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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos cinco anos, o autor tem estudado os espectros vibra-

cionais de anidridos carboxílicos cíclicos, tais como, anidrido 

ftálico 1 ,2, anidrido tetrac1oroftá1ico 1 , anidrido tetrabromoftá1ico 1 , 

anidrido tetraiodoftálico 1
, dianidrido pirome1itic0 3 e trianidrido 

melítico~, usando os métodos de espectroscopia vibracional Raman e 

infravermelho e os tratamentos de análise de coordenadas normais. 

Os estudos vibracionais de imidas carboxílicas cíclicas são agora 

muito interessantes em relação aos anidridos carboxí1icos cíclicos 

porque as moléculas de anidridos e imidas são isoeletrônicas. 

l-a. Histórico 

A natureza das ligações químicas do sistema O=C-Y-C=O, onde Y ê 

O, N, NR ou CH2 , foi estudada por diversos autores aplicando a 

técnica de espectroscopia vibracional molecular, e os dados dos espec-

tros observados foram discutidos e interpretados por movimentos de 

elétrons do sistema TI. 

O primeiro estudo surgido no "Chemical Abstract" foi realizado 

por Hartley e Hedley 5 para compostos de anidrido ftálico e ftalimida 

utilizando a técnica de espectroscopia ultravioleta, os quais mostra-

raro que o sistema O=C-NH-C=O da ftalimida é mais estável em solução 

etanólica do que o sistema o=c-o-c=o do anidrido ftálico. Em 1937, 

Kohlrausch, Skrabal, Kahovec e Mardaschew 6 ,7,8 estudaram os espectros 

vibracionais Raman dos anidridos maleicos usando uma lâmpada de mercú-

rio para excitar as amostras e os resultados observados foram discuti-
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dos em relação à tensão do anel da molécula. As estruturas molecu-

lares do anidrido ftãl ico, anidrido succínico, f tal imida e succi 

nimida foram estudadas considerando-se os momentos dipolares medidos 

em solução de benzeno ou 1,4-dioxan0 9 ,lO. 

Em 1952, Tschamber e Leutner 11 fizeram medidas no espectro 

infravermelho de compostos orgânicos contendo grupos -coc-, -COC=, 

=COC= e -COCOC-, e discutiram as vibrações de estiramento c-o 

simétrico e assimétrico. Chiorboli e Mirone 12 estudaram os 

espectros Raman e infravermelho de maleimida, relatando a existência 

de dois tipos de bandas de estiramento N-H, um devido a ligação N-H 

da molécula livre e outro em virtude da ligação N-H da molécula 

formando ponte de hidrogênio . Em 1955, Cooke 13 mostrou que a 

separação característica de duas bandas de absorção do grupo carboníli 

co no espectro infravermelho, pode ser uma função da estrutur~ molecu-

lar. Em 1956, Ke1lie, O'Sullivan e Sadler 14 apresentaram as 

correlações de freqUências vibracionais em moléculas orgânicas hetero-

cíclicas e concluíram ser esperada uma ponte de hidrogênio intermolecu 

lar para a fta1imida em solução de clorofórmio. 

Figura 1-1 

Estruturas de ressonancia 

(a) 

(b) 

(c) 

Para - . varlOS 

O=C-Y-C=O 

O=C-Y=C-õ 

Õ-C=Y-C=O 

anidridos e 

(covalente) 

(iônica) 

(iônica) 

imidas carboxílicos cíclicos e nao 

cicl icos, os espectros vibracionais Raman e infravermelho mostraram 

duas bandas características na regiao de freqfiência do grupo carboníli 

co. Em 1956, Jones e Sandor deram a primeira explicação dessa separa-

çao, considerando as estruturas de ressonancia conforme a Figura 1-1, 
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e foi discutido que as bandas desdobradas podem ser atribuídas às 

vibrações de estiramento do grupo carbonílico em fase e fora de fase 

originadas da interação entre duas ligações carbonílicas atraves do 

sistema de eletron n15 Em 1958, Be llamy publ icou um livro "Infra-

red Spectra of Complex Molecules" e neste livro, introduziü o modelo 

de estrutura de ressonância iônica para explicar o desdobramento da 

banda de estiramento C=016. Todavia, em 1960, Bellamy, Connelly, 

Philpotts e Williams estudaram os espectros infravermelho de anidri-

dos e perõxidos, e chegaram a conclusão que a banda de desdobramento 

é devido ao efeito de acoplamento mecânico vibracional 17 . Por outro 

lado, Mirone e Chiorbóli estudaram os espectros Raman e infravermelho 

de anidrido maleico e interpretaram o desdobramento da banda de estira 

mento c=o utilizando os efeitos de estabilização de potencial pela in-

teração das estruturas de ressonância iônica com a vibração de- estira-

mento carbonílico fora de fase 1 8 ,19. 

Para descobrir a natureza do desdobr~ento de estiramento C=O, 

diversos trabalhos experimentais foram realizados usando a técnica de 

espectroscopia vibracional. Em 1959, Dauben e Epstein estudaram as 

intensidades nos espectros infravermelho das bandas de estiramento c=o 

na região de freqUência de 1750 a 1850 -1 
cm de anidridos de ácidos 

carboxílicos, usando os parâmetros DL (densidade óptica de banda de 

freqUência mais baixa), DH (densidade óptica de banda de freqUência 

mais alta) e DL/DH (razão entre intensidades das duas bandas obser

vadas) 2 o. Eles concluiram que o dub le te é principalmente originado do 

acoplamento entre duas vibrações carbonílicas e, no caso do anidrido 

cíclico, a constrição produzida pela formação do anel pode aumentar o 

ângulo entre os dois grupos carbonílicos, tendo como limite um arranjo 

col inear. A banda de freqUência mais alta do dublete pode ser atri-

buida à vibração em fase, por causa da diminuição da intens idade do 

espectro infravermelho com o cancelamento do momento dipolar de liga-
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çoes carbonílicas . Uno e Machida es tudaram, em 1962, as freqUências 

vibracionais do sistema O=C-NH-C=O característico para as succinimidas 

e maleimidas no estado cristalin021
• Bassignana, Cograssi, Polla-Mat 

tiot e Gillio-Tos também estudaram as imidas carboxílicas cíclicas na 

regiao de estiramento carbonílic022
• A relação entre os dados dos 

espectro infravermelho e dos momentos dipolaresfoi estudada por Lee 

e Kumler 23 para imidas e anidridos aromáticos. Neste estudo, foi 

mostrado que há menos ressonancia nos anidridos do que nas imidas. Em 

1962, Bakhshiev introduziu uma consideração teórica e um método geral 

para determinar o momento dipolar e o ângulo entre dois momentos 

dipolares usando os dados experimentais obtidos do espectro infraver-

melho 24 • Em 1963, Bobrov e Sobolev mediram o grau de depolarização de 

bandas observadas dos estiramentos carbcnílicos do anidrido maleico e 

mostraram que as duas bandas podem ser atr i bui das como vibraç; es funda 

mentais simétricas e assimétricas 25
• 

Em 1964, Matsuo 26 correlacionou as bandas observada& de estira-

mentos carbonílicos nos espectros infravermelho de algumas imidas 

cíclicas com um anel de cinco membros. Pelo menos duas bandas de 

estiramento C=Q foram observadas em todos os casos, sendo que a banda 

de freqUência mais baixa é sempre mais intensa no espectro infraverme-

lho do que a banda de freqUência mais alta. A banda de freqUência 

mais baixa de imidas carboxilicas cíclicas ê fortemente afetada pela 

substituição no átomo de nitrogênio em virtude de: (a) doação de 

elétron do átomo de nitrogênio e (b) impedimento estérico no anel de 

cinco membros. A banda de freqUência mais alta ê muito menos ~ 

sens~-

vel a estes fatores. 

Em 1965, Popov, Khomenko e Shorygin discutiram a separaçao 

de duas bandas de desdobramento de estiramento carbonilico e sugeriram 

a importância do valor anormal da constantes de força não-diagonal que 

é definida como sendo a interação de duas ligações carbonílicas 
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distantes 27 . 

Vários estudos de intensidade das bandas observadas foram realiza 

dos a partir de 1966 e discutidos usando a delocalização de elétrons 

para as vibrações de estiramento c=o e usando os termos de ponte de 

hidrogênio para as de estiramento N_H28,29,30,31,32,33,3~,35,36,37. 

Cyvin e Cyvin38 fizeram o primeiro tratamento de análise de 

coordenadas normais do anidrido carboxílico cíclico nas vibrações no 

plano e também calcularam as amplitudes médias de vibrações para todas 

as distâncias interatômicas. 

Em 1971, as bandas observadas nos espectros infravermelho e Raman 

do anidrido maleico foram classificadas nas espécies de simetria, me-

dindo o fator de depolarização no espectro Raman 39 • Foram ainda dis-

cutidas neste trabalho as deformações C-H ou C-D no plano e os estira

mentos C-o. No mesmo ano, Baranska, Christensen, Nicolais~n, Niel 

sen e Klaboe~o estudaram os espectros Raman e infravermelho do anidri

do maleico na região de baixa freqUência e confirmaram as ~tribuições 

vibracionais previamente feitas. 

l-b. Estudos mais Recentes 

o tratamento completo de análise vibracional dos anidridos e imi-

das carboxílicos cíclicos foi realizado apenas para anidrido malei-

co e seu deutero derivado, até 1970. 

Em 1972, os estudos vibracionais minuciosos destes compostos 

foram estendidos ao anidrido cloromaleico e anidrido bromomaleico~l e 

anidrido dicloromaleico e anidrido dibromomaleico~2 por Rogstad, Kla

boe, Cyvin, Cyvin e Christensen, relatando não somente os espectros Ra 

man e infravermelho mas também a análise de coordenadas normais. 

Konarski~3 explicou as bandas desdobradas de estiramento c=o 
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pela teoria da perturhação, em 1972, mas Ernstbrunner estudou as 

bandas do estiramento C=Q nos espectros infravermelho cujas freqHên-

cias e intensidades dependem do solvente e concluiu que o desdobramen

to das bandas é devido a ressonância de Fermi~4. 

Em 1974, os espectros vibracionais do anidrido maleico foram estu 

dados por Rogstad, Klaboe, Branska, Bjarnov, Christensen, Nico1aisen, 

Nie1sen, Cyvin e Cyvin para três moleculas isotópicas aplicando a re

gra de produto~5. Em 1975, tratamentos similares foram usados para 

discutir os espectros vibracionais de N-h-maleimida, N-d-maleimida e 

N-Cl-maleimida46,~7. 

Como foi mencionado acima, alguns tratamentos completos dos espe~ 

tros vibracionais Raman e infravermelho foram feitos para os anidridos 

e imidas carboxílicos cíclicos, mas foram limitados a anidridos 

maleicos e maleimidas. T amb em , as vibrações de estirame~to C=o 

foram discutidas considerando apenas o sistema Q=C-Y-C=Q, onde Y é o, 

NR, NO ou NC1. 

Em 1975, Rase, Kawai e Sala 3 relataram os espectros Raman e ~n

fravermelho do dianidrido piromelítico e mostraram que as quatro liga

çoes c=o são acopladas através da ligação delocalizada TI incluindo o 

anel benzênico. Para o trianidrido melitico, Rase e Sala também dis-

cutiram as freqaências de estiramento carbonilico considerando os 

termos de estrutura de ressonancia com o anel benzênico. Em 1976, 

esta consideráção foi confirmada pela análise de coordenadas normais e 

atribuições vibracionais para o anidrido ftálico por Rase, Davanzo, 

Kawai e Sala2
• 

l-c. Neste Trabalho 

Muitos estudos sobre as vibrações normais do sistema Q=C-Y-C=O 
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foram realizados para os anidridos carboxílicos cíclicos, mas poucos 

trabalhos foram feitos para as imidas carboxílicas cíclicas. Para 

discutir a natureza das ligações químicas, é muito conveniente estudar 

as imidas com os anidridos, por que ambas são moléculas isoeletrônicas. 

Neste estudo, os espectros vibracionais infravermelho e 

Raman são analisados para os compostos de N- h-f tal imi da, N-d-ftalimi 

da, ftalimida de potássio, N-h-tetracloroftal i mida , N-d-tetracloro

ftalimida , tetracloroftalimida de potássio, N-h- t et r abromoftalimida, 

N-d-tetrabromoftalimida, tetrabromoftalimida de potássio , N-h-tetra

iodoftalimida, N-d-tetraiodoftalimida e tetraiodoftalimida de potássio 

comparando com os de anidrido ftálico, anidrido tetracloroftalico, a

nidrido tetrabromoftalico e anidrido tetraiodoftalico. Para confirmar 

e discutir as atribuições vibracionais tentativas, as analises de co

ordenadas normais são tambem feitas e as ligações químicas da~ molecu

las acima mencionadas são discutidas usando as constantes de força 

obtidas. Outras analises vibracionais são realizadas considerando as 

funções potenciais moleculares usando os dados obtidos de 

infravermelho e Raman. 
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2 • PARTE EXPERIMENTAL 

2-a. Compostos Quimicos 

Os compostos quimicos das ftalimidas e seus tetrahalo-derivados 

utilizados neste trabalho foram obtidos das seguintes maneiras: 

N-h-ftaZimida (THFI-H), C6H4(CO)2NH, foi preparado aplicando um 

metodo muito comun e descrito na literatura l
• O anidrido ftálico foi 

fundido com pequeno excesso de hi droxido de amôni o em solução aquosa, 

durante duas horas para completar a reação. A seguir, foi resfriado 

ate a tempe~atura ambiente e obtido THFI-H sólido de alta pureza. 

Este mesmo composto, THFI-H, foi obtido comercialmente da- Nakarai 

Chemicals Ltd. (extra-pure reagent) e purificado por sublimação. Os 

espectros infravermelho das duas amostras foram registrados nas mesmas 

condições e comparados minuciosamente, mas não foi observada nenhuma 

diferença. N-d-ftaZimida (THFI-D), C6H4(CO)2ND, foi preparado re 

fluxando THFI-H com o solvente C2H
S

OD. Este procedimento foi repetido 

ate desaparecer a banda de estiramento N-H do espectro infravermelho. 

Utilizando-se D20 ao inves de C2HSOD, foi necessário repetir o proces

so diversas vezes para obter quase 100% de troca. Ft al i mi da de potás-

sio (THFI-K), C6H4(CO)2NK, foi preparado usando o metodo descrito 

na literatura2
, a partir dos reagentes THFI-H e KOH, e C

2
H

S
OH como 

solvente. THFI-K foi tambem obtido comercialmente da Nakarai Chemi-

cals Ltd. (extra-pure reagent) e os espectros infravermelho destes fo-

ram registrados e comparados com detalhes nas mesmas condições. 

N-h-tetracZoroftaZimida (TCFI-H), C6C14(CO)2NH, e N- h- tetra-

bromoftaZimi da (TBFI-H), C6Br4(CO)2NH, foram obtidos comercialmente 

da Aldrich Chemical Co., Inc. e os espectros vibracionais Raman e 



12. 

infravermelho foram obtidos sem recristalizações. Por outro lado, 

N-h-tetraiodoftaZimida (TIFI-H), C6I4(CO)2NH, foi preparado fazendo 

a reação entre anidrido tetraiodoftálico e formamida, usando o 

nitrobenzeno como solvente térmic0 3
• A pureza dos compostos, TCFI-H, 

TBFI-H e TIFI-H, foi examinada analisando as bandas observadas de 

estiramento c=o simétrico e assimétrico nos espectros infravermelho e 

não foi observada a existência de impurezas devido ao anidrido tetra-

cloroftálico, anidrido tetrabromoftálico e anidrido tetraiodoftálico, 

respectivamente. 

Foram preparados os compostos, N-d-tetraaZoroftaZimida (TCFI-D), 

C6Cl 4 (CO)2ND , N-d-tetrabromoftaZimida (TBFI-D), C6Br4(CO)2ND, e 

N-d-tetraiodoftaZimida (TIFI-D), C614(CO)2ND, refluxando os compostos 

policristal,inos de TCFI-H, TBFI-H e TIFI-H, respectivamente, com 

C
2
H

S
OD como já foi descrito para obter o composto THFI-D. ~ O mesmo 

procedimento foi repetido várias vezes, mas os espectros infravermelho 

destes compostos mostraram sempre bandas de estiramento N-H e estira-

mento N-D nos mesmos espectros, indicando que as deuterações nao 

foram completas. 

TetraaZoroftaZimida de potássio (TCFI-K), C6Cl4(CO)2NK, tetra-

bromoftaZimida de potássio (TBFI-K), C6Br4(CO)2NK, e tetraiodo-

ftaZimida de potássio (TIFI-K), C6I4(CO)2NK, foram preparados apli

cando uma reação semelhante a utilizada para preparar THFI-K partir de 

THFI-H, e como solvente foi usado C2HSOH para o primeiro composto e 

d · d . 4 ~oxano para os ema~s . 

As purezas de THFI-H, TCFI-H, TBFI-H, TIFI-H, THFI-K, TCFI 

-K, TBFI-K e TIFI-K foram testadas aplicando-se o metodo espectros 

côpico. As análises elementares de C, H, e N destes foram feitas no 

Laboratório de Microanálise do Instituto de Química da Universidade de 

são Paulo. Os resultados em percentagem estão dentro do erro experi-

mental como sao mostrados na Tabela 2-1. A pureza dos compostos, 
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THFI-D, TCFI-D, TBFI-D e TIFI-D, foi verificada somente pelo metodo 

espectroscópico. 

Tabela 2-1 

Resultados da análise elementar de C, H e N 

%C %H %N 

cale. obs. cale. obs. cal e. obs. 

ATHF 64,87 64,61 2,72 2,72 

ATCF 33,61 33,66 

ATBF 20,72 20,66 

ATIF 14,74 14,69 

THFI-H 65,31 65,59 3,43 3,47 9,52 9,53 

TCFI-H 33,73 33,64 0,35 0,36 4,9'1 5,05 

TBFI-H 20,77 21,30 0,22 0,25 3,03 2,94 

TIFI-H 14,77 14,90 0,15 0,18 2,15 1,99 

THFI-K 51,88 51,22 2,18 2,40 7,55 7,33 

TCFI-K 29,75 30,81 4,34 3,96 

TBFI-K 19,19 18,75 2,80 2,87 

TIFI-K 13,95 14,53 2,03 1,73 

2-b. Espectros Raman 

Os espectros vibracionais Raman dos compostos de ftalimidas 

foram registrados para amostras po1icristalinas em tubos de vidro 

capilares ou prensado em pastilhas, na regiao de freqUência de 4000 a 
-1 _ 

50 em usando o espectrometro Jarrell-Ash Modelo 25-300. Como 

linhas excitantes, foram utilizadas as radiações de 488,0 nm (azul) e 
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514,5 rum (verde) de um laser de íon de argônio e a de 647,1 rum (verme-

lho) de um laser de íon de criptônio. As freqUências observadas foram 

. . - -1 medldas com uma preclsao de 2 cm . 

Foi tentado registro do espectro Raman polarizado da amostra fun-

dida de THFI-H usando um sistema de cela a alta temperatura, mas não 

foi obtido bom espectro Raman em virtude da fluorescência, motivada 

pela deco~posição da amostra fundida de THFI-H dada a dificuldade de 

controle de alta temperatura para o sistema de cela usado neste traba-

- ~ o 5 lho. O ponto de fusao da THFI-H e 238,0 C. Para os outros compostos 

de ftalimidas, não foram registrados os espectros Raman das amostras 

fundidas, porque seus pontos de fusão sao maiores que 3000 C. 

Os espectros Raman das amostras gasosas nao foram obtidos, porque 

os pontos ~e ebulição das ftalimidas estudadas sao muito altos e as 

pressoes de vapor muito baixas. 

Estes compostos se dissolvem em solventes orgânicos, particular-

mente os aromáticos, formando complexos de transferência de carga, 

cujos espeçtros vibracionais apresentam deslocamentos das bandas 6 ,7,8. 

É tambem muito difícil separar ou classificar as bandas observadas dos 

complexos de transferência de carga aromáticos entre bandas de ftali-

midas e de solventes. Assim, medidas de polarização de espectro Raman 

de soluções nao auxiliam nas atribuições das bandas observadas das f ta 

limidas. 

2-c. Espectros Infravermelho 

Os espectros vibracionais infravermelho dos compostos das ftali

midas foram registrados na região de freqUência entre 4000 e 160 cm-l , 

usando o espectrofotômetro Perkin-Elmer Modelo IR 180. As amostras 

foram preparadas pelo metodo de "mull" com Nujol, Fluorolube, Kel-F e 
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hexacloro-l,3-butadieno, entre duas placas de KRS-5, CsI ou polietile-

no. Para os compostos TCFI-K, TBFI-K e TIFI-K, os procedimentos de 

preparaçoes das amostras para obtenção de espectros infravermelho para 

amostras policrista1inas foram realizados numa camara seca em atmos-

fera de nitrogênio. 

As freqUências das bandas observadas foram corrigidas consideran-

do-se as bandas caracteristicas do filme de poliestireno e do " mull" 

de indeno. A precisa0 na medida das freqUências dos espectros infra-

vermelho está dentro do limite de 2 cm- l na região de freqUência de 

-1 -1 - -1 4000 a 2000 cm e de 3 cm na regiao de 2000 a 160 cm Os 

- -1 espectros obtidos na regiao de 200 a 160 cm foram registrados nas 

condições de alto ganho. 

Os espectros infravermelho das amostras fundidas, gasosas e 

soluções nao foram obtidos, pelas razoes já mencionadas para < spectros 

Raman. 
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3. ATRIBUIÇÕES VIBRACIONAIS 

3-a. Estruturas Moleculares 

As análises estruturais pelo metodo de raio-X foram feitas apenas 

para os compostos ATCF 1 e ATBF 2
• Para os compostos ATHF 3 ,4,S e 

THFI-H 6
, foram estudados os parâmetros cristalinos aplicando metodo de 

raio-X 
~ 

para amostras em po. Os dados estruturais destes compostos 

mostraram que as estruturas moleculares destes nao tem qualquer elemen 

to de simetria no estado cristalino. Ainda, nenhuma informação com 

relação a e$trutura dos demais compostos tratados neste trabalho ê co-

nhecida mesmo dentro de metodos como, por exemplo, difração de .raio-X, 

difração de elétron e espectroscopia de microonda. 

Considerando-se que as estruturas m01eculares dos anidridos 

succinicos e maleicos sao planares na fase gasosa 7 ,8, as estruturas 

moleculares de ATHF, ATCF, ATBF e ATIF podem ser pensadas como 

planares com aproximaçao de molecula livre, como já foi discutido an-

teriormente 9 e as simetrias moleculares sao consideradas C
2v 

para 

realizar as análises vibracionais dos espectros infravermelho e Raman 

observados, embora as simetrias locais de ATHF, ATCF e ATBF nao 

pertençam ao grupo de ponto C2 no estado cristalino. v . As moleculas de 
.f 

THFI-K, TCFI-K, TBFI-K e TIFI-K são isoeletrônicas em relação a 

ATHF, ATCF, ATBF e ATIF, respectivamente, podendo desta forma, 

ser consideradas como planares, C
2v

' As estruturas de esqueleto de 

succinimidas sao aproximadamente planares com desvios bastante peque-

nos nas fases cristalinas10,11. Utilizando-se deste argumento, as 

análises vibracionais de N-h-rnaleimida, N-d-maleimida e N-Cl-maleimi 

da foram feitas considerando a estrutura molecular planar C
2v

' As 
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considerações e aproximações propostas para estes casos foram su

ficientes para descrever os problemas das vibrações moleculares inter 

nas 1 2, 1 3 Portanto, os tratamentos vibracionais dos compostos 

THFI-H, TCFI-H, TBFI-H, TIFI-H, THFI-D, TCFI-D, TBFI-D e TIFI-D 

podem ser feitos considerando-se as estruturas planares. 

3-b. Regra de Seleção 

Considerando-se as estruturas moleculares planares C2v ' os 

39 graus de liberdade vibracional de ATXF e TXFI- K e os 42 graus 

de liberdade vibracional de TXFI-H e TXFI-D, onde X e H, C, B ou l, 

são classificados em quatro espécies de simetria do grupo de ponto C2v 

e as representações destes são: 

f ATXF 

f TXFI- K 

f TXFI- H 

f TXF1- D 

= 

l4a
l 

+ 6a
2 

+ 6b
l 

+ l3b
2 

l5a
l 

+ 6a2 + 7b
l 

+ l4b 2 · 

Os modos vibracionais das espécies de simetria a
l

, b
l 

e b
2 

sao 

ativos tanto no espectro Raman como no infravermelho e os da espécie 

de simetria a2 , ativos apenas no Raman. Entretanto , todos os modos v~ 

bracionais podem ser esperados nos espectros Raman e infravermelho, em 

virtude dos pequenos desvios das estruturas moleculares pl anares na 

fase cristalina. As vibrações das espécies de simetria ai e b
2 pos-

suem seus modos vibracionais no plano e as da s espécies de simetria a
2 

e bl , fora do plano. A inexistência do centro de simetria nas molécu

las sugere que as regras de exclusão mútua vibracional infravermelho

Raman não são esperadas nos espectros observados. 

Os modos vibracionais podem ser denominados aproximadamente como 
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são mostrados na Tabela 3-1. Para os compostos de anidridos ftálicos 

e ftalimidas, os modos fundamentais são muito diferentes das descri-

çoes aproximadas porque os acoplamentos vibracionais entre as coordena 

das de simetria são muito importantes, mas este tratamento é realmente 

bastante útil para discutir as vibrações moleculares nos espectros in-

fravermelho e Raman. 

Tabela 3-1 

Descrições aproximadas dos modos vibracionais fundamentais 

- . espécie b2 
- . espécie b

l espec~e al espec~e a 2 

V (C-X) v(e-x) y(e-x) y(e-x) 

v(e-x) V (C-X) y(e-x) y(e-x) 

v(e=o) v(e=o) y(e=o) y(e=o) 

v(e-e) v(e-e) w(eee) w(eee) v 

v(e-e) v(e-e) T(e-e) T(e-e) 

v(e-e) v(e-e) T(e-e) T(e-e) 

v(e-e) v(e-Y) y(N-Z) 

v(e-e) 8 (C-X) 

v(C-Y) 8(e-x) 

8(e-x) 8(e=o) 

8(e-x) o(eec) 

8(e=o) o(eee) 

o(eye) o(eee) 

o(cec) o(N-Z) 

v(N-Z) 

X = H, el, Br ou l. 

Y = O ou N. 

Z = H ou D. 

Na Tabela 3-1, os símbolos tem os seguintes significados: V 

estiramento da ligação, 8 = deformação do ângulo da valência no plano, 

o deformação do esqueleto no plano, y deformação do ângulo sólido 



fora do plano, w 

çao. 

deformação do esqueleto fora do plano, 

20. 

T = tor-

Comparando-se os dados experimentais nos espectros infravermelho 

e Raman dos anidridos ftálicos e ftalimidas, as freqUências observadas 

das ftalimidas foram atribuidas tentativamente e as dos anidridos ftá

licos foram tambem reatribuidas. Os resultados das atribuições feitas 

são mostrados nas Tabelas 3-2 a 3-17, junto com os dados dos espectros 

observados. 

Nas Tabelas 3-2 a 3-17, os símbolos das intensidades das bandas 

Raman e infravermelho tem os significados: 

vvs muito muito forte 

vs = muito forte 

s forte 

m media 

w fraca 

vw muito fraca 

vvw mui to mui to fraca. 

3-c. Anidrido Ftálico (ATHF) 

Ftalimida de Potássio (THFI-K) 

N-h-Ftalimida (THFI-H) 

N-d-Ftalimida (THFI-D) 

As atribuições tentativamente feitas sao mostradas nas 

3-2, 3-3, 3-4 e 3-5, respectivamente, para os compostos 

THFI-K, THFI-H e THFI-D. 

Tabel as 

ATHF, 

Na região de freqUência de 3000 a 3100 -1 
cm sao esperadas quatro 

bandas de es tiramento C-H, \i (C-H) , devido aos atomos de hidrogênio 
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do anel benzênico. 
-1 

Duas bandas em 3070 e 3050 em relativamente 

intensas nos espectros Raman são atribuidas às vibrações funda-

mentais de estiramento C-H da espécie a
1

, utilizando os dados de 

espectro Raman polarizado de anidrido ftá1ico no estado fundido 14 ,15. 

Mais duas vibrações de estiramento C-H da espécie b2 são atribuidas às 

-1 
bandas em 3090 e 3060 em 

As vibrações fundamentais de estiramento c=o simétrico e assimé-

trico sao facilmente atribuidas porque a primeira e muito intensa no 

espectro Raman e a última no espectro infravermelho 16 ,17,lS,19, as 

quais sao esperadas na região de freqUência de 1600 a 1900 cm-120 ,21. 

Para ATHF, THFI-H e THFI-D, estas vibrações sao atribuidas às bandas 

em 1850 e 1760 
-1 

em 
-1 

em 1765 e 1735 em e em 1765 e 1715 
-1 

em res 

pectivamente. . 0 modo assimétrico de THFI-K é atribuido tentativa-

-1 
mente em 1590 em apesar de que isto seja complicado devido ~ ao 

acoplamento mecânico e o modo simétrico de THFI-K se da na freqUên-

cia de 1705 
-1 

em Nos casos de THFI-H e THFI-D, há separaçao conside-

ravel entre as freqUências observadas Raman e infravermelho, e o 

deslocamento de freqUência entre as bandas de modos assimétricos de 

THFI-H e THFI-D é também observado. 

Quatro tipos de deformação C-H no plano sao esperados nas regioes 

de freqUência 1290 (b Z)' 1170 (aI)' 1100 (b Z) e 1010 (a l ) cm- 122 e 

estes modos sao facilmente atribuidos às bandas observadas. 

