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1. PREAMBULO

N~o me delerei aqui numa análise do que deva ser

idealmenle um Concurso à Livre-Docência, uma vez que isso já

foi feilo com baslanle propriedade na inlroduç~o de uma tese

de Livre-Docência apresenlada há poucos anos no IQUSP-.

Procurarei neste preftmbulo apenas focali=ar os aspeclos

deste trabalho que refletem de maneira mais direta a minha

visão da espectroscopia Raman como técnica de espectroscopla

vibr8nica.

Durante os ~ltimos 18 anos tive a oportunidade de

utilizar a espectroscopia'Raman em problemas de diversas

naturezas e, em particular nos ~ltimos 15 anos, de empregar

a espectroscopia Raman ressonante em uma série de sistemas

envolvendo compostos de coordenação, complexos moleculares,

sistemas de Interesse biológico, etc. Em todos esses

sistemas e em muitos outros de relevancia química, deslaca

se pela sua importOncia a interação de transferência de

carga, que se manifesta tanto através de propriedades do

estado fundamental como de propriedades do estado excitado.

Particularmente no caso do efeito Raman ressonante, a

presença do espectro ótico de transiç~es de transferência de

carga tem consequências notáveis, fazendo da especlroscopia

Raman ressonante a técnica ideal de espectroscopia vibr6nica

para a interpretação da natureza das transiç~es eletrônicas.

Procuro então no presente trabalho, enfatizar alguns

resultados que reputo relevantes de algumas investigações

que tive a oportunidade de realizar, envolvendo basicamente

compostos de coordenação e complexos moleculares. O objetivo

dessa retrospectiva de resultados obtidos não é fazer apenas

uma revis~o de publicações, mas antes de tudo mostrar

através da diversidade de sistemas investigados e de

informações obtidas, a grande versatilidade da

espectroscopia Raman, como técnica de espectroscopia

vibr8nica.
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Mais recentemente nos preocupamos em investigar as

propriedades espesctroscópicas de uma classe de subst3ncias

conhecidas como oxocarbonos (e seus derivados>, dada às suas

singulares características estruturais. Incluímos ent~o

nesta tese alguns resultados obtidos no estudo de algumas

dessas espécies, onde mais uma vez a espectroscopia Raman

ressonante teve contribuição decisiva.

Acreditamos que os resultados aqui apresentados

demonstrem claramente as potencialidades da espectroscopia

Raman como técnica de espectroscopla vibr6nlca. Po~ outro

lado, acredito que seja aqui o lugar e esta a ocasi~o

adequados para expressar a minha constataç~o de que a

espectroscopia Raman continua sendo muito pouco utilizada no

nosso meio. Realmente basta lembrar que após 50 anos da sua

introduç~o no país. contamos apenas com um ~nico laboratório

voltado ao seu uso sistemático em problemas de relev~ncia

química. N~o me parece que o custo ou a sofisticação da

instrumentação envolvida seja um fator limitante para sua

utilizaçào mais corrente pelos químicos, pois diversas

outras técnicas muito mais dispendiosas e sofisticadas s~o

hoje encontradas em Departamentos de Química de nossas

Universidades. Além disso, os desenvolvimentos instrumentais

dos ~ltimos anos tornaram possível, com equipamentos

comerciais, a obtenção de espectros Raman com tempos

bastante curtos. inclusive de subst3ncias intrinsecamente

fluorescentes.

A meu ver, um dos fatores limitantes que tem

dificultado uma maior utilização e. sobretudo, uma maior

compreenção do efeito Raman é o uso de uma linguagem e de um

formalismo na descrição dos conceitos básicos envolvidos

que, em geral, s~o muito 'pouco transparentes. Essa

constatação. reforçada após cada curso de graduação ou pós

graduação envolvendo espectroscopia. Raman, me levou, a

acreditar que seria de alguma valia incluir no presente

trabalho uma análise dos vários aspectos teóricos do efeito

Raman, enfatizando sempre que possível o significado
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conceitual envolvido, dentro de uma linguagem que em geral

os químicos est~o mais familizarizados. Obviamente este

capítulo introdutório que procura fazer uma revls~o dos

aspectos teóricos da espectroscopia Raman pretende ser tudo,

menos original, mesmo porque a discuss~o crítica das

diversas teorias do efeito Raman já foi feita com

inexcedível maestria por diversos autores. O que se pretende

aqUi é apenas sistematizar essa discuss~o numa linguagem

mais simples, ainda que menos precisa. Pela composiç~o desta

tese (um capítulo de revis~o dos aspectos te6ricos, um

capítulo de revis~o de resultados anteriores e um capítulo

contendo sistemas recentemente investigados) podemos dizer

que a mesma contém bastante de velho e pouco de novo e, ao

terminar sua redaç~o, percebi que existe um sério risco de

que o que é novo não esteja bem feito e o que esteja bem

feito n~o seja novo. Ainda assim resolvi correr o risco.

~ O. Sala, Tese de Livre-Docência, IQUSP, 198&

2. TEORIAS DO EFEITO RAMAN RESSONANTE

I. I NTRODUÇXO

Usualmente o efeito Raman <vibraciona) é introduzido

no contexto da espectroscopla vibracional, conjuntamente com

a absorç~o no infravermelho, sendo então enfatizado o

caráter complementar das duas tácnicas, uma vez que as

regras-de seleç~o envolvidas s~o diferentes.

Dentro dessa abordagem dificilmente se dá a devida

ênfase para a natureza essencialmente ~ibLeni~a do efeito

Raman, em contrapartida à natureza essencialmente

vibracional da absorç~o no infravermelho. A raz~o para isso

provém do uso de uma aproximaç~o quase universalmente

utilizada no tratamento mecBnico-qu~ntico do efeito Raman,

conhecida como teoria de Placzek, ou teoria da

polartzabilidade. Tal teoria permite tratar o efeito Raman
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normal ou ordinário (ou seja, o efeito Raman n~o ressonante)

como um efeito que envolve essencialmente o estado

eletrônico fundamental , Justificando ent~o que se considere

uma transiç~o Raman vibracional nas mesmas bases que se

considera uma transiç~o equivalente por absorç~o no

infravermelho. O grande sucesso das previsões feitas a

parlir da teoria da polarizabilidade indica que as

aproximações envolvidas s~o plenamente justificáveis dentro

dos limites impostos para a sua aplicaç~o.

Por outro lado, raramente as aproximações feilas s~o

disculidas, principalmente no que diz respeito ao

significado físico envolvido e a natureza vibrOnica do

efeilo acaba ficando encoberta. Isso traz sérias

dificuldades conceituais quando se passa do efeito Raman

ordinário para o efeito Raman ressonante (ERR), onde uma

comparaç~o dos tratamentos teóricos (para efeito Raman

normal e ERR) tende mais a confundir do que esclarecer aos

n~o iniciados.

Acreditamos ser conceilualmente muito importante 'tratar

o efeilo Raman (normal ou ressonanle) como um efeilo

essencialmente vibrônico e moslrar que o caso Inais geral é

o do ERR, sendo o efeilo Raman ordinário um caso especial,

em que cerlas aproximações muilo dlels podem 'ser feitas,

chegando-se enl~o à leorla da polarizabilidade, que nos

fornece um modelo bastante simples e dtil para o efeilo.

Dentro dessa vis~o, nos parece que o contexto mais nalur~l

para apresentar o efeilo Raman seja o conlexloda

espectroscopia vibrôniea, com a qual o efeito gua~da estrila

correlaç~o, e n~o no contexto da espectroscopia no

infravermelho, com a qual a eorrelaç~o é apenas supe~ficial.

Podemos dizer que no efeito RR estamos fazendo uma

espeetroscopia vibrônica de alta resoluçào, obtendo

informaç~es a respeito da natureza de estados eletrônicos

excitados que não seriam possíveis através da espectroscopia

vibrôniea de absorção ou emissão. No caso do efeito Raman

normal podemos dizer que estamoa fazendo uma espectroscopia
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vibrôniea em regiôes do espectro de absorç~o que

correspondem às porções finais das "asas" das bandas de

absorção e que desse modo, não nos permite extrair

diretamente informações a respeito da natureza de estados

excitados, uma vez que nesse caso o espectro Raman (mais

corretamente as intengidades Raman) refletem a natureza de

um ndmero muito grande de estados e não de um dnico estado

excitado, como ocorre no caso do ERR rigoroso.

Acreditamos então que antes de entrarmos na discuss~o

das teorias mais correntemente utilizadas para o ERR, seria

dtil discutir-se os pontos mais importantes do tratamento de

Placzek para o efeito Raman, onde toda a ênfase é colocada

no estado fundamental e confrontá-lo com o tratamento

vibrônico da Albrecht, onde mesmo para o efeito Raman

ordinário, a natureza vibrônica do efeito se torna

transparente.

1.1. EQ1~Cl~~bl1ld~ge

Um conceito central em todos os tratamentos do efeito

Raman • o de polarizabilidade, que é uma propriedade

essencialmente eletrônica, e cuja modulação com a vibraç~o

(ou rotaç~o) molecular dá origem ao efeito Raman .

~ interessante relembrar como o conceito de polarizabilidade

• introduzido classicamente ao se estudar a propagaç~o de

radiaç~o eletromagnética num meio material.

A análise desse problema, ou seja, entender como o meio

,material responde à radiaç~o eletromagnética é como esta

resposta depende da frequência da radiaç~o, é essencialmente

o objeto da chamada teoria de dispers~o, cuja versão

mecftnico-quftntica está contida na chamada equaç~o de

djspers~o de Kramers-Heisenberg-Dirac, ponto de partida de

praticamente todas as teorias do efeito Raman.

Vamos considerar radiação eletr~magnética polarizada

na direç~o x a propagando-se num meio ~b90rtivo na direção

z. As duas equaç~es relevantes s~o a equaç~o de propagaç~os
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E(z) I: E(O)cos (Z'il' VZ 11.)
onde n é o índice de refraç~o do melo, e a equaç~o de

atenuaç~o:

J(z) = J(O) exp(-6 z)

])~
4fi i5

onde ~ é o coeficiente de absorç~o. Combinando-se ambas as

equaç~es e usando-se a forma complexa da equaç~o de

propagaç~o temos I

E(;:):; é (o) ex p( ".2ír jj 2 ['YL -

e esta equaç~o deve ser comparada com a express~o

generalizada para a propagaç~o de Uma onda eletromagnética,

ou seja :

E (c):= E(o) e.x r (- i 2 íI j) z- n~)

onde n- é o índice de refraç~o complexo, que incluiu tanto

dispers~o quanto absorç~o, ou seja

'YI.~:: 1t (1- i )(.)

onde é o chamado coeficiente de extinç~o: '1v =ê./47(nV.

Analogamente, podemos definir uma constante dielétrica
a* C 1 • C'Icomp Iexa dada por l,... :: (..... - t, (.., e usando a re I açtlo entre

constante dlelétrica e índice de refraç~o teremos:

EJ':: (Yl!')Z: n'(l- €,,z) - i2nz e

Obviamente o uso da forma· complexa tanto para a

constante dielétrica quanto para o índice de refraç~o é

conveniente do ponto de vista formal, pois permite separar a

propagaç~o na parte imaginária da atenuaç~o na parte real.



Mas na verdade, essas equaç~es tem um significado físico

muito importante, que vai muito além da conveniência

matemática e que está contido na conex~o entre as partes

dispersiva e absortiva. Esta conex~o provém do princípio da

causalidade, que diz que nenhum efeito pode ocorrer antes

da sua caus~ aparecer. Podemos usar um exemplo para Ilustrar

o uso desse princípio dentro do contexto em que estamos

interessados. Vamos imaginar um pulso curto aplicado num

circuito eletrônico que contém terminais de entrada e saída.

O pulso de entrada pode ser resolvido nos seus componentes

de Fourier que constituir~o um conjunto. infinito de ondas

senoidais em fase desde t = -00 até t = +00 e essas ondas

sofrer~o interferência destrutiva em todos os tempos, exceto

durante o tempo de duraç~o do pulso. Vamos imaginar agora

que o circuito introduz uma absorç~o bem definida na fàixa

de frequência ~d J aJ e consequentemente as ondas nesse

intervalo n~o aparecerão na saída do circuito, e

consequentemente a interferência destrutiva n~o pode mais

ser perfeita. Assim sendo, observaríamos pequenas oscilações

na saída, antes de t = O, ou seja, antes da ~plicaç~o do

pulso de entrada, o que obviamente viola o princípio da

causalidade, apesar de usarmos argumentos matemáticos

sólidos. A soluç~o do aparente paradoxo está no falo de que

a presença de uma absorç~o bem definida em ~o afeta ~s r~aea

das ondas com frequências bem afasladas de V.. , dessa maneira

recuperando o perfeilo cancelamento das ondas anleo de t=O.

Voltando agora para o caso molecular, vemos que a

presença de bandas de absorçUo no eopectro molecular

necessariamente conduz à dispers~o do índice de refraç~o da

subst~ncia. O índice de refraç~o está intimamente ligado à

polarizabilidade, que deve também apresentar dispers~o e em

particular, gL~ndea__~~Ll~~~e~_n~a__~lzlDb~D~~a_d~_b~Dd~~_g~

~b~QL~~Q . Para compreender a' relação entre a

polarizabilidade e a a resposta de· um sistema molecular á

passagem de radiaç~o eletromagnética vamos considerar um

exemplo simples.

7
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Consideremos uma partícula de massa M e carga e mantida

na posiç~o de equilíbrio por uma força restauradora elástica

com constante de força k. Ent~o se o campo elétrico E causa

um deslocamen~o x nas par~{cula, ~emos:

Força res~auradora =-kx = -eE e portanto

x = eE/k

o momento de dlpolo induzido ex ~ por~anto eaE/k e como

f'c ex ~ E, segue-ae que a polarlzabllidade será igual

a eQ/k . Consideremos agora o que ocorre quando E varia

cossenoldalmen~e com o tempo, por exemplo quando uma onda

ele~romagn~tica com ;l» xI_,passa atrav4s do sistema. O

movimento da partícula será descrito.pela equaç~ol

fYY\, dl~-cl t Z

t- m1, r .dx- f- rrrtW; t. = e E
dt

que foi

conduz à

onde o segundo termo envolve uma constante de amorteclmento~

lncluida para levar em conta Uefeitos de atritoU e

absorç~o de energia da onda. Colocando E c Eo

exp(l~~), a equaç~o exponencial conduz a

e.
)

úJJ" - LO' f. J..'w r
el.-~~;:

- l 6 .e x = li - .i::- . ~ t.0 L .f- J<U({
/- tyl'\, W

o
-

i

e a polarizabilidade ~ portanto uma grandeza complexa que

pode ser escrita na formal

(/v. =§.
f'{YV [

UJcT _uJl.

