado sólido. Conjugando a informação resultante dos vários métodos com 

a caracterização obtida por PXRD, concluiu-se que {βCD.C12E4} é um verdadeiro composto 

de inclusão hidratado e cristalino. Por aplicação do conceito de isoestruturalidade, foi 

verificado que o difractograma de {βCD.C12E4} é característico da estrutura em canal 

baseada em dímeros de βCD cabeça-com-cabeça. Esta estrutura cristalina está de acordo 

com a estequiometria do complexo de inclusão em solução aquosa (βCD2.C12E4) e com o 

modelo obtido computacionalmente. 
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 No que diz respeito ao estudo de {βCD.C12E4} a HRs definidas, verificou-se que a 

intensidade integrada da banda de elongação O―H de Raman (IROH) aumenta de HR 0% 

até 20% e de HR 80% a 100%, mantendo-se constante entre 20% e 80%. Este 

comportamento parece ser coerente com a existência de moléculas de água de hidratação 

energeticamente distintas, revelada pela análise do termograma. Além disso, contrasta 

com o comportamento da βCD que apresenta um aumento linear da IROH entre HR 15% e 

100% e uma desidratação térmica contínua (ocorre numa única etapa).11, 90, 91 As bandas de 

Raman nos intervalos 1365-1280 cm-1 e 970-895 cm-1, obtidas a humidades definidas em 

toda a gama de HRs (0% a 100%), revelaram descontinuidade aparente na transição de HR 

15% para HR 20% e um considerável aumento da intensidade da banda a 926 cm-1. 

Curiosamente, a dispersão dos valores dos desvios químicos 13C, exibe a mesma 

descontinuidade na transição de HR 15% para 20%. Estes dois resultados experimentais 

apontam para a existência de uma fase estrutural distinta, abaixo de HR 20%. Apoiando 

esta conclusão, os difractogramas referentes a amostras expostas a HR 0% e 15% 

confirmam uma perda de cristalinidade significativa. Globalmente, as conclusões 

convergem para a confirmar e destacar a importância da água de hidratação na estrutura 

de {βCD.C12E4}. 
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 Apesar das ciclodextrinas terem sido descobertas no final do século XIX e muito 

utilizadas em investigação científica e aplicações industrias, continuam a surpreender em 

ambos os campos. 

 O trabalho de investigação que esteve na origem desta dissertação conjuga a 

investigação de duas das principais características das CDs, mais precisamente da βCD: a 

capacidade de incluir moléculas na sua cavidade e o facto de formar compostos de 

inclusão cristalinos e hidratados. O estudo aqui apresentado pretendeu contribuir para o 

esclarecimento do papel da água de hidratação nas propriedades estruturais dos 

compostos de inclusão com βCD. A reduzida extensão de estudos sobre este assunto, 

aliada a um conjunto de motivações descritas no primeiro capítulo, desencadeou a 

realização deste trabalho. Os resultados obtidos representam apenas a resposta a algumas 

questões. Todavia, persistem dúvidas por esclarecer e, como seria de esperar, este estudo 

originou novas questões e propostas para investigações futuras. 

6.1 - CONCLUSÕES FINAIS 

 Os compostos de inclusão investigados foram preparados a partir de soluções 

aquosas concentradas. Assim, toda a investigação em fase sólida, ou seja, preparação e 

caracterização dos compostos de inclusão, e estudos a HRs relativas, foi precedida por 

estudos em solução aquosa. 

 A formação dos complexos de inclusão (PhE1, C4E1, C4E2, C6E2 e C12E4 em βCD) em 

solução de água deuterada (D2O) foi estudada por 1H NMR. Aproveitando o 

posicionamento estratégico dos protões H3 e H5 no interior da cavidade, estes foram 

utilizados como sondas de 1H NMR para investigar a inclusão dos hóspedes em βCD. A 

variação para campo alto do desvio químico dos protões H3 e H5 confirmou a formação 

dos complexos de inclusão, nas condições experimentais utilizadas. Além disso, em 

nenhum dos casos se observaram variações significativas e sistemáticas dos desvios 

químicos de H1, H2, H4 e H6, sustentando a conclusão de todos os complexos resultarem 

do fenómeno de inclusão molecular. 

 A estequiometria dos compostos de inclusão foi determinada pelo método das 

variações contínuas, também conhecido por método de Job, utilizando-se o desvio 

químico do protão H5 da βCD para esta determinação. A estequiometria dos complexos 
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de inclusão βCD.PhE1, βCD.C4E1, βCD.C4E2 e βCD.C6E2 é 1:1, enquanto a estequiometria 

de βCD2.C12E4 é 2:1. Neste último caso, visto que o hóspede é um agente tensioactivo não 

iónico, além do processo de inclusão, ocorreu, em simultâneo, auto-agregação de C12E4. A 

existência da competição de equilíbrios envolvendo uma das espécies intervenientes na 

inclusão condicionou a utilização do método de Job. Deste modo, a determinação da 

estequiometria de βCD2.C12E4 exigiu a reanálise do método e dos resultados obtidos. 