Outros modos vibracionais fundamentais no intervalo de freqUência 

relativamente alta sao devidos aos estiramento do esqueleto. Estas 

vibrações para ATHF sao atribuidas às freqUências observadas em 1600 

(al ,b2), 1470 (aI)' 1450 (b2), 1345 (aI)' 1260 (aI)' 1175 (b Z)' 1110 

(aI)' 905 (b Z) e 735 (aI) cm-l. As classificações entre duas espécies 

de simetria são realizadas considerando-se o fator de depolarização do 

espectro Raman do estado fundido 14 ,15. Fazendo-se uma comparaçao com 

as atribuições para ATHF, as vibrações de estiramento do esqueleto de 
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Tabela 3-2 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do ATHF 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3099 vvw \>6+\>2 9 B2 

3090 w 3093 w \>27 \>(C-H) b2 

3069 vvw 3073 m \>1 \>(C-H) aI 

3059 vvw 3061 vvw \>28 \>(C-H) b2 

3049 vvw 3051 vw \> 2 \>( C-H) aI 

3033 vvw 3036 vvw \>30+\> 31 AI 

2934 vvw 2x\>S AI 

2728 vvw \>5+\> 7 AI 

2719 vvw 3x\>35 B2 

2165 vw \> 6+\>36 'ri 2 

2097 vvw 2097 vvw \> 7+\>36 B
2 

2027 vvw \>9+\>21 B
1 

2017 vvw 2x\>1 0 AI 

2006 vvw \>5+\>13 AI 

1983 vw \>7+\>11 AI 

1931 vvw 1932 vvw \>7 +\>37 B2 

1901 vw 1902 vw \>8 +\>11 AI 

1886 vvw 1888 vvw 2x\>31 AI 

1874 vvw \>6+\>13 AI 

1854 vvw \>4+\>39 B2 

1852 vs 
\>3 \> (C=O) aI *1 

1845 vs 

1827 vvw 1828 vw \>5 +\>1 4 AI 

1813 w \>12+\>8 AI 

1806 vvw 1802 w 2x\>35 AI 
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Tabela 3-2 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1792 m 1793 vw \1
9

+\1
37 B2 

1773 vvw 1778 vw \1
34

+\1
37 A1 

1762 vs 1764 s \1
29 \lce=O) b2 

1745 vvw 1747 vw \1
9

+\1
12 A

1 

1735 vvw 1735 vvw \1
10

+\1
11 A1 

1707 vvw 1704 vvw \l
l3

+\l
33 B2 

1646 vvw 1645 vw \1
10

+\1
12 A1 

1617 vvw 1620 w \1
22

+\1
35 A2 

1610 vvw . 1612 vvw \1
7
+\1

14 A1 

\) \I (e-e) ~d1 *2 
1599 1602 4 

m s 
\1

30 
\Ic e-C) b2 *2 

1575 vvw \1
8

+\1
38 B2 

1517 vw 1518 vvw \1
14

+\1
33 B

2 

1471 s 1472 w \1
5 

\Ice-c) a1 

1447 vw \1
31 

\Ice-c) b2 

1419 w 1420 vvw 2x\l
22 A1 

l383 w l382 vvw \1
22

+\1
37 A2 

l360 m l359 w \1
10

+\1
14 AI *3 

l336 m l336 w \1
6 

\I ce-c) a1 *3 

1288 w 1289 w \1
32 sc e-H) b2 

1258 vs 1257 s \1
7 \Ice-o) a

1 

1243 m 1245 vw \l
l3 

+\1
22 B

1 

1213 w 1212 vw \l
l3

+\l
37 B

2 
1207 vvw 1208 vvw 3x\l

38 B2 
1175 m \1

33 \Ice-c) b2 
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Tabela 3-2 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1171 m \)8 S(C-H) a
1 

11 26 vvw \)2 1+\)24 A1 

1115 vvw \)24+\) 35 A2 

1107 s 1109 m \)9 \) (C-C) a
1 

1093 vvw 1093 vvw \) 34 S(C-H) b2 

1070 w 1071 vvw 2x\) 31 AI 

1014 vvw \) 23 +\) 24 AI 

1006 w 1008 vs \)10 S(C-H) aI 

976 vvw \)15 y (C-H) a2 

922 vw \)2 1 y( C-H) -b1 

906 vs 906 w \)35 \) (C-O) b2 

893 w 894 vw \) 16 y( C-H) a 2 

887 vvw 887 vvw \) 24+\) 37 A2 

839 m 840 w \)3 6 S(C=O) b2 

817 vvw \)17 y (C=O) a 2 

800 w 796 vw \)23 y( C=O) b1 

734 vw 737 vs \) 11 \)( C- C) aI 

714 vs 714 vvw \) 22 y( C-H) b
1 

679 m 679 w \)37 6(CCC) b2 

662 vw \)38+\)39 AI 

643 m 641 s \)12 6(COC ) aI 

585 vvw \) 18 T(C-C ) a 2 

541 vvw 541 s \) l3 6(CCC ) aI *3 

536 s 534 vvw \)19+\)20 AI *3 

409 vv,T \)38 Ô( CCC) b2 



Tabela 3-2 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

377 vw v19 w(CCC) a2 

355 m 353 m v14 S(C=O) aI 

348 vvw 2xv26 AI 

300 vvw v
25

+(114) ? 

256 w 258 m v
39 

ô (CCC) b2 

212 w 211 w v
24 

w(CCC) b l 

202 w v20+( 42 ) ? 

188 m 193 vw v25 
T(C-C) bl 

173 m 177 vvw v26 
T(C-C) b1 

162 vs v
20 

T( C-C) -a 2 

114 vs lattice ? 

58 vw lattice ? 

*1 separação por campo cristalino. 

*2 degenerescência acidental. 

*3 ressonância de Fermi. 

*4 Y. Rase, C. U. Davanzo, K. Kawai e O. Sala , J. Mal. Struct., 

37 (1976). 

Tabela 3-3 

FreqUências observadas e a tribuições tentativas do TRFI-K 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3269 w VI +v 25 

3154 w v
3

+v
5 

B1 

AI 

25. 

*4 

lQ., 
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Tabela 3-3 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1457 vvw \l
ll 

+\1
22 

B
1 

1449 vvw \1
31 

\I (c-e) b2 

1410 vw \l
ll 

+\1
12 A1 

1398 w 1395 vvw \1
22

+\1
37 A

2 

1372 s 1378 s \1
6 

\I(e-c) a
1 *1 

1356 ID 1359 ID \1
10

+\1
14 A

1 
*1 

1337 vvw \1
13

+\1
23 B

1 

129 7 s 1302 s V7 
\I(e -N) a

1 

1286 w 1288 vw \1
32 S(C-H) b2 

1267 vvw \113 +\122 ..J
1 

1231 w \1
13

+\1
37 B2 

1209 vw 3x\l
38 B2 

1184 s \1
33 

v( e-C ) b
2 

1160 vvw 1163 ID \1
8 

S(C- H) a
1 

1136 vvw 1140 m 2x\l
18 A

1 *1 

1128 s 1129 vw \1
9 

\I (C- C) a
1 

*1 

1091 vvw \1
34 S(C- H) b2 

1069 vvw 1072 vvw 2x\l
13 A

1 

1051 w \1
35 

\I (C- N) b2 

1040 vw \1
24

+\1
36 A

2 

1006 vvw 1010 s \/10 B(C- H) a
1 

988 vvw \1
23

+\1
25 A

1 

974 vvw \1
15 

y(C- H) a
2 

951 w \113 +\138 B
2 

918 vvw \1
21 y(C- H) b

1 
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Tabela 3-3 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

889 vvw 893 vvw '016 y(C-H) a
2 

851 vw 851 vvw '012+'0 25 B1 

840 m 845 vvw '036 B(C=Q) b2 

820 vw 822 vvw '017 
y(C=Q) a2 

799 vvw 804 vvw '0 23 y(C=Q) b1 

792 vvw '0
13

+'0
39 B2 

76 9 vw 773 vvw '0
14

+'038 B2 

756 vw '0
14

+'0
19 A2 

743 vw 747 s '0
11 '0(C-C) aI 

717 vs '0 22 y(C-H) '01 

688 vvw 690 vvw '037 ô(CCC) b2 

681 vvw '0
13

+'0 20 A
2 

664 vvw 668 vs '012 o(CNC) aI 

629 w '0
14

+'0
39 B2 

573 vw '018 T(C-C) a2 

559 vw 561 w '019+'020 AI *1 

538 m 542 vw '0l3 ô(CCC) aI *1 

465 vvw '024+'0
39 A2 

416 vvw 420 vvw 2x'0
24 AI 

408 vw 409 vvw '038 o( CCC) b2 

399 vvw '019 w(CCC) a2 

364 m 368 w '014 B(C=Q) aI 

340 vvw 342 vvw '0 20 +'0 25 B
2 

269 vw 267 w '0 39 ô(CCC) b2 

228 vw 2x(114) ? 
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Tabela 3-3 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

208 vw 209 w v24 w(CCC) b1 

190 m 190 vvw v25 
T(C-C) b1 

164 m 167 vw v26 T(C-C) bl 

156 vw v20 T(C-C) a2 

133 vw 2x(67) ? 

114 vs lattice ? 

89 s lattice ? 

67 s lattice ? 

*1 ressonância de Fermi. 

Tabela 3-4 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do THFI-H 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3518 w v
3

+v
29 B2 

3454 w 2xv29 AI 

3407 w v
N

+v
25 B1 

3200 s 3206 w vN v(N-H) aI *1 

3094 w vN v (N-H) a l *1 

3085 vvw 3087 s v27 v (C-H) b2 

3076 m VI v(C-H) aI 

3061 w 3065 vw v28 v(C-H) b2 

3056 vw v
3

+v
7 AI 

3047 vvw 3048 m v2 v (C-H) aI 
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Tabela 3-4 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3037 w \) 30+\) 31 Al 

2932 vw 2x\)5 A1 

2764 vvw 2 x\) 6 A
1 

2716 w \)31+\) 32 A1 

255 7 vvw \) 6+\) 33 B2 

2460 vvw \) 32+\)33 A1 

2345 vvw \)8+\)33 B2 

2184 vw \) 6+\)36 B2 

2133 vvw \) 34+\) 35 A1 

2104 vvw \)7+\)23 Dl 

2000 vw 2x\)10 A1 

1971 w \)10+\)15 A2 

1938 vw 2x\)15 A1 

1904 w \)8+\)11 A1 

1868 w \) 9 +\)11 A1 

1836 vw \)35+\)36 A1 

1819 vvw \)12+\)33 B2 

1774 m 

\)3 \) (C=O) a l *2 
1758 vs 

1744 vs 

\) 29 \)(C=O) b2 *2 
1728 s 

1691 vw \)32+\)38 AI 

\)4 \)(C-C) a
1 *3 

1605 s 1609 s 
\)30 \)(C-C) b2 *3 

1597 vw \)23+\)36 A2 

~;. 
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Tabela 3-4 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1559 vvw '\1 +\)16 A2 

1535 vvw \)11 +\)36 B2 

1509 vw \)22+\)36 A2 

1468 5 1470 w \)5 \)(C-C) aI 

1432 w \)31 \)(C-C) b2 

\)'6 o (N-H) b2 *3 
1384 vs 1387 m 

\)6 \)(C-C) aI *3,4 

1375 vs 1376 m \)10+\)14 AI *4 

1359 vw 1355 vw \)12+\)22 B
1 

1342 vvw 1345 vw \)13+\)23 tl 1 

1304 vs 1308 m \)7 \)(C-N) aI 

1287 w 1292 vw \)32 S(C-H) b2 

1210 w 3x\)38 B2 

1181 m 1180 vw \)33 \)(C-C) b2 

1166 vvw 1167 m \)8 S(C-H) aI 

1140 5 1145 5 \)9 \)(C-C) aI 

1083 w 1093 w \)34 S(C-H) b2 

1069 w 1072 vvw \)14+\)22 B1 

1052 vs 1053 w \)35 \)(C-N) b2 

1026 vvw \)23+\) 24 AI 

1009 vvw 1015 5 \)10 S(C-H) aI 

974 w \)15 y(C-H) a2 

968 vvw \)23+\)26 AI 

916 vvw \)21 y (C-H) b1 
892 vvw \)16 y (C-H) a2 
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Tabela 3-4 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

814 w 813 w V17 y(C"O) a2 

802 vvw 807 w v 23 y(C-O) b1 

793 m 795 w v36 8(C-O) b2 

744 s 747 s V11 
v(C-C) aI 

739 vvw' 736 vvw v
13 

+v
25 B1 

vr y(N-H) b1 *3 
715 vs 709 vvw 

\)22 y(C-H) b1 *3 

691 vvw 690 vvw \)37 ô(CCC) b2 

667 m 668 m v38+V
39 AI *4 

647 s 644 s \)12 ô(CNC) aI *4 

628 vw v
19

+v
39 B1 

579 vvw v18 T(C-C) a2 

548 vs 553 s v
13 

ô(CCC) aI *4 

534 vs 535 vw V
19

+V
20 AI *4 

499 vvw v
14

+v
20 A2 

452 w 453 vw \)25+v39 A2 

404 w 406 vw v38 ô(CCC) b2 

380 vw 384 vw v19 w(CCC) a2 

355 vs 353 m \)14 8(C=O) aI 

341 vVw v20+v
25 B2 

256 w 261 s v39 ô(CCC) b2 

218 vvw v24 w(CCC) b1 

198 m 202 m \)25 T(C-C) b1 

167 s 167 s \)26 T(C-C) b1 

157 vvw \)20 T(C-C) a
2 



Tabela 3-4 

(continuação) 

infravermelho Raman 

62 m 

*1 ponte de hidrogênio. 

*2 separação por campo cristalino. 

*3 degenerescência acidental. 

*4 ressonância de Fermi. 

Tabela 3-5 

atribuição tentativa 

lattice ? 

FreqUências ' observadas e atribuições tentativas do THFI-D 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3445 vvw 2x\>29 AI 

3201 vvw 3207 vvw 2x\>4 AI 

3182 vvw \>5+\>29 B2 

3091 vvw \>6+\>29 B2 

3084 vvw 3087 s \>27 \>(C-H) b2 

3075 m \>1 \>(C-H) aI 

3060 vvw 3066 vw \>28 \>(C-H) b2 

3058 vw \>3+\>7 AI 

3045 vw 3047 w \>2 \>(C-H) aI 

3036 vw \>30+\>31 AI 

2929 vw 2x\>S AI 

2909 vvw \>4+\>7 AI 

2692 vvw \>4+\>34 B2 
2670 vvw \>6+\>7 AI 

33. 
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Tabela 3-5 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

2436 s 2439 w \)N \)(N-D) a1 ~1· ,2 

2389 vw \)N \)(N-D) a1 *1,2 

2328 s 2328 w 2x\)35 AI *1,2 

2244 vw 2x\)35 AI *1,2 

2163 vvw \)/::,+\)35 AI 

2134 vvw \)/::,+\)33 AI 

2097 vvw \)7+\)23 B
1 

1970 w \)10+\)15 A2 

1944 vw 2x\)15 AI 

1918 vw 2x\)/::, 1\1 

1904 vvw \)8+\)11 AI 

1869 w \)9 +\)11 AI 

1838 vvw \)12+\)35 B2 

1818 w \)12+\)33 B2 

1772 s 
\)3 \)(C=O) ai *3 

1757 vs 

1741 vw \)13+\)35 B2 

1726 vs 

\)29 \)(C=O) b2 *3 
1707 s 

1635 vw \)13+\)34 B
2 

\)4 \)(e-C) ai *4 
1602 s 1607 s 

\)30 \)(e-C) b2 *4 

1543 vvw \)11 +\)23 B
1 

1508 vvw \)22+\)36 A
2 

1468 s 1470 vw \)5 \)(e-C) ai 
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Tabela 3-5 

(con tinuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1432 w "31 
,,(C-C) b 2 

1386 vs 1386 m "6 "(C-C) a
1 *2 

1374 vs 1377 m "10+"14 ~ *2 

1360 vw 1359 vw "12+"22 B1 

1346 vvw 1343 vvw "13+"23 B1 

1303 vvw "t:,. +"14 B
2 

1296 vs 1299 Iil "7 v(C-N) aI 

1288 w "32 S (C-H) b2 

1201 s 1207 w "35 "(C-N) b 2 *5 

1170 m 1172 vw "33 "(C-C) õ 2 

1167 vvw 1166 m v
8 

S(C-H) ~ 

1133 m 1140 s "9 "(C-C) aI 

1086 m 1091 w "34 S (C-H) b
2 

1068 m "14 +v22 B
1 

1048 m "36 +v39 J\ 
1010 vvw 1015 s v10 SCC-H) ~ 

973 vw v15 Y CC-H) a2 

962 s 966 w vt:,. o (N-D) b2 *5 

920 vvw "21 y(C-H) b
1 

895 vvw v16 
y(C-H) a

2 

812 vw 819 vw "17 y(C=O) a
2 

802 vvw 804 vw "23 y(C=O) b
1 

793 m 795 w v
36 

8(C=O) b
2 

770 w 769 w "18+"25 B2 

740 m 74"2 s "11 "(C-C) aI 
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THFI-K, THFI-H e THFI-D são tentativamente atribuidas em 1610 (b
2

), 

1600 (aI)' 1465 (a1), 1450 (b 2 ), 1375 (al ), 1300 (al ), 1185 (b 2 ), 

-1 
1130 (aI)' 1050 (b

2
) e 745 (a

1
) em ; em 1605 (a1 ,b 2), 1470 

1430 (b
2

), 1385 (aI)' 1305 (a
1
), 1180 (b

2
), 1145 (a

1
), 1050 

-1 e 745 (a
1

) cm ; e em 1605 (al ,b 2), 1470 (aI)' 1430 (b 2), 

(aI) , 

(b
2

) , 

1385 

. -1 
(aI)' 1300 (~), 1205 (b 2), 1170 (b 2), 1140 (aI) e 740 (aI) cm 

respectivamente, considerando-se os efeitos de acoplamento mecânico. 

Alem das vibrações fundamentais atribui das ac ima, há cinco 

deformações do esqueleto no plano e duas deformações c=o no plano e 

para o caso de ATHF, estas vibrações já foram razoavelmente atribui-

das às bandas em 840 (b
2
), 680 (b

2
), 640 (a

1
), 540 (aI)' 410 (b

2
), 

355 (aI) e 255 (b
2

) cm- l As atribuições destas vibrações fundamen-

tais para THFI-K, THFI-H e THFI-D são 840 (b
2
), 690 (b

2
), 665 

-1 
(aI)' 540 (aI)' 410 (b2 ), 365 (aI)' e 265 (b 2 ) cm; - 795 (b 2 ), 

-1 
690 (b

2
), 645 (aI)' 545 (aI)' 405 (b 2 ), 355 (aI) e 260 (b2 ) em 

e 795 (b2 ), 690 (b 2 ), 645 (aI)' 540 (aI)' 405 (b 2), 355 (aI) e 

260 (b
2

) cm-l . Os pequenos deslocamentos de freqUência nas atribui

ções podem ser devido a força externa originada da ponte de hidrogênio 

no estado cristalino. 

Com relação as vibrações fundamentais f ora do pl ano , sao 

esperados os modos vibracionais, tais como, quatro deformações C-H, 

duas deformações C=O, duas deformações do esqueleto e quatro vibrações 

de torção fora do plano. As deformações C-H fora do plano do anel ben 

zênico sao as vibrações caracterizadas conforme o tipo de substi tui-

ção, as quais podem ser atribuidas diretamente às freqUências observ~ 

-1 das em 980 (a
2

), 920 (b l ), 890 (a
2

) e 715 (b
l

) em para os 

benzenos substituídos nas posiçoes 1 e 2 pelos grupos leves 22 • Anal i 

sando os resultados através do cálculo de coordenadas normais para 

ATHF 14
'lS, as defôrmações C=O fora do plano sao atribui das as bandas 

em 820 (a
2

) e -1 800 (b
l

) cm As deformações do esqueleto e torçoes 
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são atribuidas numa tentativa grosseira às bandas em 380 (a2) e 210 

-1 -1 (b
l ) em e em 580 (a2), 190 (b l ) , 170 (b1 ) e 160 (a2 ) em , res 

pectivamente. 

Para os compos tos THFI-H e THFI-D, há ma i s três modos 

fundamentais originados dos movimentos de grupo N-H ou N-D. Estes 

modos vibracionais podem ser atribuidos considerando-se os deslocamen-

tos isotÔpicos de freqUência. A vibração de estiramento N-H e 

atribuída em 3200 em-I intensa no espectro i nfravermelho , e um ombro 

em 3094 cm- l é também atribuido ao mesmo modo vibraciona1 que pode ser 

explicado pela função potencial de duplo mínimo da ponte de hidrogênio 

N-H ..... O=C 2 3 , 24 , 25 , 2 6 A vibração de estiramento N-D é observada na 

regiao de freqUência de 2400 cm- l com dois tipos de desdobramentos das 

bandas, tais como, a ponte de hidrogênio e a ressonancia de Fermi, 

cujas freqUências observadas sao 2435, 2389 , 23 28 e 2244 "- I cm As 

deformações N-H e N-D no plano sao muito acopladas com as vibrações de 

estiramento do esqueleto e sao grosseiramente atribuidas às bandas em 

1385 e 965 em-I o último modo vibracional, ou seja, a deformação 

N-H ou N-D fora do plano, - . . -1 e atr~bu~do em 710 cm para THFI-H e em 

510 
- 1 

em para THFI-D, levando-se em consideração o deslocamento de 

freqUência pelo efeito isotópico. Esta separaçao das bandas de 200 

em-I é razoável comparando com o dado de N-h-maleimida e N-d-maleimida 

nos espectros Raman e infravermelho 1 2 . 

3-d. Anidrido Tetracloroftãlico (ATCF) 

Tetracloroftalimida de Potássio (TCFI-K) 

N-h-Tetracloroftalimida (TCFI-H) 

N-d-Tetracloroftalimida (TCFI-D) 

As freqUências observadas e intensidades relativas dos compostos 
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ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D são tros tradas • nas Tabelas 3-6, 

3-7, 3-8 e 3-9, respectivamente, com as atribuições tentativas. 

Como já foi discutido para os anidridos ftálicos1 4 , o efeito de 

substituição em anel benzênico é muito pequeno para as vibrações do 

sistema OaC-Y-C=O. Portanto, as atribuições de estiramento c-o 

simétrico e assimétrico para ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D po-

dem ser feitas comparando com as de ATHF, TEFI-K, THFI-H e THFI-D, 

respectivamente. Os modos fundamentais de estiramento c=o simétrico 

são atribuidos às bandas intensas em 1840,1708,1772 e 1772 cm-l para 

os compostos acima citados e os de estiramento assimétrico em 1775, 

1607, 1705 e 1701 cm-l A vibração assimétrica de TCFI-K está intima-

mente acoplada com a vibração de estiramento de anel do esqueleto em 

1556 cm-1 como foi mencionado para o TEFI-K. 

Considerando o espectro Raman polarizado do ATCF ~fundido14 , 

as vibrações de estiramento do esqueleto são atribuidas indubi tavel-

mente para as bandas observadas do ATCF. As bandas nos espectros in-

fravermelho e Raman de ATCF em 1575 (a
1

,b
2

), 1390 (b
2
), 1375 (~), 

-1 
1332 (b 2 ), 1297 (aI)' 1220 (aI)' 1174 (aI)' 1043 (aI) e 940 (b2 ) em 

sao as fundamentais de estiramento do esqueleto cujas freqHências es-

tao situadas na região relativamente alta. Comparando com as de ATHF, 

estas freqUências de ATCF mostram um pequeno deslocamento na regl.ao 

baixa devido a efeito de massa. Estas atribuições tentativas sao ra-

zoáveis comparando-se com as de benzeno polihaloderivad0 27 ,2s,29. Es-

tendendo-se a relação entre as freqUências de estiramento do esqueleto 

de ATHF e ATCF, as vibrações fundamentais de TeFI-K , TCFI-H e TCFI-D 

podem ser facilmente atribuidas às bandas observadas em 1579 (aI)' 

1555 (b2 ), 1390 (b2 ), 1379 (aI)' 1354 (b2 ), 1316 (aI)' 1270 (aI)' 1200 

-1 
(~), 1131 (b 2 ) e 1041 (~) em ; em 1577 (a

1
,b

2
), 1387 (b

2
), 1370 

(aI)' 1336 (b2 ), 1320 (aI)' 1275 (aI)' 1195 (aI)' 1085 (b
2

) e 1044 

-1 . 
(aI) em ; e em 1573 (al ,b

2
), 1391 (b

2
), 1370 (aI)' 1341 (b

2
), 1318 
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Tabela 3-6 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do ATCF 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3670 vw 2 X\) 1 AI 

3151 vw 2XV 2 Al 

2376 vw \)7+\)30 B2 

2141 vw \)1+\)12 AI 

2106 vw \\8+\)27 B1 

1918 vw 1922 vw \)2 +\)11 A
1 

1912 m 1914 w \)6+\)8 A1 

1872 vw 1873 vw \)2+\)12 AI 

1850 s 1847 vs \)1 \!(C=Q) a1 *1 

1834 s 1833 vs \!3+\)10 Ã1 *1 

1816 vw \!6+\!9 AI 

1813 vw 1811 m \!5+\!35 B2 

1798 vw 1796 vw \!2+\!24 B1 

1789 vw 1788 vw \!2+\!13 AI 

1774 vs 1775 vs \!27 \!(e=Q) b2 

1751 vw 1751 w \!2+\!14 AI 

1699 w 1692 vw \!29+\!37 AI 

1664 vvw \!3+\!12 AI 

1635 vvw \! 4 +\!11 AI 

1582 vw \!3 +\!13 AI 

\!2 \!(e-e) aI *2 
1574 vw 1575 vs 

\!28 \!(e-e) b2 *2 

1558 vvw 1556 w \!3+\!14 AI 

1542 w 1542 vw \!29+\)39 AI 

1528 vvw \!3+\!39 B2 
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Tabela 3-6 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1515 vvw \>4+\>24 B
1 

1507 vvw \>6+\>18 A2 

1494 vvw \>8+\>21 B
1 

1474 vvw \>4+\>14 AI 

1435 vw \>5+\>13 AI 

1411 vw \>10+\>32 B2 

1390 m 1390 vw \>29 \>(C-C) b2 

1374 vs 1377 vs \>3 \>(C-C) ai 

1332 vw 1331 w \>30 \>(C-C) b2 

1297 s 1297 vs \>4 \>(C-O) ai 

1284 vw \>11+\>32 B2 

1234 s 1232 s \>5 \>(C-C) ai *1 

1219 s 1218 s 2x\>16 A
1 *1 

1204 vw \>8+\>10 Al 

1180 m 1181 vw 2x\>35 A1 

1173 m 1174 vs \>6 \>(C-C) a
l 

1143 vvw 1145 vvw \>21+\>22 AI 

1126 vvw \>8+\>22 B1 

1111 vvw \>32+\>38 A1 

1078 vw \>10+\>16 A2 

1056 vw \>31 ô(CCC) b2 

1043 vvw \>7 \>(C-C) a
1 

1009 vw \>20+\>32 B
1 

973 vvw \>22+\>35 A2 

957 s 956 m \>32 \>(C-O) b2 *1 
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Tabela 3-6 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

948 s 949 w \1
9

+\1 37 B2 *1 

923 vs 925 m \1
8

+ \1
38 B2 *1 

916 vs 917 vw \1
11 

+\1
35 B

2 *1 

826 vw \1
33 S(C==O) b2 

798 vw 799 w \1
15 

y(C=O) a2 

757 s 758 vw \1
21 y(C=O) b

1 

742 vvw 743 m v
35

+v
39 AI *1 

735 vs 737 vvw va v(C-Cl) aI *1 

718 vvw 713 vvw v18+v 22 B2 

697 vvw 696 vw 2xv
ll A~ 

669 vvw v34 
v(C-Cl) b2 

638 w 637 vs v9 
é) (COC) aI 

614 w 616 w v16 y(C-Cl) a2 

604 vvw v22+v24 AI 

589 m 588 vvw v35 
é) (CCC) b2 

564 vvw 562 vvw v
10

+v
25 B1 

535 vvw 536 vvw v24+v37 A2 

460 s 463 vs v10 
(3(C=O) aI 

418 vvw v17 w(CCC) a
2 

384 vvw 387 m v22 y(C-Cl) b1 

362 vw 363 vvw v36 é) (CCC) b2 

349 vvw 352 vs VIl v(C-Cl) aI *1 

348 s 2xv
I4 AI *1 

334 vvw 335 s VIa y(C-C1) a2 
312 w 314 vs v37 v(C-C1) b2 
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Tabela 3-6 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

298 w 300 vs v 12 ê(CCC) a1 

279 vvw v 23 y(C-C1) b1 

245 vvw v
l9

+v26 B2 

223 vw 228 s v 24 T(C-C) bl 

212 vs v
l3 

B(C-Cl) a
1 

200 w v38 B(C-Cl) b2 

176 w 180 m v l4 B(C-Cl) al 

157 m v39 B(C-Cl) b2 

108 w v 25 w(CCC) b1 

96 vw vl9 T(C-C) a2 
71 m v 20 T(C-C) a2 

57 vs ,v
26 T(C-C) b

1 

*1 ressonância de Fermi. 

*2 degenerescência acidental. 

Tabela 3-7 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TCFI-K 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3864 vvw v4+v
6

+v
30 B

2 

3559 vvw v3+vI6+v28 BI 

2723 vw v 27+v32 AI 

2672 vw v
4

+v
30 B2 

2563 vvw v
3

+v6 AI 
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Tabela 3-7 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

2522 vvw 2x\lS AI 

2463 vvw \1
1

+\1
21 B1 

2291 vvw \1
8

+\1
28 B2 

2178 vvw \1
16

+\1
28 B

1 

1803 vvw \1
1

+\1
25 B1 

1752 vw \1
13

+\1
28 B

2 

1714 vw 1719 w \17+\)9 AI *1 

1707 s 1708 s \11 \I (e'"'O) aI *1 

1691 vvw \1
18

+\1
30 B1 

1633 vw 1629 vw 2x\l33 ir1 

1605 vs 1608 vvw \1
27 \I(e=O) b2 *2 

1579 m 1577 vw \1
2 

\I(e-e) aI 

1554 m 1560 w \1
28 

\I(e-e) b2 *2 

1451 w \1
5

+\1
14 AI 

1390 vvw \1
29 

\I(e-e) b2 

1379 m \1
3 

\I(e-e) aI 

1354 vs 1351 w \1
30 \I(e-e) b2 

1316 vs 1319 m \1
4 \I(e-N) a1 

1311 vw \1
14

+\1
32 B

2 

1281 w \1
32

+\1
39 A

1 *1 

1260 m 1263 w \1
5 \I(e-e) a1 *1 

1215 vw \1
31

+\1
39 AI 

1207 m \1
8

+\1
10 AI *1 

1190 m 1194 m \1
6 \I(e-e) a1 *1 

1171 w \1
10

+\1
34 B2 
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Tabela 3-7 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1157 vvw \l8+\l17 A2 

1131 s \l32 \l(C-N) b2 

1114 vvw \l11 +\l21 B
1 

1079 vvw 1072 vw \l8+\l18 A2 

1059 vw 1062 m \l31 õ(CCC) b2 

1041 vvw \l7 \l(C-C) aI 

1020 vvw \l9+\l11 AI 

968 vw \l13+\l21 B
1 

915 vw 913 vvw \l8+\l14 AI 

880 m \l9+\l24 B-
1 

844 vvw \l8+\l25 B1 

822 vvw 822 vvw \l33 B(C=O) b2 

800 vvw \l15 y(C=O) a2 

765 s \l21 y(C=O) b1 

735 s 739 m \l8 \l(C-C1) a1 

723 vw \l14+\l35 B2 

709 w 2x\l11 AI 

672 w 674 w \l34 \l(C-Cl) b2 

667 s \l9 cS(CNC) aI 

648 vvw 652 vvw \l11 +\l12 A
1 

641 vvw \l25+\l35 A2 

619 w \l16 y(C-C1) a2 
587 w \l13+\l22 B1 

563 s \l11 +\l38 B2 *1 

537 vvw 531 vs \l35 cS(CCC) b2 *1 
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Tabela 3-7 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

511 vvw 506 vvw \1
11 

+\1
39 B2 

485 m 490 w \1
18

+\1
39 B1 

478 vvw \1
12

+\1
14 AI 

467 vvw 468 vvw \1
10 S(Ca O) aI 

446 vvw \1
18

+\1
25 B

2 

418 vvw \1
17 w(CCC) a2 

381 m 383 m \1
22 y(C-C1) b1 

361 vw \1
36 ê(CCC) a2 

354 vs \1
11 

\I(C-Cl) aI 

332 338 \1
18 y(C-C1) .-

w w a2 

310 vvw \1
37 

\I(C-C1) b2 

300 m 303 w \1
12 ê(CCC) aI 

274 vw \1
23 

y(C-C1) b1 

235 vvw \1
19

+\1
39 

B
1 

224 vs \1
24 T(C-C) b1 

208 vw 204 vvw \lU 8(C-C1) aI 

203 vvw \138 8(C-C1) b2 

190 w 187 vvw \1
14 8(C-C1) aI 

176 vvw 2x\l
19 AI 

167 vw \1
20

+\1
25 B

1 

156 vw \1
39 S(C-C1) b2 

135 vvw 2x\l
20 AI 

106 m \1
25 w(CCC) b1 

92 vw \1
19 T(C-C) a2 

67 vw \1
20 T(C-C) a2 



Tabela 3-7 

(continuação) 

infravermelho Raman 

55 w 

50 vw 

*1 ressonância de Fermi. 