( lJJcf_oJL) +u.;k;z.rz.

i oJo .-.
(W;-~ oJ~)" +1IJ ..g>. J



e lembrando

diel~t,rica:

a relac;lo

E = 1 +

entre polarlzabllldade

4nN ~ . onde N é o

e

9

constante

ndmero de

osciladores, teremos:

I

G=J+4íYNeZ lJ);-4l
~ {vJe:- _u)~)L+u/" t L

EII = 41( NeL u'Jt
lYh.I (Wo' -uJzJ+uJ' 't-

.. - ~ w
Flg. 1. Varlac;~o das

partes real e imagi

nária de perto de

uma banda de absor-

ç~o.

Como podemos ver pela figura, a dlspers~o sempre
~~acompanha a absorc;~o e os dois componentes de C nunca s~o

independentes. Outro ponto muito importante nessas equac;ões·

~ a presenc;a dos chamados g~DQmln~dQce§_d~_c~aaQnln~l~,pois

se l( n~o for muito grande, os denominadores se tornam muito

pequenos quando ~ = ~o , fazendo com que os dois

componentes de é~ variem multo rapidamente, o que tem

consequOncla8 multo Importantes, entre elas a_a~lgteD~la_dQ

~r.1LQ_.r.1LQ_B.m~n_c.a.Qn§nL•.
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Resumindo, podemos dizer que a polarizabilidade

molecular na regi~o do vis(vel é devido à soma de termos

dispersivos devidos ~ presença de bandas de absorç~o

elelrÔnicas no visível e ultraviolela, bem como, bandas

vibracionais e rotacionais no infravermelho e microondas.

Dessa maneira, usando argumentos clássicos fica claro

que a existência de uma banda de absorç~o na regi~o por

exemplo do UV afastado, tem consequências importantes para a

interaç~o da matéria com a radiaç~o na regi~o do visível, o

que será essencial para a exislência do efeilo Raman

ordinário.

1.2. D~~~ngen~1§_g§_~Ql§L1Z§~111g§g~__kgm_§_~1~L§kIQ

1.2.1. I~gLl~_g~_el~kz~k~_tní§§~~nQ_~§~§gg_EYDg§m~Dt§l

A chamada equaç10 de Kramers-Helsenberg-Dlrac (KHD)

pode ser escrita como:

eX pU- (ri <-m) =l'1<wtl ((Ir 11' eIR/1\)+-{'lYllle ~ I~ITI~ l
e t h., (- e- 1n - .> - ll1 h,úJe,- J'Y\. +~o - ( ~ )

onde cX,e<r ( I'(\. ~ 'm) é o componenle (J() (e,V="X Jj/i) ºQ_~~!H!Q!:
B§m§D (ou tensor se espalhamento) , ou seja, d.f!J (t1~'m) é

um dos componentes da polarizabilidade de transiç~o

envolvendo os estados vibrônicos inicial Im>, intermediário

'e> e final In>; h Vm' h V.. e hVn representam as energias

desses estados e h ~b a energia da radiaç~o excitante. A
notaçuo~' significa que os estados Im> e an> s~o

excluídos da soma. A equaç~o de dispers~o de KHD n~o tem

muita utilidade em espectroscopia se n~o puder ser expressa

numa forma mais tratável. Para tanto, a aproximaç~o
,

adiabática, em geral, a de Born-Oppenheimmer é introduzida

para expressar os estados vibrônicos inicial, intermediário

e final (ver apêndice deste capítulo com relaç~o às

aproximaç~es adiabáticas):

I m> a 19]' i)





onde

df=L
e/r)
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podemos abandonar a soma sobre vetemos a partir da equaç~o

de KHD:

eX-edJ <-- i} ~ ( LI oéel1l n
~ If.\(d e1[eI ({ti ~l f ~ IP\f

j
1eJ[el ~It I'ôJ.}

h, ( veo IO. - Yo ) Iv (. eOI 00 + ~o

onde ri p ~ é o componente r" do tensor de po I ar 1zab 1 I idade

eletrÔnica e, por sua vez, o componenteo(.pÜ (ã~i) do

tensor Raman é aproximadamente dado pelo elemento de matriz

v i brac i ona I de o!.. err , que é expresso em funç~o de funções

de onda eletrônicas adiabáticas, que contém as coordenadas

vibracionais como par~metros. O papel' do estado

intermediário <virtual> n~o é incorporado explicitamente no

formalismo, mas é tratado indiretamente através da

dependência da polarlzabilidade eletrônica com a coordenada

normal. Isso só foi possível após ter sido eliminada a

somatória sobre v, que por sua vez só é possível se os

denominadores de ressonftncia n~o dependerem de v, o que por

sua vez só é razoável supor fora da resson~ncia. Ainda

dentro dessa aproxlmaç~o, podemos ver que o termo i r no

denominador pode ser.desprezado, fazendo com gue o tensor de

polarizabilidade (e consequentemente do tensor Raman> possa

ser considerado como real. Considerando a condiç~o de n~o

resson~ncia e de n~o degenerescência do estado fundamental,

chega-se também à conclus~o que o tensor Raman deva ser

simétrico. Portanto, a teoria ~a polarizabllldade de Placzek

prevê que, dentro das hipóteses <1> e <2>, o tensor Raman
i

seja real e simétrico e nos dá as condições para

considerarmos o processo Raman envolvendo as transições

vibr6nicas I~J ,t) r ~eJ 10") o#-I ôl t c) como uma t.ransiç~o
puramente vibracional t ~)~ Ic) , analogamente à absorç~o no

infravermelho. Ou seja, t.oda a dependência com est.ados



na polarizabilldade

prdpriedade do eslado
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excilados é removida e incluída

elelrÔnlca, agora considerada como

fundamenlal.

Por outro lado, a dependência da polarizabllidade com

as coo~denadas vibracionais explica a alividade Raman e

indiretamente nos mostra a natureza vlbrônlca do efeito

Ramal}. Assumindo-se a slmelria do tensor Raman, chegamos

automaticamente às regras convencionais de polarização para

o efeito Raman convencional, ou seja, O ~ ~ ~ 0,75, que

s6 é verdade dentro das aproximações envolvidas na leoria da

polarizabllidade. Em outras palavras no caso do ERR, ou de

degenerescência do estado elelrônico fundamental, podemos

esperar que as regras para o falor de depolarização não

sejam mais válidas.

Outro ponto importante que emerge da equação de KHD

envolve a somat6ria sobre todos os estados virtuais.

Formalmente nessa expressão temos a soma de um n~mero muilo

grande de momoTllo de transição elotrônicas, envolvendo

transições do estado elelrônico fundamenlal p~ra estados

virtuais. ~ importante lembrar que nessa sorna o estado

fundamental é rigorosamente excluído e assim tudo se passa

corno se tivéssemos expandindo o estado fundamental em funç~o

de todos os outros estados da molécula, ou seja, a soma

sobre todos os estados, que aparece na expressão de KHD,

deve conduzir formalmente a um "estado hipotético" que se

assemelha multo ao estado excluído da sorna, o~ seja, ao

estado fundamental. Nesse sentido, a sorna de todas as

"transições virtuais" que aparece na expressão equivale

fisicamente a uma transiç~o eletrÔnica entre o estado

fundamenlal e um estado hipotéllco que se assemelha multo ao

estado fundamental, tendo portanto um caráter de transição

proibida, o que conduz à conclus~o de que longe da

resson~ncla o efeito Raman deve intrinsecamente ser

exlremamente fraco.
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onde H. I _ ~ o Hamiltoniano eletrÔnico na posiç~o de

equilíbrio (Q~ c O) do estado eletrÔnico fundamental, Hy1b •

~ o Hamiltoniano vibraclonal, h~ ~ o operador de acoplamento

v i brÔn i co, dado por h~ = ( d He.a-/dbL'l )c. ou seJ a, dado pe I a

derivada do Hamiltoniano de Interaç~o H~~ com relaç~o a Q.,

avaliada para Q. = O. O Hamlltoniano vlbracional cont~m o

termo potenc i a 1 da forma ~ lt,,{Q') I~ ] [l: r ' onde U... (Q)

á a funç~o pot.encial adiabát.ica do estado 1rJ e a soma

sobre r ~ tomada para todos os autoestados de H. I . Na

teoria de Albrecht a expans~o perturbacional de primeira

ordem (expans~o de Herzberg-Teller) á usada para os estados

le] :

(1)
le] =leo] + 21 Lê" '(1~1~)o.1 ~a I)~1

v... S/e h. )to - V~)

onde os estados de ordem zero s~o os aut.oestadoa de H~I:

l~ 9 t fe~1 :: ~ Jto'eo ]

HJ ISO J:: ~t ~))<> f50 "]

li .t I D°J o; h. ~ôo I 0°J

Int.roduzindo a equaç~o (1) na express~o do t.ensor Raman

de KHD, temos:

A= '2 L
el~ (J'



B:: 2-. 'i 'i~ ~ [~.I ~le·1 [e·HI..!5.1 (s·/i\r 4J (flv)(<ilf1.1 jl
etj () s-/e IA.. I k Uec', o'; -tL) - i r;, " ~ ("to -v••)

t ~ol R.el e.] (é. Ik.. 15. ][5.1Kd4J (L IV,,/ tJ''> (o-I j)
~ Ué"íOt- Vo) - t re u h, {Ve0- ;q
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onde somente os termos ressonantes s~o mantidos. Se fizermos

uma expans~o de Herzberg-Teller do estado Ig1, obtem-se um

outro termo (C), analogamente ao termo (B). Este termo (C)

s6.á importante quando existe um estado intermediário de

baixa energia.

O termo A provám de transições eletrônicas permitidas

de ordem zero e se torna importante se as integrais de

recobrimento de Franck-Condon <i I v> e <v I J> s~o

simultaneamente diferentes de zero, com valores

significativos. Este será usualmente o caso de transições

envolvendo um modo vibracional totalmente simdtrico, ao

longo do qual o mínimo do potencial adiabático á deslocado

entre os estados \g1 e le1. Em casos onde esse
deslocamento for suficientemente grande, as integrais de

recobrimento permitem transições envolvendo a variaç~o de

mais de um quantum vibracional e portanto o termo A dá

origem à intensidade Raman de modos totalmente sim~tricos,

bem como de harmÔnicas e bandas de combjnaç~o. É muito menos

provável que ocorra um deslocamento significativo do mínimo

da curva de potencial durante um modo n~o totalmente

sim~trico, a menos que variações significatiyas de geometria

com o abaixamento de simetria, ocorram na passagem de 19]
para lel. Principalmente no caso de moláculas poliatômicas,

a excltaç~o de um elétron representa em geral uma

perturbaç~o pequena, para poder causar tal mudança de

geometria, sendo portanto uma boa aproxjmaç~o supor que a

simetria molecular seja a mesma nos dois estados. A

intensificaç~o Raman ressonante atravás do termo A tem sido
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se onorma 1, mesmo

e pode conduzir a uma

unitária do n~merovarlaçtio

a-és imo modo

uma

for deslocado ao longo desse modo,

Ig) . Portanto, o termo B pode dar

modos ntio-totalmente sim~tricos e,

do termo A, n~o se espera transições

quantum vibracional através do termode umenvolvendo mais

quase que universalmente observada na grande maioria dos

estudos sobre o ERR.

O termo B é a contribuiç~o da chamada "intensidade

roubada" ou caráter proibido da transiç~o 'e] <- Ig] , a

grandeza da qual é proporcional ao quadrado de

[ ~ oIR{' 150J [ 5", r )\~, e,,] /k (J)eo-~~. Port anto o termo B requer a
ex~stência de um segundo estado eletrônico , sJ ' para o

qual a transiç~o a partir do estado eletrônico fundamental

seja permitida, pois rÔolRpl5o] deve ser diferente de zero e

para o qual o acoplamento vlbrônlco com o estado le] seja

significativo, pois [Se, 1~~tevJ /h,(Vto-YSo) deve ser também

diferente de zero. A parte vibracional de B contém as

integrais (C IQc...\(}") e (l)' I~~) J)
translç~o envolvendo

qu~ntico vibracional do

mínimo do potencial n~o

entre os estados lel e

origem à intensidade de

contrariamente ao caso

B.
Atualmente se aceita que a intensidade Raman de

transições envolvendo modos totalmente simétricos geralmente

se originam do termo A, enquanto que para modos n~o

totalmente simétricos, a intensidade se origina do termo B.

11.2. Hg~g&_A~an~ga_na_Ieg~la_dg_EBB

décadas, grande atividade tem

ERR, tanto do ponto de vista

que diz respeito aos avanços

anos, merece especial atenç~o

conhecido como O' problema

seja, no caso de moléculas

ou grande temos, em geral,

acoplados às transições

Durante as ~ltlmasduas

sido verificada no estudo do

teórico como experimental. No

teóricos ocorridos nos ~ltimos

o problema que passou a ser

multimodo do ERR [3J , ou

pollatômlcas de tamanho médio

vários modos vibracionais
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elelrônicas, o que fica evidenle pela complexa eslrulura

vibracional, que em alguns casos é possível observar nos

espec~ros vibrônicos.

No entanto, todos os tratamentos teóricos do ERR

consideram apenas um modo vibracional, pois a inclus~o do

problema multimodo nas teorias existentes tornariam os

me6mo~ invi~veis.

Desse modo, uma grande riqueza de informações contida

na banda de absorção é ignorada nos tratamentos teóricos do

ERR. Recentemente as chamadas técnicas de transformadas

foram redeacobertas pelos teóricos do ERR tornando possível

correlacionar explicitamente a banda de absorç~o com as

informações multimodos que contém, com o perfíl de excitaç~o

Raman ressonante correspondente à transiç~o eletrÔnica em

quest'ão.

Uma consequência séria das teorias correntes do ERR que

não levam em conta o problema multimodo é que os perfis de

excitaç'ão Raman (e as correspondentes bandas de absorç~o)

que em geral s~o largas devido aos efeitos de multimodos,

são analisadas em termos de fatores de amortecimento

artificialmente altos e, como consequência, tempos de

relaxação excepcionalmente curtos s~o erroneamente

atribuídos aos estados moleculares excitados ressonantes.

