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ABSTRACT. 

The present work is a detailed study on the calculation 

of Raman excitation profiles by the transform method. The main 

feature of the transform method is to use the absorption spectra 

to generate the Raman excitation profiles. The computer programs 

here developed were tested by comparison with known profiles from 

the literature, and used to explore new possibilities in 

modelling the Raman profiles of new chemical species, as well as 

to improve already investigated profiles. We investigated, by use 

of the transform method, cases where electronic interference must 

be taken into account, and Raman excitation profiles. of 

non-totally simetric modes. were 

now studied for the first time by the transform method. For 

the resonance profiles for the v 
1 

fundamental and 

overtones, both Stokes and anti-Stokes, were calculated with a 

single set of parameters being possible to evaluate the 

displacement of the Ti - I equilibrium distance in the resonance 

electronic state relative to the ground state. 



RESUMO. 

O presente trabalho é um estudo detalhado do cálculo de 

perfis de excitaç~o Raman pelo método de transformada . A principal 

caracteristica do método é o emprego do espectro de absorção para

gerar diretamente os perfis Raman. Os programas aqui desenvolvidos 

para microcomputador foram testados pela comparação com perfis 

conhecidos da literatura, e usados para o estudo teórico de novas 

possibilidades de modelagem em sistemas conhecidos e também 

aplicados para novas espécies. Investigamos, a nível teórico, o 

uso do método de transformada em casos onde ocorre interfer6ncia 

eletrOnica, e em perfis de modos não-totalmente simétricos. As 

novas espécies estudadas pelo método de transformada foram os 10ns 

complexos [Zn(dmit)z]z- e (Ni(dmit)z]z-, além da espécie Til. 

onde calculamos simultaneamente o perfil da fundamental e de 

harmOnicas, tanto Stokes como anti-Stokes, do modo totalmente 

simétrico de estiramento Ti I. Através do ajuste das 

intensidades relativas dos vÂrios perfis, foi possivel obter a 

variação da distAncia de equilibrio Ti - I no estado eletrOnlco 

excitado em relaç.o ao fundamental. 
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I . INTRODUÇÃO. 

A espectroscopia Raman é tradicionalmente apresentada 

como uma técnica complementar à espectroscopia de absorção no 

inf ra-vermelho [1,2,3]. O espectro Raman consiste de bandas cujas 

frequências correspondem a diferenças entre a frequência da 

radiação de excitação e as frequências da radiação espalhada 

inelasticamente. Os chamados deslocamentos Raman correspondem a 

energias envolvidas em transições vibracionais (no caso de efeito 

Raman vibracional) no estado eletrOnico fundamental da molécula . 

Essas informações são da mesma natureza que as obtidas diretamente 

pela espectroscopia de absorção no infra-vermelho . 

Por outro lado, a absorção de f6tons e o espalhamento 

inelástico de f6tons envolvem mecanismos diferentes, o primeiro 

envolvendo um processo de um único f6ton aniquilado (no regime 

linear) e o segundo envolvendo um processo de dois f6tons (um 

aniquilado e outro criado), tendo-se como resultado que os dois 

processos envolvem 

molécula. No caso 

propriedade é o 

propriedades 

do processo 

momento de 

eletro-6pticas diferentes 

de absorção de f6ton, 

dipolo elétrico (e, 

da 

esta 

mais 

particularmente, sua variação com a coordenada normal envolvida na 

vibração), enquanto que no espalhamento Raman a propriedade 

eletro-6ptica relevante é a polarizabilidade eletrOnica (e, mais 

particularmente, sua variação com a coordenada normal envolvida na 

vibração) . Como consequência das diferentes propriedades de 
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transformaçSo do vetor momento de dipolo elétrico (tensor de 

primeira ordem) e do tensor de polarizabilidade (tensor de segunda 

ordem), as regras de seleç~o e a dependência destas com a direç~o 

de polarizaç~o da radiaç~o Slo diferentes para os dois processos. 