*2 acoplamento mecânico. 

Tabele 3-8 

atribuição tentativa 

V26 

lattice 

'[(C-C) bl 

? 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TCFI-H 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3206 s VN V (N-H) a
l 

3136 w V1+\)3 AI 

3077 w vN v(N-H) aI 

2920 vvw \)28+v30 Al 

2848 vvw \)1+v32 B2 

2717 w 2xV
3 Al 

2628 vvw 2xv4 Al 

2094 vvw Vr+V
3 B

1 

1921 vvw V
2

+V
11 AI 

1820 w V
3

+V
10 AI 

1782 vw 1789 m \)2 +vl3 AI 

1770 s 1774 vs VI v(C=O) aI 

1729 vw V
3

+V
11 AI 

1703 vs 1708 s v27 v(C=O) b2 

1692 vw v
29

+V
37 AI 

47. 

*1 

*1 

*2 

*2 
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Tabe la 3- 8 

(con t i nuação) 

i nf r ave r me lho Raman atribuição tentativa 

165 7 vvw \) 3+\)12 ~ 
1609 vvw \)4+\) 12 AI 

\)2 \) (C- C) aI *3 
1575 w 1579 m 

\)2 8 \) (C-C ) b
2 *3 

1543 vw \)3+\)14 ~ 
1456 vvw \)r +\) 21 AI 

144 8 vvw \)r+\) 8 B
1 

1434 vvw \)11 +\) 32 B2 

1425 vvw 2XV
r AI 

1407 vw \)32+\)37 ~ 
l38 7 vvw \)29 \)(C-C ) b

2 

1 376 vvw 1381 s \)3 \) (C- C) a I *2 

1364 s 1369 w \)8+\)9 AI *2 

1343 w \)6 õ (N- H) b
2 

1 339 m 1 333 m \)30 \)(C-C ) b
2 

l3 18 s 1322 vvw \)4 \)(C- N) aI 

1294 vvw 2 X\)9 ~ 
12 75 w \)5 \) (C-C ) 

~ 

1268 vw \)32+\)38 ~ 
1258 vw \)9 +\)16 A

2 

1230 vvw \)9 +\)35 B
2 

\ 
1213 vvw \)10 +\)21 B

l 

1192 m 1196 vs \) 6 \)( C-C ) aI 

11 77 vw 1178 vw 2x\) 35 AI 

1169 w 1172 vw \)r+\) 10 B1 
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Tabela 3-8 

(con tinuação) 

i nf r ave rme lho Raman atribuição tentativa 

1143 vvw \1
20 

+\1
32 B1 

1111 vvw \1
9

+\1
10 A1 

1084 s 1088 vvw \I 32 \I(C-N) b 2 

\1
31 õ(CCC) b 2 *3 

1044 vvw 
\1

7 
\I(C-C) a

1 *3 

966 vvw \1
21 

+\1
24 A

1 

93 3 vvw 2x\110 A1 

923 m 927 vvw \l
r
+\l

24 ~ 
912 m 915 vvw \1

9 
+\1

23 B1 
-895 vw \1

12
+\1

16 A2 

800 vw \1
15 

y(C=O) a2 

777 vw \1
10

+\1
37 B

2 

766 w \1
33 6(C=O) bZ 

750 s 751 vw \l
Z1 y(C=O) b1 

744 m \1
8 

\I(C-C1 ) a1 

713 s \Ir y (N-H) b1 

677 w \1
34 

\I (C-C1) bZ 

648 m 646 s \1
9 

a(CNC) a1 

604 w 609 vw \1
16 

y(C-Cl ) a
Z 

586 w 591 vw \1
35 

ô(CCC) bZ 

544 vw \In +\13 8 BZ 

533 w \1
18

+\1
38 B1 

470 s \1
10 6(C=O) a1 *z 

444 s 439 vw 2x\lZ4 ~ *2 

424 vvw \1
13 

+\l
Z4 B

1 
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Tabela 3-8 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

417 vw \>17 w (CCC) a2 

387 vw \>22 y(C-C1) b1 

365 vw \>36 ô(CCC) b 2 

353 s \>11 \>(C-C1 ) aI 

340 vw \>18 y(C-C1 ) a2 

333 vw \>13+\>25 B
1 

320 w 312 m \>37 \>(e-el) b2 

297 vvw 299 m \>12 ô(CCC) aI 

282 w \>23 y(C-C1) b
1 

231 vw \>14 +\>20 A-
2 

225 vvw 221 m \>24 T(e-C) b1 

204 vvw 210 vvw \>13 6(C-Cl) aI 

194 m 194 vw \>38 6(C-Cl) b2 

180 vvw \>20 +\>25 B2 

175 vw 173 vw \>14 6 (C-Cl) ~ 
170 vvw \>25+\>26 AI 

147 vvw \>39 6(C-C1) b2 

123 s \>25 w (CCC) b
1 

96 vs \>19 T (C-C) a2 

64 vs \>20 T(C-C) a2 

53 m \>26 -r (C-C) b1 

*1 desdobramento por ponte de hidrogênio. 

*2 ressonância de Fermi. 

*3 degenerescência acidental 
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Tabela 3-9 

FreqUências ob serv adas e atribuições tentativas do TCFI-D 

i nf rave rme lho Raman atribuição tentativa 

3470 vw vI +V2 7 B2 

3197 w 2xv Ó+V6 AI 

3142 vw v
1
+v

3 AI 

3062 vvw v
3
+v27 B2 

2724 vw 2xV
3 AI 

2493 VIiI v
15

+v
27 B1 

2464 m vN V(N-D) aI *1,2 

2396 vw vN V(N-D) aI *1,2 

2373 m 2xV
6 AI *2 

2311 vvw 2xV
6 AI *2 

2295 vvw V27+V
35 AI 

2227 vvw V
1

+V
10 AI 

2168 vvw v10 +V 2 7 B2 

2100 vvw v
3
+v

21 B1 

2057 vvw v
ll

+v
27 B2 

2012 vvw v2 7+v 37 ~ 
1970 vvw v

9
+v

30 
B2 

1908 vvw v
8

+v
32 B2 

1819 vvw v
3 

+V
lO AI 

1811 w v
25

+v
27 A2 

1783 m 1786 m V
2 

+V
13 AI *2 

1772 s 1773 vs VI V (C=O) aI *2 

1754 vvw v
31

+v
34 ~ 

1701 vs 1701 s V27 v(C=O) b2 

1678 vvw V
3

+V
37 B2 
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Tabela 3-9 

( con t i nua ção) 

infrave rmelho Raman a tribuição tentativa 

1665 vw \) 4 +\)11 AI 

1650 vw \) 3+\)12 AI 

1608 vvw \) 4 +\) 12 AI 

1579 w \) 3 +\)24 B
1 

\)2 \) (C-C) a'1 *3 
1574 vw 1572 w 

\)2 8 \) (C- C) b
2 *3 

1554 vw \)3+\)14 ~ 
1519 vvw \)11 +\) 32 B

2 

1406 vvw " 1406 vvw \)6+\)24 Bl 

1391 vw \)29 \)(C-C) b 2 

1379 s \)3 \)(C-C) aI *2 

1365 s \)8+ \)9 AI *2 

1340 w 1342 w \)30 \) (C-C) b
2 

1317 s 1319 m \) " 
4 

\) (C-N) aI 

1298 vvw \) 6 +\)25 BI 

1279 vw \)5 \)(C-C) ~ 
1261 w 1263 vvw \)34 +\)35 ~ 
1223 vw 1224 vw \)9 +\) 35 B2 
1215 m 1212 vvw \)1 0+\)21 Bl 

1190 m 1194 s \)6 \)(C-C) aI 

1168 m 1171 vw \)32 \)(C-N) b
2 *4 

1082 m 1084 vvw \)31 ô(CCC ) b
2 

1032 vvw \) 7 \) (C-C) aI 

1003 m \)6 Ô(N-D ) b
2 *4 

971 vw \)21 +\)24 AI 
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Tabela 3-9 

(eon tinuação) 

inf r ave rme lho Raman atribuição t entativa 

936 vvw \)9+\)12 ~ 
918 w 921 vvw 2x\)10 ~ 
912 'IN \)9+\)23 B1 

888 vvw \)24 +\)34 A2 

865 m \)9 +\)24 B
1 

828 s \)15 y(C=O) a2 *2 

802 vvw \)8+\)20 ~ *2 

750 s 748 vvw \)21 y(C=O) b1 

743 m \)8 \)(C-C1 ) a1 

713 w \) 33 (3 (C=O) b 2 

677 m \)34 \)(C-Cl) b 2 

656 vvw \)11 +\)37 B2 

645 m 644 s \)9 Ó (CNC) aI 

603 vvw \)16 y(C- C1) a2 

591 'IN 595 vw \)35 ó(CCC) b 2 

584 w \)10+\)25 Bl 

554 m \)r y (N-D) b 1 

538 vw 541 vvw \)24 +\)3 7 A2 

525 vvw \)10 +\)20 ~ 
511 vvw 514 vvw \)12 +\)24 B

1 

464 s 464 s \)10 (3 (C=O) aI 

436 vvw 2x\)24 ~ 
426 vvw \)17 w(CCC) a2 

383 vvw 386 vw \)22 y(C-Cl) b
1 

362 vvw \)36 ó(CCC) b 2 
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Tabela 3-9 

(con tin uaç ão ) 

infrave rmelho Raman atribuição tentativa 

349 vvw 351 s \>11 \>(C-Cl) a1 

334 vw 338 w \>18 y(C-Cl) a2 

310 m \>37 \>(C-C1) b2 

300 m \>12 ô(CCC) al 

289 vw \>23 y(C-C1 ) b1 

278 vvw \>20+\>24 B2 

242 vvw 2x\)25 ~ 
231 w \)14 +\)20 A2 

222 m \)24 T(C-C) bl 

214 vvw \)13 B(C-C1) ~ 
189 vw 190 vvw \)38 B(C-C1) b2 

176 vvw 178 vw \)14 B (C-C1) al 

170 vw \)25+\)26 ~ 
147 vvw \)39 B (C-C1) b2 

122 s \)25 õ(CCC) b1 

93 vs \)19 T(C-C) a2 

64 s \)20 T(C-C) a2 

53 w \)26 T (C-C) bl 

*1 desdobramento por ponte de hidrogênio. 

*2 ressonância de Fermi. 

*3 degenerescência acidental. 

*4 acopl ame nto mecânico. 



(~), 1279 (aI)' 1192 (aI)' 1170 (b 2 ) e 1032 (~) 

mente. 

-1 
cm 

55. 

respec ti va-

o resultado da análise de coordenadas normais mostrou que as vi-

brações de deformações c-o no plano e deformação do esqueleto COC ou 

CNC são quase independentes dos outros modos vibracionais do esqueleto 

e de C-Cl 1 4
, e são atribuídas às bandas em 820 (b2), 460 (~) e 640 

(aI) 
-1 

cm -1 -As bandas em 460 e 640 em sao as polarizadas no espectro 

Raman de ATCF f undido. As quatro deformações do esqueleto no plano 

remanescentes são atribuidas grosseiramente às bandas em 1050 (b
2

), 

590 (b
2
), 360 (b

2
) e -1 

300 (aI) em • 3 O -1 - 1 . A banda em O em e po arl-

zada no espectro Raman de ATCF fundido. -1 -A banda em 1050 cm e acopl~ 

da com as vibrações de estiramento do esqueleto e deslocada a cerca de 

-1 
30 em entre ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D. 

As quatro vibrações de estiramento C-Cl sao atribuidas com difi-

cu1dade por causa do acoplamento mecânico de alto grau com deformação 

do esqueleto 14
• Comparando com as de 1,2,3,4-tetraelorobenzeno 2 7

, as 

-1 
bandas observadas em 740 (aI)' 670 (b2), 350 (aI) e 315 (b 2 ) cm que 

sao, de modo geral, relativamente intensas ou no espectro Raman ou no 

infravermelho sao atribuidas como estiramentos C-Cl. As 

deformaçÕes C-Cl no plano sao atribuidas grosseiramente na região de 

freqUência mais baixa levando-se em consideração o resultado da 

1ise de coordenadas normais 14 às bandas em 210 (aI)' 200 (b
2
), 

(aI) e 160 (b2) 
-1 

cm 

-ana-

180 

Os cálculos de coordenadas normais de ATCF mostraram que as defor 

maçoes c=o fora do plano sao esperadas na regiao de freqUêneia de 800 

-1 
em Portanto, estes modos vibracionais sao atribuidos facilmente 

às bandas observadas em 800 e 760 cm- l , respectivamente, para -a espe-

cle de simetria a2 e a de simetria b
1

. 

Outros modos vibracionais dos movimentos fora do plano estao mUl-

to acoplados e as bandas em 615, 420, 335, 100 e 70 cm-l sao atribui-
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das à espécie de simetria a2 e as bandas em 390, 280, 225, 110 e 

55 cm-l ã espécie de simetria b
l

• Estas vibrações dão pequenos des-

locamentos de freqUência entre ATCF, TCFI-K, TeFI-H e TCFI-D cau-

sados pelas interações de deformações N-H e N-D fora do plano. 

A vibração de estiramento N-H de TCFI-H e atribuida as duas 

bandas em 3206 e 3077 em-l cujo desdobramento é devido ao efeito 

túnel proveniente da ponte de hidrogênio. Para TCFI-D, esta vibração 

de estiramento N-D é afetada pela ressonância de Fermi com um 

-1 tone" de b anda de 1190 em 

2464, 2396, 2373 e 2311 

e 

-1 cm 

atribuida às bandas observadas 

As deformações N-H e N-D no 

- - -1 sao atribuidas as bandas em 1343 e 1003 cm respectivamente, 

"ave r-

em 

plano 

e a 

deformação N-D é bastante acoplada mecânicamente com a vibração de es-

tiramento C~N da espécie de simetria b2 . A vibração de deformação 

N-H fora do plano é atribuida ã banda intensa no espectro infraverme-

-1 - -.. lho em 713 cm e a de deformaçao N-D fora do plano a banda 1ntens1-

dade média no espectro infravermelho em 554 cm-1 Estas atribuições 

de modos vibracionais N-H e N-D, o estiramento e as deformações no pl~ 

no e fora do plano, sao razoáveis e os deslocamen tos de freqUências 

podem ser explicados pelos efeitos isotópicos. 

3-e. Anidrido Tetrabromoftálico (ATBF) 

Tetrabromoftalimida de Potássio (TBFI-K) 

N-h-Tetrabromoftalimida (TBFI-H) 

N-d-Tetrabromoftalimida (TBFI-D) 

As freqUências observadas nos espectros Raman e infravermelho e 

as atribuições tentativas dos compos tos ATBF, TBFI-K, TBFI-H e 

TBFI-D são, respectivamente dadas nas Tabelas 3-10, 3-11, 3-12 e 

3-13, para as simetrias moleculares C
2v 

planares. 
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Da mesma maneira utilizada para as atribuições de ATHF, THFI-K, 

THFI-H, THFI-D, ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D, as vibrações funda-

mentais de estiramento C=Q simétrico e assimétrico de ATBF, TBFI-K, 

TBFI-H e TBFI-D são atribuidas diretamente às bandas intensas ob-

servadas em 1823 (al ) e 1770 (b2) cm -1 1700 (al ) e 1615 (b2) cm -1 

-1 1770 (a
l

) e 1725 (b2) cm -1 
respectiv~ 1770 (a l ) e 1720 (b 2) cm e 

mente. Algumas destas mostram acoplamento mecânico com a vibração 

de estiramento do esqueleto e também mostram ressonancia de Fermi 

com as bandas de combinação como foi descrito nas tabelas. 

são esperadas para as vibrações fundamentais de estiramento de 

anel do esqueleto um pequeno deslocamento de freqUência em relação 

aos compostos tetrac lorosubstituidos pelo efeito de massa. Estes 

modos vibracionais podem ser atribuidos às bandas observadas nos espe~ 

tros Raman e infravermelho em 1558 (al ,b2), 1365 (b2), 1360 (a l ), 

1342 (b2), 1269 (aI)' 1205 (al ), ll49 (a
l
), 1023 (aI) e 930 (b 2) 

-1 
para ATBF, 1585 (al ), 1543 (b2), 1368 (b

2
), 1351 (aI)' cm em 

1336 (b2), 1293 (aI)' 1205 (a
l
), 1123 (aI)' llOO (b 2) e 1023 (a

l
) 

-1 para TBFI-K, 1564 (al ,b2), 1388 (b 2) , 1370 (aI)' 1339 cm em 

(b
2

) , 1292 (aI)' 1209 (a
1
), 1155 (aI)' 1070 (b

2
) e 1019 (aI) 

para TBFI-H, e em 1560 (al ,b2), 1366 (a l ,b2), 1342 (b 2), 

-1 
cm 

1292 

(a
l
), 1223 (aI)' ll55 (aI)' 1124 (b

2
) e -1 

1020 (aI) cm para TBFI-D 

e as intensidades relativas das bandas apresentam uma razoável relação 

em comparação com as de ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D. Em virtude 

do deslocamento para baixo das freqUências fundamentais de estiramento 

do esqueleto, há uma diminuição no acoplamento mecânico entre o 

modo de estiramento c=o assimétrico e o modo de estiramento do 

esqueleto de TBFI-K. 

As atribuições vibracionais de banda de outros modos fundamentais 

sao também realizadas considerando as atribuições de ATCF, TCFI-K, 

TCFI-H e TCFI-D e o abaixamento de freqUência influenciado pela 
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Tabela 3-10 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do ATBF 

inf r a ve rme lho Raman atribuição t entat i va 

2142 vw \\ +v18 A2 

2082 vw v1 +v 11 ~ 
2033 vw v1 +v 3 7 B2 

1947 vvw v
5

+v
21 B

1 

1939 vw v
4 

+v
8 ~ 

1901 vw V
4

+V
9 "\ 

1881 m 1880 m 2xv 32 A1 *1 

1868 m 1866 m v
5

+v
8 A1 *1 

1838 vw 1835 w v
5 

+v
9 A1 *1 

1823 s 1823 vs V
1 

v (C=O) aI *1 

1809 vw v
6 

+v
8 "\ 

1780 vw 1778 m v
2

+v
37 B2 *1 

1769 vs 1770 m v27 v(C=O) b2 *1 

1748 vw 1745 vw v
2

+v
12 "\ 

1698 vvw v
2 

+v14 AI 

1606 vw v11 +v 30 B
2 

1594 vvw 1593 vvw v
8

+v
32 B2 

1565 vvw 1569 vw v
3

+v
37 B2 

v2 v(C-C) aI *2 
1559 m 1558 s 

v28 v(C-C) b2 *2 

1538 vw v
3

+v
24 B

l 

1517 vw v
5 

+v 18 A2 

1489 vvw v
3

+v
14 "\ 

1477 vvw v14 +v
30 B2 

1458 vvw 1462 vvw v
5

+v
11 ~ 
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Tabela 3-10 

(con t ínuação) 

infraverme lho Raman atribuição tentativa 

1414 vvw \)4+\)13 AI 

1397 vvw \)4+\)14 ~ 
1365 m \)29 \)(e-e ) b2 

1361 m 1359 vs \)3 \)(e-e) aI 

1342 vs 1343 w \)30 \I(e-e) b2 

1332 vvw \1
5 

+\1
14 ~ 

1319 vvw 1320 w \1
5

+\1
39 

B2 

1309 vvw \1
21

+\1
35 Az 

1303 vvw \1
6 

+\1
13 ~ 

1294 vvw 1293 vvw \1
6 

+\1
14 ~ 

1269 s 1268 s \1
4 

\I (C-O) aI 

1252 vvw 1257 vvw 2x\l9 AI 

1246 vw 1249 vvw \1
18

+\1
32 Bl 

1220 m 1217 vw \1
32

+\1
36 AI 

1210 s 1208 w \1
7

+\1
12 ~ *1 

1201 s 1199 s \1
5 \Ice-C) aI *1 

1186 vvw 1183 vw \)11 +\)32 B2 

1164 vw \1
10 

+\1
21 B1 

1149 vw 1149 s \1
6 \Ice-C) aI *1 

1142 m 1142 vvw \1
32

+\1
37 ~ *1 

1130 w 2x\l35 ~ 
1117 vvw 1117 vw \1

12
+\1

32 B2 

1097 vw 1095 vw \1
8

+\1
10 AI 

1061 vw \1
14 

+\1
32 B2 

1043 vw \1
21 

+\1
36 A2 



60. 

Tabela 3-10 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1036 vvw v31 
8(eee) b2 

1023 vvw v7 v(e-e) a1 

1007 vvw v
11 

+v
21 B1 

989 vvw v
8

+v
18 A2 

975 vw v26+\l32 A2 

937 s 935 w \1
9

+\1
36 B2 *1 

928 vs \1
32 v(e-O) b2 *1 

908 w \l
15

+v
25 B1 

897 vw \1
13 

+\1
21 B

1 

878 vw 875 vw vI4+\l21 B1 

\1
15 y(C=O) a2 *2 

803 vvw 796 vw 
\1

33 S(C=O) b2 *2 

745 vs 744 vw \1
21 y(C=O) b1 

740 w 737 vw \1
10

+\1
18 A2 

733 vvw \l8+v
20 A2 

708 vw \1
14

+\1
35 B2 

684 vw 676 w \1
35

+\1
39 AI 

670 vs 668 vw \1
8 \I(C-Br) a1 

658 vvw \1
26

+\1
34 A2 

647 vw v
10

+v
37 B

2 

637 m 633 vs \1
9 

Ô(COC) aI 

614 vvw \1
34 \I(C-Br) b2 

606 vvw \l10+v24 B1 

596 vvw 2x\l
36 Al 

588 vvw \1
16 y(C-Br) a2 



61. 

Tabela 3-10 

(con tin uação ) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

581 vvw 578 vvw \)10 +\)13 AI 

569 m 565 vvw \)35 o(CCC) b2 

549 vvw 548 w \\0+\)39 B2 

529 vvw 525 vvw \)18+\)37 B1 

490 vvw \)10 +\)20 ~ 
479 vvw \)11 +\)37 B2 

437 vvw \)14 +\)36 BZ 

428 m 427 m \)10 B CC=O) aI 

356 vw \)17 w(CCC) a2 

340 vvw \)22 y(C-Br) 15 1 

325 vw \)11 +\120 A2 

321 vw 319 s \)18 y(C-Br) a2 

299 w 300 m \1
36 o(CCC) b2 

289 vvw 290 vw \)23 y(C-Br) b1 

263 vw 265 vs \1
11 

\I (C- Br) aI 

216 vvw 219 vs \1
37 \I(C-Br) b2 

199 vvw 200 vw \1
12 o(CCC) aI 

178 vw 179 w \1
24 T(C-C) b1 

161 vw 2x\)19 AI 

153 s \)13 BCC-Br) aI 

144 vw \1
38 B(C-Br) b 2 

141 vs \1
14 !3(C-Br) aI 

124 w \)39 S(C-Br) b2 

106 vw \)25 w (CCC) b
1 

85 m \1
19 T (C-C) a2 



Tabela 3-10 

(continuação) 

infravermelho Raman 

70 

51 

*1 ressonância de Fermi. 

s 

vs 

*2 degenerescência acidental. 

Tabela 3-11 

atribuição tentativa 

\>20 

\>26 

T(C-C) 

T(C-C) 

a2 

bl 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TBFI-K 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3673 vvw \)2 +\)30 +\)33 ~ 
3525 vvw 2x\)29 +\)33 B

2 

3493 w \)29 +\)30 +\)33 B
2 

3225 vvw 2x\)27 ~ 
3168 vw 2x\)2 A1 

2854 vw \)6+\>14+\)27 B
2 

2756 vvw \)21 +\)30 +\)33 B1 

2724 vw \)6+\)27 B2 

2670 vvw \)2+\)32 B2 

2639 vvw \> 3 + \)4 ~ 
2488 vvw \>4 +\)5 ~ 
2447 vvw \)3+\)32 B

2 

2387 vvw \)4 +\)32 B
2 

2168 m \)29 +\)33 ~ 
2103 m \>30 +\)33 A

1 

62. 



63. 

Tabela 3-11 

(con tinuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1853 vw \)5+\)9 ~ 
1773 vw \)8+\)32 B2 

1708 w 1708 s \)1 \)(C=O) a1 *1 

169 8 s 1695 vvw \)28+\)38 AI *1 

1677 vw \1
20

+\1
27 B1 

1648 m \)2 +\1 20 A
2 

1613 vs 1617 vvw \1
27 

\I( C=O) b2 *2 ' 

1585 m \1
2 

\I (C- C) aI 

1543 m 1546 vw \1
28 

\I(C- C) b2 *2 

1488 w \1
5 

+\1
23 

B
1 

1461 vw \1
3
+\1

25 B1 

1415 w \1
9 

+\1
21 B2 

1399 vvw \1
6 

+\1
11 ~ 

l368 w \1
29 

\I( C-C) b2 

135 2 w 1351 m \1
3 

\I (C-C) ~ 

1341 m 1342 w \1
30 

\I(C-C) b
2 *1 

l331 m 1333 vw \1
6 

+\1
37 B

2 *1 

1324 vvw \1
8

+\1
9 ~ 

1293 vs 1298 w \1
4 

\I (C- N) ~ 
1254 m 1258 w \1

10
+\1

33 B2 

1205 vs \1
5 

\l CC-C) aI 

1164 vvw \120 +\1 32 B1 

1150 m 1152 m \1
26

+\1
32 A2 

1124 vw 1123 vs \1
6 \lCC-C ) a1 

1100 s 1096 vvw \1
32 \I C C-N) b2 



64. 

Tabela 3-11 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1071 vvw \)11 +\)33 B2 

\)7 \)(C-C) aI *3 
1023 vw 

\)31 ô(CCC) b2 *3 

978 vvw \)21+\)37 A2 

973 w \)9+\)22 B1 

936 vvw \)8+\)11 AI 

893 vvw \)22+\)35 A2 

871 vw \)9+\)37 B2 

853 vvw \)15+\)26 B1 

\)15 y(C=O) a 2 *3 
803 w 

\)33 8(C=0) b2 *3 

766 vs \)21 y(C=O) b1 

735 vw \)8+\)20 A2 

721 w \)9+\)20 A2 

684 w \)17+\)22 B2 

675 vvw 2x\)22 AI 

671 vs \)8 \)(C-Br) aI 

657 vw 658 m \)9 ô(CNC) aI 

624 vvw 626 vvw \)34 \)(C-Br) b2 

588 vvw \)16 y(C-Br) a2 
578 vw \)11 +\)36 B2 
564 vw \)35 ô(CCC) b2 
555 vvw \)10+\)25 B1 

521 m \)10+\)20 A2 
474 vvw \)11 +\)37 B2 



65. 

Tabela 3-11 

(con tinuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

449 w 451 vvw \\0 e (C-O) aI 

359 vvw \\ 7 w(CCC) a2 

337 vw v22 y(C-Br) b1 

316 w 315 w v18 
y(C-Br) a2 

310 vvw v36 8(CCC) b2 

282 vw 283 vw v23 
y(C-Br) b l 

275 w '\2 +v20 A2 

271 m v11 
v(C-Br) aI 

232 vvw '\ 3 +v20 A2 

224 vvw v
20

+v
38 Bl 

216 s v
37 

V(C-Br) b2 

196 vvw 199 vvw v12 8(CCC) aI 

178 w 178 vvw v24 
T(C-C) b

1 

162 w 160 vvw v13 B(C-Br) aI 

149 m v14 B (C-Br) aI 

147 vvw v38 B(C-Br) b2 

130 vvw v
39 

B(C-Br) b 2 

117 m v25 w(CCC) b1 

90 vvw v19 
T(C-C) a2 

73 vs v20 T(C-C) a2 

61 vw v26 T(C-C) b
1 

*1 ressonância de Fermi. 

*2 acoplamento mecânico. 

*3 degenerescência acidental. 
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Tabela 3-12 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TBFI-H 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3240 m 3242 vvw \IN \I (N-H) a1 *1 

3179 vw \1
31

+\1
32 AI 

3136 vvw \1
1

+\1
3 A1 

3081 w \IN \I (N-H) aI *1 

2918 vvw \1
1

+\1
6 AI 

2862 vvw \1
6

+\1
27 B

2 

2712 w \1
2

+\1
6 A1 

2590 vvw 2x\l
4 AI 

2106 vvw \lr+\l
29 A2 

2061 vvw \lr+\l
30 h 2 

2017 vvw \1
3

+\1
9 A

1 

2003 vvw \1
19

+\1
27 B1 

1837 vw \1
6

+\1
8 A1 

1812 vvw 1815 vw \1
32

+\1
33 AI 

1800 w 1799 vvw \1
6

+\1
9 AI 

1774 s 1766 v's \lI \I(C=O) aI 

1728 vs 1731 w \1
27 \lce=O) b2 *2 

1713 vs 1718 vw \1
6

+\1
35 B2 *2 

1613 vvw \1
4

+\1
18 A2 

1576 vvw \1
3

+\1
37 B

2 

\1
2 \Ice-C) a1 *3 

1561 w 1564 m 
\1

28 \Ice-c) b2 *3 

1550 vvw 1552 w \1
3

+\1
24 B1 

1526 vw \1
3

+\1
13 AI 

1471 vvw \1
14

+\1
30 B2 



67. 

Tabela 3-12 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1454 vvw v3+v25 Bl 

1422 vvw v
19

+v
30 Bl 

1411 vvw v6+v11 Al 

1390 vvw 1386 vw v29 v(C-C) b2 

1369 s 1370 s v3 v(C-C) al 

1363 vvw 1362 vvw vr+v
9 Bl 

1339 s 1343 vw v30 v(C-C) b2 

1330 w 1333 vw v!J. ô(N-H) b2 

1323 vvw v8+v
9 A1 

1292 s 1296 vw v4 v(C-N) -a1 

1270 vvw v12+v
32 B2 

1259 w v9+v34 B2 

1240 w v6+v25 B1 

1208 vvw 1210 vvw v5 v(C-C) a1 

1179 vvw 1181 vvw v10+v33 B2 

1153 m 1158 s v6 v(C-C) a1 

1125 vw 1129 vvw v
26

+v
32 A

2 

1070 s 1074 vvw v32 v(C-N) b2 

1037 vvw v3l ô(CCC) b2 

1019 vvw v
7 v(C-C) al 

971 vvw v
8

+v
23 Bl 

890 vvw v
14

+v
33 B2 

872 m 876 vvw vr+v13 Bl 

854 vw vr+v
14 B1 

824 vvw v8+v14 Al 



68. 