Embora seja sabido há muitos anos que existe uma

relação teórica profunda entre a banda de absorç~o (forma de

linha) e o perfil de excitaç~o Raman, a mesma SÓ

recentemente apareceu na forma dos chamadon métodos de

transformadas, tornando ent~o possivel determinar os perfis

de excitaç~o direlamente a partir das bandas de absorç~o ou

vice-versa. Procuraremos ent~o discutir a segUir os aspectos

mais relevantes das chamadas técnicas de transformadas

aplicadas ao ERR e que contornam o problema mullimodo.

11.2.1. O_p~gblema_mul~lmgdg_Dg_ERR
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Para calcular explicitamente o espectro de absorç~o ou

o perfil de excitaç~o Raman precisamos construir os estados

moleculares excitados ~~/' associados com uma dada

transição ressonante.

A secção de choque de absorç~o <T = 0° K) na

frequência pode ser escrita como:

(2) IA (V) O( (y/ C) 2 I<f, {o} I JA-I gi,",21' f""
'n\, ( Em ihV)I +- f''M,l.

+

e analogamente a secç~o de choque Raman para o espalhamento

Raman ressonante <T = 0° K>, como:

JU/d n. eX (Y/C\4 11, oc'(õ r .onde,) e,~

(3) IXpO' =~ <'Y.1 o }/} ri ~"') <~~ I'<rl \fo {f }> +
EM\, - hJ - .tO r~

+- TN,R

onde (f) representa o estado vibracional final do sistema.

A dependência explícita do Hamlltoniano molecular com

as coordenadas nucleares Q, m aparece em geral atrav4s da

expans~o em s4rle de Taylor:
~ ~ ~

H ""- (1 J <Q. ): 1-1 e (iJ ~) + T rl

1~e(\I~)= 1~;(V~~t f(3~~~~~i
+ 1,- ~ (~l'!J.!J1i1)giQ~-r.

{J ~Q~ tt
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Um dos principais problemas no cálculo das eq\1aç~es (2)

e (3) envolve a soma sobre eslados. Conforme o número de

modos normais aumenta, o número de estados GDwv aumenta

dJ'amaticamenle, uma vez que cada modo normal adicional traz

com ele um con.junto completo de funções base (normalmente

usam-se funções de onda do oscilador harmÔnico como funções

base). Torna-se praticamente impossível atacar o problema da

soma sobre estados sem usar uma forma simples para os ~~
Consequentemente a maioria dos autores que atacaram o

problema da soma sobre estados dentro do contexto mullimodo

tiveram que utilizar a aproxlmaç~o adiabática crua para as

funções de onda.

11.2.2. Mé~gdQD_de_I~aD&rQ~madaD

Um dos desenvolvimentos recentes e importantes na

teoria do ERR tem sua raíz no trabalho de um grupo de

físicos de estado s61ido russos, que há cerca de 25 anos

atrás apresentou a teoria da "radiaç~o secundária" usando o

formalismo e a linguagem da correlaç~o temporal, ou seja, a

forma integral (no tempo) da expressão de Kramers-Heisenberg

para a polarizabilidade. Neste contexto, o conceito de

radiaç~o secundária inclui todas as formas possíveis de

radiaç~o de 1 f6ton que sai da amostra que tenha sido ou

esteja sendo iluminada. Nessa s~rie de trabalhos [4-&] a

distinção entre espalhamento e luminescência é claramente

mostrada. No contexto desses trabalhos á de especial

interesse para o ERR multimodo uma lei de transformaç~o

para a polarizabilidade molecular envolvendo termos fora da

diagonal, ou seja, para (i) = (f) (portanto para o ERR),

que á muito semelhante à uma leI de transformação Já
estabelecida para a polarizabi 1 idade diagonal, ou seja para

(i) = (f) (portanto para o espalhamento Rayleigh). Em outras

palavras, era bem conhecido como obter a polarizabilidade

molecular diagonal a partir da banda de absorç~o, pois a

transformada de Kramers-Kronlg da banda de absorção (forma
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de linha) nos dá a parte real da polarlzabllldade, enquanto

que o teorema óptico nos diz que a funç~o de absorç~o em sí

representa a parle imaginária da polarizabilidade. Assim, a

polarizabilidade molecular complexa na frequência v está

diretamente relacionada com uma função dada por:

( 4 ) ~ (J) :: PJJ li' I A IjI') [ VI ( V'- V)] - llí 1A (V )/;1

onde P significa o valor principal da Integral. Assim o

perf í1 de exc i taçl:'o Ray I e i gh é propore i ona I a' <p (J) 'e é

portanto completamente determinado pela banda de absorç~o a

partir da equaçl:'o (4).

A descoberta importante de Hizhnyakov e Tehver [4-GJ

foi que o perfíl de excitaç~o Raman de uma linha Raman pode

ser analogamente relacionado à banda de absorç~o. Esses

autores mostraram que o perfil de excltaç10 Raman é

proporcional ao quadrado do módulo da diferença de

polarlzabllldade molecular na frequêncla incidente V, e na

frequêncla espalhada V-' ou seja, ~

IR. (v) o< 5 I cp (vi - 4J (V5) I

para determinar o perfil de

num método multlmodo porconstituiseRamanexcitaç~o

onde 5 é a chamada Intensidade de acoplamento linear do modo

espalhado. Assim, o componente fora da diagonal da

polarizabilldade importante para o ERR tem como parte real a

diferença da transformada de Kramers-Kronlg entre a banda de

absorç~o observada e a mesma banda deslocada da frequêncla

Raman e a parte imaginária é dada diretamente pela diferença

da funç~o de absorção nas duas frequências. ~ importante

nolar que a transformada é expressa somente em termos da

frequêncla Incidente, frequên~la espalhada e da banda de

absorç~o, enquanto que a grandeza absoluta é modulada pela

inlensldade do acoplamento.

O método de transformada
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excelªncia, pois conlém denlro dele todas as informações

mult.imodo que est~o contidas na banda de absorç~o.

Esta técnica, portanto, formalmente contorna o problema

dos métodos que envolvem explicitamente a soma sobre estados

<lanlo no caso unimodo como multimodo) para poder modelar um

perf!l de excitaç~o observado experimentalmente. De maneira

simples, podemos dizer que a transformada da banda de

absorç~o nos dá O perfCI de excitaç~o Raman esperado

teoricamente. A grande vantagem do método de transformada é

que ele nos fornece uma maneira direLa de testar um conjunto

de apr'ox I mações conhec i das como "h I p6tesos padr~o" e que a~o

universalmente usadas nos cálculos do perfCI de excitação.

Essas hip6teses s~o, a saber:

1) Aproximação adiabática de Born-Oppenheimmer.

2) Aproximaç~o de Condon, ou seja, a n~o dependência do

momento de transiç~o com a coordenada normal.

3) Um ~nico estado elelrônico excitado é considerado.

4) Aproximaç~o harmônica para as vibrações.

5) Acoplamento vibrônico linear.

Assim sendo, quando existir discord~ncia entre o perf!l

de excitaç~o calculado via o método da transformada e o

perfíl experimental, podemos procurar as causas da

discordt\llcla, na pr'esença de mais de uma tran8iç~o

eletrônica <com par~metros de acoplamento vibrÔnicos

diferentes) na mesma regi~o de resson~ncia, ou mesmo na

falha das chamadas "hip6teses padr~o". Isso pode ser feito

porque o método é exato no que diz respeito ao problema

multimodo. A n~o concord~ncia pode em geral ser atribuída à

n~o validade de uma ou mais das hip6teses padr~o, que pode

então ser relaxada usando uma teoria mais exata.

11.2.3. IeQLlaa_dQ_ERR_~Qm_dependên~la_~empQLal

e~pli~l~a

Heller e col. [7J desenvolveram um

eapolhnmonLo Ramoll <ordinl11'io e r090onante)

modelo

basendo

do

numa
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formulaç~o dependente do tempo do processo. Esses autores

basicamente partiram da equaç~o de KHD, usualmente expressa

na represel1taç~o de energia e a transformaram na

represen~aç~o ~emporal. Os argumen~os para se usar uma

formulaç~o dependen~e do tempo são:

(1) O espalhamento Raman é fisicamente um processo que

ocorre numa escala de tempos muito curtos e assim sendo, n~o

é necessário conhecer as funções de onda vibracionais do

estado eletrônico excitado para obter as secç~es de choque

Raman .

(2) A formulaç~o dependente do tempo é interpre~ada

naturalmen~e em termos da dlnSmlca do pacote de onda, que

por sua vez perml~e o uso de uma aproximaç~o semi-clássica

mul~o ef'lclente.

Tanto o espectro de absorç~o como o espectro Raman de

moláculas poliatômicas, apresentam uma congestão espectral

que sugere que o espectro seja determinado a partir da

din~mica e não a partir dos autoestados, pois o princípio da

incerteza nos permite determinar diretamente o espectro

numa reso I uç~o ~tJ num tempo i , onde f:}W' t 'V ,..

Como já mencionamos anteriormente, a grande dificuldade

dos ~ratamentos convencionais do efel~o Raman baseados na

equaç~o KHD é a soma sobre es~ados pois mesmo para auma

molécula triatômica com deslocamento de Franck-Condon

apreciáveis torna-se muito difícil usar diretamente a

equaç~o de KHD pois seria necessário conhecer a superfície

potencial inteira até as energias onde ainda temos fatores

de Franck-Condon significativos. Mesmo dispondo-se de uma

boa superfície potencial, temos que determinar os estados

vlbracionais In>, que mesmo para molécula trlatÔmlca

representa um problema formidável, obrigando-nos recorrer à

aproximação harmÔnica. Essas aproximações harmônicas s~o

muitas vezes grosseiras demais, pois muitas vezes asssumimos

que os modos normais s~o os mesmos nos dois estados

eletrônicos e também que as frequências vibracionais sejam

as mesmas. O ponto importante levantado por esses autores 4
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que quando

fazer essas

da equaç~o

que mesmo

se trabalha no domínio temporal n~o precisamos

aproximaç~es drásticas, pois toda a complexidade

de KHD pode ser evitada. Isso se deve ao fato de

para moléculas grandes em resson3ncia ou fora de

ressoriancia, somente uma parte muito pequena da superfície

de potencial do estado excitado governa a intensidade do

espalhamento para um estado final If>. Consequentemente n~o

existe necessidade de se conhecer qualquer uma das

autofunções vibracionais In> do estado excitado de energias

En , ou qualquer um dos elementos da matriz que aparecem na

equaç~o de KHD. Isto pode ser visto com a express~o

alternatival

(5) rf.F(lJ.h}= J:""e~r(iWl i-fi) <cPfl tPi(t»d.t +íNR

onde

I'J

LU I = uJr·4- Ci

I~ ~) = (ffA~' ér) I i>
I 4J f) = (fD ~ .ê5) I f>
I ~dJ:;) = er-p(-i Hbt) l4>i)

onde Hb é o Hamiltoniano vibracional do estado excitado.

Nessa formulaç~o ~l é um pacote de onda vibracional que é

deslocado com relaç~o à geometria de equilíbrio do estado

eletrônico excitado, e ~~ (t> é um pacote de onda em

movimento, mas localizado e que, na média, aproxima o

movimento clássico.

A integral de recobrimento <~fl~,(t» que aparece na

equaç~o (5) é uma funç~o somente do tempo (uma vez

especificados os estados I i> e 1f» e uma vez calculada,

determina a intensidade Raman para qualquer frequência

incidente tL)I através de uma semi-transformada de

Fourier trivial. Consideradas como funções das coordenadas,

~i (q> e ~f (q> s~o funç~es de onda localizadas mais ou

menos na regl10 de equilíbrio do estado eletrônico

fundamental (ou seja, na regi10 de Franck-Condon).
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Logicamente se a evoluç~o temporal na superfície potencial

do estado excllado remover dPi (q,t) para regiões remolas

da regl~o de Franck-Condon, a grandeza do recobrimento se

torna novamente significativa. Entretanto, em geral ocorre

que o recobrimento inicial, que dura da ordem de 10-~"

segundos, determina completamente a Intensidade Raman no

estado ~ f
Define-se ent~o uma EUHCIO_DE_OHDA_BAMAH ,

(ó)

onde

o JOO N5\,( LvI, 't) = O el' f (i /.Vil - rt') clJ· ('ó- J) dt-
lUI : UJI ... E;

e esta funç~o de onda n~o é em

estado fundamenlal nem do eslado

geral uma autofunç~o nem do

excitado.

Como uma funç~o de q,. jt pode ler amplllude

significativa num dado ponlo q, somenle se <Vi (q,t)

"amostrar" os pontos vizinhos de q antes que o fator de

amortecimento e-o rt anule o Integrando, ou antes de ler se

passado um lempo 'i , la I que fj uJ 1 < 1, onde!:J.W é a

deslnlonia de resson~ncla.

Comparando as

eXfi (lJJl)

equações (5) e (ó) temos que:

<Qt , .~ (4)r) >t T fi R.

ou seja, a intensidade Raman, para um estado final f é dado

por sua proJeç~o em 5t .
A intensidade Raman é proporcional a Wr U);~ ItXrlll e

no presente tratamento chega-se a:

onde

1 (LVs) =(ÚJJoJ;/d) r: ti} e~r(iwt)<RI Pdt»

ev =- vJ .~uJ l~ E <' Jti,) IR>=)'s I~>
e jtJs == f'ih< e;

(7)
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este mét.odo

funç~o de

moléculas

àe

A interpretaç~o do significado físico da equaç~o (7)

seria a seguinte: imaginamos que, ao se aplicar a frequência

i nc i dente u.h às mo I écu I as, cr i amos uma funç'ão de

onda R (iAJr ,q> na superfície de potencial superior que n'ão

é autofunç'ão nem da superfície superior nem inferior. Essa

fuhç~o de onda pode ent~o emitir um fóton e retornar para a

superfície inferior. Quando a funç'ão de onda Raman é tratada

como se fosse uma autofunç'ão do estado superior ou inferior,

ent'ão devemos esperar que o espectro seja determinado pela

aulocorrelação <R 'R<t», que é exatamente o que está

contido na equaç~o (7).

Os autores ent~o se propõem a aplicar

dependente do tempo diretamente à

autocorrelaç~o para gerar o espectro Raman de

poliatômicas.
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Existem diversos conceitos básicos utilizados em

EspectroDcopla Molecular, o na teoria do ERR em particular,

que por não terem sido definidos com clareza, são

correntemente utilizados de maneira incorreta ou pelo menos

ambígua. Acreditamos que boa parte das dificuldades

encontradas na compreens~o das teorias do ERR tem aí a sua

origem. Neste apêndice, pretende~os esclarecer algumas das

inconsistências normalmente encontradas no uso dos conceitos

de APROXIMAÇXO ADIAB~TICA e ACOPLAMENTO VIBRONICO. O

obJet.ivo n~o é apresentar um tratamento teórico detalhado,

uma vez que isso está disponível na literatura, mas antes,

alertar para a enorme confusão na terminologia empregada.