Contudo, usando o deslocamento do máximo do gráfico de Job provocado pela 

co-existência dos dois equilíbrios, estimou-se a quantidade relativa de C12E4 envolvida no 

processo de auto-agregação. A razão estequiométrica 2:1 (βCD2.C12E4) é também 

sustentada pelo modelo computacional deste complexo. Enquanto a estequiometria 2:1 é 

estável em relação à dissociação, o modelo do complexo βCD.C12E4 (estequiometria 1:1) é 

energeticamente instável. 

 A extensão da inclusão em solução aquosa dos complexos βCD.C4E1, βCD.C4E2 e 

βCD.C6E2 foi determinada a partir do valor das constantes de associação aparentes (Kapp; 

7.42 × 102 M–1, 3.26 × 102 M–1 e 12.85 × 102 M–1 para βCD.C4E1, βCD.C4E2 e βCD.C6E2, 

respectivamente). Estes valores parecem reflectir a razão parte hidrófoba/parte hidrófila 

dos hóspedes. O complexo de inclusão do hóspede com maior fragmento hidrófobo 

(βCD.C6E2) apresenta a constante de associação mais elevada. No que diz respeito aos 

restantes complexos, βCD.C4E1 e βCD.C4E2, os hóspedes possuem o mesmo fragmento 

hidrófobo. Porém, o hóspede em βCD.C4E1 possui um fragmento hidrófilo mais pequeno, 

apresentando um valor de Kapp mais elevado que βCD.C4E2. 

 Os compostos preparados no estado sólido ({βCD.PhE1}, {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2}, 

{βCD.C6E2} e {βCD.C12E4}) apresentam características estruturais importantes como 

compostos de inclusão e hidratos cristalinos. A preparação destes compostos foi efectuada 

a partir de soluções aquosas concentradas. Para os caracterizar à temperatura e humidade 

ambiente, e confirmar o isolamento de verdadeiros compostos de inclusão, foram usados 

diversos métodos experimentais (PXRD, TGA, FT-Raman e 13C CP MAS NMR). 

 Os termogramas dos compostos são qualitativa e quantitativamente distintos dos 

termogramas das respectivas misturas físicas e da βCD. Estas diferenças constituem a 

primeira indicação da formação de verdadeiros compostos de inclusão. As diversas etapas 

observadas no processo de desidratação de {βCD.C12E4} são indicação clara da existência 
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de cachos de moléculas água de hidratação energeticamente distintas. A importância 

desta conclusão é sublinhada por comparação com os termogramas de βCD, {βCD.C4E1}, 

{βCD.C4E2} e {βCD.C6E2} (Figura 6.1). Observa-se um aumento do número de pontos de 

inflexão ao longo da série de compostos apresentados. Apesar de não se conhecerem, 

inequivocamente, as estequiometrias destes compostos de inclusão, pode razoavelmente 

assumir-se a razão estequiométrica 1:1 para {βCD.C4E1} e 2:1 para {βCD.C12E4}. Com base 

nestas considerações, estimou-se que o número de moléculas de água por molécula de CD 

é cerca de 11.3 em {βCD.C4E1} (cerca de 14% de perda de massa), e 9.0 moléculas de água 

em {βCD.C12E4} (13% de perda de massa). Nos restantes compostos de inclusão, enquanto 

{βCD.C4E2} tem 10.1 - 10.7 moléculas de água por βCD (13% de perda de massa), 

{βCD.C6E2} possui 10.2 – 11.0 águas por macrociclo (13% de perda de massa). Os limites 

dos intervalos (máximo e mínimo) correspondem a estimativas efectuadas com 

estequiometrias 1:1 e 2:1, respectivamente. 

 A formação dos compostos de inclusão é confirmada pelos resultados de                 
13C CP MAS NMR. A redução da multiplicidade e a diminuição da dispersão dos desvios 

químicos dos átomos de carbono (C1, C4, C2,3,5 e C6) nos espectros dos compostos em 

relação à βCD hidratada, são indicações nítidas da inclusão no estado sólido. A dispersão 

dos desvios químicos de C1 e C4, está correlacionada com as diferentes orientações das 

unidades de glicose no macrociclo βCD.1 - 3 Assim, a diminuição da dispersão dos desvios 

5% 
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Figura 6.1 – Termogramas de βCD, {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2}, {βCD.C6E2} e 
{βCD.C12E4}, desde a temperatura ambiente até 180ºC. 
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químicos reflectirá o aumento da equivalência dos átomos de carbono da βCD nos 

compostos de inclusão, resultante da simetrização do macrociclo devido à inclusão dos 

hóspedes. 

 A comparação dos espectros vibracionais dos compostos de inclusão com os das 

respectivas misturas físicas, não revela desvios significativos nas frequências das bandas 

nem o aparecimento de novas bandas. No entanto, a variação das intensidades relativas 

de determinadas bandas também suporta a formação de verdadeiros compostos de 

inclusão. De um modo geral, verificaram-se variações em bandas de Raman atribuídas a 

vibrações de elongação C―O e de deformação CH2. Em particular, as variações das 

intensidades relativas das bandas a cerca de 920 cm–1 são uma forte indicação da formação 

dos compostos de inclusão, por serem atribuídas a vibrações de elongação C―O das 

ligações glicosídicas α-(1 4).4, 5 

 Os difractogramas de pós confirmam a formação de compostos cristalinos e 

sugerem a formação de novas estruturas cristalinas, consequência do processo de 

inclusão. A análise dos difractogramas permitiu identificar as estruturas cristalinas dos 

compostos de inclusão, com base no conceito de isoestruturalidade. Assim, concluiu-se 

que {βCD.PhE1}, {βCD.C4E2}, {βCD.C6E2} e {βCD.C12E4} apresentam uma estrutura 

cristalina em canal, baseada em dímeros de βCD cabeça-com-cabeça. Por sua vez, 

{βCD.C4E1} exibe estrutura em gaiola, semelhante à da βCD (Figura 6.2). 