Tabela 3-12 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

803 w v15 y(C=O) a2 

v21 
y(C=O) b1 *3 

749 m 
v33 8(C=O) b2 *3 

726 vw v
9

+v
25 B1 

721 m vr y(N-H) b1 

682 m v
8 v(C-Br) a l 

662 vvw 2xv22 Al 

645 s 646 m v
9 ô(CNC) aI 

615 vvw v34 v(C-Br) b2 

580 w v16 y(C-Br) a2 

562 w v35 ô(CCC) b2 

547 vvw 544 vvw v11 +v23 Bl 

532 w 532 vvw 2xv11 Al 

456 vw v11 +v24 Bl 

430 w vlO 8(C=O) a l 

421 vw v11 +v13 Al 

402 m v
11 

+v
14 Al 

393 vw v24+v37 A2 
367 vvw 364 vvw v17 w(CCC ) a2 

336 vw 332 w v22 y(C-Br) b1 

328 w v18 y(C-Br) a2 
302 w 299 w v36 ô(CCC) b2 
285 w 289 vw v23 y(C-Br) b1 

268 m v11 v(C-Br) al 
249 vw v12+v26 Bl 



69. 

Tabela 3-12 

(continuação) 

i nfravermelho Raman atribuição tentativa 

225 w 227 vw \)13+\)20 A2 

210 vw 215 m \)37 \)(C-Br) b2 

203 vvw \)12 õ(CCC) a
1 

185 m 184 w \)24 T(C-C) b1 

165 vvw \)19+\)20 A1 

158 vw 153 m \)13 S(C-Br) a1 

\)14 S(C-Br) a1 140 w 142 m 
\)38 S(C-Br) b2 *3 

127 vvw \)39 S(C-Br) b2 *3 

T(C-C) 
~ 

*3 \)19 a2 90 s 
\)25 w(CCC) b

1 *3 

78 w \)20 T(C-C) a2 

S6 w \)26 T(C-C) b1 

*1 ponte de hidrogênio. 

*2 ressonância de Fermi. 

*3 degenerescência acidental. 

Tabela 3-13 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TBFI-D 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3670 vw \)N+\)4 A
1 

3471 vvw \)N+\)31 B2 
3424 vvw \)N+\)7 A1 



70. 

Tabela 3-13 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3237 m 3232 vvw \!N+\!15 A2 

3177 w \!N+\!2 1 B1 

3084 vw \!3+\!27 B2 

2714 w \!2+\!6 AI 

2656 vvw 2653 vvw \!3+\!4 AI 

2602 vvw \!30+\!32+\!38 B2 

2590 vvw \!3+\!5 AI 

2515 vvw 2514 vvw \!1+\!21 B1 

2469 w 2472 vvw \!N \!(N-D) aI *1,2 

2438 vw \!N \!(N-D) "a I *1,2 

2391 w 2388 vvw 2x\!5 AI *2 

2359 vw 2x\!5 AI *2 

2335 vvw 2333 vvw \!1+\!35 B . 
2 

2286 vvw \!5+\!31 B2 

2122 vvw 2119 vvw \!28+\!35 AI 

2097 vw \\ +\!22 B1 

2051 vvw \!18+\!27 B1 

2024 vvw 2026 vvw \!1 +\!11 AI 

1843 vvw \!5+\!34 B2 

1809 vvw 1811 vvw \!19+\! 27 B1 

1802 w 1803 w \!25+\!27 A2 

1775 s 1763 vs \!1 \! (C=Q) aI 

1727 vs 1729 w \!27 \! (C=Q) b2 *2 

1720 vs 1721 w \!6+\!35 B2 *2 

1696 vvw \! 2+\!14 AI 



71. 

Tabela 3-13 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1664 vvw 1666 vvw \\8+\130 
B

1 

1628 vvw 1623 vvw \1
20

+\1
28 B

1 

1573 vvw 1572 vw \1
3

+\1
12 A1 

\1
2 \Ice-C) a1 *3 

1560 w 1560 m 
\1

28 \Ice-c) b2 *3 

1550 vw 1549 w \1
3

+\1
24 B1 

1528 vvw \1
5

+\1
36 B2 

1463 vw \1
6

+\1
36 B2 

1417 vvw \1
19

+\1
30 B

1 

\1
3 

\I(e-c) ã1 *3 
1366 s 1366 s 

\1
29 \I(e-c) b2 *3 

1342 s 1340 w \1
30 

\I(e-e) b2 

1330 vw 1331 vvw \1
6

+\1
24 B1 

1321 vvw 1319 vvw \1
8

+\1
9 AI 

1292 s 1293 w \1
4 

\I(C-N) a1 

1260 w 1257 w \1
32

+\1
38 AI 

1240 vw \1
6

+\1
25 B

1 

1223 m 1222 vvw \1
5 \I(e-e) a1 

ll79 vw ll77 vvw \1
31

+\1
39 AI 

ll53 s ll56 s \1
6 vce-C) aI 

ll41 vvw \1
20

+\1
31 B1 

ll24 m 1127 vw \1
32 v(e-N) b2 *4 

ll07 vvw \1
8

+\1
10 A1 

1097 vvw \l
7

+v
25 B1 

1072 s 1071 w \1
31 6(eee) b2 



72. 

Tabela 3-13 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1033 vvw v
6

+v26 A2 

1020 w V7 v(C-C) a
1 

982 m V6 õ(N-D) Q2 *4 

932 vvw v
21

+v
24 A+ 

893 vvw v
13

+v
21 Bl 

872 m 872 vw V15tV20 Al 

857 vw 855 vw v
21

+v
39 A2 

816 vvw 813 vvw v2O+v21 B2 

803 w v15 y(C=O) a2 

765 vvw v8+v25 ~l 

750 m 750 vw v21 y(C=O) b1 

728 w v9+v 25 Bl 

721 vw 720 vvw v33 8(C=O) bZ 

694 vw v
9

+v26 Bl 

681 m 679 vvw v8 v(C-Br) a l 

653 vvw 656 vw 2xv22 Al 

645 s 643 s v
9 

aCCNC) a l 

627 w v34 v(C-Br) b2 

580 vw v16 y(C-Br) a2 

563 w v35 a(CCC) b2 

539 vw vr y(N-D) bl 

532 w 530 vw v
lO

+v
39 B2 

497 vvw vlO+v
20 A2 

487 vvw v24+v
36 A2 

470 vvw v
11 

+v12 Al 



73. 

Tabela 3-13 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

445 vw \\1 +v24 B1 

424 s 426 w v10 
B(C=O) aI 

365 vw v17 w(CCC) a2 

v
18 

y(C-Br) a2 *3 
327 w 

v22 y(C-Br) b1 *3 

312 vw 314 w v36 ô(CCC) b2 

292 w 295 w v23 y(C- Br) b1 

264 s v
11 

v(C-Br) aI 

228 vvw 227 vw 2xv39 AI 

v12 ô(CCC) aI *3 
209 vw 212 s 

v
37 

v(C-Br) b2 *3 

184 m 181 w v24 -r (C-C) b1 

162 vw v
26

+v
39 A2 

150 m v
13 

B(C-Br) aI 

v14 B(C-Br) aI *3 
140 m 

v
38 B(C-Br) b2 *3 

114 vw v39 B(C-Br) b2 

v19 -r(C-C) a2 *3 
88 vs 

v25 w(CCC) b1 *3 

71 vs v20 -r (C-C) a2 

53 vw v26 -r (C-C) b1 

*1 ponte de hidrogênio. 

*2 ressonância de Fermi. 

*3 degenerescência acidental. 

*4 acoplamento mecânico. 
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massa . Estes efeitos de massa afetam consideravelmente as vibrações 

de estiramento C-Br, no entanto, estes efeitos sao mínimos para as 

deformações do esqueleto. Os modos de estiramento C-Br são atribuidos 

às bandas em 670 (aI)' 610 (b2), 265 (aI) 
-1 

e 220 (b 2) cm e estas 

-1 
bandas observadas, exceto a localizada em 610 cm são relativamente 

intensas ou no espectro Raman ou no espectro infravermelho. As defor-

mações de anel do esqueleto são atribuidas tentativamente às bandas em 

1030 (b2), 640 (a
l
), 565 (b 2), 300 (b2) e 200 (aI) 

-1 
cm Con-

siderando o resultado da análise de coordenadas normais para ATBF, as 

deformações c-O no plano são atribuidas às bandas em 800 (b2) e 425 

(a
l

) cm-l e as freqUências observadas destes modos vibracionais fun

damentais são semelhantes nos quatro compostos tetr abromosubstituidos. 

As deformaç~es C-Br no plano são "atribuidas de uma maneira grosseira 

- " cm às bandas observadas em 150 (al ), 145 (a
l

,b2) e 130 (b2) 

Todas as deformações fundamentais fora do plano são esperadas 

na região de freqUência inferior a cerca de 800 cm-l como já foi men-

cionado para os compostos ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D. As defor-

mações c=o fora do plano não são afetadas pela substituição no anel 

benzênico e é esperado que o modo da espécie de simetria a
2 

seja 

maior que o da espécie de simetria bl . Outros tipos de modos funda-

mentais fora do plano, tais como, dois de deformação do esqueleto, qu~ 

tro de deformação C-Br e quatro de torção do esqueleto , são atribuidos 

- -1 • grosseiramente as bandas em 355 (a
2

) e 100 (b
1

) cm em 585 (a
2

) , 

70 (a2) 340 (b
l
), 

e 50 (b1) 

-1 320 (a2) e 290 (b
1

) em 

-1 . 
cm , r~spect1vamente. 

e em 180 (b
1
), 85 (a

2
), 

A vibração fundamental de estiramento N-H do TBFI-H e N-D do TB 

FI-D mostra também o desdobramento das bandas devido a ponte de hidro-

gênio intermo1ecu1ar, como foi discutido anteriormente para as bandas 

de THFI-H, THFI-D, TCFI-H e TCFI-D. As freqUências observadas de es-

- -1 tiramento N-H sao 3240 e 3081 cm . o estiramento N-D é atribuido às 
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bandas em 2470, 2438, 2390 e 2359 -1 em desdobradas pela ressonancia 

de Fermi. As deformações N-H no plano e fora do plano de TBF1-H sao 

atribuidas às bandas em 1330 (b
2

) e 721 (b
l

) em-I, respectivamente, e 

- -1 as deformaçoes N-D de TBF1-D às bandas em 982 (b 2) e 539 (b l ) em 

3-f. Anidrido Tetraiodoftãlico (AT1F) 

Tetraiodof t alimida de Potás sio (TIF1-K) 

N-h-Tetraiodoftalllnida (T1F1-H) 

N-d-Tetraiodoftalimida (T1F1-D) 

As freqUências observadas nos espectros Raman e infravermelho dos 

compostos AT1F, T1F1-K, TIF1-H e T1F1-D são mostradas nas Tabelas 

3-14, 3-15, 3-16 e 3-17, respectivamente, com as atribúições ten 

tativas. 

Os estiramentos fundamentais c=o simétrico e assimétrico são atri 

buidos diretamente às bandas relativamente intensas em 1839 (aI) e 

-1 -1 
1785 (b 2) cm para ATIF, em 1699 (aI) e 1598 (b 2) em para T1F1-K, 

-1 
em 1773 (aI) e 1714 (b 2 ) cm para T1FI-H, e em 1773 (aI) e 1717 

-1 
(b 2) em para TIFI-D. 

As dez vibrações fundamentais de estiramento do esqueleto sao 

atribuidas considerando os efeitos de massa entre os compostos tetra-

c1orosubstituidos, tetrabromosubstituidos e tetraiodosubstituidos -as 

bandas observadas em 1530 (a
1

,b
2
), 1350 (b

2
), 1331 (a

1
), 1295 (b

2
), 

1235 (a
1
), 

ATIF, em 

1189 (a
1
), 

1528 (a
1

), 

1100 (a
1
), 

1518 (b
2
), 

1004 (a
1

) 

1370 (b
2

), 

1265 (aI)' 1207 (a1 ), 1105 (aI)' 1069 (b
2

) 

TIFI-K, em 1526 (~,b2)' 1367 (b 2), l347 

(a1), 1226 (aI)' 1101 (~), 1047 (b
2

) e 

-1 e 930 (b
2

) 

l353 (a
1

), 

cm para 

1296 (b
2
), 

-1 
e 1005 (aI) cm 

(aI) , 1290 (b 2), 

-1 
1014 (aI) cm para 

para 

1267 

TI 

FI-H, e em 1531 (al ,b 2), 1369 (b2), l345 (aI)' 1293 (b
2

), 1273 



(aI)' 1229 (aI)' 1124 (b 2), 1105 (aI) e 1011 (a1) 

respectivamente. 

-1 
cm 

76. 

para TIFI-D, 

Os modos vibracionais fundamentais remanescentes no plano são tam 

bem atribuidos comparando com as freqUências fundamentais dos compos-

.tos tetrac10rosubstituidos e tetrabromosubstituidos, considerando os 

deslocamentos das bandas pelo efeito de massa. 

plano sao atríbuidas às bandas em 816 (b2) e 410 

As deformações C=O no 

-1 (a
1

) cm para ATIF, 

-1 
em 816 (b2) e 401 (a1) cm para TIFI-K, em 

-1 

-1 
768 (b2) e 400 (a1) em 

para TIFI-H e em 719 (b2) e 402 (a1) cm para TIFI-D. As atribui-

ções das vibrações de estiramento C-I são realizadas considerando os 

deslocamentos em relação ao estiramento C-C1 e C-Br e as intensidades. 

As freqUências atribuídas destes modos são 635 (a1), 615 (b 2), 230 

-1 --(a
1

) e 160 (b2) cm • Os cinco modos de deformaçao do esqueleto sao 

atribuídos facilmente às bandas em 1020 (b2), 645 (a1), 545 (b
2

) , 290 

-1 - -(b2) e 150 (aI) cm e as deformaçoes C-I no plano sao atribuídas gro~ 

- -1 seíramente as bandas em 140 (a1,b2) e 115 (al ,b 2) cm . 

As vibrações fundamentais fora do plano são tambem atribuídas da 

mesma maneira utilizada para os compostos ATCF, TCFI-K, TCFI-H, 

TCFI-D, ATBF, TBFI-K, TBFI-H e TBFI-D. As deformações fora do 

plano, tais como, duas deformações c=o e duas deformações do esque-

leto, - - -1 sao atribuídas as bandas em 795 (a2) e 740 (b l ) cm e em 350 

-1 
(a2) e 100 (b1) cm ,respectivamente. As freqUências atribuidas a 

deformação C-I fora do plano são 570 (a
2
), 320 (b

1
), 305 (a

2
) e 270 

-1 
(b

1
) cm . Os modos de torçao do esqueleto sao atribuidos grosseira-

- -1 mente as bandas em 170 (b
1
), 85 (a

2
), 75 (a

2
) e 55 (b

1
) cm 

Como já foi mencionado para THFI-H, TCFI-H e TBFI-H, as duas ban-

das de estiramento N-H são observadas tambem no caso de TIFI-H em 3251 

-1 e 3058 cm Para THFI-D, TCFI-D e TBFI-D, as bandas de estiramento 

N-D são desdobradas pela ressonância de Fermi e este modo vibracional 

de TIFI-D e atribuido às quatro bandas em 2466, 2445, 2393 e 2373 cm-l 



77. 

Tabela 3-14 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do ATIF 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3057 vvw 2x\l2 AI 

2754 vvw \1 1+\132 B2 

2628 vvw \1
2

+\1
6 AI 

2450 vvw \1
1

+\1
8 AI 

2338 vvw \1
4

+\1
6 AI 

2167 vvw \1
2 

+\1
9 AI 

2107 vw \1 1+\136 B2 

2072 vw \1 27 +\136 AI 

2051 vvw \11 +\111 AI 

1981 vw \1 1+\137 B2 

1953 vvw \13+\18 AI 

1931 vvw \1
1

+\1
14 AI 

1911 vvw 1911 vvw \130+\134 AI 

1883 vvw 1882 vw \1
4

+\1
9 AI 

1861 m 1860 m \1
4

+\1
8 AI *1 

1855 vw 2x\l32 AI 

1833 vvw \1
5

+\1
9 AI 

1826 vvw 1828 vvw \1
5

+\1
8 AI 

1818 s 1817 s \11 \I (C=Q) aI *1 

1790 vs 1789 vvw \14+\135 B2 *1 

1780 vs 1778 w \1
27 \I(C=Q) b2 *1 

1760 m 1757 vw \1
2

+\1
11 AI 

1743 vw \13+\110 AI 

1731 vvw \1
6

+\1
8 AI 

1594 vvw \1
20

+\1
28 B1 



78. 

Tabela 3-14 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1556 vvw 1556 vvw V
3

+Vll AI 

V2 
v(e-e) aI *2 

1533 m 1530 5 

v28 v(e-e) b2 *2 

1518 vw VIl +v30 B
2 

1498 vvw v
6
+v

l0 AI 

1409 w 1406 vw v3+v
20 A2 

1377 vw 1378 vw v
6
+v

36 B2 

1350 w 1347 w v
29 vce-e) b2 

1341 vvw v4+v14 AI 

1334 1331 vce-e) ~ 

s vs v
3 aI 

1323 vvw v
6
+vll AI 

1302 vvw 1303 w v4+v
20 A2 

1295 vs 1293 vw v30 v(e-e) b2 

1276 vw v21+v
35 A2 

1261 vw v
5

+v
20 A2 

1237 s 1234 s v4 v(e-O) aI 

1218 vw 1216 vvw v32+v36 AI 

1214 vvw v
6
+v

14 AI 

1189 vs 1188 w v5 v(e-e) aI 

1180 w 1180 vw v8+v
35 B2 

1155 w VIl +v32 B2 
1144 vvw v

10
+v21 B1 

1136 vvw v
14

+v31 B2 
1123 w v

15
+v

22 B2 
1117 m 1115 w v7+v

14 AI 



79. 

Tabela 3-14 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1UO vvw \124+\1
32 A2 

1099 vw llOO s \1
6 

\I(C-C) aI 

1084 vw 1083 m \1
32

+\1
37 AI 

1067 vvw \1
13

+\1
32 B2 

1053 vvw \1
21

+\1
22 AI 

1040 vvw 1041 vw \1
14

+\1
32 B2 

1028 vw \1
21

+\1
36 A2 

1022 vw \1
31 

ô(CCC) b2 

1004 vvw \1
7 

\I(C-C) a1 -
976 vvw 972 vw \1

8
+\1

17 A2 

958 vw \1
17

+\1
34 B1 

938 vvw \1
8

+\1
18 A2 

934 s \1
32 \I (C-o) b2 *1 

924 s \1
9

+\1
36 B2 *1 

907 vvw \1
21

+\1
24 AI 

898 vvw \1
21

+\1
37 A2 

867 vw 865 vw \1
22

+\1
35 A2 

860 vvw \l
8

+\l
u AI 

850 vvw \1
14

+\1
21 B

1 

836 vvw 837 vw \1
21

+\1
25 AI 

830 w \1
35

+\1
36 AI 

816 vvw \1
33 S(C=O) b2 

798 vvw 794 vw \1
15 y(C=O) a2 

741 s 738 vw \121 y(C=O) b1 
730 vvw \1

9
+\1

19 A2 



80. 

Tabela 3-14 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição t 'entativa 

728 w 726 vw \>8+\>25 B1 

672 w \>10+\>23 B1 

668 vvw \>26+\>34 A2 

649 vvw 647 s \>9 ô(COC) aI 

645 w \>17+\>18 AI 

633 s 63.5 vw \>8 \>(C-r) aI 

617 vvw 613 m \>34 \>(C-r) b2 

599 vvw \>26+\>35 A2 

588 vvw \>18+\>36 B1 

571 vvw \>16 y(c-r) a 2 

546 w 546 vw \>35 ô(CCC) b2 

518 vvw \>10+\>14 AI 

512 vvw 510 vw \>11 +\>36 B2 

497 vw 497 vvw \>10+\>25 B1 

484 vvw \>10+\>19 A2 

480 w 482 w \>10+\>20 A2 

462 vvw \>10+\>26 B1 

449 vvw 2x\>11 AI 

431 vvw \>17+\>19 AI 

409 m 410 m \>10 S(C=O) aI 

349 vw \>17 w(CCC) a 2 

321 vvw \>22 y(c-r) b1 

302 vw 305 w \>18 y(C-I) a2 

289 m 288 m \>36 8(CCC) b2 

270 vvw \>23 y(C-I) b1 



81. 

Tabela 3-14 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

229 m 231 vs \>11 \>(C-I) a1 

202 vw \>14+\>25 B1 

172 w 175 vw \>24 -r (C-C) b1 

157 vw 160 vs \>37 \> (C- I) b2 

150 w 151 vw \>12 ô(CCC) a1 

\)13 B(C-I) a
1 *2 

143 w 
\>38 IHC-r) b2 *2 

\)14 6(C-I) aI *2 
114 vs 

\>39 6(C-I) b2 *2 

96 w \)25 w(CCC) bi 
83 w \>19 -r (C-C) a 2 

73 vs \>20 -r (C-C) a2 

57 w \>26 -r(C-C) b1 

*1 ressonância de Fermi. 

*2 degenerescência acidental. 

Tabela 3-15 

FreqUências observadas e-atribuições tentativas do TIFI-K 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

2721 vw \>5+\>28 B2 

2665 vvw \>27+\>32 AI 

2628 vvw \>2+\>6 A1 

2470 vvw \>6+\>29 B2 



82. 

Tabela 3-15 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

2126 w \>27+\>35 AI 

2104 vvw \>3+\>21 B
1 

2094 vvw \>1+\>10 AI 

2066 vvw \>7+\>32 B2 

1699 m 1697 w \>1 \>(C=O) aI 

1680 vw \>22+\>29 A2 

16'45 vvw \)8+\)31 B2 

1630 vvw \>14+\>28 B2 

1613 w 1613 w \>4+\>17 A2 

1598 vs 1604 w \>27 \>(C ... O) b~2 

1588 w \>3+\>11 AI 

1573 vw \>30+\>36 AI 

1528 m \)2 \>cC-C) aI 

1516 m 1520 m \)28 \)ce-e) b2 

1495 vw 1498 w \) 4 +\>11 AI 

1470 w 1474 m \>5+\)36 B2 

1462 w \)3+\)14 AI 

1434 vvw \>4+\>24 B1 

1400 m \)3+\)26 B1 

1374 vvw 1369 w \)29 \>ce-e) b2 

1358 vvw \)5+\)12 AI 

1350 m 1353 s \>3 \)(e-e) aI 

1340 vvw 1336 w \)5+\>13 AI 

1329 vw \)6+\>11 AI 

1308 w \)11 +\>32 B2 



83. 

Tabela 3-15 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1296 m \1
30 

\I(e-e) b2 

1283 m 1281 w \1
8

+\1
9 A1 

1265 s \1
4 

\I(e~N) a
1 

1258 vvw \1
6

+\1
12 A1 

1227 m \1
12

+\1
32 B2 

1206 w 1208 vvw \1
5 

\I(e-e) a1 

1168 vvw \1
8

+\1
35 B2 

1145 vw 1147 w \1
34

+\1
35 A1 

1140 vvw \1
15

+\1
17 A1 

1126 vvw \1
14

+\1
31 B2 

1113 vvw 1118 vvw \1
7

+\1
14 A1 

1100 vw 1105 m \1
6 

\I(e-e) a1 

1090 vvw \1
33

+\1
36 A1 

1069 m \1
32 

\I (C-N) b2 

1048 vvw \1
9

+\1
10 A1 

1013 w \1
31 ô(eee) b2 

1005 w \17 \I(e-c) a1 

995 vvw 993 vw \1
11 

+\1
21 B1 

981 vw \1
24

+\1
33 A2 

973 vvw \117+\1
34 B1 

929 vvw \1
9

+\1
36 B2 

851 m \1
11 

+\1
34 B2 

842 vw \1
22

+\1
35 A2 

828 vvw 831 w \1
9

+\1
24 B

1 
817 vvw 815 vvw \133 8(C=Q) b2 



84. 

Tabela 3-15 

(continuação) 

infravermelho &aman atribuição tentativa 

793 m v
15 

y(CmO) a2 

764 w v21 
y(C-O) b1 

735 vvw 736 vvw v
14

+v
34 B2 

719 m v
10

+V
22 B1 

654 m v
9 

ô(CNC) a1 

636 m 635 w \)8 v(C-r) a1 

624 m 626 w v
34 v(C-r) b2 

603 vw v18+v22 B2 

570 vvw v16 y(c-r) a~ 

559 vvw v
10

+v
12 A1 

532 vw v
35 

ô(CCC) b2 

519 vw v
11 

+v
36 B2 

509 m v
10

+v14 A1 

472 w 479 m v12+v22 B
1 

456 vvw 2xV
11 A1 

422 vw 418 vw v
14

+v
22 B1 

410 vw v
11 

+v
24 B

1 

401 m v10 B(C=O) a1 

350 vvw v17 w(CCC) a2 

316 vvw 315 w v22 y(c-r) b1 

291 vw v18 y(c-r) a2 
280 m 283 m V36 ô(CCC) b2 
259 vw 254 vvw v23 y(C-I) b1 

243 vvw v13 +v
14 A1 

236 m 234 s vn v(C-I) a
1 



85. 

Tabela 3-15 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

222 vvw 2xV14 AI 

209 vw 208 w v
12

+v
26 Bl 

192 vw \l
19

+V
39 Bl 

173 vw V24 T(C-C) b1 

V12 ô(CCC) aI *1 
157 vs 

V
37 

V(C-I) b2 *1 

\1
13 

S(C-I) aI *1 
138 vvw 

v
38 IHC-I) b2 *1 

V
14 S(C-I) a1 *1 

114 s 
~ 

v
39 S(C-I) b2 *1 

103 vvw V25 w(CCC) b1 

V
19 T(C-C) a2 *1 

86 vvw 
v

20 T(C-C) a2 *1 

50 vw v 26 T(C-C) bl 

*1 degenerescência acidental. 

Tabela 3-16 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TIFI-H 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3447 vvw 2xv27 AI 

3251 m 3256 vvw \iN \I (N-H) aI *1 

3174 w V1+V6+\l18 A2 
3125 vw VN V(N-H) aI *1 



86. 

Tabela 3-16 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 
.. 

3058 vvw \)1+\)30 B2 

2960 vvw \)1+\)5 A1 

2919 vvw \)1 +\)7+\)13 A1 

2849 vvw \)6+\)2 B2 

2720 vw \)7+\)27 B2 

2675 vw \)6+\)3 B2 

2447 vvw 2444 vvw \>3+\>6 AI 

2358 vvw \>9+\)27 B2 

2201 vvw 2x\>6 AI 

2138 vvw \)2+\>34 B~ 

2 

1844 vvw 1842 vvw \>1+\>20 A2 

1820 vw 1822 w \>14+\)27 B2 

1774 s 1772 s \>1 \>(C=O) a1 *1 

1749 w 1748 m \>2+\>11 AI *1 

1714 vs 1723 w \>27 \>(C=O) b2 

1677 vvw 1676 vvw \)2+\)12 A1 

1650 vvw \>32+\>34 AI 

1604 vw \>6+\>23 A2 

1589 vvw \\8+\>30 B1 

\>2 \>(C-C) aI *2 
1525 vw 1527 w 

\>28 \>(C-C) b2 *2 

1515 vvw 1517 vw \>11+\>30 B2 

1450 vvw \>5+\)11 AI 

1405 vw 1406 vvw \>6+\)18 A2 
l386 vvw \>9+\)21 B1 



87. 

Tabela 3-16 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

1367 vw \1
29 

\I(e-e) b2 

1344 s 1350 s \1
3 

\I(e-e) aI 

1331 w \1
11 ô(N-H) b2 

1314 vw \1
23

+\1
32 A2 

1289 m 1292 w \1
30 \I(e-e) b2 

1267 m \1
4 

\I(e-N) aI 

1227 vw 1226 m \1
5 

\I(e-e) aI 

1184 w 1186 vw \1
32

+\1
38 AI 

1171 vvw \1
7

+\1
12 AI 

1149 vvw \17+\)13 A~ 
t 

11~3 w 1136 w \)10+\)21 B1 

1112 vvw \)20+\)32 B1 

10~7 w 1101 m \)6 \)(e-e) aI 

1079 vvw 1080 vvw 2x\)35 AI 

1047 m 1048 vvw \)32 \I (e-N) b2 

\)7 \)(e-e) aI *2 
1014 vvw 

\)31 ô(eee) b2 *2 

991 vvw \)r+\)36 A 2 
935 m \)9+\)36 B2 
896 vvw \)12+\121 B1 
833 m 836 vw \)r+\l14 B1 

791 vvw \1
15 y(e=O) a2 

768 vvw \1
33 B(e=O) b2 

739 m 744 vw \1
21 y(e=O) b1 

717 s 721 vvw \Ir y(N-H) b
1 



88. 

Tabela 3-16 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

704 vw \1
8

+\1
25 B1 

656 m 652 m \1
9 

ô(CNC) a1 

638 vw \1
10

+\1
11 A1 

623 w \1
8 

\1(C-r) a1 

615 m 617 vw \1
34 \1(C-r) b2 

560 vvw \1
16 y(c-r) a2 

540 vvw \1
35 ô(CCC) b2 

514 vvw 514 vvw \1
10

+\1
14 A1 

470 VW 475 vw \1
10

+\1
20 A2 

400 m 403 w \1
10 S(Ca O) ai 

389 vw \1
11 

+\1
12 A1 

339 vvw \1
17 w(CCC) a2 

323 vvw \1
22 y(c-r) b1 

308 vw \1
18 y(c-r) a2 

283 w \1
36 ô(CCC) b2 

273 m \1
23 y(c-r) b1 

264 vw \112+\)14 AI 

233 vs \)11 \)(C-r) aI 

224 vw 2x\)14 AI 

202 vvw \)13+\)20 A2 

177 w \)24 '[(C-C) b1 

\)12 ô(CCC) aI *2 
157 w 156 vs 

\)37 \)(C-r) b2 *2 

\)13 S(C-I) aI *2 
138 vw 

\)38 S(C-I) b2 *2 



Tabela 3- 16 

(continuação) 

infravermelho Raman 

114 vs 

83 w 

71 vs 

53 w 

*1 ressonância de Fermi. 

*2 degenerescência acidental. 

Tabela 3-17 

atribuição tentativa 

\!14 . S(C-I) al 

\!39 S(C-I) b2 

\!19 "(C-C) a2 

\!25 w(CCC) bl 

\!20 "(C-C) a2 

\!26 "(C-C) bl 

FreqUências observadas e atribuições tentativas do TIFI-D 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

3464 vvw \!1+\!27 B2 

2423 vvw 2x\!27 Al 

3297 vvw \!1+\!2 A1 

3260 w \!Ó+\!27 A1 

3158 vw 3x\!3l B2 

3113 vvw \!1+\!3 A1 
2725 w \!Ó+\!1 B2 
2676 vvw 2x\!3 A1 
2516 vvw \!1+\!21 B1 
2479 vvw \!1+\!33 B2 
2466 w \!N \!(N-D) aI 

'89. 

*2 

*2 

*2 

*2 

*1,2 



90. 