A definição que normalmente transparece do uso da

express~o ACOPLAMENTO VIBRONICO é a que associa a mesma ao

acoplamento dos movimentos VIBRACIONAL e ELETRôNICO. Esta

definiç~o, além de ser muito vaga é, em geral, incorreta.

Outra definição encontrada com frequência associa o

acoplamento vibrÔnico a uma correç~o da aproximaç~o de Born

Oppenheimer. Neste caso o problema é que, em geral, não se

definiu previamente com clareza o que vem a ser a

"apl'ox i maç~o de BOI'n·-·Oppenhe i mer'" e se consu I t armos

diferentes autores, encontraremos definições diferentes. Em

segundo lugar, ao se dizer' que o "acoplamento vibrônico"

corrige a aproximaç~o de Born-Oppenheimer, não fica claro

qual, das várias "aproximações" contidas na aproximação de

Born-Oppenheimer está sendo corrigida. Estes são apenas

alguns exemplos que demonstram a total falta de clareza na

definição desses conceitos básicos.

AEROXIMACJQ_ADIAB~IICA - Qualquer esquema teórico no qual a

função de onda molecular total é expressa como um produto

das funções de onda eletrônica e vibracional, corresponde a

uma APROXIMACXO ADIAB~TICA. Como existem diversas
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a

deproblema

ulilizandoeslamosqueMolecular,Qu~nlicaMec~nica

possibilidades na ulilização das funções de ollda elelrÔnica

e vibracional, exislem diversas aproximações adiabálicas,

sendo que as lrês mais correnlemenle utilizadas a~o:

1. Aproximaç~o adiabálica grosseira <Crude Adiaballc - CA)

2. Aproxlmaç~o adlabálica de Born-Oppenheimer <BO)

3. Aproximaç~o adlabálica de Born-Huang <BlI>

Porlanlo, ao se dizer num delerminado

aproxlmaç~o adiabálica, eslaremos sendo ambíguos e, o mais

consenso quanto à

adlabállcas mala

umexiste

aproximações

tabela abaixo:

grave, é que nem mesmo

lerminologla das três

ulilizadas, como mostra a

TABELA I: TERMINOLOGIAS

AUTORES APROX. I APROX. I I APROX. I I I

Ballha\Jsen a
Hansen [1] CA BO BH

Engleman [2J BO

Geldolf el Aprox. de BO BO
a I . [3] Condon

Herzberg [4J -- BO

Hirshfelder a Aprox.
Mealh [5J -- BO Adiab.

Jorlner el
aI. [ó) -- -- BO

Bunker [7J -- BO Aprox.
Adiab.

Longuell Aprox. Aprox.
-Higgins [8] CA Adiab. Adiab.

usam nomes diferentes para se referir à

Gomo podemos

diferenles aulores

ver pela conoulta daa labelas e I I ,
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O

b

E

E

E

V

A.

A,

!
~abela II-EyUa~Ões envolvidas nas Aproximayões I,Ii e III.

AAG(I) AABO(II) AABH(III)
.., ._--_.._------- -

~tA(çaj = 4Jj (r;YO) ~~ (f)) t/:i 80 ~' 80) ~~I/ (G().) = Cf; (fj'i}.) Y-J% (61)dt ('t fJ) = j (~~) ~J~ (g

[ le{r) f (j (~ ~o) -é/ (fJ~] ~ CTetr) +a(~~)- to"(9)] ~{r;@.)=o [Te {r)ftier/J)-ti(Qj] ~irjt}):o
, lf;" (~Q~ =0

[TN(Q)+ V(Q.)t ~(QV • . 8~~O [71'1 (Q) tV(IJ.) f f1Q) t
[1M(Q) r V(Q)+- tj(Q)-EJt j/(}.):o t <VJ (r,aj ITI/(I>.) 1 J(rQ)>-

+<CfJ Ir/~o) 1~LUS )I~ (GÇ)o» -811 yi# ) ,- t-Jt J~(Q =0
[C!': ] CfI Q)- j! XJt( =0

<' ~o (~O) I~lL(r/W I~O (r,VJo»=o <l}'J'(~Q) rTN (~)I lf!.dr, rJ» =() <~~" (rlqJ)'~(9)1~(r,Q.» =0

fi I< 'I a"
e fI ~ I D<o/j (r,o) J o/~~ I~ (~f1J) :: D e<~~ l~Q) Idlo~\1 o/d~Q)/ =o
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mesma aproximação adiabática, como també usam o mesmo nome

dara siglliflcur aproximações diferentes.

APHOXI MAÇesES ADIAB~TICASCOHHEÇesES DAS
f i na 1 idades, o uno de funções de onda

Parei mu i tas

adiabáticas

(grosseira, BO ou BH) é satisfatório. Existem por outro lado

certas situações onde se torna necessário a intr"odução de

correç~es para evitar o colapso dessas apr'oxlmações. Essas

correções ainda mantém o caráter adiabático das funções de

onda, ou seja, é ainda possível escrevê-los na forma de um

produto das funções de onda eletrônica e vibr"acional. Caso

se necessite de funções de onda melhores, devemos abrir mão

das aproximações adiabáticas e utilizar funções de onda

verdadeiramente n~o adiabáticas.

1 - COLLecJQ_da_ApLoHlmacJo_Adlabátlca_GLoaaelLa_1AAGl
Na AAG, a funç~o de onda e Ietrôn i ca lfo (r, Qc,) ,

definida para uma configuraç~o nuclear específica é usada em

todo espaço das coordenadas Q, ou em outras palavras, a

função de onda eletrônica n~o depende de Q. A correç~o

consiste em introduzir essa dependência.

~ conveniente expreasar U(r,Q) = U(r,Q) - U(r,Qo)

como urna série de Taylor em torno de Qg

(1) IJ Ll (r1tLJ:: 1 [- ;) Q(~6L) 1 (9.",1- 1/2 LZ [oltL(~&lJQ,,~ .. '
.')t J Q.~ Jo 't\, IW\- JQ'I\~"M-:)

Através da teoria de perturbação, a função de onda

corrigida é expressa corno:

(2)

onde

tt ti ri Q,) =y;/ (~Q.) .. 1. Aj i (\1) Y;j Iri GL)
Jlí

(3) A~i(9) = <'f\ (r, Q.~) I~ U,(r, f).JI~~(r/~~)) ..
v f 3(, (Q o) - t j (So)
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a função de onda vibrOnica seja escrita como um produto.

Obviamente esse n~o 6 o caso da funç~o de onda na AAG

corrigida pelo chamado "acoplamento vibrÔrllco" de HT, pois

esta correç~o envolve apenas a parte ~l~tLODl~~ da função de

onda ~lbLOnl~g:

~jt(r,Q}= [Lt'~(\;tJ..) ~ 1;i Aji (R) lf'; (f',f).) J >Lqt (tiL')
ou seja, ~__LYn~~Q__g~__QD9s__Ds__AAQ__~Q~Llglgs __slng~__â~

~di~b~~l~~_~_._~Q~t~ntQ_D~Q__~Qd~_~n~Ql~~~__~m_g~Q~lgm~DtQ_gg

p~Li~__~l~ir.§nl~s__~ºm__s __YlQ~~~lºnsl~__QY__ Ym __sçQ~lsm~Diº
Yib~Onl~Q. O sIgnificado fisico da correção é que a função

de onda eletrÔnica passa a ter uma dependência das

coordenadas nucleares. Ballhausen e Hansen [1J introduziram

o Lermo ~prQ~lm~~~Q__~dl~bjtlc~__de__HeczLfiLg=T~llec, para

enfatizar a natureza adiabática da funç~o de onda

resu I tante, que portanto n~o envo 1ve acop 1amento v i br'On i co

algum.

A melhoria da aproximaç~o adiabática de Born

Oppenheimer conduz à AABH, ou seja, esta correç~o envolve a

inLroduç~o do elemento de matriz diagonal com relaç~o ao

operador que é desprezado na AABO. Esta correç~o é

normalmente chamda de ~Q~L~~~Q__dlggQDgl_pgL~__Q__mQ~lm~ntQ

n!.l~le.a['..

A melhoria nas aproximações adiabáticas consiste em se

adotar funções de onda n~o adiabáticas, que em geral s~o

muito mais complexas e, felizmente, raramente necesDárias

dentro da maioria dos problemas de Espectroscopia Molecular.
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Como enfatizamos na discuss~o dos aspectos teóricus do

efeito Raman, este efeito é normalmente introduzido dentro

do contexto da espectroscopia vibracional, juntamente com a

espectroscopia de absorç~o no infravermelho. Sem a menor

dúvida, a espectroscopia Raman como técnica de

espectroscopia vibracional tem se mostrado de enorme

utilidade, possibilitando a obtenç~o de informações

estruturais nos mais variados sistemas, sejam org~nlcos,

inorg§nicos, biológicos, líquidos, sólidos amorfos ou

cristalinos, gasosos, etc. No entanto, deixar de reconhecer

a natureza essencialmente vibr'ônica do efeit.o Raman,

ol'dlnál'io ou reSDonante, implica em mascar'ar sua compreens'ão

mais profunda. No caso do efeito Raman ressonante essa

natureza vibrÔnlca fica transparente nos tratamentos

teóricos, onde se percebe que o perffl de resson~ncia e a

curva de absorç~o contém essencialmente a mesma informaç~o,

pois podem em princípio serem obtidos um do outro a partir

de uma transformaç~o matemática. Assim, n10 deve causar

surpresa o fato de que grande parte das aplicações do efeito

Raman reSDOllante envolve o seu uso no esclarecimento da

natureza de transições eletrÔni·cas em sistemas cuja

complexidade vai desde moléculas diatÔmlcas até moléculas

altamente complexas de interesse biológico.

Dentro desse contexto, tem se destacado o uso da

espectroscopia Raman ressonante, como uma Importante técnica

coadjuvante na investigaç~o de transições eletrÔnicas em

compostos de coordenaçlo [1J. Isso é bastante fácil de se

compreender se levarmos em conta que· nesses sistemas a

caracterizaç~o das transições de transferência de carga

(TTC) 11gante--metal ou metal--ligante é um passo muito
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i mpol'lanle para se i nfel' i r cone I use5es eslrulura ise,

evenlualmenle, relacioná-la com o comporlamenlo foloquímlco,

ctndltco, elelroquímico, ele. Torna-se difícil enfatizar a

imporl~ncia da especlroscopia elelrônica no desenvolvimenlo

da Química de Coordenação, pois desde os seus primórdios os

composlos de coordenação chamaram él alenç~o devido suas

soluçe5es serem allamenle coloridas. Por oulro lado, lodo o

desenvolvimenlo das teorias de campo cristalino e campo

liganle se baseou essencialmente em par~metros derivados do

espectro eletrônico.

Meu inleresse pelo efeito Raman ressonanle se Iniciou

durante o trabalho de Tese de Doutorado, ocasi~o em que o

desenvolvimento teórico se encontrava num estágio de inlensa

alividade. Nessa época apareceram na literatura alguns

trabalhos que despertaram nossa atenç~o pelas implicações

que poderiam ter com relaç~o aos fundamentos teóricos do

efeilo Raman ressonanle. Um deles envolvia o efeito Raman do

(on [Mo u Cl a ]4- e moulrava que a iTllensificaç~o ressonanle

era observada mesmo para excitação razoavelmente afastada da

resson~ncia [2J. Reinvesligamos esse sislema obtendo os

espectros Raman com várias radiações excitanles, inclusive

com o uso de diversas radiações de um laser de coranle, o

que permitiu segUir quase continuamente a curva de absorção

no seu pico. Investigamos tanto o espectro de absorção como

os eGpectros Raman em diversas temperaturas, até ca. 12K, e

pudemos demonslrar que o aparenle desvio da Inlenslficaç~o

ressonante, em relação ao que era previsto a partir do

especlro de absorç~o, na verdade era devido ~ populaç~o de

eslados vibraclonais exçilados no eslado eletrônico

fundamental do íon [Mo~ClmJ~- [3J.

Outro problema que nos chamou a atenção na época foi

levantado por uma publicação de 5tein et ai. [4J que tratava

do efeito Raman anti-ressonante, explicado pela

interferência entre os momentos de transição de duas

transições eletrônicas, envolvendo tanto Ofl componentes

reais como imaginários. Testamos esse modelo para uma
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espécie bastante simples, o Con rutenato, RuO~~-, que

possibilitou inclusive confirmar a alribuiç~o do seu

espectro eletrônico [5J.

Pode-se dizer que nesses trabalhos estavamos utilizando

as moléculas para compreender o efeito Raman ressonante. No

estégio seguinte, passamos a utilizar o efeito Raman

ressonante para compreender as moléculas, ou seja, passamos

a utilizá-lo como ferramenta para auxiliar na interpretaç~o

das transições eletrÔnicas. Dentro desta perspectiva,

estivemos durante os ~ltimos 10 anos envolvidos com a

espectroscopia Raman ressonante de compostos de coordenaç~o

e de complexos moleculares. Passaremos, a seguir', a discutir

alguns dos resultados que Julgamos mais relevanles dentro

desF>a linha de pesquisa.

Minha atividade dentro da espectroecopia Raman

ressonante de compostos de coordenaç~o resulta em grande

parte de trabalhos desenvolvidos em colaboraç~o com o grupo

de pesquisa liderado pelo Prof. H.E. Toma, onde SH procurou

acoplar essa técnica a outras existentes no S~:fU laboratório,

para melhor compreens~o da natureza dos estados excitados de

compostos de coordenaç~o.

A - ESTUDOS DE ESPECTROSCOPIA RAMAN RESSONANTE DE
DE COORDENAÇXO:

COMPOSTOS

1 - A Resonance Raman lnvestigation of the

and Photochromism of the Binuclear

(NH~)~RuX%(u-pyrazine)Cu%z.[6J

CT Spectra

Complex

Neste trabalho a preocupaç~o foi n~o somente caracte

rizar a natureza da TTC metal-ligante em 508 nm, através da

intensificaç~o de vários modos totalmente simétricos da

pirazina, mas, acima de tudo, de utilizar o efeilo Raman

ressonante para confirmar o mecanismo envolvido no

fotocromismo dessa espécie. Nesse sentido, este trabalho foi
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o primeiro a aparecer na literatura e, de cerla forma, pode

ser considerado como o precursor da ulillzaç~o do efeilo

Raman ressonanle na caraclerlzaç~o de espécies lransientes.