Figura 6.2 – Representação esquemática das estruturas cristalinas com arranjos 
moleculares em gaiola (βCD e {βCD.C4E1}) e em canal ({βCD.PhE1}, {βCD.C4E2}, 
{βCD.C6E2} e {βCD.C12E4}). 

gaiola canal 
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 Os compostos de inclusão foram estudados a diversas HRs definidas, para avaliar a 

influência da água de hidratação nas suas propriedades estruturais. A análise térmica da 

βCD e de {βCD.PhE1} a diversas HRs definidas confirmou que a variação da HR altera a 

quantidade de moléculas de água de hidratação. Deste modo, pode assumir-se que a HR 

ambiente condiciona a extensão da hidratação dos compostos de inclusão com βCD. 

 Os estudos de PXRD a HRs definidas, confirmaram que a presença de uma 

determinada quantidade mínima de moléculas de água de hidratação é indispensável 

para a estabilização da estrutura cristalina. Este facto foi confirmado de forma semelhante 

para compostos com estruturas cristalinas em canal e em gaiola. De um modo geral, as 

amostras expostas a ambientes com HRs inferiores a 20% (HR 0% e 15%) apresentaram 

uma perda de cristalinidade significativa, concluindo-se que a estrutura cristalina dos 

compostos de inclusão tende para o colapso com a perda de água de hidratação. Para HRs 

superiores a 20% não foram observadas alterações consideráveis nos difractogramas, 

sugerindo a inexistência de modificações significativas na estrutura cristalina nestes 

ambientes. 

 Os resultados da espectroscopia de FT-Raman, revelaram alterações 

conformacionais no macrociclo βCD em função da HR. Verificou-se que as intensidades 

relativas de diversas bandas entre 1150-1020 cm–1 e 950-920 cm–1 variam com a HR. Nestes 

intervalos destacam-se as bandas a cerca de 1055 cm–1 e 925 cm–1, atribuídas a elongações 

C6―O6 e C―O das ligações glicosídicas α-(1 4), respectivamente. A variação da 

intensidade relativa destas bandas confirmou as alterações estruturais nos compostos de 

inclusão provocadas pela variação da HR, uma vez que são sensíveis a alterações 

confrormacionais do macrociclo βCD. 

 Os estudos por 13C CP MAS NMR a HRs definidas sustentam as conclusões 

anteriores. A variação da HR, ou seja, a variação do conteúdo de água de hidratação, 

modifica a estrutura dos compostos de inclusão. Em geral, a multiplicidade das 

ressonâncias e a dispersão dos valores dos desvios químicos de C1, C4, C2,3,5 e C6 

variaram com HR. Podem destacar-se dois grupos de espectros distintos em função da 

HR. O primeiro, formado pelos espectros a HR 0% e HR 15%, é caracterizado por sinais 

largos (dispersão de desvios químicos elevada) e pouco definidos (pouca ou nenhuma 

multiplicidade). O segundo grupo, constituído pelas restantes HRs, apresenta espectros 

caracterizados por sinais com menor dispersão de desvios químicos, sugerindo um 
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aumento significativo da simetrização do macrociclo. Estes resultados, concordantes com 

as conclusões de PXRD e FT-Raman, indicam que a água de hidratação contribui de uma 

forma relevante para a manutenção da estrutura dos compostos de inclusão. 

 As conclusões da investigação dos compostos de inclusão a diversas HRs 

convergem para confirmar que as moléculas de água de hidratação são indispensáveis na 

estabilização estrutural. Contudo, como foi referido anteriormente, as conclusões deste 

trabalho esclareceram apenas algumas dúvidas. Outras, ficaram ainda em aberto e novas 

questões se levantaram, desencadeando perspectivas de novos estudos para o futuro. 

6.2 - PERSPECTIVAS FUTURAS 

 As conclusões do trabalho apresentado poderão ser consolidadas, aprofundadas e 

melhoradas por estudos de difracção de raios-X de monocristal e difracção de neutrões. É 

provável que a conjugação dos resultados destes estudos permita aumentar o 

conhecimento sobres as propriedades estruturais dos compostos de inclusão em função de 

HR. Além disso, para complementar o trabalho já efectuado sugerem-se estudos de troca 

isotópica H  D e/ou D  H. A dinâmica de troca poderá ser seguida por medidas em 

tempo real das intensidades das bandas de elongação O―H e O―D, como foi efectuado 

em trabalhos anteriores.6 - 10 Este estudo poderá fornecer informação adicional útil para 

esclarecer diversos aspectos como, a acessibilidade dos grupos hidroxilo e a difusão das 

moléculas de água nos compostos de inclusão. 