Tabela 3-17 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

2445 vvw \>N \>(N-D) aI *1,2 

2393 w 2x\>5 AI *2 

2373 vvw 2x\)5 AI *2 

2362 vvw \>4+\>6 AI 

2281 vw \>r+\) 1 B1 

2164 w \>1+\>10 AI 

2104 w \>10+\)27 B2 

1841 vw 1843 vvw \>5+\>34 B2 

1823 w 1825 w \>27+\>39 AI 

1773 s 1773 w \>1 \>(C=O) aI *2 

1764 s \>2+\)11 AI *2 

1754 w 1751 w \>6+\>9 AI 

1717 vs 1720 w \>27 \)(C=O) b2 

1707 vw \>6+\)34 B2 

1617 vvw \)3+\>36 B2 

1589 w \)18+\)30 B1 

1580 m \>30+\>36 AI 

\>2 \>(C-C) aI *3 
1530 w 1532 w 

\>28 \)(C-C) b2 *3 

1520 w \)11 +\>30 B2 
1502 vw \>3+\)12 AI 

1476 vw 2x\>21 AI 

1398 m \>14+\)30 B
2 

1369 vvw \>29 \)(C-C) b2 
1343 m 1347 s \)3 \>(C-C) aI 



91. 

Tabela 3-17 

(continuação) 

infravermelho &aman atribuição tentativa 

1334 w v
31

+v
36 A1 

1317 w 1319 vvw v
23

+v
31 A2 

1293 m 1297 w v30 v(C-C) b2 

1273 m v
4 

V(C-N) aI 

1264 vvw V
6

+V12 A1 

1231 vw 1229 m V
5 

v(C-C) aI 

1220 vw V
6

+V14 AI 

1208 vw V
12

+V
31 B2 

1189 w 1186 vvw v6 +v
11 B2 

1168 vvw v
31

+v
39 Ã 1 

1154 vvw v
34

+v
35 A1 

1137 vw 1136 vvw vr+V34 A2 

1122 vvw 1124 s v32 v(C-N) b2 *4 

1113 vvw 1112 vvw V6+V37 A1 

1102 m 1105 m v6 vCC-C) aI 

1071 w V
tl

+V
39 A1 

1052 m v31 ô(CCC) b2 

1011 vvw v7 vCC-C) a1 

963 m v6, ô(N-D) b2 *4 

937 vw v
9

+v
36 B

2 
889 vvw v24+v

33 A2 
854 m v

11 
+v

34 B2 
834 m v33+v

39 A1 
803 vvw v15 y(C=O) a2 
768 vvw v

9
+v

14 AI 



92. 

Tabela 3-17 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

745 m \1
21 

y(C=Q) bl 

734 vw \1
34

+\1
39 AI 

719 s \1
33 

8(C=Q) b2 

670 vvw \lr+\l
12 B

l 

654 m 650 m \1
9 

õ(CNC) aI 

638 vw \1
10

+\1
11 AI 

625 vvw 622 vw \1
8 \I(e-r) aI 

617 m \1
34 

\I(c-r) b2 

602 w \lr +\l
25 AI 

561 vvw \1
16 y(c-r) ã 2 

540 vw \1
35 ô(CCC) b2 

517 m \Ir y (N-D) bl 

476 vw 477 vvw \1
18

+\1
24 B2 

429 vvw \1
36

+\1
37 AI 

402 m 406 w \1
10 8(C=Q) aI 

342 vvw \1
17 w(CCC) a2 

320 vvw \1
22 yeC-r) b1 

311 vw \1
18 y(C-I) a 2 

286 w \1
36 ô(CCC) b2 

278 w \1
23 y(C-I) b1 

264 vvw \1
12

+\1
14 AI 

234 s \lU \I (C-I) aI 

217 vw \l
l3

+\l
25 B

1 
200 vvw \1

14
+\1

25 B1 
176 w \1

24 -r (C-C) b1 
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Tabela 3-17 

(continuação) 

infravermelho Raman atribuição tentativa 

\\2 ô(CCC) aI *3 
162 w 159 vs 

\)37 \)eC-I) b2 *3 

\)13 6eC-I) aI *3 
138 vw 

\)38 6eC-I) b2 *3 

\)14 6(C-I) aI *3 
116 vs 

\)39 6eC-I) b2 *3 

\\9 'r eC- C) a2 *3 
84 w 

\>25 w(CCC) b1 *3 

73 vs \)20 'r (C-C) a2 

53 vw \)26 'r (C-C) b-
1 

*1 ponte de hidrogênio. 

*2 ressonância de Fermi. 

*3 degenerescência acidental. 

*4 acoplamento mecânico. 

-1 com o "overtone" de uma banda em 1230 cm Considerando o efeito de 

massa isotopico entre TIFI-H e TIFI-D, as deformações N-H e N-D no pl~ 

no e fora do plano são atribuidas às bandas observadas em 1331 e 963 

~l -1 
cm e em 717 e 517 cm ,respectivamente. 
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4 . ANÁLISE DE COORDENADAS NORMAIS 

4-a. Análise de Coordenadas Normais 

O tratamento de análise de coordenadas normais das moléculas poli 

atômicas é atualmente um das técnicas mais importantes para estudar as 

vibrações moleculares e o peso dele na espectroscopia vibracional qui-

mica ê equivalente aos dados experimentais dos espectros infravermelho 

e Raman. Mas, até 1961, as aplicações das análises de coordenadas 

normais foram limitadas pela dificuldade de resolver as equações secu-

lares. Com o desenvolvimento de computadores eletrônicos, este pro-

blema foi resolvido e foram preparados vários programas de computaçao 

para fazer a análise de coordenadas normais de moléculas poliatÔtnicas 

e monocristaisl,2,~,~,5,6,7,8,9,lO 

Neste trabalho apresentado, os programas de computaçao chamados 

MATB, MATG, MATF, POTE e NCA4 11 ,12,13,14 escritos em FORTRAN IV foram 

usados na análise de coordenadas normais das ftalimidas. Estes progr~ 

mas foram preparados baseando no metodo de matriz GF de Wilson15 ,16,17 

com o metodo de vetor S. As constantes de força definidas foram ajus-

tadas para reproduzir as freqUências fundamentais observadas nos es-

pectros infravermelho e Raman, usando um metodo de <# • 

m1nl.DlOS quadrados 

com o metodo de Jacob 18 ,19. 

Os cálculos numéricos foram realizados utilizando os computadores 

eletrônicos do Centro de Computação Eletrônico da Campinas (CCEC) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), do Centro de Computação 

Eletrônico (CCE) da Universidade de são Paulo (USP), e da Seção de 

Matemática Aplicada (SEMA) do Instituto de Física (IF) da Universidade 

de são Paulo (USP). Os modelos das máquinas usadas são PDP-10, B-6700 
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e IBM-360/44, respectivamente. A maioria dos calculos numéricos 

foram realizados usando o terminal de computador eletrônico PDP-lO 

no Instituto de Química (IQ) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) • 

4-b. Sis temas das Coordenadas 

Como já foi discutido anteriormente, as estruturas moleculares 

das ftalimidas podem ser pensadas como planares, sendo o grupo de 

ponto C2v ' 

As coordenadas internas escolhidas para ATHF, ATCF, ATBF, ATIF, 

THFI-K, TCFI-K, TBFI-K e TIFI-K, em número de 59, são distribui-

das em: 

16 de variaçao da distância entre atomos ligados, 

25 de variaçao do ângulo de valência no plano, 

8 de variaçao do ângulo sólido fora do plano, 

10 de variação do ângulo de torçao. 

Para THFI-H, TCFI-H, TBFI-H, TIFI-H, THFI-D, TeFI-D, TBFI-D e 

TIFI-D, as coordenadas internas, em número de 63, sao dis tribuidas 

em: 

17 de variação da dis tância entre atomos ligados, 

27 de vadação do ângulo de valência no plano, 

9 de variação do ângulo sblido fora do plano, 

10 de variação do ângulo de torçao. 

Nas Figuras 4-1, 4-2, 4-3 e 4-4, as coordenadas internas de var1açao 

da distância entre dois atomos ligados, do ângulo de valência entre 

duas ligações, do ângulo sólido fora do plano e do ângulo de torçao 



Figura 4-1 

Coordenadas internas 

estiramento 

(b) é somente para TXFl-H e TXFl-D, onde X = H, C, B ou l. 

ai 
(b) 

a 2 

Figura 4-2 

Coordenadas internas 

deformação no plano 

(~) ' são somente para TXFl-H e TXFI-D, onde X = H, C, B ou I. 

(~1) (1 cJ>i 

(~2) (2 cJ>2 

°3 
°4 

87 

88 

98. 



Figura 4-3 

Coordenadas internas 

deformação fora do plano 

(o) e somente para TXFI-H e TXFI-D, onde X = H, C, B ou I. 

Figura 4-4 

Coordenadas internas 

torçao 

1 n 
T = - L t. 

n. 1 1 1= 

99. 
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Tabela 4-1 

Coordenadas de simetria (no plano). 

espécie AI espécie B2 

81 = 6(a1 + a2) / 12 825 
E 6(al - a2) / 12 

82 
.. 6( s l + 8 2) / 12 826 • 6(sl - 8 2) / 12 

83 
.. 6(r l + r 2) / 12 827 - 6(r1 - r 2) / 12 

84 
.. 6d 828 • 6(e1 - e2) / 12 

85 • 6(e1 + e2) / 12 829 - 6(f 1 - f 2) / 12 

86 - 6(f
1 

+ f
2

) / 12 830 
., 6(.t

1 
- .t2) / 12 

87 = 6g 831 - 6(.t3 - .t4) / 12 

88 = 6(.t l + .t2) / 12 832 
... 6(0.1 - 0.2) / 12 

89 = 6(.t
3 

+ .t
4

) / 12 833 = 6(n1 - n2) / 12 

810 - 6/3 834 = 6(~1 - ~2) / 12 

811 = 6(0.1 + 0.2) / 12 835 6(E l - E2) / 12 

812 = 6(n1 + n2) / 12 836 = 6(ljJl - 1jJ2) / 12 

813 = 6(~1 + ~2) / 12 837 = 6(cj>1 - cj>2) / 12 

814 = 6(E
l 

+ E2) / 12 838 = 6«\ - ô2) / 12 

815 = 6(ljJl + 1jJ2) / 12 839 = 6(ô3 - ô4) / 12 

816 6(cj>1 + cj>2) / 12 840 6(81 - 82) / 12 

817 = MÔ l + ô2) / 12 841 = 6(83 - 84) / 12 

818 6(ô
3 

+ ô
4

) / 12 842 = 6(8
5 

- 86) / 12 

819 = M8 1 + 82) / 12 843 6(8 7 - 88) / 12 

820 6(83 + 84) / 12 S44 = 6(1l1 - 112) / 12 

821 = 6(85 + 8
6

) / 12 

822 = 6(8 7 + 88) / 12 

823 = llb 

S24 6(1l1 + 112) / 12 

823 , 824 e S44 são somente para TXFl-H e TXFl-D, onde X = H, C, B ou I. 
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Tabela 4-2 

Coordenadas de simetria (fora do plano). 

espécie A2 espécie B1 

S45 = 6(TI
1 

+ TI2) / 12 S55 o:: 6(TI1 - TI2) / 12 

S46 - MW1 + w2) / 12 S56 = 6(w1 - w2) / 12 

S47 • 6(Y1 + Y2) / 12 S57 • 6(Y1 - Y2) / 12 

848 • 6(Y3 + Y4) / 12 858 
lO 6(Y3 - Y4) / 12 

849 • 6(L1 + L2) / 12 859 • 6(L 1 - L2) / 12 

850 
.. 6(L3 + L4) / 12 860 • ML3 - L4) / 12 

S51 - 6'T 5 861 - 6('T 6 - 'T 7) / 12 

852 • 6(L6 + L7) / 12 S62 '" MT8 - L
9

) / 12 

S53 - ML8 + L9) / 12 S63 = 6cr 

854 
= 6L10 

S63 é somente para TXFl-H e TXFl-D, onde X = H, C, B ou I. 

Tabela 4-3 

Parâmetros moleculares 

distância 

D(a) = 1.41 R, D(s) = 1.26 R, D(r) = 1.43 R, D(d) = D(e) = D(f) 

D(g) = 1.39 R, D(~,C-H) = 1.08 R, D(~,C-C1) = 1.74 R, D(~.C-Br) = 

1.88 R, D(~,C-l) = 2.00 R, D(b) = 1.00 R. 

ângulo 

jJa) = 1(3) = 1(E) 

1(ej» = 1(0) = 1(8) 

108°, 1(n) = 118°, 1(~) 

= 120°, 1(~) 126°. 

134°,1(lJ!) = 132° • 
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- . ~ sao representadas, respectlvamente, usando os slmbolos das coordenadas 

in ternas . 

As coordenadas de simetria das ftalimidas são dadas nas Tabelas 

4-1 e 4-2, respectivamente, para as coordenadas no plano e fora do 

plano com base na simetria molecular C2v ' e sao expressas 

coordenadas internas definidas acima. Para ATHF, ATCF, 

usando as 

ATBF, ATIF, 

THFI-K, TCFI-K, TBFI-K) e TIFI-K, as coordenadas de simetria, em 

número de 59, são classificadas de acordo com suas propriedades de 

simetria nas quatro espécies do grupo de ponto C2v : 

Para 

f ATXF 

f TXFI- K 

= 22al + 10a2 + 8b l + 19b2 · 

THFI-.H, TCFI-H, TBFI-H, TIFI-H, THFI-D, TCFI-D, TBFI-D e 

TIFI-D, as coordenadas de simetria, em número de 63, são também clas-

sificadas nas quatro espécies de simetria em: 

f TXFI- H 

f TXFI-D 

= 24al + IOa2 + 9b l + 20b 2· 

As coordenadas de simetria das espécies aI e b2 sao as vibrações no 

plano e as das a2 e b l as fora do plano. Os modos vibracionais das 

espécies aI' b1 e b 2 são ativas no espectro infravermelho e os das aI' 

a2 , b l e b2 são ativas no espectro Raman, como já foi mencionado para 

as vibrações normais. Nas considerações das coordenadas de simetria, 

as coordenadas redundantes sao incluidas. 

Para realizar os cálculos numéricos, as coordenadas cartesianas 

sao calculadas usando os parâmetros moleculares da Tabela 4-3. Os 

valores das distâncias interatômicas e dos ângulos de valência sao es-

timados considerando os dados de análise estrutural de raio-X de molé-

cuIas relacionadas20,21,22,23,2~,25,26,27 

Os valores considerados para as massas atômicas, em l.lllidade de 
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massa atômica , são os seguintes: 

~ = 1,007825, ~ 2,014102, 

mC 12,01115, ~ = 14,0067 , 

mO = 15,9994, mC1 = 35,453, 

~r= 79,904, e mr = 126 , 904. 

4-c. Campo de Força Molecular 

As funções potenciais moleculares par a as vibr ações normais das 

ftalimidas são expressas considerando-se um campo de força molecular 

de valência com termos de interação, t ais como, efe i t os de delocali-

zação de elét r ons , pontes de hi drogênio, efeitos de recombinã ção de 

hibridação, efeitos de repulsão entre dois á t omos não ligados, tensão 

intra-molecular, etc. As constantes de força definidas no plano, em 

número de 40, são classificadas em cinco tipos diferentes: 

(1) constantes principais de estiramento da ligação, 

(2) constantes principais de deformação do ângulo no plano, 

(3) constantes de interação estiramento-estiramento, 

(4) constantes de interação estiramento-deformação, 

(5) constantes de interação deformação-deformação . 

Por outro lado, as constantes de força fora do plano, em numero de 24, 

sao classificadas em quatro tipos: 

(6) constantes principais de deformação fora do plano, 

(7) constantes principais de torçao. 

(8) constantes de interação deformação-deformação, 

(9) constantes de interação deformação-torção. 
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Tabela 4-4 

Descrições das constantes de força. 

n9 símbolo coordenadas átomos 
envolvidas comuns 

1 Ke-o Ke-N a 

2 Ke ... o s 

3 Ke-c r 

4 d 
Ke_c d 

5 
e 

Ke .. c e 

6 f 
Ke=C f 

7 
g 

KeIDc g 

8 Ke-x t 

9 ~-R ~-D b 

10 Reoc ReNC 8 

11 Reeo ReeN CI. 

12 R~eo IÇeo n 

13 Reeo ~ 

14 E 
Reee E 

15 l/J Reee l/J 

16 
cp 

Rcee cp 

17 Ô 
Rece Ô 

18 Reex 8 

19 HCNH HeND jJ 

20 F c-o,e-o F C-N,C-N a,a ° ou N 
21 F C-O,C=O F C-N,C=O a,s C 

22 F e-o,e-e F e-N,C-C a,r C 

23 F C=O,C-C s,r C 

24 F C-C,C=C r,d r,e C 

25 F
O 

e=c,c=c d,e e,f f,g C 



Tabela 4-4 

(continuação) 

n9 slJnbolo 

26 m 
FC=C,C=C 

27 P 
FC=C,C=C 

28 FO 
C-X,C-X 

29 ~-X,c-x 
30 P 

FC-X, c-x 

31 FC=C,C-X 

32 F;-O,OCO 
= 33 FC-C,CCO 

34 F C=C,CCX 

35 FE: 
C=C,CCC 

36 
cp 

FC=C,CCC 

37 FCOC,CCO 

38 FCCO,CCC 

39 FCCC,CCC 

40 Fccx,ccx 

41 WC=O 

42 WCCC 

43 WC- X 

44 WN- H WN- n 

45 YC- O YC- N 

46 YC- C 

47 d 
YC=C 

48 e 
YC=C 

49 
f 

YC=C 

50 g 
YC=C 

FC-N,NCO 

° FC=C,CCC 

FCNC,CCN 

FCCN,CCC 

coordenadas 
envolvidas 

d,f f,f e,e e,g 

d,g e,f 

t,t 

t,t 

t,t 

e,t f,t g,~ 

a,n 

r ,f,; 

e,e f,e g,e 

d,E: 

d,cp e,cp e,o f,o g,o 

a, S 

a,E: 

€,E: cp,cp cp,o 0,0 

e,e 

TI 

w 

y 

cr 

I 
T2 

3 
T4 

T
5 
6 

T7 
8 

T
9 

TIO 

átomos 
comuns 

c 
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c-o ou C-N 

c-c 

C=C 

C=C 

C=C 

c-o ou C-N 

c-c 

c=c 

c=c 
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Tabela 4-4 

(continuação) 

stmbo10 coordenadas átomos n9 envolvidas comuns 

51 I C=O,CCC 
TI,W C-C 

52 ICCC,CCC W,W c=c 

53 ICCC,C-X w,y c-c 

54 10 
C-X,C-X y,y C-C 

55 Im 
C-X,C-X y,y C 

56 IP 
C-X,C-X y,y 

57 I C-O,N-H I C=O,N-D TI,cr C-O ou C-N 

58 I c-o ,C-O I C-O,C-N TI,T C-O ou C-N 

59 1: C-O,C-C TI,T c-c 

60 ICCC,C-C W,T c-c 

61 d 
c=c ICCC,C=C W,T 

62 e W,T c=c ICCC,C=C 

63 I e 
C-X,C=C y,T c=c 

64 I f 
C-X,C=C I

g 
C-X,C=C y,T c=c 

n9 1 n9 9 estiramento. 

n9 10 n9 19 deformação. 

n9 20 n9 31 interação (estiramento-estiramento). 

n9 32 n9 36 interação (estiramento-deformação). 

n9 37 n9 40 interação (deformação-deformação). 

n9 41 n9 44 deformação fora do plano. 

n9 45 n9 50 torçao. 

n9 51 n9 57 interação (deformação-deformação) . 

n9 58 n9 64 interação (deformação-torção) . 

n9 1 n9 40 constantes de força no plano. 

n9 41 n9 64 constantes de força fora do plano . 
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Na Tabela 4-4 as definições das constantes de força são mostradas 

com os símbolos, coordenadas envolvidas e átomos comuns. 

As unidades consideradas neste trabalho sao as seguintes: 

tipo (1) mdina/~ 

tipo (2) mdina.R/rad2 

tipo (3) mdina/~ 

tipo (4) mdina/rad 

tipo (5) ..... mdina.~/rad2 

tipo (6) ..... mdina.~/rad2 

tipo (7) mdina.R/rad2 

tipo (8) mdina.~/rad2 

tipo (9) mdina.~/rad2. 

4-d. Resultados dos Cálculos 

As constantes obtidas pelo metodo de minimos quadrados são dadas 

nas Tabelas 4-5, 4-6, 4-7 e 4-8 para as constantes no plano, respecti-

vamente, aos compostos tetrahidro-, tetrac1oro-, tetrabromo- e 

tetraiodosubstituidos. As constantes de força ajustadas fora do plano 

são apresentadas nas Tabelas 4-9, 4-10, 4-11 e 4-12. 

As freqUências normais calculadas usando as constantes de força 

dadas nas Tabelas 4-5 a 4-12 são mostradas com as distribuições de 

energia potencial para as coordenadas de simetria nas Tabelas 4-13 a 

4-44. Apenas são tabelados os elementos de distribuição de energia p~ 

tencia1 maiores que distribuição 10. Nesta tabela, o primeiro -numero 

indica a numeraçao da coordenada de simetria e o valor entre parente-

sis o elemento calculado de distribuição de energia potencial. 

As concordâncias entre as freqUências calculadas e observadas são 

bastante razoáveis e tambem sao confirmadas as atribuições feitas. 
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Tabela 4-5 

Constantes de força (no plano) do ATHF, THFI-K, THFI-H e THFI-D 

n9 símbolo ATHF THFI-K THFI-H THFI-D 

1 K
C
_y 3,96 5,04 4,87 

2 KC=O 11,10 8,87 9,85 

3 KC- C 4,01 4,49 4,21 

4 d 
KC=C 6,50 8,29 6,53 

5 e 
KC"'C 6, 38 6,14 7,71 

6 f 
KC=C 7,06 7,00 6,81 

7 g 
KC=C 6,30 6,26 7,04 

8 KC-H 5,03 5,08 5,08 

9 ~-H ~-D 5,64 5,96 

10 HcyC 1,43 1,52 1, 54 

11 HCCY 1, 77 1,89 2,26 

12 Ryco 1,56 1,44 1,38 

13 HCCO 1,02 0,91 1,03 

14 E: 
HCCC 0,41 0,33 0,53 

15 1jJ 
HCCC 0,48 0,52 0,65 

16 
cp 

HCCC 1,39 1,57 1,46 

17 Ô 
HCCC 0,86 0,87 0,95 

18 HCCH 0, 52 0,50 0,52 

19 HCNH HCND 0,48 0,41 

20 F C-Y,C-Y 1, 74 1,58 1,03 

21 F C-Y,C=O 1,21 1,55 0,94 

22 F C-y,C-C 0,91 0,91 0,65 

23 F C=O,C-C 0,75 1,04 1,09 

24 F C-C,C=C 0,52 0,54 0,52 

25 F
O 

C=C,C=C 0,78 0,76 0,88 



109. 

Tabela 4-5 

(continuação) 

n9 slmbo10 ATHF THFI-K THFI-H THFI-D 

26 Fm 
C"C,C-C 

-0,55 -0,60 -0,59 

27 FP 
C-C,C-C 

0,23 0,14 0,36 

28 FO 

C-H, C-H -0,03 -0,03 -0,02 

29 Fm 
C-H,C-H -0,01 -0,01 -0,02 

30 FP 
C-H,C-H -0,07 -0,07 -0,06 

31 F C-C,C-H -0,41 -0,19 -0,22 

32 FC-y,yCO 0,38 0,32 0,34 

33 F~-C,CCO 0,18 0,21 0,21 

34 F C=C,CQI 0,17 0,19 0,15 

35 e: 
FC=C,CCC -0,40 0,59 -0,40 

36 cp ô 
FC=C,CCC FC=C,CCC 0,54 0,51 0,87 

37 FcyC,CCY -0,10 -0,13 -O, II 

38 FCCY,CCC 0,08 0,28 0,79 

39 FCCC,CCC 0,08 0 ,10 0,17 

40 FCCH,CCH 0,01 -0,01 0,02 

Tabele 4-6 

Constantes de força (no plano) do ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D 

n9 símbolo ATCF TCFI-K TCFI-H TCFI-D 

1 KC_y 3,89 5,32 4,78 

2 KC=O II ,18 8,76 9,76 

3 KC- C 3,69 4,03 4,01 

4 d 
5,55 7,24 KC=C 6,30 



110. 

Tabela 4-6 

(eon tinuação) 

n9 simbo10 ATCF TCFI-K TCFI-R TCFI-D 

5 ~=C 6,01 6,38 8,35 

6 f 
KC_C 6,66 6,61 6,89 

7 g 
KC-C 6,06 5,80 7,0 7 

8 Ke-C1 4,41 4,53 4,43 

9 ~-R ~-D 5,71 6,07 

10 RCYC 1,19 1,85 1,58 

11 Rcey 1,86 2,03 1,94 

12 Ryeo 1,56 1,46 1,46 
c: 

13 Reco 0,95 0,88 1,05 

14 
E 

Recc 0,46 0,57 0,41 

15 ~ 
Rccc 0,41 0,49 0,43 

16 
cp 

RCCC 1,57 1,46 1, 36 

17 o 
RCCC 0,99 0,90 0,99 

18 Rcec1 1,11 1,06 1,03 

19 HCNH RCND 0,46 0,52 

20 F C- Y,C-y 1,73 1,56 1,28 

21 F C-Y,C=O 1,31 1,82 1, 09 

22 F C-y,C-C 0,79 0,47 0,73 

23 F c=o,C-c 0,87 0,81 1,21 

24 FC-C,C=C 0,30 0,48 0,41 

25 o 
F c=c, C=C 0,79 0,73 1,10 

26 ~ c=c, c=c -0,54 -0,59 -0, 60 

27 FP 
C=C,C=C 0,21 0,23 0,21 

28 FO 

e-c1,e-cl -0,12 -0,50 -0,64 

29 Fm 
C-C1 , C-C1 0,11 0,57 0,35 



111. 

Tabela 4-6 

(continuação) 

n9 símbolo ATCF TCFI-K TCFI-H TCFI-D 

30 FP 
C-C1,C-C1 -0,23 -0,19 -0,33 

31 F Cs:C,C-C1 0,43 0,21 0,45 

32 FC-y,yCO 0,29 0,30 0,24 
,. 

33 FC-C,CCO 0, 41 0,40 0,36 

34 FC- C,CCC1 0,15 0,20 0,42 

35 Fe: 
C-C,CCC -0,28 0,26 -0,72 

36 cp Ô 
FC=C,CCC FC-C,CCC 0,53 0,69 0,96 

37 FCYC,CCY -0,03 -0,03 -0,08 

38 FCCY,CCC -0,25 0,43 0,02 

39 FCCC,CCC 0,14 0,06 O, r 9 

40 FCCC1 ,CCCl 0,42 0,59 0,40 

Tabela 4-7 

Constantes de força (no plano) do ATBF, TBFI-K, TBFI-H e TBFI-D 

n9 símbolo A'rBF TBFI-K TBFI-H TBFI-D 

1 K
C

_y 4,16 4,83 4,47 

2 KC=O 11,12 8,84 9,71 

3 KC- C 4,00 4,16 4,13 

4 d 
KC=C 6,61 7,03 6,76 

5 e 
KC=C 5,88 5,85 6,74 

6 f 
KC=C 7,11 7,06 7,04 

7 g 
KC=C 6,48 6,52 6,87 

8 K C-Bl,"' 4,00 4,01 4,02 



112. 

Tabela 4-7 

(continuação) 

n9 simbo10 ATBF TBFI-K TBFI-R TBFI-D 

9 ~-R ~-D 5,83 6,02 

10 RcyC 1,72 2,16 1,67 

11 RCCY 1,31 1,20 1,20 

12 Ryco 1,45 1,44 1,43 

13 R~CO 0,84 0,79 1,12 

14 E 
RCCC 0,22 0,38 0,22 

15 1ji 
Reec 0,66 0,72 0,76 

16 <P 
Rece 1,84 1,73 2,05 

17 Ô 
Reec 0,92 0,95 0,84 

18 RCCBr 1,39 1,45 1,3] 

19 RCNH RCND 0,46 0,44 

20 F C-Y,C-Y 1,46 1,14 0,88 

21 F C-y,C=O 1,13 1,61 1,21 

22 F C-y,C-C 0,80 0,48 0,80 

23 F C=O,C-C 0,49 0,55 0,56 

24 F C-C,C=C -0,03 0,61 0,02 

25 FO 
C=C,C=C 0,92 0,95 1,00 

26 ~ C=C,C=C -0,52 -0,53 -0,59 

27 FP 
C=C,C=C 0,31 0,29 0,33 

28 FO 
C-Br,C-Br -0,58 -0,69 -0,65 

29 ~ C-Br,C-Br 0,11 0,12 0,11 

30 FP 
C-Br,C-Br 0,06 -0,08 0,07 

31 F C=C,C-Br 0,41 0,39 0,43 

32 FC-y,yCO 0,35 0,38 0,21 

33 FC-C,CCO 0,33 0,37 0,32 



113. 

Tabela 4-7 

(continuação) 

n9 símbolo ATBF TBFI-K TBFI-H TBFI-D 

34 F C=C,CCBr 0,51 ·0,51 0,58 

35 Fe: 
c-c,eee 0,54 0,52 0,52 

36 F<P FÔ 
e-e,eee e-e,eee 0,64 0,55 0,73 

37 FCye,ecy -0,05 -0,05 -0,05 

38 FCCY,cce 0,03 0,08 0,11 

39 Fccc,cce 0,14 0,16 0,16 

40 F CCBr,CCBr 0,73 0,82 0,72 

Tabela 4-8 

Constantes de força (no plano) do ATIF, TIFI-K, TIFI-H e TIFI-D 

n9 símbolo ATIF TIFI-K TIFI-H TIFI-D 

1 K
C
_y 4,22 4,88 4,51 

2 KC=O 11,11 8,83 9,71 

3 KC- C 3,88 4,08 4,02 

4 d 
KC=C 6,24 6,40 6,35 

5 e 
KC=C 6,12 6,11 7,01 

6 f 
KC=C 7,31 7,26 7,24 

7 g 
KC=C 6,41 6,45 6,80 

8 KC- 1 3,69 3,70 3,70 

9 ~-H ~-D 5,93 6,05 

10 HcyC 1,53 1,77 1,51 

11 HCCY 1,58 1,40 1,41 

12 ~CO 1,41 1,45 1,43 



114. 