A concluslo importanle foi a confirmaç~o do mecanismo

proposto para o fotocromismo, ou seja, a absorç~o de folons

de frequência correspondente a TTC metal-Ilganle estimula a

lransfeêncIa eletrônica entre os dois centros metálicos:

(NH~)~Ru~X(u-pz)CuZX -------- (NHID)~Ru~X%(u-pz)C~X ,

seguido pela regeneraç~o do complexo inicial através do

processo inverso. Isso foi demonstrado através do espectro

Raman ressonante, pois a espécie de Ru(II)-Cu(II) possue

i nt.ensa banda de absorç~o em ~)08 nm, enquanlo que a espéc i e

de Ru<III)-Cu(J) é praticamente incolor, ou seja, a

transferência eletrônica foloestimulada produz o

"descor'amento" da soluç~o.

Obt.endo-se os espectros Raman com cela estática ou

giratória podemos manter o "descoramento" ou, por difus~o,

regenerar a espécie absorvedora. Em outras palavras, o

aparecimento e desaparecimento da espécie colorida foi

monitorada através do aparecimento e desaparecimento do seu

espectro Raman ressonante, realizando-se vários ciclos que

demonstraram n~o se tratar de processo de folodecomposlç~o

revers (ve I .

2 - Mixed Valence Propertles of a Pyrazine Bridged Ruthenium

Iron Complex.[7J

Neste lrabalho a espécie binuclear (CN)~Fe-pz-Ru(NHz.)~n

onde n=O para o complexo 11-111 e n=-1 para o complexo 11-11

foi investigada através da espectroscopia Raman -ressonante e

voltametria cíclica, que permitiram caracterizá-la como de

classe lI, ou de valência fixa. Este trabalho foi também um

dos primeiros a combinar técnicas eletroquímicas e

espectrosc6picas no estudo de espécIes bInucleares de



valêcia mista, uma área

invest.igada principalmente

ressonante [1J.

que passou

através da

a ser intensamente

espectroscopia Raman
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3 - Chromophore Selective Resonance Raman Effect

Heme Model Compounds.[8J

in Some

Uma das áreas em que a espectroscopla Raman ressonante

tem se destacado é na investigaç~o estrutural de moléculas

biologicnmente relevantes. Dentro desse contexto merece

destaque as investigaç~ea sobre os espectros Raman de

metaloporfirinas e espécies relacionadas, que abriram novas

perspectivas para a interpretaç~o dos espectros eletrônicos

dessas espécies. Na ocasi~o em q~e se resolveu desenvolver

este trabalho, surgiu uma publicaç~o que reportava o

espectro Raman ressonante de adutos de piridina de diversos

metaloporfirinas, com excitaç~o através das bandas Soret,

alfa e beta, e mostrava boa concordancla dos perfls de

excitaç~o com os modelos te6ricos, que assumiam acoplamento

vibrônico de dois estados excitados na porç~o porfirlnica do

crom6foro, enquanto que se sugeria que o outro crom6foro

envolvia a TC direta do metal para a plridlna. Em outras

palavras, se sugeria a possibilidade da intensificaç~o

ressonante seletiva dos modos associados a dois crom6foros

independentes, sem no entanto apresentar evidências disso.

Resolveu-se. ent~o, investigar 8S espécies Fe(Hdmg)~(py)~ e

Fe (lIdmg) z,! (dmpz) "I' onde dmg==d i meti Ig I i ox i n a e

dmpz=dimetilpirazina, que podem ser considerados como

compostos modelos do heme e oferecem a vantagem de serem

muito mais simples que as melaloporflrinéw.

A excltaç~o dos espectros Raman em ressonancla com as

TTC mostrou a intensificaç~o seletiva de modos envolvendo o

ligante axial e equatorial. Este foi o primeiro trabalho

mostrando a intensificaç~o seletiva associada com a

excltaç~o de TTC em crom6foros diferentes, dentro de uma

mesma espécie.



3 - Resonance Raman Speclra of lhe Heplanuclear

{[Ru(bpz)~][Ru(NH~)~]6}~4+Complex, Excllallon proflles

for Three Overlapping Melal-To-Ligand Charge-Transfer

Bands.[9]
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CompOflt.os de cooJ'denaç~o envolvendo várlon cent.ro

melálicos lêm sido obJelo de inlensa invesligaç~o, devido

suas peculiares propriedades qu(mlcas. Em part.lcular,

espécies mullinucleares de rulªnio foram recenlemente

reporladas, conlendo at.é 7 cenlros melálicos e como llganles

cellLr'ais moléculas de bipirazina (bpz). A Interpr'etaç~o do

especlro eletrônico dessa espécie se lorna parlicularmente

complexa, pois envolve a sobreposiç~o de 3 bandas de TC

Metal-Ligante, duas delas envolvendo TC dos álomos de

rulênio perifáricos para a bipirazlna e uma terceira

envolvendo TC do rulênlo cenlral para o llgante. Dada a

complexidade do problema foi necessário Inves~igar

Isoladamente o efeilo Raman ressonante das espécies

([Ru<bpz)~][Ru(NH~)~]6}~4+, [Ru<NHm)~bpzJ~+ e

[RI1 (NH;i) ~bpz]'<\'" .

A comparaç~o dessas espécies permitiu analisar o perfíl

de excilaç~o da espácle heplanuclear em lermos dos 3

cromóforos envolvidos. Acreditamos que esta Invesllgação

teve o merllo de, pela primeira vez, empregar a

especlroscopla Raman ressonante para a reBoluç~o de um

conjunto de TTC sobrepostas no especlro de absorção

4 - Kinetlcs, Electrochemlstry and Resonance Raman Speclra

of lhe (2-Mercaptopyridine) (EDTA)Rulheniurn(1 11) Complexo

[10]

Neste lrabalho investigou-se com o uso de técnicas

cllláticas, elelroquímicas e eepectroacóplcae a reaç~o de

complexos pentadentados de Ru<]l) e Ru<l]]) EDTA com
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2-mercaplopiridina. Esse ligante existe em soluç~o aquosa

como mistura tautomérica mercapto-tiona, ambc)s capazes de

coordenar-se ao metal. Estudos antertores havtam mostrado

que a reação conduz a uma mistur-a de uma espécie verde e uma

vermelha, que provavelmente deveriam ser os dois isomeros de

ligaç~o envolvendo a coordenação do HSpy n~B suas duas

formas Lautomdricas. A eupoctroscopia Raman ressonante foi

utilizada para caracterizar a coordenaç~o existente nas

espécies verde e vermelha do complexo de Ru()))), através do

exame dos modos vlbracionals inteTlsiflcadosnoB respectivos

espectros Raman ressonante. Mostrou-se, assim, que o

complexo vermelho corresponde à estrutura com coordenaç~o

através do enxOfre, ellquanLo que o complexo verde envolve a

formação de um quelato, com coordenação por S e N.

5 - Cyclic Voltammetry and Resonance Studies

(Pyridine-2-carbaldoxime)tetracyanoferrate()))

Evidence of a Nitroso-Oxlme equilibrlum.[11J

of the

Complex :

o equilíbrio nltroBo-oxlma em compostos de coordenaç~o

se const t tu 1 num exemp I o t nteressante de r-earranJo

estrutural do ligante, que até ent~o havia sido pouco

investigado. Por outro lado, evidências eletroquímicas no

complexo [Fe(eN)4PyeHNOHJ~- apontavam para a existência de

duas espécies em equilíbrio, como se esperaria para um

sistema envolvendo equllíbrto oxima-nitroso. Po'r oulr'o lado,

Já era bem conhecido que a excitaç~o dos espectros Raman de

complexos contendo o crom6foro Fe()))~ditmlna, em

reBBon~ncia com a transtç~o de Te meLal-ligante d~o origem a

significativa tntensificação de modos vlbracionais daquele

crom6foro. Sabia-se, também, que a posiç~o do referido

equilíbrio era função do pH, sendo que em pH por volta de 10

somente a forma nitroso está presente, a forma oxima

predominando na faixa de pH entre 4 e 7. A obtenção dos

espectros Raman em diferentes valores de pH mostrou

claramente a mudança da natureza do grupo crom6foro



envolvido, ou seja, a passagem do cromóforo Fe{II)-oxlma

para o cromóforo Fe{JI)-nitroso.

Acreditamos que a análise desse conjunto de

Invest.igações envolvendo o uso da espectroscopia Raman

ressonante em sistemas altamente relevantes para a Química

de Coordennç~o mostre a grande versatibilidade da mesma como

técnica de espectroscopia vibr8nica para auxiliar na soluç~o

de problemas estruturais das mais diversas naturezas. A

disponibilidade de lasers continuamente sintonlzáveis em

toda a regi~o do visível e de lasers na regl~o do UV nos

permite antever uma contribulç~o cada vez mais significativa

da técnica no estudo dos espectros eletrônicos em geral e

dos espectros eletrônicos de compostos de coordenaç~o em

particular. Por outro lado, o desenvolvimento de lasers de

pulsos ultra-curtos está trazendo para mais perto da

realidade a possibilidade da espectroscopia Raman ressonante

d& oDJ)6cloo em estados excltadoo [12].

B - ESPECTROSCOPIA RAMAN RESSONANTE DE COMPLEXOS MOLECULARES

Dentro da linha de pesquisa envolvendo a especLroscopla

vibracional de complexos moleculares, tivemos a oportunidade

de realizar algumas investIgações utilizando o efeito Raman

reSBonante para caracterizar a interaç~o doador-aceptor ,em

complexos moleculares. Em muitos casos, a Interaç~o doador

acept<Jr em um complexo molecular é bastanle fraca no estado

fundamental, ou seja, o grau de transferência de carga é

multo pequeno, fazendo com que o espectro vibraclonal do

complexo seja praticamente uma superposição dos espectros

vibracionals do doador e do aceptor. No entanto, essa

interaç~o pode seI' significativa no estado excitado. Uma das

característ.lcas dessa interaç~o é a presença no espectro

eletr6rlico de uma translç~o de transferência de carga, cuja

posição depende basicamente do potencial de ionlzaç~o -do

doador e da afinidade eletrÔnica do aceplor. A excitação dos
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espectros Raman dessas espécies, em ressonDncla ou pré

ressonDncia com a translç~o de transferência de carga, deve,

em princípio, conduzir a uma lntenslficaç~o de modos

vlbracionais mais diretamente envolvidos nos centros de

doç~o e recepç~o de carga. Discutiremos a seguir alguns

resultados mais significativos que obtivemos dentro dessa

linha de pesquisa.

1 - The Pre-Resonance Raman Effect of the SO~ Clathrate of

Hydroquinone.[13J

Com o crescente Interesse pela Química de Compostos de

Inclus~o, houve um renovado interesse na compreens~o das

lnl~rações convidado-hospedeiro nos clatratos. Os clatratos

formados por hidroquinona e moléculas simples como SO~, CO,

IIGI, HBr, etc., est~o entre os primeiros a terem sJas

estruturas Investigadas cT'lstalograficamente, através dos

trabalhos pioneiros de Powell [14]. A partir desses dados

chega-se a conclusão que a interaç~o das moléculas de

hidl'oquinon~ com as moléculas convidadan é desprezível, o

que também é confirmado pelos espectros vibracJonals, que

mostram uma perfeita sobreposiç~o dos espectros do

hospedeiro e do convidado. No entanto, no caso do clatrato

de hidroquinona com SO~ nos chamou a atenç~o o fato do mesmo

ser amarelo, enquanto que seus componentes s~o incolores,

n~o havendo na literatura nenhuma proposiç~o para explicar

isso. Resolvemos, ent~o, utilizar' o efeito Raman pré

ressonante para tentar esclarecer a natureza da transiç~o

responsável pela cor do clatrato. O espectro eletrônico

mostra a presença de uma banda intensa e larga centrada em

ca. 300 nm, enquanto que a hidroquinona pura mostra uma

banda em ca. 290 nm e o SO~ puro, uma banda fraca em ca. 295

nm. Portanto, somente a partir do espectro eletrônico fica

muito difícil se tirar conclusões a respeito da natureza

dessa banda no clatrato. O espectro Raman pré-ressonante do

clatrato, por sua vez, mostra a intensificaç~o de modos
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vlbracionais do anel da hidroquinona e do estiramento

simélrico do SO~, resultado que sugere fortemente a formeç~o

de um complexo pi, envolvendo e hidroquJnona como espécie

doadora e o SO~ como ácido de Lewis. O dióxido de enxôfre

sabidamente inlel~age fracamenle com hIdrocarbonelos

aromé'tlicos, dando origem à formaç~o de complexos bactanle

fracos; no caso da hldroquinona essa inleraç~o ocorre com os

dois componentes, formando um clatrato. O ~onto importante a

ser destacado é que as frequências vibracionais s~o

propriedades do estado fundamental e , portantot o fato de

n~o moslrarem deslocamenlos implica q4e a inleraç~o no

estado fundamental é muito fraca. A Intensidade Raman, por

sua vez, depende de propriedades do estado fundamental e do

estado excitado, principalmente com condições de

l'esson3nc i a, podendo dessa roane I ra nos fornec~r informações

sobre a interaç~o no estado excitado.

2 - Pre-Resonance

Thiolate and

Dioxide. [15]

Raman

of its

Effect of

Molecular

1,2,3,4-Thiatrlazol-5

Complex with Sulphur

o íon CS~N~-, formado pela reaç~o de CS~ com N~-,

apresenta propriedades químicas que o colocam Juntamente com

os pseudo-haletos. A sua não-usual estrutura cíclica

contendo C. N e S despel'tou recentemente o interesse

l.eór I co. tendo s Ido r-ea I Izados c ~ I cu I Of) Bem I ·-emp (r I coa que

apontaram para uma substancial estabilizaç~o do anel, devido

à delocal Izaç~o do sistema de 8 elétrons pi flo]. Esses

cálculos fornecem ainda as posições das transições

eletrônicas, que concordam razoavelmente com os dados

experimentais. Foram várias as razões que 110S levaram a

realizar esta investigação: o espectro eletrÔnico do íon

mostra uma banda intensa em ca. 320 nm, atrlbuida a uma

sobreposlç~o de duas transições <n--pl* e pl-pl*>, havendo

interesse em se confirmar a natureza dessas transições e ,

por outro lado, ao investigarmos o comportamento dessa



espécie frente a vários ácidos de Lewis fracos conseguimos

isolar seu aduto com SO~, cujo espectro eletrônico apresenta

uma banda int.ensa com caract.er(at.lcalJ de uma baTIda de

transferência de carga e, novamente, o efeito Raman

resSOllante poderia ser de grande utilidade para caracterizar

a transiç'õo.