 Na sequência do trabalho apresentado nesta dissertação e num estudo publicado 

recentemente,11 propõe-se um estudo da banda de elongação simétrica OH (νOH) dos 

compostos de inclusão envolvendo βCD. Baseado no trabalho realizado para os hidratos 

de βCD11, pretende identificar-se e atribuir-se as várias componentes que formam a banda 

νOH dos compostos de inclusão.  Esta, além da contribuição dos grupos hidroxilo 

primários (O6H) e secundários (O2H e O3H) da βCD, das moléculas de água de 

hidratação (intersticiais e intracavidade), pode ter também a contribuição dos grupos 

hidroxilo do hóspede, quando for o caso. Deste modo, apresenta um perfil espectral ainda 

mais complexo que na βCD e a identificação inequívoca dos diferentes componentes que a 

constituem não é fácil. Contudo, o perfil desta banda varia com a hidratação/desidratação 



Considerações finais 

 183

dos compostos de inclusão. Desta forma, a conjugação dos dados conhecidos para os 

hidratos cristalinos de βCD com a variação do perfil da banda νOH durante a 

desidratação/hidratação controlada dos compostos de inclusão, originará uma 

experiência interessante. Um estudo fundamentado nesta ideia poderá fornecer 

informação importante a nível estrutural e de dinâmica do processo de 

hidratação/desidratação. 

Para finalizar, outra proposta de investigação desencadeada pelo presente trabalho 

é a utilização das CDs de anel largo (CDs com mais de 9 unidades de glicose). Elas 

representam uma nova classe de moléculas muito interessantes dentro do campo da 

química supramolecular e de macrociclos, como comprovam os estudos que têm sido 

publicados nos últimos anos.12, 13 Atendendo às suas características estruturais, as CDs de 

anel largo assumem-se como moléculas-chave para a melhoria da compreensão dos 

fenómenos de inclusão, visto apresentarem maior flexibilidade estrutural que as CDs 

naturais. Assim, o estudo de compostos de inclusão em CDs de anel largo a diversas HRs 

poderá fornecer informação útil a vários níveis: 

i) alterações estruturais provocadas pela entrada do hóspede da cavidade (estudos 

em solução e no estado sólido); 

ii) influência da água de hidratação na formação dos compostos de inclusão;  

iii) influência da água de hidratação na estrutura do composto de inclusão em geral, 

e na estrutura da CD em particular. 
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7.1 - MATERIAIS 

A ciclodextrina-β (βCD) foi gentilmente oferecida pela empresa Wacker-Chemie 

(Munique, Alemanha) e recristalizada antes de ser utilizada. A recristalização efectuou-se 

por arrefecimento lento de uma solução aquosa concentrada de βCD a 80 ºC até à 

temperatura ambiente. Os cristais foram separados do solvente, por filtração, e expostos a 

condições de temperatura (18 – 23 ºC) e humidade (50 – 60%) moderadas (condições 

ambiente). 

 Os hóspedes, 2-fenoxietanol (2-phenoxyethanol, ethylene glycol phenyl ether, PhE1, 

Aldrich, 90%), 2-butoxietanol (2-butoxyethanol, ethylene glycol butyl ether, C4E1, Aldrich, 99%), 

2-(2-butoxietoxi)etanol [2-(2-butoxyethoxy)ethanol, di(ethylene glycol) butyl ether, C4E2, 

Aldrich, 99%], 2-(2-hexiloxietoxi)etanol [2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol, di(ethylene glycol) hexyl 

ether, C6E2, Aldrich, 97%] e α-n-dodecilo-ω-hidroxitetra(oxietileno) (α-n-dodecyl-ω-

hydroxytetra(oxyethylene), polyoxyethylene (4) lauryl ether, C12E4, Aldrich), foram utilizados tal 

qual se receberam. 

O cloreto de lítio hidratado (LiCl.H2O, Riedel-de Haën, min. 98%), acetato de potássio 

(KCH3COO, Riedel-de Haën, min. 99%), nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O, 

Fluka, 99%), brometo de sódio dihidratado (NaBr.2H2O, Aldrich, 99+%), tiossulfato de 

sódio pentahidratado (Na2S2O3.5H2O, Merck, 99.5%), cloreto de amónio (NH4Cl, Panreac, 

99.5%) e dihidrogenofosfato de amónio (NH4H2PO4, Panreac, min. 98%) foram usados, tal 

qual recebidos, na preparação de soluções saturadas. 

 A água utilizada na preparação dos compostos de inclusão foi sempre água 

desionizada (preparada no Departamento de Química). O óxido de deutério (D2O, Aldrich, 

99,9% D) foi utilizado nas experiências de NMR para avaliar a formação dos complexos de 

inclusão em solução aquosa, determinar as estequiometrias e as constantes de associação 

aparente. 

7.2 - ESTEQUIOMETRIA DOS COMPLEXOS DE INCLUSÃO 

 A estequiometria dos complexos de inclusão (βCD.G), em solução de óxido de 

deutério (D2O), foi determinada pela aplicação do método das variações contínuas ou 

método de Job.1 Na prática, preparou-se uma série de soluções fazendo variar as 
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concentrações iniciais de hospedeiro (βCD) e do hóspede (G) a valores r definidos               

(r = [βCD]0/{[βCD]0 + [G]0}) de modo a abranger toda a gama de razões molares e 

mantendo constante a concentração inicial total ([βCD]0 + [G]0 = constante). Usaram-se 

soluções-mãe (soluções de partida) de βCD e G, em D2O, com concentração 10 mM, 

misturadas de modo a: 

i) manter o volume constante, garantindo uma concentração inicial total igual em 

todas as soluções; como as concentrações das soluções-mãe são iguais (10 mM), a 

condição “adição a volume constante” implica constância da concentração inicial 

total), [βCD]0 + [G]0 = 10 mM; 

ii) variar o valor de r de cada uma das soluções preparadas entre 0.1 e 0.9, com 

intervalos de 0.1. 