Tabela 4-8 

(con tin uação) 

n9 símbolo ATIF TIFI-K TIFI-R TIFI-D 

13 R~CO 0,74 0,74 0,74 

14 e: 
RCCC 0,27 0,58 0,27 

15 1jJ 
RCCC 0,80 0,82 0,83 

16 cp 
RCCC 1,70 1,86 2,03 

17 
Q 

RCCC 0,62 0,64 0,58 

18 RCCI 1,74 1,76 1,74 

19 RCNH RCND 0,46 0,42 

20 F C-Y,C-Y 1,46 1,42 0,90 

21 F C-Y,C-O 1,19 1,66 1,27 

22 F C-y,C-C 0,80 0,48 0,8'0 

23 F C"O,C-C 0,48 0,54 0,55 

24 F C-C, C=C 0,24 0,30 0,25 

25 o 
F C=c, C=C 0,90 0,93 0,97 

26 ~=C,C=C -O ,53 -0,53 -0,54 

27 FP 
C=C,C=C 0,27 0,26 0,29 

28 FO 
C-I,C-I -0,98 -1,07 -1,04 

29 ~ C-I, C-I -0,11 -0,11 -0,11 

30 FP 
C-I, C-I -0,18 -0,15 -0,21 

31 F C=C,C-I 0,63 0,61 0,65 

32 FC-y,yCO 0,52 0,57 0,40 

33 F~-C,CCO 0,21 0,23 0,21 

34 F C=C, CCI 0,77 0,77 0,80 

35 e: 
FC=C,CCC 0,19 0,18 0,18 

36 cp ô 
FC=C,CCC FC=C,CCC 0,68 0,77 0,85 

37 FCYC,CCY -0,06 -0,06 -0,06 



115. 

Tabela 4-8 

(eon tinuação) 

n9 símbolo ATIF TIFI-K TIFI-H TIFI-D 

38 F CCY ,CCC 0,12 0,40 0 ,90 

39 FCCC,CCC 0,16 0,17 0 ,17 

40 FCCI,CCI 0,96 1,16 0,96 

Tabela 4-9 

Constantes de força (fora do plano) do ATHF, THFI-K, THFI-H e THFI-D 

n9 símbolo ATHF THFI-K THFI-H THFI-D 

41 W
C

_
O 0,93 0,93 0,93 

42 WCCC 0,44 0,43 0,44 

43 WC- H 0,37 0,37 0,37 

44 WN_H WN- D 0,37 0,31 

45 YC-Y 0,15 0,14 0,15 

46 YC- C 0,10 0,l1 0,10 

47 d 
YC=C 0,91 0,78 0,85 

48 e 
0,36 YC=C 0,38 0,36 

49 f 
Yc=e 0,12 0,10 O, l1 

50 g 
Yc=e 0,14 0,19 0,17 

51 IC=O,CCC -0,08 -0,07 -0,08 

52 Ieee,eec 0,20 0,20 0,20 

53 Icee ,e-H 0,27 0,27 0 , 27 

54 10 
e-H, C-H 0,01 0,01 0,01 

55 Im 
C-H, C-H 0,00 0,00 0,00 

56 IP 
C-H,C-H 0,01 0,00 0,01 



116. 

Tabela 4-9 

(continuação) 

n9 símbolo ATHF THFI-K THFI-H THFI-D 

57 I I C=O, N-H C=O,N-D 0,00 0,00 

58 I C=O,C-Y 
-0,05 -0,04 -0,05 

59 I C=O,C-C 
0,Q4 0,04 0,04 

60 ICCC,C-C -0,02 -0,02 -0,02 

61 d 
ICCC,C=C 0,04 0,04 0,04 

62 e 
ICCC, C=C -0,02 -0,02 -0,02 

63 I e 
C-H, C"'C 

0,04 0,04 0,04 

64 I f I g 
C-H,C=C C-H,C=C 

0,01 0,01 0,01 

Tabela 4-10 

Constantes de força (fora do plano) do ATCF, TCFI-K, TCFI-H e TCFI-D 

n9 símbolo ATCF TCFI-K TCFI-H TCFI-D 

41 WC=O 0,84 0,84 0,84 

42 WCCC 
0,29 0,29 0,28 

43 WC- C1 
0,36 0,36 0,36 

44 WN- H WN- D 0,40 0,33 

45 YC- y 0,26 0,25 0,26 

46 Yc-c 0,11 0,11 0,11 

47 d 
YC=c 0,92 0,91 0,92 

48 e 
YC=C 0,42 0,36 0,40 

49 f 
YC=c 0,77 0,77 0,77 

50 g 
Yc=c 0,17 0,17 0,17 

51 IC=O,ccc -0,10 -0,13 -0,11 



117. 

Tabela 4-10 

(eon tinuação) 

n9 símbolo ATCF TCFI-K TCFI-H TCFI-D 

52 IcCC,CCC 0,21 0,23 0,22 

53 I CCC ,C-C1 0,35 0,36 0,36 

54 10 
C-C1,C-C1 -0,07 -0,07 -0,07 

55 Im 
C-C1,C-C1 0,10 0,10 0,10 

56 I P 
C-C1,C-C1 0,18 0,18 0,18 

57 I I C=O,N-H C-O,N-D 
0,00 0,00 

58 I C"O,C-Y 
-0,02 -0,02 -0,02 

59 I C"'O,C-C 0,02 0,08 0,04 

60 ICCC,C':"C 0,02 0,03 0,02 

d ~ 

61 ICCC,C=C 0,20 0,20 0,20 

62 e 
ICCC,C=C 0,19 0,18 0,19 

63 I e 
C-C1,C=C 0,66 0,66 0,66 

64 I f Ig 
C-C1,C=C C-C1,C=C 

0,14 0,14 0,14 

Tabela 4-11 

Constantes de força (fora do plano) do ATBF, TBFI-K, TBFI-H e TBFI-D 

n9 símbolo ATBF TBFI-K TBFI-H TBFI-D 

41 WC=O 0,84 0,84 0,84 

42 WCCC 0,34 0,35 0,34 

43 W C-Br 0,26 0,26 0,26 

44 WN- H WN- D 0,39 0,33 

45 YC-Y 0,41 0,42 0,41 

46 YC- C 0,11 0,11 0,11 



118. 

Tabela 4-11 

(con tinuação) 

n9 símbolo ATBF TBFI-K TBFI-H TBFI-D 

47 d 
YC- C 

0,92 0,92 0,92 

48 e 
YC- C 

0,46 0,44 0,45 

49 f 
YC- C 

0,64 0,65 0,64 

50 g 
YC- C 

0,69 0,69 0,69 

51 I C-O,CCC 
-0,10 -0,12 -0,10 

52 ICCC,CCC 0,21 0,22 0,21 

53 Iccc,C-Br 0,36 0,36 0,36 

54 10 
C-Br,C-Br 

-0,06 -0,06 -0,06 

55 Im 
C-Br,C-Br 

0,02 0,02 0 , 02 

56 I P 
C-Br,C-Br 

0,12 0,10 0, ti 

57 I I C=O,N-H C=O,N-D 
0,00 0,00 

58 I C=O,C-Y 
-0,04 -0,05 -0,05 

59 I C=O,C-C 
0,05 0,05 0,05 

60 IcCC,C-C 0,02 0,02 0,02 

61 
d 

ICCC,C=C 0,14 0,13 0,14 

62 
e 

ICCC,C=C 0,19 0,19 0, 20 

63 I e 
C-Br,C=C 

0,89 0,90 0,89 

64 I f I g 
C-Br,C=C C-Br,C=C 

0,09 0,09 0,09 

TapeIa 4-12 

Constantes de força (fora do plano) do ATIF, TIFI-K, TIFI-H e TIFI-D 

n9 símbolo AT1F TIF1-K T1FI-H TIFI-D 

41 WC=O 0,84 0,84 0,84 



119. 

Tabela 4-12 

(continuação) 

n9 símbolo ATIF TIFI-K TIFI-H TIFI-D 

42 WCCC 0,43 0,43 0,43 

43 WC- I 0,25 0,27 0,25 

44 WN- H WN- D 0,38 0,32 

45 YC-Y 0,35 0,33 0, 34 

46 YC- C 0,11 0,11 0,11 

47 d 
YC- C 0,92 0,92 0,92 

48 e 
YC- C 0,47 0,46 0,46 

49 
f 

YC- C 0,57 0,55 0,57 

50 g 
YC- C 0,71 0,71 0,71 

51 IC-O,CCC -0.,11 -0,12 -0, 10 

52 ICCC,CCC 0,21 0,22 0,21 

53 ICCC,C-I 0,36 0,35 0,35 

54 10 
C-I,C-I -0,06 -0,06 -0,06 

55 Im 
C-I,C-I 0,03 0,03 0,03 

56 IP 
C-I,C-r 0,10 0,11 0, 10 

57 I I C=O,N-H C=O,N-D 0,00 0,00 

58 I -C=O,C-Y -0,04 -0,05 -0,04 

59 I C=o, C-C 0,05 0,04 0,05 

60 ICCC, C-c 0,02 0,02 0,02 

61 d 
ICCC,C=C 0,l3 0,11 0,12 

62 
e 0,19 ICCC,C=C 0,20 0,19 

,.,..;.. 

-' 
63 I e 

c-r,c=c 0,82 0,82 0,82 

64 I f r g 
C-I,C=C c-r,c=c 0,05 0,03 0,06 
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Tabela 4-13 

Analise de coordenadas normais (no plano) do ATHF 

espécie v(ca1c.) distribuição de energia potencial 

a
1

: 3073 9 (96) 

3049 8(96) 

1843 2(68),11(11) 

1602 4(37),7(13),5(11),6(11) 

1471 20(25),19(22),7(17),21(13),5(10) 

1353 6(39),5(23),7(18),21(11),4(10),22(10) 

1260 1(55),12(18),4(12) 

1179 6(29),22(21),21(19),7(15) 

1110 3(32),5(31),4(11) 

997 7(45),6(24) 

748 3(19),5(18),17(17) 

645 11(29),10(19),2(16),4(15),13(10) 

525 17(23),1(10),12(10),13(10) 

360 12(29),3(24),13(13),1(10) 

b
2

: 3092 30(88) 

3061 31(89) 

1765 26(82),27(11) 

1601 29(48),28(38),40(11) 

1447 43(31),42(26),28(21),29(14) 

1289 41(29) , 40(27),27(13),28(13) 

1172 27(14),29(14),37(13),40(11) 

1098 29(24),43(11),28(10),41(10) 

903 25(35),34(32),33(29),27(11) 

838 25(17),33(17),32(13),39(13) 

679 39(41),25(13) 

410 25(41),27(16),32(15),35(13),37(10) 

256 36(31) , 27(18),37(15),33(10) 



121. 

Tabela 4-14 

Análise de coordenadas normais (no plano) do THFI-K 

- . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espec~e 

aI: 3068 9(91) 

3049 8 (92) 

1703 2(43) , 4(22 ) ,11(15),3(14) 

1601 4(40) , 2(19) 

1468 7(24) , 20 (21),17(19),21(14),5(11) 

1363 1(73) , 2(15),12(13) 

1299 6(56) , 5(29) , 4(26),7(21) 

1161 22(27),21(26),6(19) 

1136 3(35) , 5(32) , 20(11) 

1006 7(42),6(21) 

759 5(23) , 3(18) , 17(15) 

668 11(31),2(24),10(18) 

533 17(25), 16(12),12(10) 

358 12(34) , 3(19),13(15) 

b2: 3090 30(98) 

3072 31 (98) 

1619 26(42) , 27(25),29(13),28(11) 

1573 29(40),26(27),28(24) 

1445 43(28),42(23),28(22),29(14) 

1284 41(27),40(22),27(14) 

1178 26(15), 28(13),40(13),37(10) 

1111 25(16),29(19),41(12),42(12),43(11) 

1031 25(59) ,28(14) 

850 33(39),34(14),37(10) 

692 39(45) 

420 32(26),25(20),37(17),35(13),34(11) 

259 36(35),27(18),33(13),35(10),37(10) 



122. 

Tabela 4-15 

Analise de coordenadas normais (no plano) do THFI-H 

~ . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espec~e 

a1 : 3203 23(99) 

3071 9(92) 

3049 8(92) 

1759 2(61),11(17) 

1605 4(24),5(24),7(19) 

1469 19(26),20(24),4(14) 

1379 6(23),1(22),7(22),5(20),21(10) 

1310 1(38),5(19)~4(17) 

1171 5(20),7(19),20(13),22(13),21(12) 

1140 6(27),4(19),3(18),22(10) 

1006 6(37),7(32) 

762 3(26),17(19),5(15) 

650 11(32),2(19),10(17),4(16),13(13) 

533 17(29),16(12),1(11) 

360 12(33),3(20),13(16) 

b2: 3091 30(89) 

3064 31(90),30(10) 

1735 26(57),27(14),32(12),44(12) 

1614 28(59),29(33),40(10) 

1434 43(35),42(28),29(26),28(13) 

1383 44 (70) ,26 (21) 

1281 41(30),40(28),27(14),28(10) 

1185 27(18),37(15),40(12) 

1094 25(27),29(15),34(11) 

1040 25(32),29(29),28(12) 
.............. 798 33(29) ,39(13) 

685 39(47),38(11),33(10) 

404 32(48),35(28),37(26),34(16),25(11) 

263 36(44),35(18),27(14),33(14) 



123. 

Tabela 4-16 

Analise de coordenadas normais (no plano) do THFI-D 

... . \!(ca1c.) distribuição de energia potencial espeCle 

aI: 3071 9(92) 

3049 8(92) 

2435 23(96) 

1754 2 (61) t 11 (1 6) 

1603 4(24),5(24),7(20) 

1468 19(26),20(24),4(15) 

1373 7(26),6(25),5(24) , 1(14) , 21(13),22(12) 

1293 1(44),4(15),5(13),12(11) 

1171 5(20),7(20),20(13),22(13),21(12) 

1140 6(26),3(18) , 4(18),22(10) 

1006 6(37),7(32) 

757 3(25),17(20) , 5(14) 

645 11(34), 2(19) , 10(18) , 4(15),13(13) 

530 17(28),16 (12), 1(11) 

360 12(33),3(20),13(16) 

b2: 3091 30(89) 

3063 31(90),30(10) 

1713 26(65),27(16),32(13) 

1614 28(59),29(32) 

1434 43(36),42(29),29(26),28(13) 

1282 41(30),40(28),27(13) 

1205 26(24),25(11),44(10) 

1160 25(41),27(19),44(12) 

1063 29(36),38(11),43(10) 

965 44(32),33(23),34(18) 

729 39(39),44(18),38(14) 

656 44(21),33(20),39(20),25(10),34(10) 

404 32(47),35(28),37(26),34(16),25(12) 

263 36(44),35(18),27(14),33(14) 



124. 

Tabela 4-17 

Análise de coordenadas normais (no plano) do ATCF 

- . V(ca1c.) distribuição de energia potencial espeCl.e 

aI! 1846 2(66),11(12) 

1572 4(26),6(18),7(15),2(12) 

1377 7(38),5(15) ,9(13) 

1291 6(39),1(30),5(17),12(12),13(10) 

1221 1(34),6(27),4 (24),5(16),7(11),12(11) 

1176 5(35),7(18),9(16),3(14),8(14) 

1044 8(36) ,17(12) 

734 3(34),9(33) 

631 11(32),4(18),10(18),2(14) 

467 12(23),13(18),1(17),9(13) 

338 8(25),12(10) 

282 17(21),8(16),3(11),9(10) 

208 22(35),21(22) ,20(13) 

187 20(29),19(26),22(21) ,21(10) 

b2! 1771 26(81),32(10) 

1575 29(59),28(32),37(11) 

1390 28(47),30(22),29(18) 

1331 37(21) ,31(1 9),39(15) ,27(12) 

1058 31(22),27(11 ) 

944 25(29),34(26),27(17),33(16) 

827 33(37) 

672 30(40) ,25(31) 

593 41(24),42(24),25(22),40(20),43(15) 

361 30(17),27(17),25(12),13(10) 

303 39(27) ,31(2 6) 

197 42(29),41(16),43(13),40(11) 

147 36(32),40(11) 



125. 

Tabela 4-18 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TCFI-K 

.... 
'V(ca1c.) distribuição de energia potencial espeCl.e 

aI: 1710 2(46),11(16) , 3(14),10(11),4(10) 

1583 4(38),5(12),6(12) 

1375 1(69),2(23) 

1323 5(28),7(23),6(21) ,9(15) 

1265 6(54),4(41),7(28) 

1200 5(42),7(28),8(15),3(13),9(12) 

1041 8(33),3(14),17(12),9(11) 

730 3(37) ,9(29) 

664 11(34),10(23),2(22),13(10) 

466 12(29),13(18),9(14),1(11) 

335 8(25) , 12(12) 

279 17(23),8(14),9(12) 

215 22(36),21(21),20(11) 

179 20(37),19(27),22(23),21 (13) 

b2: 1603 26(53),27(25) 

1551 28(43),29(43),26(13) 

1394 30(27) ,38(14 ),28(11) ,26(10) 

1352 29(33),28(24),31(14),27(12) 

1133 25(61) ,32(12) 

1061 31(26),27(19),25(16),28(12),26(11) 

818 33(48),34(19) 

680 30(52),31(19),25(10) 

537 42(36),41(32),40(22),43(16),35(11) 

374 30(15),27(11),39(11),38(10) 

300 39(32),31(23),37(12),42(10) 

196 42(30),41(14),43(11) 

137 36(28), 35(18),40(11) 



126. 

Tabela 4-19 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TCFI-H 

.. . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espec~e 

aI: 3206 23(99) 

1778 2(51),11(15),4(13) 

1579 5(34),4(23),2(19) 

1379 5(24),7(20),4(14),1(10) 

1317 1(38),6(20),3(17),12(11),5(10) 

1266 7(22),5(29),1(11),9(11) 

1202 6(80),4(20),8(14) 

1054 8(34),17(15),3(11),9(10) 

730 3(34) ,9(31) 

640 11(29),10(19),4(19),2(18),13(13) 

466 12(23),9(19),13(17),1(16) 

342 8(28),12(12),3(10),9(10) 

277 17(27),8(14),19(11) 

205 22(37),21(23),20(14) 

186 20(34),19(26),22(20),21(13) 

b2: 1704 26(63),32(13) 

1581 28(86),29(15),27(12) 

1374 29(76),30(22) 

1348 44(44),26(15) 

1331 44(32),31(18),29(11),27(10),39(10) 

1084 27(32),31(24),37(11) 

1049 25(46),34(20) 

774 33(32),30(12),31(10) 

689 30(40),25(23),31(12) 

584 41(29),42(29),43(18),40(17) 

369 30(16),38(13),37(12),27(10),39(10) 

305 39(32),31(24),37(10),42(10) 

194 42(30),41(15),43(13),40(11) 

138 36(27),35(11),27(10),41(10) 



127. 

Tabela 4-20 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TCFI-D 

~ . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espec~e 

a1: 2430 23(97) 

1776 2(51) , 11(14),4(13) 

1578 5(34) , 4(23), 2(20) 

1376 5(25) , 7(19),4(16) 

1308 1(33) , 7(19),3(18),6(18),5(12),12(10) 

1262 7(61) , 5(25), 1(17),9(11) 

1201 6(80),4(21) , 8(13) 

1053 8(34) , 17(15) . 3(10).9(10) 

728 3(32) , 9(30) 

636 11(29),10(19),2(18),4(18),13(13) 

463 12(23) , 9(18),1(17),13(17) 

342 8(28) , 12(12),3(10),9(10) 

277 17(27) , 8(14),19(12) 

205 22(38), 21(23),20(14) 

186 20(34) , 19(26),22(20),21(13) 

b2: 1696 26(65),32(14) 

1579 28(85),29(15),27(13) 

1374 29(75),30(23),38(10) 

1338 31(27) , 39(17),29(15),27(11),37(11) . 
1172 44(43),25(22),26(18) 

1081 27(34),31(22),25(19) 

997 44(29),34(20),33(15),25(14) 

740 30(30),31(17),33(15),32(11) 

662 25(27),30(21),33(14),44(13) 

584 42(29),41(26),43(18),40(17) 

368 30(16) , 38(13),37(12),27(10),39(10) 

305 39(32),31(24),37(10),42(10) 

194 42(30),41(15),43(13),40(11) 

137 36(27) , 35(11),27(10),41(10) 



128. 

Tabela 4-21 

Análise de coordenadas normais (no plano) do ATBF 

~ . V(ca1c.) distribuição de energia potencial espeC1e 

aI: 1845 2(70) .3(12) 

1560 4(36).6(24).7(16) 

1357 7(38).5(19).3(11).4(11) 

1276 1(58).12(19).3(11) 

1203 6(60).4(26).9(11) 

1149 5(70),7(43).6(26).4(15) 

1022 8(32),17(12) 

675 3(30).9(25),5(11) 

633 11(28) ,10(26),13(13),2(11) 

430 12(33) ,13(19),1(15) ,9(14) 

251 9(28),3(17),8(12),5(10) 

210 8(39) ,17(21),16(10),20(10) 

153 22(33),21(20),20(14) 

140 20(28),22(27),19(25),21(13) 

b2 : 1783 26(76) ,27 (14) 

1553 29(56),28(32),37(16) 

1371 28(37),29(36),27(12) 

1338 37(15),38(15),39(14),30(13),31(13) 

1038 31(25) 

927 25(56),34(21),27(18),33(13) 

799 33 (39) ,25 (10) 

609 30(37) ,25(25),31(12) 

567 42~37),41(27) , 40(18),43(18),30(12) 

319 30(23),27(19),37(18),34(11) 

216 31(35),39(34),42(11) 

142 42(30),41(14),43(11) 

122 36(34) ,40(13) 



129. 

Tabela 4-22 

Analise de coordenadas normais (no plano) do TBFI-K 

... . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espeCle 

aI: 1711 2(52),3(16),10(13) 

1593 4(36),6(19),7(13) 

1353 - 7(54) ,21(12),4 (10),20(10) 

1304 1(64),2(23),12(11) 

1191 6(80) , 4(44) 

1117 5(74) ,7(33), 3(18) 

1026 8(28),17(13),3(12) 

696 3(34),9(26),5(11) 

646 10(29),11(23),2(18),13(12) 

433 12(37),13(1 9),9(13),1(12) 

256 9(33),8(13) , 3(11) 

208 8(41),17(21),20(10) 

158 22(33),21(20),20(13) 

142 20(30) , 22(27),19(25),21(13) 

b2: 1617 26(57),27(23) 

1534 29(66),28(23),26(12) 

1369 28(56),29(14),30(14),27(10) 

1330 37(21),31(15),36(14),39(13) 

1096 25 (72) 

1031 31(27) ,27(16),28(14),26(10) 

817 33(47) ,34(18) 

634 30(40),31(15),25(12) 

567 42(39),41(28),40(18),43(17),30(12) 

320 30(23),37(18),27(16),34(11) 

217 39(35) ,31 (34),42(12) 

145 42(30),41(13),43(11) 

129 36(32),40(14), 35(11),41(11) 



130. 

Tabela 4-23 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TBFI-H 

~ . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espeCle 

a1: 3240 23(99) 

1757 2(60),3(15) 

1568 4(35),6(17),7(16),5(12) 

1376 7(30),5(24),4(12) 

1291 1(52),12(16),13(14) , 7(13),3 (12) 

1202 7(26) ,5(15),6 (14),8 (12),9(12) 

1153 6(81),5(50) ,4(36),7(28) 

1026 8(32),17 (12) 

679 3(33),9(26),5(11) 

633 10(26),11(24),2(16),13(16) 

431 12(30),1(21),13(17),9(14) 

253 9(30),3(17),8(13) 

209 8(39) ,17(21),16(12),20(11) 

153 22(33),21(20),20(15) 

140 20(28),22(28),19(26),21(13) 

b2: 1724 26(54),27(20) 

1566 28(49),29(34),37(16),26(14) 

1393 29(49),28(27),30(14) 

1346 44(80),26(11) 

1329 37(19),31(14),29(13),39(13),38(10) 

1063 25 ( 4 O) , 34 ( 21 ) 

1032 31(28),27(19),28(14),25(13) 

764 33(33),25(18) 

623 30(38),25(15),31(14) 

566 42(37),41(26),43(18),40(17),30(12) 

327 30(24),27(19),37(19),34(13) 

211 39(35),31(32),42(13),43(11),41(10) 

142 42(31),41(13),43(12) 

125 36(36),40(15),41(10) 



131. 

Tabela 4-24 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TBFI-D 

~ . V(ca1c.) distribuição de energia potencial espec~e 

a1 : 2415 23 (97) 

1754 2(60),3(15) 

1579 4(32),7(19),6(17),5(13) 

1379 7(33),5(20),4(15) 

1282 1(44),3(16),7(16),12(14),13(13) 

1208 7(18),6(15),5(13),1(12),8(12),9(10) 

1137 6(82),5(55),4(36),7(27) 

1025 8(32),17(12) 

676 3(31),9(25),5(11) 

626 10(26),11(24),13(16),2(14) 

429 12(30),1(21),13(18),9(14) 

253 9(31),3(17),8(14) 

209 8(38),17(21),16(12),20(11) 

153 22(33),21(20),20(14) 

140 20(28),22(27),19(26),21(13) 

b2: 1715 26(55),27(21) 

1570 28(47),29(34),26(18),37(14) 

1389 29(49),28(28),30(13) 

1330 37(20),31(14),29(12),39(12),26(10) 

1134 25(44),44(29) 

1032 31(30),27(19),28(13),25(11) 

995 44(37),33(20),34(20) 

685 44(28),33(22),25(11) 

620 30(33),25(20),31(12) 

564 42(35),41(25),43(17),40(16),30(13) 

327 30(24),27(19),37(19),34(13) 

211 39(35),31(32),42(13),43(11),41(10) 

142 42(30),41(13),43(12) 

124 36(36),40(15),41(10) 



132. 

Tabela 4-25 

Análise de coordenadas normais (no plano) do ATIF 

- . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espec~e 

aI: 1848 2(71),3(10) 

1552 4(41),6(18),5(12),7(11) 

1313 5(37),7(27),20(13),3(12),21(10) 

1242 1(58),12(18),7(14),3(11) 

1193 6(69),5(37),7(28),4(26),1(11) 

1088 7(35),6(22),3(13),9(13))5(12) 

997 8(34),17(10) 

661 3(26),9(21),5(11),1(10) 

629 11(32),10(21),13(12) 

412 12(36),13(19),9(15),1(11) 

216 9(43),3(14),20(12) 

158 8(58),17(13),19(12) 

129 22(36),21(20),20(14) 

118 20(27) , 22(24),19(23),9(17),21(12) 

b2: 1785 26(77),27(12) 

1529 29(51),28(50),37(15) 

1365 29(40),28(39),30(13) 

1281 37(22),29(13),31(13),27(11) 

1030 31(29) 

920 25(62),27(18),34(15) 

807 33(41),34(12) 

607 25(24),41(22),30(17),40(14),42(12) 

571 30(34),42(27),31(13),41(12),43(11) 

300 30(24) , 27(19),37(19),34(11) 

162 31(29),39(29),42(20),41(16),43(16) 

121 36(23),42(21) 

118 41(22),40(19),36(12),42(12) 



133. 

Tabela 4-26 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TIFI-K 

... . \) (cale. ) distribuição de energia potencial espeCl.e 

a1 : 
1710 2(50),3(15),10(12) 

1535 4(37),6(17),7(12),5(11) 

1344 5(37),7(22),20(11),21(11) 

1270 1(60),2(23),12(15) 

1185 6(75),4(35),7(28) 

1092 7(35),6(22) 

999 8(30),17(12) 

667 3(30),9(24),5(11) 

642 11(28),10(25),13(12) 

415 12(37),13(19),9(14),1(11) 

221 9(38),3(13),20(10) 

156 8(60),17(13),19(12) 

133 22(36),21(20),20(14) 

120 20(28),22(24),19(23),9(15),21(12) 

b2 : 1609 26(58),27(21) 

1538 29(61),28(43),26(12) 

1363 28(58),29(18),30(13),39(12) 

1283 37(28),31(15),29(13),27(10) 

1088 25(75) 

1024 11(27),27(18),28(14),26(10) 

817 33(49),34(20) 

632 41(22),30(20),25(12),40(12),42(10) 

551 30(35),42(29),31(13),41(11),43(10) 

291 30(24),27(18),37(16),34(10) 

163 31(29),39(29),42(19),41(15),43(12) 
127 36(23),42(22) 

121 41(21),40(18),36(14),42(12) 



Tabela 4-27 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TIFI-H 

espécie 

a
1 

: 

b2 : 

v(ca1c. ) distribuição de energia potencial 

3251 23(99) 

1770 2(61),3(13) 

1540 4(40),6(18),5(11) 

1342 5(34),7(25),20(13),3(12),21(11) 

1257 1(55),12(16),7(15),3(13) 

1212 7(26) , 5(14),6(14),8(13),9(12) 

1092 6(80) ,5(48),4 (39),7(30) 

1009 8(34),17(10) 

665 3(24),9(22),5(13),1(11) 

629 11(30),10(24),13(13) 

403 12(33),13(18),9(17),1(12) 

229 9(45),3(14),8(10),20(10) 

157 8(58) , 17(13),19(12) 

134 22(36) ,21(20),20(15) 

118 20(27),22(24),19(23),9(18),21(14) 

1723 

1533 

26(54),27(20) 

28(60),29(29),37(15),26(14) 

1382 29(44),28(38),30(14) 

1344 44(80),26(11) 

1277 37(27),29(15),41(14),27(13) 

1058 25(40),34(21) 

1025 31(31),27(20),28(14),25(12) 

771 33(39),25(19) 

621 25(26),41(23),30(17),40(14),42(12) 

550 30(34),42(27),31(13),41(10),43(10) 

298 30(26),27(20),37(17),34(10) 

158 31(30),39(30),42(20),41(15),43(14) 

134 36(23),42(21) 

118 41(23),40(19),36(11),42(10) 

134. 



135. 

Tabela 4-28 

Análise de coordenadas normais (no plano) do TIFI-D 

.. . v(cal c. ) dis tribuição de energia po tencial e9pec~e 

a1 : 
2420 23 (97) 

1770 2(61) , 3(13) 

1540 4(39),6(19),5(10) 

1341 5(36),7(23),20(14) , 3(12) 

1260 1(44),12(16),7(15) , 3(13) 

1215 7(19),5(14) , 6(14),8(13),9(11) 

1095 6(81),5(50),4(37),7(20) 

1001 8(34) , 17(10) 

663 3(22),9(22) , 5(16),1(11) 

628 11(30),10(24),13(13) 

407 12(33),13(18),9(17) , 1(12) 

229 9(44) , 3(15),8(12) , 20(12) 

157 8(57) , 17(13) , 19(12) 

134 22(36),21(20),20(15) 

118 20(27),22(24),19(23),9(18),21(13) 

b2: 1723 26(55),27(21) 

1535 28(58),29(29),37(18),26(15) 

1383 29(44) , 28(39),30(13) 

1280 37(20),31(15) , 29(11),39(11),26(10) 

1129 25(44),44(29) 

1045 31(30),27(19),28(14),25(12) 

970 44(38),33(20),34(18) 

699 44(29),33(21),25(10) 

622 33(41),25(17),30(15),40(11),42(10) 

550 30(37),42(27),31(11) 

299 30(26),27(20),37(17),34(10) 

158 31(30),39(30),42(20),41(15),43(15) 

134 36(23),42(21) 

118 41(23),40(19),36(11),42(10) 



136. 