Assim sendo, foi feito um est.udo Raman pré-re~sonant.e

tanto do (on livre como de seu aduto com SO~, em ambos os

casos sendo verificada subBt~nclal lntenslflcaç~o de vários

modos. No caso do (on CS~N~- observa-se a int.enslficaç~o de

um grande m.1mero de modos vlbraclonaie do anel, o que

evidencia o carater delocallzado do crom6foro e sugere que a

translç~o eletrônica relevante para a lnt.ensificaçl0 é a

lranslç~o pl-pi*. No caso do complexo molecular com 50~ os

espect.ros Raman mostram que, em geral, os deslocamentos

vibracionais dos modos associados ao doador s10 pequenos,

enquanto que para o SOA o deslocamento já é significativo, o

que indica o cal~atel' II do doadol'. A Intensificaç10

subst~nclal do estiramento simétrico do SO~ confirma que a

interação 110 esLado excitado é significativa, enquanto que a

presença de mais de uma banda na regi10 de est.iramento do

SO~ nos indica a presenç no adulo de moléculas de SOA n~o

equivalent.es, interagindo com sítios diferentes de doaç~o de

carga.

3 - The PI~e-Resonance Raman Effect of the Spec I es I····. 50~ and

SCN···. 50;.1' (17)

Um dos aspectos mais relevantes, no estudo de complexos

moleculares em soluç~o, diz respeito ~8 int.erações

específicas e n~o específicas entre soluto e solvente. Em

outras palavras, as lnt.erações que d~o origem ao fenômeno

conhecido como solvat.ação podem se t.ornar suflcient.emente

forles para que existam espécies discretas e bem definidas,

que podem ser consideradas como complexos moleculares

esláveis envolvendo soluto e solvent.e. Denlro desse

4:~



44

contexto, nos chamou a atenç~o a altissima solubilidade de

haletos alcalinos em SO~ líquido, em especial no caso de

lodetos. De fato, Burrow [18) havia realizado um estudo

espectrosc6pico detalhado das espécies formadas nessas

soluções, sugerl))do que a Intensa banda de absorç~o presente

no espectr'o e I etrôn i co ser I a uma band a de t.r anfer-ªnc I a de

carga envolvendo oa íona haletos e o dióxido de enxOfre.

Mais recentemente, o interesse pelo esclarecimento dessa

Interaç~o foi intensificado pelo fato de ter sido constatado

um substancial aument.o da eficiência de baterIao de lítIo

quando BU empl'ega como 80 I uç~o e 1Ht.r'o 1 (t I c <J ha 1eton

alcalinos dissolvidos em solventes org§nlcos sat.urados com

SO~. Resolvemos, ent~o, Investigar alguns desses sistemas

através do efelt.o Raman ressonante, que mosLrou, tant.o no

caso do sistema I-.SO~ como do sistema SCN-.SO~, uma

substancial intenslflcaç~o do estiramento simétrico SOR ao

se aproximar a radiaç~o excitante das intensas bandas de

absorç~o presentes nas respectivas soluções. Este fato e o

aparecimento da harm811lca do referido modo mostraram

c I araOlente a natureza de t.ransferoêTlc I a de carga da

interaçWo, permltilldo-nos concluir tratar-se de interaç~o

específica, ou em outras palavras, permitindo concluir que

os chamados solvatos de SO~ dos haletos alcal inos s~o

complexos de tl'ansferência de carga relativamente estáveis.

Acreditamos que ou resultados uquI obtidos sejam relevantes

delltro do contexto de reações químicas em solventes n~o

aq ti o S os, o n dE! mui t. a B veze R (0, a 1t e r- é.l ç ~ (I s I 9 n I r I c ê:l t. I v a d a

reatlvldade, com relaç~o ao melo aquoso, pode estar

relacionada à formaç~o, numa primeira etapa, de solvatos

envolvendo o tipo de Interaç~o espéc1fica de transferência

de carga aqui verificado.
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Devido ao caraler aromático dos (ons oxocarbônicos,

penGou--sa inicialmente na possioi I idade do nua Jntoraç[!o com

(ons de melais de transiç~o com formaçlo de complexos pi

Lipo sanduiche, como ocorre tipicamente com ciclopenLadieno,

por exemplo. Na verdade, tais complexos nunca foram

descopertos e, por outro lado, sabe-se que esses lons

inleragem com os (ons melálicos através do exlgênio,

funcionando como liganles mono ou bidenLadoB. No caso dos

(OTlU er:quaralo e croconato, cUJos complexos com alguns

meLais de transiç~o Já foram obJeLo de estudos esLrutuI'ais

preliminares, sabe-se que d~o origem a uma interessante

classe de polímeros inorg~nicos [1,2J.

Por ouLro lado, diliol Iganlesinsaturados têm sido

objeto de muItos estudos, devido às Interessantes

propriedades estrutur'sls e espectrosc6plcas dos compostos de

coordenaç~o à que d~o origem [3-5]. Na tentativa de preparar

di t I o 1 I 9 antes com pronun c 1ado c ar at.er- élT'0m ~t 1co f 01

preparado o (on dltloesquarato, cujo complexo com NI<II) foi

objet.o de estudos cr'istalográficos, que revelaram uma

significativa disLorsão da esfera de coordenação MS 4 , em

conLI'asLe com o que ocorre com liganLes d~ f~rnllla do 1,2

ditioleno, onde a esfera de coordenação é quadr'ado planar.

Isso foi racionalizado em Lermos da Lensão du anel de quatro

membros, que não permitiria se chegar à coordenação quadrado

planar sem distorções significalivas. Por outro lado, a

comparaç~o dos dados eslruturais disponlveis para os §nions

oxocarb6nicos e a illlerpolaç~o das dlslâncias H-'S e C-S

l(plcas sugeriram que o ~nion 1,2-ditiocroconato darla

OI' igem a compostos de coor'denação com esferas de coordenação

MS 4 quadrado planares sem distorsões significalivas. Com a

intenção de leslar essas previsões foi slnLetizado o ron

dit.locroconalo na forma de seu sal de pol~8s10 e esludado



47

sua Interaç'ão com alguns íons de nletals dú translç~o [6J. O

estudo espectrofotométrico das soluções intensamente

coloridas formadas mostrou que no caso de Ni~+ e CU~4 os

complexos envolvem uma relaç~o melal:llgante de 1:2,

enquanto que para Co~· h~ evidências da oxidaç~o do melaI;

fOl~mando complexo de Co~!'" na relaç~o 1:3.00 f:>l::peclr"os de

absol'ç'ão dessas espéc I es moslram a pl'e~ença df~ b~ndo[J

intensas na regi'ão do vis(vel-UV, que sugerem transições de

transferência de carga. Por outro lado, o estudo dos

espectros eletrônicos de complexos envolvendo dltlo1igantes

tem revelado várias dificuldades na sua lnterpretaç~o. Uma

delas provém do fato de que nesses complexos transições de

transferência de carga (TTC) de baixa energia e alta

intensidade muitas vezes mascaram as transições d-d,

normalmente muito mais fracas. Uma dificuldade adicional

existe com relaç~o ~ natureza da TTC, pois enquanto alguns

autores a alribuem como envolvendo uma transiç~o melaI-

I Igente, outros autores prefer"em c é]T' aclar"i za-l a como

1 iganle--melal [7].

O exame dos diversos trabalhos disponíveis na

literatul'a, a respeito da espectroscopia elelrônlcade

complexos de dltloligantes, mostra outro aspecto, pelo menos

estranho, nas atribuições propostas, ou seja, a atrlbuiç~o

de transições d-d a bandas bastante intensas envolvendo

absortividades molares da ordem de 10~', sendo que em alguns

desses CéH,OG as evidOl\cl;;}(J crJeLologl'áflcéla apont.am para urnu

cool'den DÇHO p I an ar qu adr ad a Bem di slor'sões ÚFW(?C I ~ve I D [8].

Resumindo, podemos dizer que passadas várias décadas

ainda n~o se dispõe de uma interpretação satisfatória dos

espectros eletrônicos desses complexos. Procuramos, neste

trabalho, utilizar a espectroscopia Raman ressonante no

sentido de esclarecer alguns desses ponlos mencionados, que

s~o extensivos a complexos envolvendo dilioligantes em

ge1'al, como também, obler algumas informações eopecíflcas

dos metalodltiocroconatoD.
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Os metaloditlocroconatos foram obtidos a partir da

mistura de soluções aquosas de nitratos de metais de

transiç~o <Cu 2 +, Ni~+ e C02 4
') e de ditiocroconato de s6dio

<Na~dtc), esla ~ltjma em excesso de pelo menos 3 vezes. Os

íons [Cu(dtc);,a)Q,,· e [Nt<dtc);,a);;l,'''· foram isolados na forma de

sais de tetrametilamônio, enquanto que o (on [Co(dtc):a)::'-'

foi isolado na forma de ueu sal de sódio, pela adiç~o de

etanol e resfriamento.

Os espectros visível-UV foram obtidos num

espectrofotômetro CARY 2300, enquanto que os espectros

Raman. excitados por diversas linhas de lasers de Ar 4
' e Kr+

foram obtidos com o uso do equipamento Já descrito

anteriormente. A estabilidade das soluções dos complexos

<ca. 10-~ M) foi testada atravds de seus espectros de

absOI'ç'ão, obtidos antes e depois da irradlaç'ão com laser. No

cnso dos complexos de cobre e níquel, o padr~CI ITlter'no foi a

banda em 918 cm-& do pr6prio solvente (CH~CN), enquanto que

1\0 caso do complexo de cobalto utilizou-se a banda em 980

cm'''& do (on SOAm-o

RESULTADOS E DISCUSS~O

Para maior facilidade na discuss~o, consideraremos cada

um dos metaloditiocroconatos separadamente .

.u~L(ºtçl~l:~" - Os enpectroo Rarn.trI, exclladou pelas radia

ções indicadas, est'ão mostrados na Figura 1. O espectro de

absor-ção na regl'ão Vis--UV, Juntamente com os per-f(s de

resson§ncia dos modos vlbracloTlais mais significativamente

intensificados est'ão mostrados na Figura 2. Como pode ser

visto nessa figura, o espectro eletrônico apresent~ várias
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Figura 2. Espectro de absorção e perfis de excitação Raman

para vários modos do Ni(dtc)2 2-. Para detalhes

ver o texto.
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bandas InLensas: G45 nro, 515 nm, 427 nm (ombro) e 385 nm.

Com as radiações laser disponíveis, só nos foi possível

estudar o comportamento Raman ressonante com relaç~o ~s duas

transições de energia mais baixa, que passamos a discutir.

Como pode ser visto na rig. 2, a excitaç~o do espectro

Raman em resson~ncia com a transiç~o em &45 nm produz a

intensificaç~o de vários modos, principalmente daqueles em

475 e 1195 cm-~, enquanto que a re6son~ncia com a transição

em 515 nm não conduz à intensificação de nenhum dos modos

observados. Estes resultados sugerem claramente que as duas

translç~es s~o de natureza diferente e nesse ponto a

comparaç~o com espectros eletrÔnicos de outros complexos de

níquel envolvendo dltio ligantes traz mais ddvidas do que

esclarecimentos. De fato, nos espectros eletrônicos da

espécie Ni(Dlb)g, onde Dtb=ditiobenzoato, com simetria

proposta D4h , a banda em &57 nm (log =3,32) foi atrlbuida à

uma transição de Te. No caso da espécie Ni{Dtb)wS a situação

é ainda mais estranha, pois a banda em 5&4 nm (logo =4,1G)

foi atribuida à tr'ansiç~o d-d, enquanto que a banda em 52&

nm (logo =4,2&) foi atribuída à transiç~o de TC [8J. De

fato, num exame das atribuições propostas para uma série de

complexos de níquel com ditioligantes (ditiocarbamatoD,

xantatos, ditiolatos, ditiocarbimatos, etc.), envolvendo da

ordem de 15 espécies, a transição de mais baixa energia foi

invariavelmente atribuída à tranSição d-d, independentemente

do valor de coeficiente de absortividade molar [7J. No caso

da espécie [Ni(dtc)~J~-, embora não seja possível medir com

precis~o as absortividadea molares das duas bandas de menor

energia, devido sobreposiç~o parcial, sua deconvolução

manual permite estimar que esses valores são da mesma ordem

de grandeza, embora o erro cometido com relaç~o à segunda

banda possa ser muito grande, devido sua vizinhança com uma

banda muito intensa. De qualquer maneira, n~o se dispondo de

informações adicionais, a comparaç~o com os dados

disponíveis nos levaria a atribuir a banda em &45 nm a uma

transiç~o d-d e a banda em 515 nm ~ transiç~o de TC. No



52

entanto, examinando a figo 2 fica claro que isso n~o seria

correto, pois a intensificaç~o Raman ressonante ocorre para

a primeira banda e n~o para a segunda. Mesmo levando em

conta que no tNi(dtc)uJ~- há a possibilidade de distors~o em

relaç~o à coordenação quadrado planar, o que poderia tornar

as transições internas parcialmente permitidas, seria

difícil explicar os reaultadoa ~qul obtidos. Na verdade, os

estudos sistemáticos de transições internas através do

efeito Raman ressonante tem mostrado que as mesmas n~o dão

origem à Intensiflcoç~o reesonente mas, em cortos casos, ao

efeito anti-ressonante, proveniente da Interferência dos

momentos de translçlo de uma translç~o proibida com uma

transição permitida [9]. Assim sendo, acreditamos que a

interpretação mais lógica para os presentes resultados sería

atribuir a transiç~o em 545 nm a uma TTC, que devido ao

carater delocalizado do ligante se desloca para energias

anormalmente baixas e a transição em 515 nm a uma transiç~o

interna do metal, eventualmente tornada parcialmente

permitida. Essas considerações nos levam a encarar com muita

reserva as atribuições existentes dos espectros eletrônicos

de complexos de dltlollgantes e, por outro lado, servem de

estímulo para um est.udo sistemático atravée da

espectroscopia Raman ressonante dessas espécies.