As soluções preparadas foram submetidas a agitação com ultrassons durante 60 minutos, 

tendo o espectro de 1H NMR sido registado para cada uma delas. Para finalizar, 

determinou-se a o valor da estequiometria dos complexos de inclusão traçando o gráfico 

∆δ.r versus r, sendo ∆δ o desvio químico de protões da βCD ou do hóspede (G) sensíveis à 

formação do complexo. 

7.3 - CONSTANTES DE ASSOCIAÇÃO APARENTES 

 O procedimento experimental para determinação das constantes de associação 

aparentes dos complexos de inclusão (βCD.C4E1, βCD.C4E2 e βCD.C6E2) foi baseado no 

método de Benesi-Hildebrant.2, 3 

Na prática, para a determinação da constante de associação de cada complexo de 

inclusão prepararam-se diversas soluções (misturas de βCD + hóspede) com as seguintes 

relações de concentrações iniciais: [βCD]0 = 0.50 mM e [G]0 = 0.75, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e            

5.0 mM. De facto a concentração inicial de βCD foi mantida constante em todas as 

soluções e a concentração inicial do hóspede foi variando. Deste modo, garantiu-se o 

excesso de um dos componentes da associação, neste caso o hóspede, assegurando-se a 

correcta aplicação deste método. As soluções preparadas foram submetidas a agitação 

com ultrassons durante 60 minutos, e registou-se o espectro de 1H NMR para cada uma 

delas. Tal como na determinação da estequiometria, também nesta determinação se 

utilizou o desvio químico do protão H5 da βCD. 
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Considerando a gama de concentrações utilizada, enquanto [G]0/[βCD]0 toma 

valores entre 1.5 e 10.0, δ∆/δ∆max < 1. A determinação da constante foi realizada por um 

processo iterativo, através de sucessivas regressões lineares de 1/∆δ em função de 

1/([G]0/[βCD]0 – δ∆/δ∆max). A estimativa inicial de ∆δmax (valor para a primeira iteração) 

foi obtida por extrapolação da representação gráfica ∆δ versus [G]0, ou seja, ∆δ quando 

[G]0 está em grande excesso relativamente a [βCD]0. 

7.4 - PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS DE INCLUSÃO 

7.4.1 - PhE1 em βCD: {βCD.PhE1} 

O composto de inclusão de PhE1 em βCD foi preparado por um processo de 

precipitação. Preparou-se uma solução aquosa saturada (2.8 mL H2O) de βCD (0.491 g, 

0.373 mmol), a 70 ºC, e aqueceu-se até 80 ºC, agitando-se continuamente até ser observada 

a dissolução completa do sólido. Adicionou-se PhE1 (53.1 µL, 0.395 mmol) numa 

proporção estequiométrica. A mistura resultante foi mantida sob agitação a cerca de 80 ºC, 

com refluxo, durante 24 horas. Posteriormente, promoveu-se um arrefecimento lento da 

mistura até à temperatura ambiente, tendo sido obtido um precipitado de cor branca. 

Filtrou-se cuidadosamente e lavou-se com água destilada fria. O sólido obtido foi exposto 

à atmosfera ambiente durante vários dias (cerca de duas semanas). 

Análise elementar: (%) calculada para C42H70O35.C8H10O2.10H2O: C 41.32, H 6.94, O 51.74; 

(%) encontrada: C 40.96, H 7.22, O 51.82. 

1H NMR (300MHz, D2O, 20ºC, TMS): δ = 7.29-7.24 (t, PhE1), 6.97-6.91 (t, PhE1), 4.95-4.94 

(d, βCD), 4.05-4.02 (t, PhE1), 3.86-3.79 (m, PhE1 and βCD), 3.74 -3.69 (m, PhE1 and βCD), 

3.54-3.50 (q, βCD), 3.49-3.43 (t, βCD). 

FTIR* (KBr, cm-1): 3357 (vs), 2923.6 (m), 1641(w), 1602 (w), 1588 (w), 1498 (w), 1455 (sh, w), 

1433 (sh, w), 1413 (m), 1382 (sh, m), 1370 (m), 1335 (m), 1303 (m), 1248 (m), 1203 (w), 1158 

(s), 1101 (s), 1080 (vs), 1056 (vs), 1030 (s), 1004 (s), 947 (m), 938 (m), 862 (w), 754 (m), 705 

(m), 688 (m), 608 (m), 577 (m), 530 (m), 476 (w), 447 (w), 413 (w). 

                                                 
* A intensidade das bandas é indicada pela seguinte notação: vs = muito forte, s = forte, m = média, w = fraca 
e sh = ombro. 
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13C CP MAS NMR: δ = 158.3 (PhE1, C-Ph), 128.8 (PhE1, C-Ph), 120.4 (PhE1, C-Ph), 114.9 

(PhE1, C-Ph), 103.8, 103.0 (βCD, C1), 83.2, 82.5, 81.5, 80.9, 80.4, 80.0 (βCD, C4), 73.8, 73.3, 

72.5 (βCD, C2,3,5), 68.9 (PhE1, CH2), 62.0, 60.9, 60.6 (βCD, C6). 