Tabela 4-29 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do ATHF 

espécie \) (cale. ) distribuição de energia potencial 

a
2 

: 985 48(50),47(25) 

900 48(47),45(18),46(11) 

823 45(56),47(29),46(16),52(13) 

577 46(104),47(41),51(21) 

370 54(36),53(30),52(12) 

158 51(55),50(11) 

b1 : 917 57(65),58(13),61(13),62(10) 

802 55 (96) 

724 58 (75) 

229 61(55),57(20),62(11) 

191 56(59),57(49),60(44),59(39),62(13) 

163 56(122),57(101),59(47),62(26) 

Tabela 4-30 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do THFI-K 

espécie \) (cale. ) distribuição de energia potencial 

a
Z

: 985 48(52),47(23) 

903 48(34),45(15),47(12),46(10) 

826 45(58),47(29),46(18),52(13) 

568 46(104),47(41),51(18) 

383 54(41),53(23),52(13) 

154 51(54),50(14) 

b . 
I ' 913 57(67),61(15),58(11) 

810 55(94) 

723 58 (78) 

210 61(56),57(18) 

189 59(53),60(43),56(35),57(30) 

158 56(163),57(137),6Z(32),59(31),60(11) 



137. 

Tabela 4-31 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do THFI-H 

espécie V(ca1c. ) distribuição de energia potencial 

a
2 

: 985 48(50),47(25) 

900 48(41),45(17),46(11) 

822 45(55),47(29),46(17),52(13) 

573 46(104),47(41),51(20) 

378 54(39),53(29),52(13) 

155 51(54),50(14) 

b1 : 915 57(66),61(15),58(12) 

808 55(94) 

715 58(79) 

710 63(95) 

223 61(55),57(19),62(10) 

199 56(61),57(49),60(43),59(35) 

160 56(130),57(99),59(40),62(28) 

Tabela 4-32 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do THFI-D 

- . v(ca1c.) distribuição de energia potencial espeC1e 

a2 : 985 48(50),47(25) 

901 48(41),45(17),46(11) 

822 45(55),47(29),46(17),52(13) 

573 46(104),47(41),51(21) 

377 54(39),53(29),52(13) 

155 51(54) ,50(13) 

b
1

: 915 57(66),61(15),58(12) 

807 55(94) 

720 58(78) 

510 63(98) 

223 61(55),57(19) 

198 56(60),57(49),60(43),59(35) 

160 56(130),57(99),59(40),62(28) 



138. 

Tabela 4-33 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do ATCF 

especie 

8
2 

: 

b1 : 

Tabela 4-34 

v(ca1c.) 

802 

614 

distribuição de energia potencial 

45(78) ,46(19) 

47 (35) , 48 (33 ) 

428 46(89),48(53),47(31),53(25),52(11),51(10) 

337 46(116),47(98),51(41),48(26) 

104 51(34),53(33),52(13),48(11),54(10) 

66 51(193) . 46(161),47(128),48(59),52(32),53(22) 

756 

386 

55(100) 

58(67),57(32),62(10) 

277 57(53),61(20),62(20),56(18),60(14) 

226 59(83),60(10) 

107 62(73),56(52),58(51),60(26),57(11) 

59 56(110),57(98),59(30),62(13) 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do TCFI-K 

espécie v( cale.) distribuição de energia potencial 

a
2

: 803 45(78),46(19) 

613 47(35),48(33) 

425 46(91),48(54),47(32),53(25),51(10) 

336 46(116),47(99),51(41),48(26) 

98 53(37),51(32),48(11),52(11),54(11) 

58 51(206),46(164),47(1~0),48(65),52(33),50(20) 

b
1

: 762 55(101) 

385 58(67),57(33),62(10) 

272 57(55),62(21),56(19),61(18),60(13) 

222 59(84),60(10) 

105 62(78),56(55),58(52),60(26),57(11) 

55 56(109),57(95),59(37),62(14) 



Tabela 4-35 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do TCFI-H 

espécie 

a2 : 

\) (cale. ) 

803 

602 

distribuição de energia potencial 

45(78) ,46(19) 

47(35),48(33) 

423 46(90) ,48(53),47(32),53(25),51(10),52(10) 

337 46(116),47(99),51(41),48(26) 

101 51(33),53(33),52(12) ,48(11),54(10) 

139. 

61 51(205),46(172),47(141),48(63),52(33),53(20) 

b1 : 

Tabela 4-36 

749 

714 

55(100) 

63(95) 

386 58(67),57(33),62(10) 

280 57(51),61(20),62(20),56(19),60(13) 

221 59(85),60(10) 

122 62(81),56(57),58(52) ,60(26) ,57(11 ) 

54 56(108),57(99),59(28) ,62(15) 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do TCFI-D 

espécie 

a
2

: 

b1 : 

v(ca1c. ) 

804 

600 

423 

337 

98 

61 

760 

distribuição de energia potencial 

45(78) ,46(19) 

47(35),48(33) 

46(90),~8(54) ,47 (32) , 53(25) , 5l(10),52(10) 

46(116),47(99),51(41),48(26) 
\ 

5l(34),5i(34),52(12),48(11),54(10) 

51(205),46(172),47(140),48(64),52(33),50(20) 

55(100) 

554 63(99) 

385 58(68),57(31),62(10) 

288 57(53),61(21),62(19),56(18),60(13) 

220 59(85),60(10) 

122 62(81),56(57),58(52),60(26),57(12) 

54 56(109),57(99),59(28) ,62 (15) 
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Tabela 4-37 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do ATBF 

- . 
espec~e v (cale. ) distribuição de energia potencial 

a
2

: 806 45(77) ,46(22) 

593 46(20),48(12),47(11) 

364 46(104),48(79),47(57) ,53(30),51(15),52(13) 

313 46(124),47(76),51(46),48(17) ,54(14) 

89 51(66),54(40),53(30),52(21),47(16) 

70 51(173),46(122),47(121),48(40),52(40),53(11) 

b1 : 748 55(92) 

332 56(17),62(17),61(16),57(14),60(11) 

280 59(77) 

176 58(106),57(68),62(13) 

102 56(45),58(26),62(21) , 60(15) 

52 56(110),57(80),59(15) 

Tabela 4-38 

Analise de coordenadas normais (fora do plano) do TBFI-K 

especie v (cale. ) dis tribuição de energia potencial 

a
2 

: 813 45(78),46(22) 

596 46(25),48(12) 

362 46(114),48(76),47(63),61(28),59(18),60(12) 

318 46(104),47(64),51(41),48(20),54(13) 

89 51(65),54(40),53(30),52(21),47(16) 

72 51(170),46(120),47(118),48(45),52(42),53(11) 

b
1

: 773 55(95) 

327 56(17),62(17),61(16) ,57(14),60(11) 

278 59(78) 

180 58(109),57(73),62(14) 

112 56(46),58(26),62(20),60(16) 

60 56(102),57(85),59(15) 



Tabela 4-39 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do TBFI-H 

espécie 

a 2 : 

b1 : 

Tabela 4-40 

V(ca1c.) 

810 

585 

distribuição de energia potencial 

45(78),46(22) 

46(23),48(12) 

365 46(104),48(78),47(60) ,53(30),51(14),52(11) 

320 46(110),47(69),51(43),48(19),54(13) 

89 51(66),54(40),53(30),52(21),47(16) 

76 51(170),46(120),47(120),48(43),52(40) 

750 55(94) 

721 63 (94) 

330 56(17),62(17),61(16),57(14),60(11) 

280 59(78) 

180 58(104),57(70),62(13) 

95 56(48),58(26),62(21),60(17) 

58 56(110),57(82),59(14) 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do TBFI-D 

espécie v(ca1c. ) distribuição de energia potencial 

a
2 

: 810 45(78) ,46(22) 

585 46(23),48(12) 

365 46(105),48(78),47(60),53(30),51(14),52(11) 

320 46(110),47(70),51(43),48(19),54(13) 

89 51(66),54(40),53(30),52(21),47(16) 

76 51(170),46(120),47(120),48(43),52(40) 

b1 : 750 55 (94) 

538 63(99) 

328 56(17),62(17),61(16),57(14),60(11) 

284 59(80) 

180 58(104),57(70),62(13) 

93 56(47),58(26),62(22),60(17) 

58 56(110),57(82),59(14) 

141. 
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labela 4-41 

Aná l ise de coordenadas normais (fora do plano) do ATIF 

espécie v(ca1c.) distribuição de energia potencial 

a
2

: 806 45(77) ,46(22) 

580 47(36) , 48(33 ) 

355 46(95),48(60),47(41),53(28) ,52 (12 ) 

308 46(120),47(83),51 (4 2) ,48 (1 5) 

82 51(74) , 54(39),53(30),52 (16) 

70 51(165),46(109),47( 105),48(35) , 52(33),53(10) 

b1 : 740 55(96) 

328 56(17),62(17),61(15) , 57(13) 

279 59(77) 

174 58(110),57(65),62(14) 

100 56(45),58(28),62(20),60(13) 

59 56(110),57(80),59(15) ,62(12) 

Tabela 4-42 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do TIFI-K 

- . 
espec~e 

a
2 

: 

b . 1 . 

v(ca1c.) distri buição de ener gia potencial 

804 45(78) ,46(22) 

563 47(37),48(33) 

355 46(96),48(59),47(41),53(28),52(12) 

295 46(114),47(86),51(42) , 48(15) 

83 51(74),54(39),53(30),52(15) 

79 51(174),46(106),47(106),48(35),52(33),53(10) 

762 55(100) 

321 56(17),62(17),61(15),57(13) 

269 59(79) 

174 58(110),57(65),62(14) 

103 56(44),58(26),62(23),60(13) 

50 56(110),57(73),59(15),62(11) 
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Tabela 4-43 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do TIFI-H 

espécie v(ca1c. ) distribuição de energia potencial 

a
2 

: 805 45(78),46(22) 

561 47(37),48(33) 

343 46(101),48(60),47(41),53(28),52(11) 

310 46(119),47(84),51(42),48(15) 

79 51(74),54(38),53(30),52(16) 

74 51(171),46(108),47(99),48(35),52(32) 

b1 : 740 55(98) 

717 63(95) 

324 56(17),62(17),61(14),57(12) 

274 59(78) 

174 58(110),57(65),62(14) 

89 56(47),58(30),62(21),60(13) 

55 56(110),57(77),59(12) 

Tabela 4-44 

Análise de coordenadas normais (fora do plano) do TIFI-D 

espécie v (cale. ) distribuição de energia potencial 

a
2 

: 805 45(78) ,46(22) 

561 47(37) ,48(33) 

343 46(101),48(60),47(41),53(28),52(11) 

310 46(119),47(84) 

79 51(74),54(38),53(30),52(16) 

74 51(171),46(108),47(99),48(35),52(32) 

b1 : 740 55(98) 

517 63(100) 

318 56(17),62(17),57(15),61(13) 

273 59(81) 

174 58(110),57(65),62(14) 

89 56(47),58(30),62(21),60(13) 

55 56(110),57(77),59(12) 
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As coordenadas de simetria nas tabelas de distribuição de energia 

potencial são dadas usando a numeraçao das Tabelas 4-1 e 4-2 

no plano e fora do plano, respectivamente. 
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5. DISCUSSÃO 

5-a. FreqUências Fundamentais 

Como são mostradas nas Tabelas 3-2 a 3- 17, todas as vibrações 

fundamentais dos compostos ATHF, THFI-K, THFI-H, THFI-D, ATCF , TCFI-K, 

TCFI-H, TCFI-D, ATBF, TBFI-K, TBFI-H, TBFI- D, ATIF , TIFI-K, TI FI-H e 

TIFI-D foram observadas nos espectros Raman e/ou infravermelho e as 

atribuições tentativas feitas foram confirmadas através dos 

numéricos de análises de coordenadas normais utilizando o 

força de valência do tipo geral. 

As vibrações fundamentais de estiramento C-H de ATHF, 

cálculos 

campo de 

'TRFI-K, 

THFI-H e THFI-D nao apresentam deslocamentos de freqUência entre os 

espectros observados dos compostos. Isto pode ser explicado razoavel

mente por o caráter da ligação C-H ser sem dúvida alguma do tipo cr e 

mesmo porque nao se pode esperar a hiperconjugação nas ligações C-H do 

anel benzênico, enquanto que o grupo Y no sistema O=C-Y-C=O provoca 

uma influência essencial no sistema rr molecular. Para as vibrações 

de estiramento C-CI, C-Br e C-I, é esperado o caráter de ligação rr 

entre o átomo de halogênio e o anel benzênico . Entretanto. as bandas 

observadas dão apenas um pequeno deslocamento em virtude das vibrações 

normais não serem independentes dos outros modos vibracionais, mas 

acoplados mecanicamente em alto grau. 

As vibrações fundamentais de estiramento c=o dão um pequeno des-

locamento de freqUência entre os compostos tetrahidrosubstituidos, 

tetraclorosubstituidos, tetrabromosubstituidos e t e traiodosubstitui-

dos, porem diferenças consideráveis sao observadas entre as vibrações 

dos sistemas O=C-O-C=O, O=C-N -c=o e O=C-NH(O)-C=O . Por outro 
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lado, as vibrações de estiramento de anel do esqueleto nao -sao quase 

afetadas pelo sistema O=C-Y-C=O, onde Y ê O, N-, NH ou NO , e mostram 

deslocamentos de freqUência adequados, devido ao ef ei to de massa, ex-

cluindo umas poucas vibrações fundamentais cujos movimentos são meca-

nicamente acoplados com as deformações N-H(D) no plano e do esqueleto 

no plano. 

Ambas as vibrações fundamentais simetricas e assimetricas das de-

formações c-O no plano não são essencialmente influenciadas por quais-

quer efeitos para todos os compostos estudados e são esperadas nas 

mesmas regiões de freqUência. 

~ bem conhecido que as deformações C-H no plano do anel benzênico 

sao mecanicamente acopladas em alto grau com as vibr ações de estiramen 

to do anel benzênico. Entretanto, como o grau e a maneir a de acopla-

mento podem ser considerados similares para ATHF , THFI-K, THFI~H e 

THFI-D, estas atribuições podem ser feitas às bandas observadas nas 

mesmas regioes de freqUência, comparando as intensidades das bandas no 

espectro infravermelho e Raman. Os modos fundamentais de deformações 

C-Cl, C-Br e C-I no plano nao dependem de quaisquer outros modos vibra 

cionais fundamentais, sendo afetadas apenas pelo efeito de massa devi-

do aos diferentes átomos de halogênio. 

Para ATHF, THFI-K, THFI-H e THFI-D, há cinco deformações de 

anel do esqueleto e somente um deslocamento de freqUência pequeno e 

esperado para cada modo em virtude da massa do grupo Y do sistema O=C-

-Y-C=O ser praticamente igual. No caso de ATXF , TXFI-K, TXFI-H e 

TXFI-D, onde X ê C, B ou I, pode ser considerado um argumento seme-

lhante, pela mesma razao. No entanto, para os diferentes substituin-

tes, as bandas observadas mostram deslocamentos de freqUência devido 

às diferentes massas de H, CI, Br e I. 

Para as vibrações fundamentais fora do plano, as deformações C-H, 

C-CI, C-Br e C-I dão deslocamentos de freqUência por efeito de massa. 
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Mas as deformações do esqueleto e as torçoes não são afetadas pelo 

efeito de massa por causa do pequeno acoplamento mecânico com as 

deformações C-H, C-CI, C-Br e C-I fora do plano. 

Alem das vibrações fundamentais mencionadas ac ima, há mais três 

tipos de vibrações fundamentais para os compostos THFI- H, THFI-D , 

TCFI-H, TeFI-D, TBFI-H, TBFI-D, TIFI-H e TIFI -D, ou seja, as 

vibrações de estiramento N-H e N-D, as deformações N- H e N-D no plano 

e as deformações N-H e N-D fora do plano . Estes modos v i bracionais 

podem ser facilmente atribuidos considerando a razão de freqUênc i a de 

aproximadamente 1,4 entre as bandas observadas nos espectros Raman 

e infravermelho, originadas do efeito isotópico . Os modos de 

estiramento N-H e N-D nao sao dependentes esta t i camente e mecan~ ca-

mente das outras vibrações fundamentais e mostram as separaçoes de 

freqUência devido ao efeito de túnel pela ponte de hidrogênio. ~ Por 

outro lado, as deformações N-H e N-D no plano e fora do plano sao 

acopladas mecanicamente em alto grau com as vibrações fundamentais de 

anel do esqueleto. 

5-b. Vibrações Fundamentais de Estiramento c=o 

As vibrações fundamentais de estiramento c=o de l,3-dicetonas, 

tais como, anidridos e imidas de ácidos carboxilicos sao de real 

interesse no que diz respeito a freqUências vibracionais, intensi-

dades relativas e desdobramento de banda mult i plete, os quais sao 

intimamente relacionados ã natureza da ligação quimica. Antes de 

discutir a natureza da ligação quimica utilizando dados de espectr0,E. 

copia vibracional, e preciso mencionar que as bandas observadas na 

região de freqUência de estiramento c=o podem ser class i ficadas segun-

do os vários isômeros de conformação possiveis , como por exemplo, isô-
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meros cis-cis, cis-trans e trans-trans. No caso de anidridos e imidas 

carboxílicos cíclicos de cinco membros, este tratamento torna-se muito 

simples porque somente o isômero de conformação trans-trans e 

aceitável para estes compostos. 

Mesmo para os anidridos e imidas carboxílicos cíclicos de cinco 

membros, tais como, anidridos maleicosl , 2,3,~, maleimidas 5 ,6, 

anidridos succínicos 1, succinimidas 7,8, anidridos ftálicos9,lO,11,12, 

~talimidas13,1~, dianidrido piromelítico 15, pir omelitimida 16 e tri 

anidrido melítico 17 , duas bandas intensas são pelo menos observadas 

ou no espectro Raman e/ou no espectro infravermelho . Em todos estes 

casos, a banda de freqUência mais alta é mais intensa no espectro 

Raman e a mais baixa no espectro infravermelho. Portanto, a primeira 

é atribuida sem dúvida alguma ao modo vibracional de estiramento c=o 

simétrico ou em fase e a última ao modo vibrac i onal de estiram~nto c=o 

assimetrico ou fora de fase. Estas atribuições foram confirmadas 

pelas medidas do fator de depolarização no espectro Raman para os com 

postos fundidos2,3,~,5,6,9,10,11,12 

Neste estudo, estas duas bandas características sao também ob-

servadas para os compostos THFI-H, THFI-D, TCFI-H, TCFI-D, TBFI-H, 

TBFI-D, TIFI-H e TIFI-D. Por outro lado, para os compostos THFI-K, 
I 

TCFI-K, TBFI-K e TIFI-K, quatro bandas sao sempre observadas na 

região de estiramento C=O, sendo uma banda, a cerca de -1 1700 cm 

muito intensa no espectro Raman e três bandas em aprox imadamente 1600 

cm- l relativamente mais intensas no espectro infravermelho. A pri-

meira é facilmente atribuida ao modo simetrico e as últimas ao modo de 

estiramento c=o assimétrico e aos modos de estiramento do anel 

benzênico , considerando o acoplamento mecânico. Algumas destas 

bandas características observadas são também desdobradas pela ressonan 

cia de Fermi com certas bandas de combinação ou de "overtone". As 

freqUências de estiramento c=o corrigidas pelo acoplamento mecânico e 
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ressonancia de Fermi sao mostradas na Tabela 5-1 com os valores de 

separação de freqUência entre as vibrações fundamentais de estiramento 

c=o simétrico e assimetrico . Como e esperado um diferente grau de 

acoplamento vibracional para cada composto, os pequenos deslocamentos 

de freqUência entre os mesmos não são significativos, sendo portanto 

inadequada a discussão nos termos de natureza da ligação química das 

moléculas. 

Como pode ser visto na Tabela 5-1, a separação de freqUências 

observadas entre os modos simetricos e assimetricos e em media de 124 

-1 cm para TXFI-K, -1 71 cm para ATXF, 

para TXFI-D, onde X e H, C, Bel. 

-1 54 em para TXFI-H e -1 
51 em 

Da mesma tabela, pode ser tirada 

outra informação no sentido de que as freqUências de estiramento c=o 

do ATXF sao observadas na regiao de freqUência mais alta, com os 

valores médios de 1845 e 1774 
-1 

em para os modos simétricos e 

assimétricos, respectivamente. As freqUênc ias médias para TXFI-H e 

TXFI-D sao praticamente as mesmas, com valor es de 1770 e 1719 
-1 

cm 

para o primeiro e 
-1 

1769 e 1715 em para o s egundo. As freqUências 

para moléculas carregadas negativamente, TXFI-K, sao observadas na 

regiao de freqUência mais baixa e os valores calculados sao 1704 e 

-1 
1580 cm ,respectivamente. 

Aqui, as vibrações fundamentais de estiramento c=o sao discutidas 

utilizando as freqUências observadas nos espectros Raman e ~n-

fravermelho. considerando o modelo de estrutura de ressonância no s~s-

tema O=C-Y-C=O. A discussão é realizada separadamente sob três as-

pectos: (1) a separação de freqUência entre os modos vibracionais 

de estiramento c=o simétrico e assimétrico, (2) o deslocamento de 

Qanda entre ATXF, TXFI-K, TXFI-H e TXFI-D. e (3) a diferença de se

paração de freqUência entre ATXF, TXFI-K, TXFI-H e TXFI-D . 

Com relação a separação de freqUência das vibrações fundamentais 

de estiramento c=o simétrico e assimétrico, várias explicações foram 
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Tabela 5-1 

FreqUências observadas de estiramento C=Q (em-I) 

v(a
1

) V(b 2) !::, 

ATHF 1849 *1 1763 *1 86 

ATCF 1841 *2 1775 *1 66 

ATBF 1852 *2 1774 *2 78 

ATIF 1839 *2 1785 *2 54 

(valor medio) (1845) (1774) ( 71) 

THFI-K 1706 *1 1599 *3 107 

TCFI-K 1708 *1 1580 *3 128 

TBFI-K 1703 *2 1579 *3 124 

TIFI-K 1698 *1 1560 *3 l3e. 
(valor medio) (1704) (1580) (124) 

THFI-H 1766 *1 1736 *1 30 

TCFI-H 1772 *1 1706 *1 66 

TBFI-H 1770 *1 1721 *2 49 

TIFI-H 1773 *1 1714 *4 59 

(valor medio) (1770) (1719) ( 51) 

THFI-D 1765 *1 1717 *1 48 

TCFI-D 1773 *1 1701 *1 72 

TBFI-D 1769 *1 1724 *2 45 

TIFI-D 1769 *2 1717 *4 52 

(valor medio) (1769) (1715 ) ( 54) 

*1 freqUência media dos espectros Raman e infravermelho. 

*2 freqUência media com correção de ressonância de Fermi. 

*3 freqUência media com correção de acoplamento mecânico. 

*4 freqUência mais intensa no espectro Raman ou infravermelho. 
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propostas: acoplamento mecânico 18 '19, ponte de hi drogênio 20 e efeito 

e1etrônico 21 ,22,23,24 Em investigações mais recentes 1 ,2,3,4,S,6,lO 

foi concluido que o abaixamento de freqUência de estiramento c=o assi-

métrico pode ser devido a estabilização de ressonância originada da 

interação entre a vibração fundamental assimétrica e as configurações 

el etrônicas de estruturas de ressonância (11) e (111) na Figura 5-1. 

As estruturas de ressonância (I), (11) e (111) indicam que o átomo cen 

tral Y possui carga efetiva positiva e os átomos de oxigênio terminais 

de grupos carbonílicos carga efetiva negativa. 

Figura 5-1 

Estruturas de ressonância do sistema O=C-Y-C=O 

(I) o = C - Y - C o 

(lI) o C - t = C - O 

(lII) O - C = t - C O 

Para ter certeza desta explicação, as distribuições de carga do 

ATHF, THFI-K e THFI-H foram calculadas através da aproximaçao do 

método de orbitais moleculares CNDO/2 2S ,26,27 usando um programa de 

computação escrito em FORTRAN lV28
, no Centro de Computação Eletrô-

nica da USP. Os resultados são dados na Tabela 5-2. 

Estes resultados mostram que o átomo Y central e os de oxigênio 

terminais sao carregados negativamente e os átomos de carbono no sis-

tema O=C-Y-C=O são carregados positivamente . A distribuição de carga 

no sistema O=C-Y-C=O nao afeta o anel benzênico. Para a compreensao 

facilitada da delocalização eletrônica, são dados orbitais moleculares 

TI de HOMO (orbital molecular ocupado por elétrons em nível de energia 

mais alto) e LUMO (orbital molecular desocupado por elétrons em nível 
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Tabe la 5-2 

Carga efetiva calculada pelo método de CNDO/2 

ATHF THFI-K TtiFI-H 

a tamo 1 (O ou N) -O ,26 -0,48 -0,26 

a t amo 2 e 3 (C) +0,36 +0,28 +0,33 

atamo 4 e 5 (O) -O ,28 - 0, 44 -0,31 

a tamo 6 e 7 (C) -0,02 -0 ,02 -0 ,02 

a tamo 8 e 9 CC) +0,03 0 ,00 +0 ,03 

a tamo 10 e 11 CC) +0,02 -0 , 01 +0 ,02 

a t amo 12 e 13 CH) +0,01 -O ,0 3 +0 , 01 

a tamo 14 e 15 (H) +0,01 -0 .04 0 , 00 

a tamo 16 CH) +0,14 

4 1 2 

14 

16 

5 13 
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de energia mais baixo) calculados por CNDO/2 na Tabela 5-3. 

Ê bem conhecido que a distribuição de carga efetiva calculada por 

CNDO/2 não pode ser aceita quantitativamente, mas pelo menos a 

tendência de distribuição de carga pelas estruturas de ressonância da 

Figura 5-1 é completamente diferente da calculada por orbitais molecu-

lares da Tabela 5-2. As estruturas de ressonância adicionais devem 

portanto ser consideradas para corrigir as cargas efetivas DOS atamos 

no sistema o-C-Y-C-o. Estas estruturas de ressonância consi4eradas 

são apresentadas nas Figuras 5-2, 5-3 e 5-4, respectivamente, para os 

sistemas o-C-o-C-O, o-C-N--C-O e O-C-NH(D)-C-O. 

Visto que a carga efetiva do anel benzênico é praticamente aula, 

como e mostrada na Tabela 5-2, a discussão usando a consideração de 

estrutura de ressonância pode ser limitada apenas ao grupo OPC-Y-C-O. 

Para ATXF, incluindo o grupo O=C-o-C=O, as estruturas de resso 

nância (IV) e (V) são facilmente consideradas porque possuem carga po-

sitiva nos átomos de carbono e a separação de carga do grupo earbonila 

é bem conhecida. Para colocar a carga efetiva negativa sobre o átomo 

de oxigênio central, as estruturas de ressonância (VI) e (VII) podem 

ser adicionadas ao sistema de ressonância, e estas sao afetadas 

dando também carga positiva nos átomos de carbono. Entretanto, 

considerando as estruturas de ressonância (11), (111), (VI) e (VII), a 

carga parcial no atomo central e quase totalmente cancel«da. porisso 

é razoável a adição da estrutura menos estável (VIII) .• Aqui, num tra 

tamento bem grosseiro, ou seja, considerando mesmos pesos para todas 

as estruturas de ressonância, as distribuições de carga são calcula-

das para diversos casos e comparadas com o resultado obtido por CNDO/2 

na Tabela 5-4. Foi verificado que todas as estruturas de (I) a (VIII) 

devem ser aceitas para explicar a distribuição de carga tendo-se em 

principio duas suposições: (1) a distribuição de carga calculada por 

metodo de CNDO/2 e aceitavel e (2) todas as estruturas de .... 
ressonan-
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Fi gura 5-2 

Estruturas de ressonância do sistema o=c-o-c=o para ATXF 

(I) O=(-O-C=O 

(lI) O = C - Ô = C - O 

(IIl ) O - C = Ô - C = O 

(IV) O=C-O-(;-O 

(V) o-ê-o-c = o 

- ê = O (VI) O ., C - O 

(V II) O = ê O - C = O 

(VIII ) O = ê O ê = O 

Figura 5- 3 

Es t ru t uras de ressonân cia do sistema O=C-N - c=o para TXFI-K 

-(I) O C - N - C O 

(lI) O C - N C - O 

-
(lII) O - C N - C O 

(IV) O c - N -ê- o 

(V) Õ-ê-N-C O 

(VI) O C - N ê O sem contribu ição 

(VII) + 
sem contribuição O C N - C O 

(VIII) O ê N 
+ 
C O sem con t ribuição 
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Figura 5-4 

Es truturas de ressonância do sistema O=C-NH(D)-C=O para TXFI-H (D) 

(I) o = C - N - C = O 
I 
H(D) 

+ -
O = C - N = C - O (lI) 

I 
H(D) 

(III) 
± 

O-C=N-C=O 
I 
H(D) 

(IV) O=C-N-t-O 

I 
H(D) 

(V) õ - ê - N - C = O 
I 
H(D) 

- ê = O O = C - N (VI) 

I 
H(D) 

O = ê -
N - C = O (VI I) 

I 
H(D) 

O = ê -- ê = N O (VIII) 

I 
H(D) 

-
(IX) O = C - N - C = O 

~(D) 

(X) O = C - N = C - O 

~(D) 

-
(XI) O - C = N - C = O 

R(D ) 
+ 



Tabela 5- 3 

HOMO e LUMO calculados pelo metodo de CNDO/2 

<P 1 

<P 2 

<P 3 

<P 4 

<P 5 

<P6 

<P 7 

<P8 

<P9 

<P1O 

<PU 

espécie 
de 
simetria 

ROMO 

(TI
6 

) 

-0,3006 

0,1564 

0,1564 

0,5106 

0,5106 

-0,3098 

-0,3098 

-0,0467 

-0,0467 

0,2674 

0,2674 

• •• b
1 

ATHF 

LUMO 

(TI
7 

) 

0,0000 

0,3222 

-0,3222 

-0,3600 

0,3600 

0,3904 

-0,3904 

-0,1303 

0,1303 

-0,3118 

0,3118 

a
2 

TRFI- K 

HOMO LUMO 

(TI
6 

) (TI
7

) 

-O, 7211 0,0000 

-O ,0302 0,2770 

-0 ,0 302 -0 ,2770 

0 , 4 850 -0 ,3132 

0,4850 0,3132 

0,0421 0,4 224 

0,042l -0 ,4224 

0,0287 -O , 064 3 

0,0287 0,064 3 

-O ,0362 -0 , 3 777 

-O ,0362 0, 3777 

••• b
1 

.•. a
2 

<p., orbital p do atamo i no sistema TI . 
1 
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TRFI-H 

HOMO LUMO 

( TI
6

) (TI
7

) 

0,5114 0,0000 

-0,1326 0,3245 

-0,1326 -0, 324 5 

-O , 5473 -0,3615 

.~ 

-O ,5473 0,3615 

0,1726 0,3880 

0,172 6 -0,3880 

0,0354 -0,1280 

0,0354 0,1280 

-0,1451 -0 ,3115 

-0,1451 0,3115 

• • • b 1 a
2 

i, numeraçao dos ãtomos dada junto com Tabela 5-2. 

b1 ,a2 , representaçao da espec1e de simetri a para grupo de ponto C
2v

. 
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Tabe la 5-4 

Carg a efetiva do sistema o=c-o-c=o 

o = c o c = o 

(I) a (UI) -0,33 0,00 +0,67 0,00 -0,33 

(I) a (V) -0,40 +O ,20 +0,40 +O ,20 - 0,40 

(I) a (VII) -0,29 +O ,29 0,00 +O ,29 -0,29 

(1) a (VIII) -0,25 +0 ,38 -o ,25 +0,38 -0 , 25 

CNDO/2 -O ,28 +O ,36 -0,26 +0,36 -0,28 

cia possuem o mesmo peso neste tratamento. 