Outro ponto de dificuldade do estudo dos dltio

complexos diz respeito à atribuiç~o da vibraç~o metal

enxOfre, normalmente muito acoplada a modos do deformaç~o de

baixa frequência. O exame dos perfis de excitaç~o mostram

que os modos mais intensificados correspondem às bandas em

475 e 1195 cm-~. Esta ~ltima está sendo atribuida ao

estuiramento C-S, que no íon livre aparece em 1300 cm-~ e

que, seguramente, deve envolver uma particlpaç~o razoável de

estiramento C-C. A banda em 475 cm-~ é de atribuiç~o bem

mais difícil, pois pode corresponder à deformaç~o do anel

ou, eventualmente, a um modo envolvendo significatIvo

acoplamento dos movimentos de deformaç~o do anel e de

estiramento Ni-S. O seu alto gráu de intenslflcaç~o sugere
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fortemente que essa segunda possibilidade seja correta, pois

tento no caso de um TTC ligante--metel, corno metal--ligante,

espera-se urna lntenslficaç~o significativa do modo de

~st.jramento metal--Ilgant.e.

Out.ro ponto que merece destaque é a Int.ensifjcaç~o

muito menor dos modos de estiramento C-O, comparativamente

ao C-S, o que demonst.re que no complexo ainda t.emos um

crom6foro delocalizado, mas que em primeira aproxlmaç~o pode

ser rest.rito ao grupamento NiS~.

lC~idL~lwl~- - Os espect.ros Raman, excltrados pelas

radiações indicadas, est.~o apresentados na Figura 3. O

espectro de absorç~p na regi~o VIs-UV, Juntamente com os

perfCs de excit.aç~o dos modos mais int.ensificados est.~o

mostrados na Figura 4. O especlro eletrônico mostra a

presença de uma banda muito intensa, em 513 nm, com um ombro

em ca. 450 nm, além da banda em 385 nm que está presente

t.ambém nos espectros dos complexos de Ni e Co e pode ser

atribuida à transiç~o interna do ligante. A discuss~o do

espectro eletrÔnico dessa espécie se torna ainda mais

problemática do que no caso do complexo de níquel, devido à

escassez de dados espectrosc6picos para complexos de cobre

com dltloligantes e mesmo para complexos de Cu(II>, de modo

geral.

Os dados aqui obtidos indicam claramente que a banda em

513 nm deve ser atribuida a TTC e, novamente, as bandas mais

int.ensificadas s~o as em 475 e 1200 cm·· t , atribuidas ~

deformaç~o do anel (que provavelmente contém . conlribuiç~o

significativa do est.iramento Cu-S) e estiramento C-S,

respectivamente. A atril)uiç~o t.enlallva das demais bandao se

encontra na Tabela 1. Tanto no caso do [Ni(dtc)g]~- como do

[Cu(dtc)]~- os modos que sofrem intensificaç~o mais

significativa s~o de espécie totalmente simét.rica, o que nos

leva à conclus~o de que o mecanismo envolvido é o de Franck

Condon.
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Fig.4 Espectro de absorção e perfis de excitação Raman para os

modos indicados do Cu(dtc)2- .Para mais detalhes ver o

texto.
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ICQ1d~~1~lm- - Os espectros Raman, excitados pela radiações

indicadas s~o mostradas na Figura 5. O espectro de absorç~o

eletrônico, juntamente com os perfís de excitaç~o dos modos

mais intensificados, est~o apresentados na Figura &.

O espectro eletrônico mostra, além de uma banda em 3G8

nm, atribuida à transiç~o interna do ligante, a presença de

uma banda intensa e larga centrada em ca. 520 nm. A

excitaç~o em resson~ncia com essa transiç~o produz a

intensificaç~o significativa dos modos vibracionais em 1200,

1378 e 1395 cm-~. Novamente, o carater de Te da trarlolç~o

fica evidenciado pelo comportamento Raman ressonante. A

atribuiç~o tentativa dos modos observados se encontra na

Tabela 2. Os valores das frequências das TTC para os

complexos de Ni, Cu e Co, ou seja, G45 nn, 513 nm e 520 nm,

respectivamente, n~o permitem que se estabeleça, sem

ambiguidade, a natureza das TTC, isto é, metal--ligante ou

ligante--metal. Sabe-se que o enxôfre tem maior capacidade

de aceitar carga negativa' do que o oxigênio, o que torna,

pelo menos para Cu(JI) e Ni(II), a possibilidade de TTC

metal--ligante bastante vlével. No entanto, como jé foi

ressaltado [10J, em complexos envolvendo coordenaç~o pelo

enxOfre efeitos pi (retrodoaç~o) não podem ser desprezados,

o que torna particularmente difícil a racionalização dos

espectros eletrônicos.

Acredilamos que esle lrabalho lenha esclarecido alguns

ponlos importantes quanto à natureza dos

metalodiliocroconatos e, por outro lado, lemos agora a

convicç~o da Jlecessidade de um estudo siolemátlco dos

espectros Raman ressonante de complexos coordenados pelo

enxOfre, para se tentar esclarecer um grande n~mero de

aspeclos polêmicos de sua especlroscopla elelrÔnica.
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~ig.6 Espectro de absorção e perfis de excitação Raman para CO(dtc)33-,

para os modos indicados.Para detalhes ver o texto.
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TABELA 1. Frequênclaa Raman (em-i) dos melalodlllocroconalos

e alribuiçUo lenlaliva.

[NI (dlc)~ '-l ....

475 def.anel+eal.Ni-S

550 resp.anel

1195 esl.sim.C-S

1580

esl.C-O

1702

[CU(dlC)~ 1:1-

308

426

475

570

950

1052 esl.C-C

1200

esl.as.C-5

1572

1715

1770 (1200+570)

[Co(dlc)~ :'a-'

320

370

432

480

578

925

1083

1200

1287

1378

1395

1595
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4. INVESTIGAÇXO DA INTERAÇXO DE AMINO~CIDOS COM

BENZOQUINONA ATRAV~S DA ESPECTROSCOPIA RAMAN RESSONANTE

INTRODUÇXO

A Interaç~o de quinonas simples com aminoácidos e

espéclea relacionadas tem sido objeto de muitas

invesligaç~es duranle os dllimo~ 25 anos [1-7). De fato,

Fosler [5) apresentou evldôncla da formaç~o de quinonas mono

e cli-substituidas, enquanto Slifkin et aI. r1-4) afirmam que

a Interaç~o conduz à formaç~o de um complexo de

transferência de carga 1:1. Além disso, tem sido propostos

procedimentos analíticos para a quantificaç~o de aminoácidos

e pept!deos, com base na intensa cor pdrpura que resulta

após a mistura dos reagentes ró,7). Mais recentemente,

Slifkin et aI. r8J investigaram detaJhadamente os efeitos de

concentraç~o, pH e solvente no sistema prolina/p

benzoquinona, domonstrando que num primeiro est6gio tlá de

fato a fOl"maç!o de um complexo de transferência de carga

reversível e que, dependendo das condições, pode ser

estabilizado em maior ou menor extens~o dando lugar,

finalmente, a uma reaç~o irreversível.

Assim, deveria-se esperar que uma longa controvérsia

tivesse chegado ao fim, mas nos dJtimoB anos apareceram

diversas publicações a respeito da interaç~o de aminoácidos

e espécies congêneres com qui nonas, reportando a formaç~o de

anlons radicais semiquinônicos [9-11). É particularmente

intrigante o fato de que as condições experimentais

utilizadas nesses estudos serem muito próximas daquelas onde

o complexo é sabidamente muito estável, no entanto nes~as

investigações mais recentes nada é mencionado com relaç~o à

presença do mesmo. De antem~o, é difícil Julgar a

importancia relativa do radical e do complexo corno espécJes

predominantes em soluç~o, dada a aparente contradiç~o das

::i<jI
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informaç~es disponíveis. Além disso, como a evidência para a

formaç~o do complexo provém do seu especlro eletrÔnico,

enquanto que para o radical a evidência se baseia na sua

deleç~o alravds de EPR, é possível imaginar que 6 crom6foro

responsável pela cor das soluç~es seja o radical, lornado

eslável nas condiç~es empregadas. Dado o grande inleresse de

se esclarecer essa inleraç~o, de enorme .relevancia

biológica, resolvemos utilizar a espectroscopia Raman

ressonante para investigar os sistemas formados por

benzoquinona com prolina, triptofano e glutation e, para

efeilo de comparaç~o, pirrolidina.

PARTE EXPERIMENTAL

Benzoquinona foi sublimada por várias vezes anles do

uso, enquanto que lodos os oulros reagenles, solvenles e

lampões ulilizados eram de grau analílico. As soluções

invesligadas por espectroscopia Raman foram preparadas

dissolvendo-se os reagenles Geparadamenle em água duplamenle

destilada, tamponada em pH 7, e contendo cerca de 5X de

DMSO, de modo a ter uma concentraç~o final dos reagentes da

ordem de 10-~ M. Após algunn minutos uma cor p~rpura torna

se perceptível e a moniloraçBo enpectrofolomélrica moslra

ainda que essas soluções sBo estáveis por vários dias, mesmo

após a irradlaç~o com o laser. Os detalhes do eqUipamento

Raman, espectrofotÔmetro Vls-UV e lasers utilizados Já foram

relatados em capítulo anterior. O sistema

prollna/benzoquinona foi também investigado alravés de

espectroscopia de ressonancia paramagnética de elétrons,

utilizando-se um instrummento BRUKER Er 200D-SRC, nas mesmas

condições ulillzadas para o espectro Raman, porém com a

exclus~o cuidadosa do oxigênio.



RESULTADOS E DISCUSSXO

{do

Os espectros de absorç~o dos 60luç~es investigadas

atr'avés da espectroscopia Raman est~o'mostrados nas FIguras

la a ld e os correspondentes espectros Raman est~o

apresantados nas Figuras 2a a 2d. 00 espectros de EPR para o

sistema prollna/benzoquinona, obtidos em duas concentrações

diferentes s~o apresentados nas Figuras 3a a 3b. As

frequências Raman est~o apresentadas na Tabela 1, Juntamente

com as atribulç~es tentativas.

Como pode ser visto nas figuras la-ld, em todos os

sistemas Investigados está presente urna banda de absorç~o

intensa e larga, cUJo máximo varia multo pouco de sistema

para sistema, ficando próximo de 530 nm. Os espectros Raman

por sua vez mostram uma intensiflcaç~o ressonante de vários

modos vibracIonais, conforme a radlaç~o excItante se

aproxima do máximo de absorç~o. Virtualmente todos os modos

Intensificados podem ser atrlbuldoB à porç~o quinOnlca da

espécie formada. Este é o comportamento usualmente

verificado no caso de complexos n-pi*, onde a doaç~o de

carga OCOl're de um orbital n~o-l igante, local izado

principalmente no átomo de nitrogênio do doador, para um

orbital pi antiligante delocalizado no anel quinônico. De

acordo com os dados termodinãmicos obtidos por Slifkin [8J,

o complexo pode ser considerado como um complexo fraco,

envolvendo um pequeno grau de transferência de carga no

estado fundamental. Por outro lado, os altos valores dos

coeficientes de absortividade molar nescas espécies sugere

um gra\\ de tran8farência de carga substancial, no estado

excitado, o que implica na populaç~o de um orbilal molecular

ant i 1 i gante de loca I i zado no ane I qu i nÔn i co.

Consequentemente, deve-se esperar variações significativas

das dist~nclas interatômicas C=C e C=O no estado excitado, o

que eXI>llca a intensificaç~o dos modos correspondnenles

através do mecanismo de Franck-Condon no efeito Raman

ressonante[13J.
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TABELA 1. Frequênctas Raman (cm-~) e atrlbuiç~o para
complexos moleculares de benzoqulnon~.

BQ/Pro BQ/Pyr BQ/Trp BQ/G I . DQ [14J Descrlç~o [14J

350 370 - - -- _. _. - - _. - - _.
470 470 450 4&0 443(a.. ) b. anel

490 475(b:a",) b. C=O, C=C
550 555 - - - - - - - - - - -
530 - - - - 520 500(b:a",) s.C-C; b.C=O
580 - - 580 585 - - - - - - -

720 - - - - - - - - - - -
775 770(a

5l
) s. C-C

845 - - - - - - -
880 - - - ------

1110 1110 1095 1100 - - - ------
1140 - - - .. - - - - -
1185 - _. .- - 1180 1147(a... ) b. C-li
1215 1220 1200 - - _. - - - - .- - - -
12&0 -- - 1255 12&0 1235(bm.. ) b.C-H,C=O:c.C-C
1310 1315 - - 1310 - - - ------
1340 1335 1350 1355 - - - ------
13&0 13&0 - - - - 1374 (b:l'''') ------
1400 1105 1390 1400 - - - - - - -
1430 1430 1430 - - - - - ------
1500 -- - - - - - - - -
1540 - - 1520 1540 - - - - - - -
1580 1580 1590 1G10 - - - ------
1510 1540 1&20 1540 1514(a.. ) s. C=O, C=C
1&85 1&90 1&85 1590 1&75(a ... ) EJ • C=O, C=C, C'-C

BQ= p-benzoqulnona; Pro= L-pro 1 i na: Pyr= pirrolid"lna
Trp= lriplofano; Gl.= glulaliona
s.= estiramento; b.= deformaç~ode ângulo

66
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Como pode ser vislo na Tabela 1, as frequênclas

vibracionals observadas dependem multo pouco do doador e, em

particular, os valores observados para a plrrolldlnal

benzoquinona concordam bastante bem com os observados para

os sistemas amlnoácldo/benzoquinona, dando suporte adicional

para a natureza n-pl* dos complexos. Os estiramentos C=C e

C=O foram observados por volta de 1635 cm-~ e 1690 cm- j ,

respectivamente, enquanto que na benzoqulnona aparecem em

1614 e 1676 cm- l , respectivamente. Por outro lado, de acordo

com a análise de coordenadas normais realizadas por Glrlando

e PeciJe [14J, esses modos na benzoquinona envolvem grande

mistura das correspondentes coordenadas -Internas, de tal

maneira que, rigorosamente n~o podemos falar em termos de

modoo de estiramento C=C e C=O. A primeira vieta parece

muito estranho que nos complexos essas frequênclas se

desloquem para valores mais altos, uma vez que devemos

esperar um enfraquecimento das ligações no anel qulnônlco,

mas deve-se levar em conta que num sistema com tal grau de

acoplamento é multo difícil prever o efeito de mudança da

natureza da llgaç~o qu(mlca sem uma análise de coordenadas

normais detalhada. As outras frequênclas Raman se

correlacionam bem com aquelas observadas no espectro Raman

da benzoquinona, com exceç~o de uma banda que aparece nos

complexos por volta de 1395 cm- l e que nUo aparece no

espectro da benzoqulnona. O exame de modos n~o ativos da

benzoqulnona, mas cujos valores aDo conhecidos por cálculo,

n'ão acusa a presença de nenhum destes nas vizinhanças

daquela banda.