7.4.2 - C4E1 em βCD: {βCD.C4E1} 

Preparou-se uma solução aquosa saturada (2.8 mL H2O) de βCD (0.493 g, 0.375 

mmol) a 70 ºC, aqueceu-se até 80 ºC, e agitou-se permanentemente até se verificar a 

dissolução completa do sólido. Adicionou-se C4E1 (51.9 µL, 0.395 mmol) numa proporção 

estequiométrica e a mistura resultante foi mantida sob agitação, a cerca de 80 ºC, sob 

refluxo, durante cerca de 24 horas. Posteriormente, promoveu-se o arrefecimento muito 

lento da mistura até à temperatura ambiente, registando-se o aparecimento de um 

precipitado branco. Este sólido foi filtrado suavemente, lavado com água destilada fria 

(cerca de 15 mL) e exposto durante vários dias (uma semana pelo menos) em condições 

ambiente. 

Análise elementar: (%) calculada para C42H70O35.C6H12O2.12H2O: C 39.24, H 7.42, O 53.35; 

(%) encontrada: C 38.86, H 7.42, O 53.35. 

1H NMR (300MHz, D2O, 20ºC, TMS): δ (ppm) = 4.95-4.94 (d, βCD), 3.87-3.81 (t, βCD), 

3.75-3.72 (m, βCD), 3.59-3.40 (m, C4E1 e βCD), 1,52-1.45 (m, C4E1), 1.38-1.25 (m, C4E1), 0.80-

0.75 (t, C4E1) 

FTIR (KBr, cm-1): 3374 (vs), 2924 (m), 1647 (w), 1457 (sh, w), 1415 (w), 1382 (w), 1369 (w), 

1335 (w), 1304 (w), 1254 (w), 1200 (w), 1158 (s), 1103 (s), 1081 (vs), 1054 (vs), 1030 (vs),    

1003 (s), 947 (m), 938 (m), 861 (w), 756 (w), 706 (m), 608 (m), 578 (m), 530 (m). 

13C CP MAS NMR (ppm): δ = 104.1, 103.6, 103.1, 102.2, 102.0, 101.3 (βCD, C1), 83.7, 83.3, 

83.0, 82.2, 81.5, 80.9, 80.4, 80.2, 79.9, 78.2 (βCD, C4), 75.9, 74.7, 74.2, 73.3, 72.7, 72.5, 72.0, 

71.2 (βCD, C2,3,5), 63.4, 61.7, 61.0, 59.9 (βCD, C6), 31.6 (C4E1, CH2), 19.2 (C4E1, CH2), 13.7 

(C4E1, CH3). 
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7.4.3 - C4E2 em βCD: {βCD.C4E2} 

Adicionaram-se 73.4 µL (0,437 mmol) de C4E2 a uma solução de βCD (0.492 g, 0.374 

mmol) em água (2.9 mL H2O) a 70 ºC e aqueceu-se até cerca de 80 ºC, sob refluxo e com 

agitação contínua, durante 24 horas, aproximadamente. A solução foi arrefecida muito 

lentamente, até à temperatura ambiente, observando-se a formação de um precipitado 

branco que, após ter sido filtrado cuidadosamente e lavado com água destilada fria, foi 

exposto em condições ambiente durante vários dias. 

Análise elementar: (%) calculada para o C42H70O35.C8H18O3.11H2O: C 40.17, H 7.41,               

O 52.42; (%) encontrada: C 40.50, H 7.42, O 52.08. 

1H NMR (300MHz, D2O, 20ºC, TMS, ppm): δ = 4.95-4.94 (d, βCD), 3.87-3.81 (t, βCD), 

3.75-3.72 (m, βCD), 3.62 -3.59 (m, C4E2), 3.56 -3.41 (m, βCD), 1,53-1.46 (m, C4E2), 1.37-1.24 

(m, C4E2), 0.81-0.76 (t, C4E2). 

FTIR (KBr, cm-1): 3355 (vs), 2924 (m), 2877 (sh), 1457 (sh, w), 1430 (w), 1420 (m), 1383 (m), 

1371 (m), 1335 (m), 1305 (m), 1249 (m), 1202 (w), 1159 (s), 1101 (s), 1080 (vs), 1056 (vs), 1030 

(vs), 1002 (s), 945 (m), 937 (m), 861 (w), 755 (m), 704 (m), 608 (m), 576 (m), 529 (m), 476 (w), 

446 (w), 411 (w). 

13C CP MAS NMR (ppm): δ = 104.0, 103.9, 103.5, 103.0 (βCD, C1), 82.9, 82.5, 82.0, 81.5, 

80.9, 80.3, 80.0 (βCD, C4), 74.0, 73.8, 73.3, 73.1, 72.9, 72.5, 72.0, 71.7 (βCD, C2,3,5), 61.4, 61.0, 

60.8, 59.9 (βCD, C6), 30.8 (C4E2, CH2), 18.7 (C4E2, CH2), 13.6 (C4E2, CH3). 