No caso do TXFI-K, incluindo o grupo O=C-N -C=O, pode ser intro-

duzida uma discussão similar, mas as estruturas de ressonancia (VI) e 

(VII) devem ser omitidas, uma vez que o átomo de nitrogênio central e 

duplamente carregado e somente estabiliza esta carga negativa por um 

átomo de carbono carregado positivamen~, enquanto que a estrutura 

(VIII) do ATXF na carga duplamente negativa é estabilizada por dois 

átomos de carbono positivos. Outrossim, a estrutura (VIII) do TXFI-K 

é omitida porque o átomo central é triplamente carregado. Fazendo a 

mesma suposição para o caso do ATXF, a distribuição de carga do TXFI-K 

ê também calculada das estruturas de ressonância e comparada na Tabela 

5-5 com o resultado obtido por método de CNDO/2. Pode ser facilmente 

concluido que a distribuição calculada pelas estruturas de (I) a (V) ê 

mais compativel que aquela por CNDO/2 e este resultado é razoáve~ como 

já foi mencionado. 

Para TXFI-H e TXFI-D, incluindo o grupo O=C-NH(D)-C=O, mais três 

estruturas de ressonancia devem ser adicionadas às oito Ja discutidas 
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Tabela 5-5 

Carga efetiva do sistema O=C-N -c=o 

o = c N c o 

(I) a (III) -0,33 0,00 -0,33 0,00 -0,33 

(I) a (V) -0,40 ~,20 -0,60 +0,20 -0,40 

(I) a (VII) -0,29 +0,29 -1,00 +0,29 -0,29 

(I) a (VIII) -0,25 +0,38 -1,25 ~ ,38 -o ,25 

CNDO/2 -0,44 +0,28 -0,47 +O ,28 -0,44 

para ATXF e estas sao as chamadas (IX), (X) e (XI), r-espec-

tivamente. A distribuição de carga para estas onze estruturas é acei-

táve1, comparando com o resultado por método de CNDO/2, e o resultado 

é dado na Tabela 5-6. 

Considerando-se os resultados obtidos, a separaçao de freqUên-

cia de estiramento c=o simétrico e assimétrico pode ser explicada por 

meio da estabilização de ressonancia originada da interação entre a 

vibração de estiramento c=o assimétrico e as estruturas de ressonancia 

assimétricas. As estruturas (11), (111), (IV), (V), (VI) e (VII) cau-

saro o abaixamento de freqUência do modo assimétrico para os compostos 

ATHF, ATCF, ATBF e ATIF; (11), (111), (IV) e (V) para THFI-K, TCFI-K, 

TBFI-K e TIFI-K; e (lI), (IIl), (IV), (V), (VI), (VII), (X) e (XI) 

para THFI-H, THFI-D, TCFI-H, TCFI-D, TBFI-H, TBFI-D, TIFI-H e TIFI-D. 

Os cálculos de orbitais moleculares dão também os mesmos resul-

tados obtidos por estruturas de ressonancia. Como é mostrado na 

Tabela 5-3 e na Figura 5-5, HOMO e LUMO calculados para ATHF, THFI-K 

e THFI-H são orbitais TI e estes orbitais moleculares pertemcem as 
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Tabela 5-6 

Carga efetiva do sistema O=C-NH(D)-C=O 

o = c N c = o H,D 

(I) a (IlI) -0,33 0,00 +0,67 0,00 -0,33 0,00 

(I) a (V) -O ,40 +O , 20 +O ,40 +0,20 -0,40 0,00 

(I) a (VII) -O ,29 +0,29 0,00 +0,29 -0,29 0,00 

(I) a (VIII) -0,25 +0,38 -0,2S +0,38 -0 , 25 0,00 

(1) a (XI) -0,2 7 +0,2 7 -O , 27 +0,27 - 0 , 27 +0,27 

CNDO/2 -O, ~l +O ,33 -0 , 25 +0,33 -0 ,31 +0,14 

espécies de simetria bl e a 2 do grupo de ponto C2v ' respectivamente. 

Para cada molécula, há onze orbitais moleculares TI dos quais o 

sexto e o sétimo, TI 6 e TI7 , correspondem ao HOMO e LUMO. Conside-

rando-se os elétrons TI, uma vez que apenas estes sao mais importantes 

na discussão do sistema O=C-Y-C=O, o estado fundamental de ATHF, 

THFI-K e THFI-H é expresso pela função de onda ( ~ o) usando o det. 

de Slater para onze orbitais p de átomos do esqueleto. o primei r o 

estado excitado é dado por ~1. 

~ o = ITIlTIlTI2TI2TI3TI3TI4TI4TISTISTI6TI61 

~l ITI1TI1TI2TI2TI3TI3 7T4TI4TISTISTI6TI7 1 + ITI lTI1TI2TI2TI3TI3TI4TI4TISTISTI6TI7 ! 

Considerando as simetria$ dos orbitais moleculares, os estados 

fundamentais e os primeiros estados excitados pertencem, respectiva-

mente, às espécies de simetria ale b
2 

e a primeira transição ele-

trônica ~ l + ~ o possui momento de transiçao do tipo b
2

. A função de 
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Tabela 5-7 

Ordem da ligação pelas estruturas de ressonância do sistema o=c-y-c=o 

(I) a (111) Y·O,N ,NH,NO 

(I) a (VIII) Y=O 

(I) a (V) Y=N 

(I) a (XI) Y=NH, NO 

Tabela 5-8 

o = C 

1,67 

1, 75 

1,60 

1,73 

Constantes de força K(C=O) e K(C-Y) obtidas 

K(C=O) 

ATHF II ,10 mdina/R 

ATCF II ,18 . 

ATBF ll,12 

ATIF ll,ll 

THFI-K 8,87 mdina/R 

TCFI-K 8,76 

TBFI-K 8,84 

TIFI-K 8,83 

THFI-H e THFI-D 9,85 mdina/R 

TCFI-H e TCFI-D 9,76 

TBFI-H e TBFI-D 9 ,71 

TIFI-H e TIFI-D 9,71 

1,33 

0,88 

1,20 

1,00 

Y 

K(C-Y) 

3,96 

3,89 

4,16 

4,22 

5,04 

5,32 

4,83 

4,88 

4,87 

4,78 

4,47 

4,51 

1,33 

0,88 

1,20 

1,00 

C = O 

1,67 

1,75 

1,60 

1,73 

mdina/R 

mdina/R 

mdina/~ 
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Fi gura 5-5 

Diagrama de orbitais TI das moléculas ATHF, THFI-K e THFI-H 
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onda vibrônica da vibração de estiramento c=o assimétrico no estado 

fundamental eletrônico tem o caráter de simetria b2 (=a1xb2) e pode 

ser influenciada pelo primeiro estado excitado eletrônico, em virtude 

de pertencerem ã mesma representação. Isto causa um abaixamento na 

energia da vibração de estiramento c=o assimétrico, dando origem a 

separação de freqUência entre os modos simétricos e assimétricos. 

Em seguida, serão discutidos os deslocamentos de freqUência de 

estiramento c=o entre ATXF, TXFI-K, TXFI-H e TXFI-D. Em virtude das 

energias cinéticas vibracionais das vibrações fundamentais de estira

mento c=o serem quase as mesmas, os deslocamentos de freqUência podem 

ser analisados considerando somente as energias potenciais. Embora 

seja bem conhecido que a energia potencial de ligação química esta cor 

re1acionad~ com a ordem de ligação, é também verdade que a ordem de 

ligação calculada por método de CNDO/2 nao pode ser aceita 

tivamente. Porém, pode ser dito que a ordem de ligação c=o 

quantita-

decresce 

com o aumento da carga efetiva negativa no sistema O=C-Y-C=O, porque o 

LUMO possui caráter antiligante na ligação c=o e os elétrons em exces

so para o sistema neutro entra em LUMO. O sistema o=c-o-c=o para ATXF 

e praticamente neutro e o sistema O=C-N -c=o para TXFI-K possui uma 

carga negativa. No caso do TXFI-H e TXFI-D, considera-se a carga 

parcialmente negativa no sistema O=C-N-C=O do esqueleto por causa do 

átomo de hidrogênio ou deuterio do grupo N-H ou N-D ser positivamente 

carregado. Como mostra a Tabela 5-7, as ordens de ligação C=O 

diminuem na seguinte ordem: ATXF, TXFI-H e TXFI-D, e TXFI-K. As 

ordens de ligação calculadas pelas estruturas de ressonância supondo o 

mesmo peso para cada estrutura são dadas usando as estruturas de resso 

nância de (I) a (VIII) para ATXF, de (I) a (V) para TXFI-K e de (I) a 

(XI) para TXFI-H e TXFI-D. A tendência destes valores e a mesma que a 

observada por orbitais moleculares. s~ a~~nas as ~stTutuTas n~ L~SSO-

nância de (I) a (111) fossem consideradas, as ordens de ligação para 
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ATXF, TXFI-K, TXFI-H e TXFI-D teriam os mesmos valores e portanto nao 

poderiam ser discutidas por este modelo . A mesma tendência e também 

dada pelas constantes de força calculadas que são apresentadas na Ta-

bela 5-8. Estas considerações sao razoáveis e aceitáveis em compara-

çao com as freqUências fundamentais observadas de estiramento c=o as-

simétrico, mostradas na Tabela 5-1. 

A ordem de ligação C-Y possui uma tendência contrária em relação 

a C=O, e o valor para TXFI-K é maior que outros e menor para o caso 

de ATXF, como pode ser visto na Tabela 5-7. E muito dificil confirmar 

estes resultados usando somente as freqUências observadas de estira-

mento c-o e C-N, em virtude do alto grau de acoplamento mecânico, mas 

os resultados são comparáveis com as constantes de força obtidas na 

Tabela 5-8. 

Como é mencionado acima, as freqUências fundamentais obs~rvadas 

nao chegam a ser bons parâmetros para discutir a diferença de ligação 

qulmica, desde que a energia vibracional é a soma das energias cine-

tica e potencial, e como a energia cinética ê a mesma para cada S1.S-

tema, o acoplamento mecanico pode ser desprezado. Porisso, as constan 

tes de força sao mais úteis para comparar com a ligação qulmica, em-

bora nao haja nenhuma relação entre elas, ê certo que existe uma corre 

lação. 

Finalmente, a diferença entre as separaçoes de banda para ATXF, 

TXFI-K, TXFI-H e TXFI-D será discutida. Para este problema, apenas 

uma sugestao tem sido proposta numa comparaçao dos sistemas O=C-O-C=O, 

O=C-NH-C=O e 0=C-CH2-C=0, sendo concluido que a diferença de separaçao 

de sistemas é devido ao par isolado de elétrons no átomo central. De 

acordo com esta explicação, as separaçoes de ATXF e TXFI-K devem ser 

semelhantes e as para TXFI-H e TXFI-D devem ser menores que as anteri-

ores. Os dados experimentais na Tabela 5-1 mostram que a ordem de 

separação é ~(TXFI-K) > ~(ATXF) > ~(TXFI-D) > ~ (TXFI-H), considerando 
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os valores medias. Todavia, se valores particulares forem comparados, 

e muito difícil dizer qual e o maior entre ~(ATXF), MTXFI-D) e 

~(TXFI-H), embora ~(TXFI-K) seja consideravelmente maior do que os 

demais. Deste modo, a explicação devido ao par isolado de eletrons no 

átomo central não e adequada no sentido de discutir a diferença de se-

par ação de freqUência. 

Devemos lembrar que a separação de freqUência entre as vibrações 

fundamentais de estiramento c=o simétrico e assimetrico é originada 

da interação do modo vibracional assimétrico com as estruturas de res-

sonancia no caso da teoria de ligação de valência, ou com o primeiro 

estado excitado eletrônico no caso da teoria de orbitais moleculares. 

A diferença de freqUência deve também ser explicada nos mesmos termos. 

No tratamento referente a teoria da ligação de valência, a contri 

buição de estruturas de ressonância assimétricas para todas as estru-

turas e calculada considerando o mesmo peso para cada um. Esta dis-

tribuição e de 80% para TXF1-K, 75% para ATXF e 73% para TXF1-H e 

TXF1-D. Esta ordem concorda com as freqUências observadas em valores 

medios. A desordem nos dados experimentais entre ATXF e TXF1-H(D) e 

devido a somente 2% de diferença. Se apenas as estruturas de ressonân 

cia de (I) a (111) fossem consideradas, não haveria explicações para 

estes dados observados. 

No tratamento referente a teoria de orbitais moleculares, e usado 

o diagrama de nível de energia representado na Figura 5-5. Os cálcu-

los pelo metodo de CNDO/2 mostram que a diferença de energia entre 

HOMO e LUMO e de aproximadamente 0,4 unidades atômicas para THFI-K e 

cerca de 0,5 unidades atômicas para ATHF e THFI-H. Considerando a teo-

ria de perturbação de primeira ordem, pode-se concluir que a diferença 

de energia entre o nível do estado fundamental e o do primeiro estado 

excitado e menor quando a interação entre eles e maior. Esta diferen-

ça entre dois estados eletrônicos pode ser dada aproximadamente pela 
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diferença de energia entre HOMO e LUMO. Logo, a separação de freqUên-

cia de TXFI-K e maior do que para ATXF, TXFI-H e TXFI-D, cujos valores 

são aproximaàamente iguais. 

Pela discussão acima, pode-se concluir para as vibrações fundame~ 

tais de estiramento c-o simétrico e assimétrico que as freqUências ob-

servadas experimentalmente nos espectros Raman e infravermelho podem 

ser explicadas de duas maneiras. A primeira é utilizando a teoria de 

ligação de valência simples com considerações de estruturas de resso-

nância, mas diversas estruturas de ressonância devem ser adicionadas 

às três estruturas originalmente discutidas. A segunda e a teoria de 

orbitais moleculares com cálculos numericos. O metodo de CNDO/2 e 

suficiente para discussões qualitativas, mas um grau mais alto de 

aproximação dará melhor concordância quantitativa com os resultados ex 

perimentais. 

5-c. Vibrações Fundamentais de Grupo N-H e N-D 

Hã três tipos de vibrações fundamentais N-H e N-D para TXFI-H e 

TXFI-D, ou seja, vibração de estiramento, deformação no plano e defor-

mação fora do plano. 

As vibrações fundamentais de estiramento N-H e N-D podem ser fa-

cilmente atribuidas às bandas na região de freqUência 3200 e 2400 

cm-
l

, respectivamente, considerando as freqUências observadas, forma 

das bandas de absorção e intensidades relativas nos espectros Raman 

e infravermelho. Porém, deve-se reparar nos espectros observados que 

a banda de estiramento N-H possui sempre uma banda de ombro caracterís 

ticá na região de freqUência mais baixa, para THFI-H, TeFI-H, TBFI-H e 

TIFI-H, e a banda de estiramento N-D mostra um desdobramento por resso 

nancia de Fermi, também com uma banda de ombro característica. Este 



168. 

desdobramento verificado entre as bandas de absorção principal e de om 

hr o pode ser explicado considerando-se o sistema de ponte de hidro-

gênio N-H' ····o=c. o estudo referente a ponte de hidrogênio tem 

s ido realizado com detalhes para o sistema 0_H·····029 '30,31,32, en

tre tanto nenhum tratamento ate o presente tem sido dispensado por qual 

quer metodo para o sistema N-H·····O, em virtude da insuficiência de 

dados. A existência de ponte de hidrogênio para THFI-H foi facilmente 

confirmada através do estudo de raio-X33 cujo sistema é dado na Figura 

5-6. Os dados estruturais de raio-X do THFI-H mostram que duas molécu 

las deste formam um par num "site" com centro de simetria, sendo as 

Figura 5-6 

Sistema de ponte de hidrogênio do THFI-H 

o ... J O 

O ( "' O i 

regras de exclusão mutua Raman-infravermelho esperadas para as vibra

ções fundamentais do sistema, como de fato sao observadas para as v~ 

brações de estiramento c=o para THFI-H e THFI-D. Todavia, as freqUên-
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cias de estiramento C=Q para TCFI-H, TCFI-D, TBFI-H, TBFI-D, TIFI-H e 

TIFI-D são quase coincidentes nos espectros Raman e infravermelho, po

dendo portanto as pontes de hidrogênio intramoleculares ou intermol~ 

culares para estes compostos no estado cristalino serem diferentes do 

THFI-H e THFI-D. Se o sistema de ponte de hidrogênio fosse dado por 

um modelo simples como ê apresentado na Figura 5-7, o tratamento seria 

bastante simplificado. Neste caso, a função potencial pode ser repre

sentada por uma função de duplo mínimo assimétrico, como ê mostrado na 

Figura 5-8, e o nível de energia vibracional induz desdobramento por 

efeito túnel. Como resultado, duas bandas são observadas no es 

pectro vibracional. Considerando as distribuições de energia poten-

c ial calculadas para as vibrações de estiramento N-H e N-D, estes mo-

dos vibracionais podem ser praticamente considerados como modos 

normais. Desta maneira, a razao entre as freqUênc ias de estiramento 

Figura 5-7 

Modelo simples de ponte de hidrogênio 

N H-----o 

Figura 5-8 

Função potencial de duplo minimo assimétrico 
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N-H e N-D fornec~ uma informação a respeito da função potencial. As 

freqUências observadas no espectro infravermelho e as razoes para 

TXFI-H e TXFI-D são apresentadas na Tabela 5-9. Se a razão fosse em 

torno de 1,37 a função seria considerada harmônica, e no caso de quar-

ta ordem este valor seria de 1,52. Através das razões calculadas 

pode-se concluir que a curvatura da função potencial para o movimento 

de estiramento da ponte de hidrogênio é menos acentuada do que a do 

osci lador harmônico. 

Tabela 5-9 

Razão das freqUências observadas de estiramento N-H e N-D 

-
vN- H vN- D razao 

3200 2436 1,31 
THFI-H(D) 

3094 2389 1,30 

3206 2464 1,30 
TCFI-H(D) 

3077 2396 1,28 

3240 
TBFI-H(D) 

2469 1,31 

3081 2438 1,26 

3251 2466 1,32 
TIFI-H(D) 

3125 2445 1,28 

Como as deformações N-H e N-D no plano sao acopladas mecanicamen 

te em alto grau, torna-se inadequada qualquer discussão utilizando-se 

destas freqUências vibracionais observadas. 

As deformações N-H e N-D fora do plano sao quase independentes de 

outras vibrações fundamentais. As freqUências observadas e a razao 

podem ser vistas na Tabela 5-10. Da razão calculada entre as freqUên

cias de deformação N-H e N-D fora do plano resulta que a função poten-
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Tabela 5-10 

Razão das freqUências observadas de deformação N-H e N-D fora do plano 

-
'VN- H 'VN- D 

razao 

THFI-H(D) 715 510 1,40 

TCFI-H(D) 713 554 1,29 

TBFI-H(D) 721 539 1,34 

TIFI-H(D) 717 517 1,39 

cial ê mais acentuada em relação a função harmônica e o movimento do 

átomo de hidrogênio está mais restrito ao eixo NH··· ··O. 

Como uma conclusão final para a ponte de hidrogênio, um modelo 

qualitativo, e proposto na Figura 5-9, não apenas no s i .:: tema 

N-H·····O, mas para qualquer sistema X-H· ····Y. Nesta figura, a 

superfície potencial para a ponte de hidrogênio na fase A indica que 

ela e menos efetiva do que na fase B. É facilmente verificado que o 

atomo de hidrogênio ê fixo na linha NH···· · 0 com fo rça ma~or se a 

ponte de hidrogênio for mais efetiva. Então, a função potencial ao 

longo do eixo NR···· ·0 torna-se menos acentuada quando a força da 

ponte de hidrogênio ê mais forte, enquanto que a função perpendicular 

ao eixo torna-se mais acentuada. Assim, o deslocamento de freqilência 

e a variação da razão de freqUência pode ser explicada usando a 

superfície potencial influenciada pela ponte de hidrogênio. 

5-d. Interações entre Sistema o=c-y-c=o e Ane l Benzênico 

As vibrações fundamentais do sistema o=c-y-c=o foram ate agora 

discutidas separadamente do anel benzênico, embora os cálculos de or 



Figura 5-9 

Modelo de superfície potencial de ponte de hidrogênio 
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bitais moleculares para ATHF, THFI-K e THFI-H(D) usando o metodo 

CNDO/2 mostrem que os orbitais moleculares TI, cujas contribuições as 

interações vibracionais são deveras importantes, sejam delocalizadas 

na molecula toda. Entretanto é muito interessante estudar as liga-

ções C-C que estão interligando o sistema o=c-y-c=o com o anel benzêni 

co. Devido a carga efetiva no anel benzênico ser quase neutra para 

todos os átomos de carbono, as ligações c-c são muito pouco influencia 

das pelos diferentes sistemas o=c-y-c=o. Por outro lado, as freqUê~ 

cias de estiramento c=o não são afetadas pelo halogênio substituinte 

no anel benzênico. Portanto, pequenas diferenças na ligação ~ . 
qUl.ffilCa 

c-c podem ser discutida~ praticamente, considerando apenas o sistema 

quimico o=c-y-c=o. 

É facilmente verificado nas Tabelas 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 

4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 4-24, 4-25, 4-26, 4-27 - e 

4-28 que nao há nenhuma freqUência vibracional normal que possa ser 

atribuida exatamente aos modos de estiramento c-c, em virtude do alto 

gr~u de acoplamento mecânico com outros modos de estiramento do esque-

l~to. Assim, as vibrações fundamentais de estiramento c-c sao discu
I 

tiqa$ em termos das constantes de força obtidas. 

Utilizando as constantes de força de valência da Tabela 4-5, 4-6, 

4-7 e 4-8, os parâmetros relativos das constantes de força definidos 

pela equaçao 

R 
P 

100 x 
IK - K - I O=C-O-C=O O=C-N -C=O 

K O=C-NH(D)-C=O 

são calculados para KC_y ' KC=O e KC- C' cujos valores sao mostrados na 

Tabela 5-11. Como RpCKC_C) e sensivelmente menor do que Rp(KC=O) 

RpCKC_Y) para cada composto com diferente substituinte de halogênio, a 

e 

influência de O=C-O-C=O, O=C-N -C=O ou O=C-NH (D)-C=O as ligações c-c 

pode ser considerada fraca em relação a influência nas ligaç~ e s c=o e 
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Tabela 5-11 

Parâmetros relativos das constantes de força do composto C6X4 (CO)2Y 

RpCKC_Y) RpCKC=O) RpCKC_C) 

X = H 22,18 22,64 11,40 

X = C1 29,92 24,80 8,48 

X = Br 14,99 23,48 3,87 

X = I 14,63 23,48 4,98 

C-Y. A tendência de KC_centre ATXF, TXFI-K e TXFI-H(D), onde X é H, 

C, B e I, é a mesma comparada com a de KC_y e contraria com a de KC=O. 

A natureza da ligação química dos sistemas o=c-y-c=o tem sido discuti-

da baseando-se em tratamentos triviais, por meio da teoria de ligação 

de valência e teoria de orbitais moleculares, devendo portanto as 

ligações c-c serem também discutidas de maneira semelhante. 

Em primeiro lugar, a teoria da ligação de valência ê aplicada aos 

sistemas considerando as estruturas de ressonância com carga positiva 

no anel benzênico. No caso de ATXF, vinte e duas estruturas de resso-

nancia sao construidas como sao mostradas na Figura 5-10, tendo-se 

como referência as estruturas de ressonância de (I) a (VIII) da Figura 

5-2. No caso de TXF1-K, dezesseis estruturas de ressonancia, a partir 

de (I) a (V) da Figura 5-3, sao consideradas e mostradas na Figura 

5-11. Para TXF1-H e TXFI-D, dois casos podem ser pensados: 

caso 1 vinte e oito estruturas de ressonancia, 

caso 2 trinta e quatro estruturas formadas com as 

seis menos estaveis de (29) a (34), 

dadas na Figura 5-12. o modelo mais razoavel ê um intermediario en-

tre os casos 1 e 2. 

Supondo as mesmas condições usadas na Seção 5-b, as ordens de 
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Figura 5-10 

Es truturas de ressonancia do ATXF 

(01) (02) (03) (04) 

+ + . 

(05) (06) (07) (08) 

+ ... 

(09) (10) (ll) (12) 

(l3) (14) (15 ) (16) 

• • 
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Fi gura 5-10 

(continuação) 

(17) (18) (19) (20) 

(21) (22) 

ligação de C-Y, C=O e C-C são calculadas e mostradas na Tabela 5-12. 

A tendência obtida por meio das constantes de força ê a mesma mostrada 

pelas ordens de ligação. 

Os tratamentos por orbitais moleculares sao realizados usando as 

funções de onda de ROMO e LUMO. Como pode ser observada na Tabela 5-3 

o caráter de ligação C-C de ROMO e anti1igante e o de LUMO 1igante. 

Desta forma, a ligação química c-c ê mais forte quando a contribuição 

de LUMO aumenta e a de ROMO decresce. Aumentando a carga efetiva ne-

gativa na ligação de sistema do esqueleto na ordem ATXF, TXFI-R e 

TXFI-D, e TXFI-K, como ê mencionado na Seção 5-b, o caráter da 1iga-

çao C-C ê também fortalecido na mesma ordem dos compostos já citados. 



177. 

Figura 5-11 

Es t r uturas de ressonância do TXFI-K 

(01) (02) (03) (04) 

(05 ) (06) (07) (08) 

(09) (10) (11) (12) 

(13) (14) (15) (16) 
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Figura 5-12 

Es truturas de ressonância do TXFI-H e TXFI-D 

( Ol) (02) (03) (04) 

(05) (06) ( O?) ( 08) 

(09) (10) (ll) (12) 

(l3) (14) (15) (16) 
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(continuação) 

(17) 
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o 

(21) 
+ • 

(25) 

(29) 
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• 

(18) 

+ 

(22) 
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(26) 

(30) 
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(19) (20) 

+ + 
o 

(23) (24) 

(27) (28) 

(31) (32) 

t + • • 
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(cont inuação) 

(33) 

+ 
• 

Tabela 5-12 

(34) 

+ 
• 

Ordem de ligação de valência 

O-C-O-C=O 

~C-N -c=o 

O=C-NH(D)-C=O (caso 1) 

(caso 2) 

5-e. Conclusão 

C-Y C=O c-c 

0,91 1,68 1,14 

1,13 1,56 1,19 

1,00 1,68 1, II 

1,09 1 ,56 1,18 

Este trabalho consiste essencialmente de dois aspectos! 

180. 

(1) -ana 

1ise de espectros Raman e infravermelho observados usando diversa s tec 
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n~cas teóricas e empíricas vibracionais e (2) discussão da natureza da 

l igação química relacionando os resultados vibracionais com a teoria 

da ligação de valência e teoria de orbitais moleculares. 

As freqUências Raman e infravermelho observadas puderam ser atri-

buidas tentativamente às vibrações fundamentais ou às bandas de combi-

naçao. As bandas fundamentais do sistema O=C-Y-C=O dão origem a -va-

rios deslocamentos e separações de freqUência devido ao atomo Y cen-

traI, mas a influência através do anel benzênico nao pôde ser obser 

vada. As bandas fundamentais do anel benzênico nao mostraram desloca-
I 

mentos de banda originados dos diferentes grupos O=C-Y-C=O, exceto pa-

ra algumas bandas acopladas mecânicamente com as vibrações do grupo 

o=C-Y-C=O. Para confirmar as atribuições tentativas feitas com base 

nas intensidades relativas, acoplamento mecânico, delocalização eletrô 

n~ca e efeito de massa, foram realizados cálculos de coordenadas -nor-

ma~s. A boa concordância entre as freqUencias observadas e calcula-

das e, outrossim, entre as atribuições tentativas e as distribuições 

de energia potencial mostram que as constantes de força obtidas sao 

razoáveis para explicar o campo de força molecular. 

A natureza das ligações C-Y, c=o e c-c foi discutida pelo modelo 

simples da teoria da ligação de valência usando um conjunto de estrutu 

ras de ressonancia e tambem pela teoria de orbitais moleculares consi 

derando somente HOMO e LUMO calculados. Comparando-se os dados obti-

dos por vários metodos a natureza vibracional característica de ftali-

midas foi facilmente explicada. Portanto, conclui-se que e muito im-

portante e necessário o tratamento mecânico-quântico qualitativo na 

análise de fenômenos vibracionais moleculares. 
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6. SUMÁRIO 

6-a. Sumário 

Os espectros vibracionais Raman e infravermelho de compostos de 

ftalimidas, tais como, N-h-ftalimida, N-d-fta1imida, ftalimida de 

potássio, N-h-tetracloroftalimida, N-d-tetracloroftalimida, tetra-

cloroftalimida de potássio, N-h-tetrabromoftalimida, N-d-tetrabromo-

ftalímida, tetrabromoftalimida de potássio, N-h-tetraiodoftalimida, 

N-d-tetraiodoftalimida e tetraiodoftalimida de potássio, foram 

registrados, respectivamente, na região de freqUência de 4000 a 50 

cm- l e de 4000 a 160 em-I, para amostras policristalinas. As ba~das 

observadas foram atribuidas, tentativamente, considerando-se a 

estrutura molecular C2v e comparando com os espectros vibracionais 

Raman e infravermelho do anidrido ftálico, anidrido tetracloroftálíco, 

anidrido tetrabromoftálico e anidrido tetraiodoftálico. As moleculas 

de imidas e anidridos sao isoe1etrônicas. 

As análises de coordenadas normais dos anidridos ftálicos e 

ftalimidas foram realizadas considerando-se um campo de força molecu-

lar do tipo de valência generalizado. Os cálculos - . 
numer~cos foram 

efetuados usando um conjunto de programas de computação em linguagem 

FORTRAN IV, para as vibrações normais no plano e fora do plano. As 

constantes de força definidas foram ajustadas pelos cálculos de quadr~ 

dos minimos, para reproduzir as freqUências fundamentais observadas 

nos espectros vibracionais. As distribuições de energia potencial 

para coordenadas de simetria foram tambem calculadas para confirmar as 

atribuições feitas~ 

Com base nas freqUências observadas e nas intensidades relativas 
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imides have been carried out considering a molecular force field of 

the general valence type. The numerical calculations have been made 

us~ng a set of computer programs written in FORTRAN I V, to the ~n

plane and out-of-plane normal vibrations. The defined force constants 

ha ve been adjusted by the least squares calculations t o reproduce the 

obs e rved fundamental frequencies of the vibrational spectra. The 

potential energy distributions for the symmetry coordinates have a l so 

been calculated to confirm the proposed assignments. 

The normal and fundamental vibrations of th e molecu l es of phthal 

imides and phthalic anhydrides and the nature of chemi cal bond of t he 

O=C-N-C=O and o=c-o-c=o systems and of the benzene r ing have be en d i s

cussed on the basis of the observed frequencies and relative intensi

ties of the. Raman and infrared spectra and of the ca l culated f orce 

constants and potential energy distributions. The vibrat i onal f reque~ 

cy shifts and obs erved band separations of t he C=O, N-H and N-D s t ret -

ching v i brations have been explained using the t erms of TI e l ec t ron 

migration , intramolecular and intermolecular hydrogem bond and Fermi 

resonance . Applying the vibrational selection rul es and the infrar ed

Raman mutual exclusion rules to the molecular and crys ta l structures, 

the observed bands have also been discussed consider ing t he molecu lar 

potent ia l functions. 
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