Exi~tem diversas evidências que nos levam a descartar a

possibilidade dos radicaIs semlqulnônlcos serem as espécies

predomeinantes resultantes da Interaç~o de aminoácidos com

qui nonas. Primeiramente, o radlcal-§nion semiqulnônlco foi

previamente investigado por espectroscopia óptica [15J e sua

absorç~o de mais baixa energia reportada em ca. 428 nm. Em

segundo lugar, seu espectro Raman [16J é completamente

diferente dos obtidos no presente estudo, mostrando
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deslocamentos de frequ6ncla apreciáveis, comparativamente à

benzoquinona. AI~m disso, como pode Ber vislo na Figura 3a,

o especlt·o de EPR do sistema prollna/benzoqulnona, obtido

nas mesmas condições empregadas para a obtenç~o do espectro

Raman, mostra um sinal fraquíssimo, pr6ximo ao limite de

sensibilidade do instrumento, enquanto que, num outro

experimento onde a concentraç~o foi aumentada 10 vezes, foI

possível observar um sinal cujo padr~o é o esperado para

radicais semlquinônlcos (fig. 3b). A integraç~o do sinal

mostrou que nessa situaç~o a concentraç~o de radical pode

ser estimada em ca. 10-7 M, sendo que ap6s 48 h n~o era mais

possível detectar qualquer sinal, embora a banda em 530 nm

ainda estivesse presente com Intensidade compar~vel com a

inicial.

Resumindo, podemos dizer que os resultados obtidos no

presente estudo confirmam evidências anterIores [4, 6-9J de

que em baixas concentrações de aminoácidos o complexo de

transferência de carga d de longa a espécie mais relevante

em soluç~o, sendo também possível Inferir estabilidade

substancial do complexo na faixa de concentraões empregada.

Acima de tudo, acreditamos ser agora possível descartar

defillilivamente o radical semiquinônico como a espécie

cromof6rica principal, resultante da interação de

aminoácidos com quinonas, apesar de sua presença em

concentrações extremamente baixas. Portanto, ao sa avaliar a

relev§ncia biológica dassa Interaç~o, deve-so lavaI' em conta

que em sistemas biol6glcos as concentrações envolvidas s~o

multo mais próxImas daquelas usadas no presente estudo, onde

o complexo é definitivamente a espécie mais relevante.
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5. INVESTIGACXO RAMAN RESSONANTE DE COMPLEXOS DE

MEI5ENHEIMER DERIVADOS DO 1,3,5-TRINITROBENZENO

INTRODUCXO

No início do século, Jackson e Gazzolo [1J investigaram

a reaç~o entre éteres plcríllcos e alc6xldos, propondo a

formaç~o de uma espécie de complexo cuja eclrulura foi

elucidada logo ap6s por Meisenheimer, com base em evidências

químicas [2J. Tais complexos, alualmenle conhecidos como

complexos de Meisenhelmer, s~o na verdade espécies sigma

ani8nicas formadas pela adlç~o covalenle de um nucle6filo

forte num álomo de carbono de um substralo aromállco ou

heleroaromálico elétron deficienle. ~ bem conhecido que a

estabilidade de tais espécies depende crilicamente de vários

fatores, tais como, solvenle, temperatura, nalureza dos

substiluintes no substrato, etc. Assim sendo, várias dess~s

espécies s~o surpreendentemenle estáveis, enquanto que

outras seriam melhor definidas como intermediários de

reaç~o.

Durante os últimos 30 anos, o interesse em lais

espécies foi dramaticamente intensificado, pela suspeila de

que poderiam ser intermediários em reações de substitulç~o

nucle6fila, envolvendo substratos aromálicos alivados e

grupos de partida eficientes. Nesse contexto, muitas

investigações de ressonancia magnética nucle~r, além de

estudos termodinamicos e cinéticos foram realizados, tendo

essa alividade subslancial sido objeto de diversos artigos

de revis~o [3-5J. As reações de di e trinltroaromátlcos com

nucle6fllos forles se acham enlre as mais detalhadamenle

investigadas, com relaç~o à formaç~o de complexos de

Meisenheimer, pois nesses casos a presença de vários grupos

elétron atraentes parllcularmente eficientes, no subslralo,

confere grande estabilidade aos complexos. Oulro aspecto
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Interessante dos complexos de Melsenhelmer de

nitroaromáticos é a intensa cor vermelha de suas soluç~es,

fato que foi usado para a detecç~o de nitroaromátlcos no

nível de nanogramas [ó,7J. Tal cor é o resultado da presença

de duas bandas de absorç~o Intensas na regl~o do visível,

cuja Interpretaç~o foi objeto de inveetlgaç~o te6rica

detalhada [8J. Por outro lado, a espectroscopia vlbraclonal

parece ter sido muito pouco utilizada na investigaç~o dessas

espécies e, pelo que pudemos constatar, a única invesligaç~o

detalhada [9J, através da espectroscopia no Infravermelho,

envolveu o sistema 1,3,5-lrinllrobenzeno/CN-, mostrando que

na formaç~o do correspondente complexo de Melsenhelmer

existe um substancial deslocamento das frequênclas de

estiramento NO~ para valores menores. Nesse mesmo trabalho é

chamada a atenç~o para a necessidade de utlllzaç~o da

espectroscopia Raman para complementar as informações no

Infravermelho. Entretanto, n~o tivemos conhecimento de

nenhum estudo envolvendo espectroscopla Raman, raz~o pela

qual decidimos realizar tal estudo em complexos de

Meisenheimer derivados de 1,3,5-trinitrobenzeno (THB) e

diversos nucle6fllos amínicos de Inleresse biol6gico, como

albumina, prolina, triptofano e, para efeito de coroparaç~o,

pirrolldina. Nosso objetivo foi n~o s6 de complementar as

Investigações no infravermelho mas, principalmente, explorar

o efeito Raman ressonante, uma ferramenta muito ~til na

caracterlzaç~o do grupo crom6foro.

PARTE EXPERIMENTAL

Todos reagentes utilizados foram de grau analítico, com

exceç~o da albumina, que correspondeu à fraç~o V do soro

bovino. As soluç~es foram preparadas admitindo-se uma

estequeometrla 1:1 do substrato para o nucle6fllo, ambos

tipicamente numa concentraç~o 10-3 M. O solvente foi uma

mistura DMSO/água, o uso do DMSO sendo Justificado pelo

aumento de estabilidade resultante [10J. A reaç~o foi
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acompanhada atrav~s do aumento da intensidade da banda de

absorç~o em 5GO nm, o equilíbrio sendo atingido ap6s cerca

de 30 minutos da mistura dos reagentes. O equipamento

espectrosc6plco foi descrito em capítulo anterior, tendo

sido empregadas soluç~es novas para cada radlaç~o excitante,

afim de minimizar os efeitos da decomposição dos complexos.

A monitoraç~o do espectro vls-UV das soluções antes e depois

da irradlaç~o mostrou que a decomposição era desprezível,

durante o tempo de varredura de cada espectro. As

Intensidades Raman foram medidas como alturas de pico,

tomando bandas convenlerites do DMSO como padr~o Interno.

A principal dificuldade na obtenç~o dos espectros Raman

foI devIdo à forte fluorescência presente em todos os

espectros excitados com radiações de comprimento de onda

acima de 488,0 nm. Felizmente, para os espectros excitados

com as linhas em 457,9 e 488,0 nm o nível de fluorescência

foi suficientemente baixo, de modo a permitir a obtenç~o de

espectros confiáveis e reprodutíveis. Consequentemente,

somente foi possível investigar o comportamento ressonante

com relação à transiç~o eletrÔnica mais energética.

RESULTADOS E DlSCUSS~O

Os espectros Raman dos complexos de Melsenhelmer

Investigados, excitados pelas radiaç~es Indicadas, est~o

apresentados na Figura 1 (a-d), enquanto que a Figura 2 (a e

b) mostra os espectroa Raman do TNB s61ldo e em soluç~o de

DMSO, respectivamente. Os espectros de absorç~o dos

complexos são apresentados na Figura 3 (a-d) e a Tabela 1

lista as frequências Raman Juntamente com as atribuiç~es

tentativas para os modos mais característicos.

Como pode ser visto na Fig. 3, em lodos os casos o

espectro de absorç~o mosLra a presença de duas bandas

intensas e largas, cujos m~xlmos, excetuando-se o complexo

de plrrolidina, est~o por volta de 4GO e 5GO nm. De acordo
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TABELA 1. Frequênc1as Raman (cm-~) e atrtbutç~o tentativa
para TNB e seu complexo de Me1senhelmer*.

TNB

380 e'
470 e"
540 e'
740 e"

765 e'
840 a ..

,

935 e'

1010 a .. ,

1075 e'
1195 a .. ,

1375 a:L ,

1360 e'

1560 e'
1G35

TNB complexado

390
425
565
730

775
805
940

10GO

1175

1255
1620

Atr i bu i ç'ão·"

def.t.p. CNO + def. anel
def. anel + torç'ão do anel
def. CVO + def. anel
der.t.p. CCN + der.t.p. CNO
+ est.as. NOroz
der.1.p. NOa + der. anel
def.s. NO~ + est.s. NO~

est.s. NOg + este anel
+ este CN
resp. anel
def.1.p. CCH + este CN
este anel + este CN
+ est.s. NO g

est.s. NO~ + def.i.p. NO~

+ este CN
este anel + der.t.p. CCN
+ der.t.p. CCH
est.as. NOroz + este anel
este anel

* Sendo as frequênclas para todos complexos Investigados
aproximadamente Iguais, Domente um conjunto de valores á
apresentado.

• atribuição tentativa baseada na ref. (12J.
est.= estIramento. def.i.p.= deformaç'ão no plano.
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com cálculos de orbitais moleculares [8J, tais bandas podem

ser atrlbuldas à translç~es de transferência de carga de

eletrons pl, localizados principalmente no anel aromático,

para orbitais vazios localizados principalmente nos grupos

NO~. Corno pode ser visto na Figura 1 <a-d>, a excitaç~o em

457,9 nm, que está em resson~ncia com a transiç~o em 4&0

nm, produz em todos os casos a intensificaç~o de vários

modos vibracionais, mesmo quando a comparaç~o é feita com os

espectros excitados em 488,0 nm, que está ligeiramente fora

da ressonftncia. A banda em 805 cm-~ se mostra

particularmente intensificada e numa extens~o menor, as

bandas em 1175 e 1&20 cm-~.

Como pode ser visto na Tabela 1, a banda em 805 cm-~ 4

atribuida a um modo envolvendo principalmente a deformação

simétrica no plano do grupo NO~, a banda em 1175 cm-~ a um

modo envolvendo principalmente o estiramento simétrico do

NO~ e a banda em 1&20 cm-~ a um modo envolvendo

principalmente a respiraç~o do anel aromático. Em outras

palavras, os modos intensificados sugerem que a transição

eletrÔnica em quest~o possa ser descrita em termos de um

crom6foro que inclui o anel aromático e os grupos NO~.

Nesta altura, ~ Interessante correlacionar os presentes

resultados com aqueles reportados previamente no estudo no

Infravermelho do sistema TNB/CN- [9J, onde os autores

observaram bandas novas e intensas, em 1230 cm-~ e 1190

cm-~, atribuldas a modos de estiramento do NO~ derivados de

modos de espécie e' do TNB em 1540 e 1345 cm-~. A partir dos

resultados os autores também sugerem que a simetria D~h do

TNB é aproximadamente preservada no complexo, uma vez que

n~o observam no espectro nenhum dos modos Raman ativos do

complexo. Por outro lado, no presente estudo todos os modos

observados no espectro Raman se mostraram como totalmente

simétricos, de acordo com as medidas de polarização, o que é

uma forte evidência de um abaixamento de simetria,

provavelmente para C~. A banda em 805 crn-~, fortemente
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inlensificada, pode ser correlacionada com a que aparece em

840 cm- S no especlro Raman do TNB, de esp~cle as', enquanlo

que a banda em 1175 cm- S pode ser correJaclonada com a que

aparece em 1375 cm- s , de espécie e', ou com uma de espécie

as', do TNB, em 1181 em-S. Por sua vez a banda em 1255 cm-s,

nos complexos, pode ser correlaclonada com a banda em 15&0

cm- l no TNB, que de acordo com a análise de coordenadas

normais [12J pode ser alribuida a um modo envolvendo,

principalmente, o esllramento assimétrico do NO~ e

esliramenlo do anel. Os deslocamenlos de frequência,

baslanle pronunciados, nos esliramenlos slmélrlco e

asslmélrlcos do NO~, observados no presenle esludo,

correlacionam mullo bem com aqueles observados no slslema

TNB/CN'-, atrav~s de especlroscopla no Infravermelho. Esses

deslocamenlos pronunciados podem ser facllmenle

compreendidos com base nos cálculos de orbitais moleculares,

que Indicam haver no complexo uma subslanclal concentraç~o

de carga negallva nos nilro grupos [8J.

Resumindo, a excllaç~o d6s espectros Raman em

resson~ncla com a translç~o eletrônica em 4&0 nm, nos

complexos de Meisenhelmer investigados, causa uma apreciável

Inlenslflcaç~o da deformaç~o no plano do NO~ e, numa menor

extens~o, de outros modos vlbraclonals envolvendo

estiramento do N02 e respiraç~o do anel, todos de espécie

lotalmente simétrica. Esses resultados Indicam que no estado

excitado os paramelros geom~tricos do grupo NO~ s~o os mais

significativamente alterados, dando origem a intensificaç~o

ressonante atrav~s do mecanismo de Franck-Condon. Por oulro

lado, n~o foi possCvel observar nos espectros Raman dos

complexos bandas atribuíveis aos nucle6filos, o que pode Ber

compreendido se levarmos em conta que a delocallzaç~o

eletrônica fica restrita ao anel aromálico e aos nitro

grupos. O fato dos especlros eletrônico e vlbraclonais

serem, numa boa aproxlmaç~o, Independentes do nucle6fllo

lambém pode ser entendido nos mesmos termos.
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Acreditamos que o presente estudo tenha mostrado

claramente que a espectroscopla Raman ressonante possa ser

uma das t~cnlcas Importantes para ldentificaç~o e

caraclerizaç~o desses importantes intermediários de reaç~es

de subslituiç~o nucle6flla aromática.
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