7.4.4 - C6E2 em βCD: {βCD.C6E2} 

Dissolveram-se 0.495 g (0.376 mmol) de βCD em 3.0 mL de água a 70ºC e 

Adicionaram-se 90.9 µL (0,433 mmol) de C6E2, aqueceu-se até cerca de 80 ºC (refluxo) e 

manteve-se sob agitação durante cerca de 24 horas. Arrefeceu-se lentamente, até à 

temperatura ambiente. Observou-se a formação de um precipitado branco que, depois de 

ter sido filtrado e lavado com água destilada fria, foi exposto em condições ambiente 

durante mais de uma semana. 

Análise elementar: (%) calculada para o C42H70O35.C10H22O3.12H2O: C 40.52, H 7.59,            

O 51.89; (%) encontrada: C 40.37, H 7.31, O 52.32. 
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1H NMR (300MHz, D2O, 20ºC, TMS, ppm): δ = 4.95-4.94 (d, βCD), 3.84-3.78 (t, βCD), 

3.76-3.62 (m, βCD), 3.59 -3.43 (m, C6E2 and βCD), 1,50-1.43 (m, C6E2), 1.26-1.17 (m, C6E2), 

0.77-0.72 (t, C6E2). 

FTIR (KBr, cm-1): 3373 (vs), 2924 (m), 1640 (w), 1432 (sh, w), 1414 (m), 1383 (sh, m), 1370 

(m), 1334 (m), 1306 (m), 1248 (m), 1203 (w), 1158 (s), 1102 (s), 1081 (vs), 1057 (vs), 1030 (vs), 

1003 (s), 945 (m), 937 (m), 862 (w), 755 (m), 703 (m), 575 (m), 530 (m), 476 (w), 446 (w). 

13C CP MAS NMR (ppm): δ = 103.6 (βCD, C1), 82.4, 82.0, 81.5, 80.9, 80.5, 80.0 (βCD, C4), 

74.01, 73.6, 73.1, 72.7, 72.0 (βCD, C2,3,5), 61.2, 60.9, 59.9 (βCD, C6), 31.2, 30,7 (C6E2, CH2), 

29.1, 28.7 (C6E2, CH2), 25.8, 25.0 (C6E2, CH2), 22.1 (C6E2, CH2), 13.8 (C6E2, CH3). 

7.4.5 - C12E4 em βCD: {βCD.C12E4} 

Dissolveram-se 0.492 g (0.373 mmol) de βCD em 3.0 mL de água destilada e 

aqueceu-se a 80 ºC, sob agitação contínua, até garantir a dissolução completa do sólido. 

Adicionaram-se 0.330 mL (0.866 mmol) de C12E4, observando-se a imediata formação de 

um sólido branco. A suspensão resultante foi mantida sob agitação a cerca de 80 ºC, com 

refluxo, durante 1 dia. Após este período de tempo, promoveu-se o arrefecimento muito 

lento até à temperatura ambiente. O precipitado branco obtido foi filtrado suavemente, 

lavado com água destilada fria e exposto às condições ambientes durante vários dias. 

Análise elementar: (%) calculada para (C42H70O35)2.C20H42O5.10H2O: C 44.70, H 7.23,           

O 48.07; (%) encontrada: C 44.91, H 7.34, O 47.75. 

1H NMR (300MHz, D2O, 20ºC, TMS): δ = 4.95-4.94 (d, βCD), 3.85-3.78 (t, βCD), 3.75 (s, 

βCD), 3.71-3.67 (m, βCD), 3.59 (s, C12E4), 3.54-3.50 (q, βCD), 3.49-3.43 (t, βCD), 1.16 (m, 

C12E4) e 0.78 (m, C12E4). 

FTIR (KBr, cm-1): 3356 (vs), 2921 (m), 2854 (sh), 1637(w), 1424 (sh, w), 1413 (m), 1382 (m), 

1370 (m), 1334 (m), 1305 (m), 1248 (m), 1203 (w), 1159 (s), 1102 (s), 1081 (vs), 1058 (vs), 1030 

(vs), 1004 (s), 945 (m), 938 (m), 889 (w), 862 (w), 757 (m), 704 (m), 668 (w), 648 (w), 577 (m), 

530 (m), 475 (w), 445 (w), 413 (w). 

13C CP MAS NMR: δ = 103.5 (βCD, C1), 81.5, 80.7, 80.1 (βCD, C4), 72.8 (βCD, C2,3,5), 60.6 

(βCD, C6), 32.0 (C12H4, CH2), 29.8 (C12H4, CH2), 26.2 (C12H4, CH2), 22.6 (C12H4, CH2) e     

13.9 (C12H4, CH3). 
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7.5 - PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS A HUMIDADES RELATIVAS DEFINIDAS 

Os compostos de inclusão ({βCD.PhE1}, {βCD.C4E1}, {βCD.C4E2}, {βCD.C6E2} e 

{βCD.C12E4}) foram preparados em maiores quantidades, reproduzindo os procedimentos 

experimentais atrás descritos. Para preparar a βCD e os compostos de inclusão a HRs 

definidas, foram armazenadas durante vários dias (pelo menos uma semana), amostras de 

todos os compostos em contacto com ambientes com HR controlada obtidos com sílica gel 

para HR = 0%, com diversas soluções saturadas (HR = 15%, LiCl.H2O; HR = 20%, 

KCH3COO; HR = 42%, Zn(NO3)2.6H2O; HR = 58%, NaBr.2H2O; HR = 78%, Na2S2O3.5H2O; 

HR = 80%, NH4Cl; HR = 93%, NH4H2PO4) e com água pura, para HR = 100%. 

7.6 - CÁLCULOS COMPUTACIONAIS 

 A modelação molecular de complexos de inclusão foi efectuada usando o sistema de 

programas Gaussian 98.4 O elevado número de átomos dos compostos em estudo não 

permite a escolha do modelo de cálculo com base apenas na qualidade do modelo.† Assim 

sendo, esta selecção foi fundamentada, inevitavelmente, numa situação de compromisso 

entre a capacidade computacional disponível e o nível de cálculo desejado. Este 

compromisso é particularmente limitativo na optimização da geometria total, tarefa 

dispendiosa em tempo e memória computacionais, para sistemas de dimensões 

apreciáveis como os que aqui são estudados. Utilizou-se o nível de cálculo Hartree-Fock 

para optimização da geometria dos hóspedes (C4E1, C4E2, C6E2, C12E4), em particular, para 

expressar a flexibilidade conformacional da cadeia alquílica que tende a ficar incluída na 

cavidade de βCD.5 Por outro lado, utilizou-se o nível de cálculo MM (Mecânica 

Molecular) para a optimização da geometria de βCD e do dímero de βCD 

cabeça-com-cabeça (este dímero apresenta um total de 294 átomos). Tendo em conta o 

conjunto de considerações apresentadas, escolheu-se um método integrado MO-MM para 

optimização da geometria total dos complexos hóspede-hospedeiro investigados neste 

trabalho. O Gaussian 98 possibilita este tipo de método de cálculo que permite a definição 

de camadas com diferentes níveis de cálculo através da palavra-chave ONIOM. Tendo em 

                                                 
† Por exemplo, o maior agregado molecular, βCD2.C12E4, apresenta 365 átomos, dos quais 183 não são átomos 
de hidrogénio. 
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conta que, na formação deste tipo de compostos de inclusão, apenas estão envolvidas 

interacções hóspede-hospedeiro não covalentes, as camadas de cálculo diferentes foram 

definidas naturalmente, correspondendo às moléculas hospedeira e hóspede. Em 

particular, nos cálculos da optimização da geometria total, enquanto o ambiente da 

ciclodextrina ― nomeadamente, o maior sistema aqui considerado, o dímero de βCD 

cabeça-com-cabeça ― foi efectuado ao nível de MM com um campo de forças UFF, a 

molécula hospede foi tratada a um nível Hartree-Fock usando o método semi-empírico 

PM3. Assim, os cálculos de frequências e de optimização da geometria total dos sistemas 

hóspede-hospedeiro foram efectuados com a palavra-chave do Gaussian 

ONIOM(PM3:UFF) que especifica os modelos químicos superior (para a molécula 

hóspede) e inferior (para o hospedeiro), respectivamente. A seguir, os valores das 

energias de todas as estruturas optimizadas foram obtidos através de cálculos 

Hartree-Fock, com uma base STO-3G. O programa GaussView foi utilizado para visualizar 

as estruturas optimizadas e identificar os modos vibracionais, quando necessário.6 

7.7 - MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Os estudos de TGA foram efectuados num sistema Mettler TA3000, utilizando-se 

uma velocidade de aquecimento de 1 ºC min–1, sob atmosfera de nitrogénio, com um fluxo 

de 30 mL min-1. O porta-amostras, um prato de platina com 5 mm ∅ (diâmetro) foi 

utilizado com quantidades de amostra entre 5 a 10 mg, aproximadamente. 

Os difractogramas de raios-X de pós foram obtidos num difractómetro Philips 

X’pert usando radiação Cu-Kα filtrada por Ni (λ=1.5418 Å). 

Os estudos de espectroscopia de FT-Raman, entre 4000 e 100 cm–1, foram realizados 

num espectrómetro Bruker RFS 100/S, usando um laser de Nd/YAG a 1064 µm, com uma 

potência de 200 a 500 mW (resolução 2 cm–1 e entre 100 a 2000 acumulações por cada 

espectro). 

Os espectros de FTIR (4000-400 cm-1) foram obtidos num espectrómetro Unican 

Matson Model 7000 FTIR, usando pastilhas de KBr, e efectuando 32 aquisições com uma 

resolução de 2 cm–1. 

Os resultados de espectroscopia de 13C CP MAS NMR (estado sólido e temperatura 

ambiente) foram obtidos a 100.62 MHz, num espectrómetro Bruker Avance 400 a 9.4 T           
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(temperatura de 25 ºC; com um pulso de 1H de 3.6 µs a 90º, 2.0 ms de tempo de contacto, 

uma rotação de 7 ou 8 kHz e com 4 s entre cada aquisição). 

Os espectros de 1H NMR foram obtidos num espectrómetro Bruker 300 Avance a       

300 MHz de frequência, a 20ºC, em solução de D2O. Os desvios químicos foram marcados 

em partes por milhão (ppm) usando TMS como referência. O desvio dos protões da água 

(δ = 4.63 ppm) foi usado como referência interna.  
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