Isto faz com que as informaç~es obtidas através dos dois processos 

sejam em geral complementares ao invés de redundantes . 

No efeito Raman ressonante, a frequência da radiação 

incidente coincide com a frequência do mãximo de absorção da 

espécie, ou seja, a energia do laser de excitação está em 

ressonância com uma transiç-o eletrOnica da molécula. O resultado 

evidente da ressonância é uma intensificaç~o Blobal do espectro 

Raman, embora o padrXo de intensificaç.o ~o seja o mesmo 

todas as bandas, isto., há uma intensificaçXo seletiva de 

para 

alguns 

modos vibracionais. Além da vantacem experimental desse aumento na 

intensidade do efeito Raman, informaç~es normalmente ~o 

acessiveis através de espectroscopia vibracional podem ser 

obtidas. Na verdade, ao se considerar o efeito Raman ressonante, 

torna-se muito mais coerente deixar de considerar o efeito Raman 

dentro do contexto da espectroscopia vibracional e passar a 

faz.-Io dentro do contexto da espectroscopia de absorçXo e emissSo 

eletrônica, onde pode ser muito mais facilmente compreendido [4]. 

O motivo da mudança do âmbito da discussSo. melhor compreendido 

investi.ando-se com maior profundidade o fenOmeno f1sico envolvido 

no espalhamento Raman. Isto será mostrado na seç.o 11, onde 

apresentaremos aspectos teóricos do efeito Raman ressonante. 
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o principal dado experimental de um estudo Raman 

ressonante. o chamado perfil de excitaçSo Raman ou perfil Raman 

ressonante: um gr.fico da intensidade de uma banda &aman em funçSo 

da frequência de excitaçSo. As teorias que apresentaremos na seçXo 

11 tem como objetivo justamente reproduzir os perfis experimentais 

dos vários modos vibracionais, resultando em informaç~es sobre os 

estados eletrOnicos excitados envolvidos no efeito de 

intensificaçSo ressonante . 

O presente trabalho é uma investigaçSo detalhada de um 

procedimento de cálculo de perfis de excitaçSo Raman, o chamado 

método de transformada [5]. O fundamento do método de transformada 

evidencia ainda mais a estreita relaçao entre a espectroscopia 

Raman e a espectroscopia de absorç-o eletrOnica . Como veremos em 

detalhes na seçXo 111, o principio do método consiste em empregar 

a própria banda de absorçXo da transiçSo eletrônica ressonante 

para o cálculo dos perfis dos ~rios modos normais observados no 

espectro &aman. A complexidade das expressees resultantes depende 

do modelo f1sico assumido, e as possibilidades de refinamento do 

método ser.ko mostrados na seç.o IV. Mesmo com modelos elaborados, 

o procedi.ento computacional permanece muito simples quando 

comparado com as dificuldades evidenciadas na seç_o 11. 

Apenas citaremos, antecipando um pouco a discussKo, que 

uma das principais dificuldades no CÃlculo de perfis, a saber, a 

interfer6ncia de todos os modos normais no perfil de um dado modo, 

• inclui da de maneira exata no .... todo de transformada, pois estA 
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implícita no formato de linha da banda de absorç~o, a qual é um 

dado de entrada do m6todo [5]. Na seç~o V apresentamos os 

programas de computador que desenvolvemos para a implementaç~o das 

equaç~es do método. 

Este trabalho ~o tem como objetivo apenas aplicar a~ 

equaç~es existentes na literatura em perfis Raman de novos 

sistemas . Além disso, o trabalho pretende discutir as equaç~es 

dispoDiveis e propor novas possibilidades. Assim, seguem dua~ 

seç~es com discusSlo a nível teórico do método de transformada: 

c.lculo de perfis de modos nKo-totalmente simétricos (~eç~o VI) e 

estudo de interfer6ncia eletrónica (seçSo VII). O objetivo dessas 
• 

seç~es é generalizar a~ express~es disponiveis na literatura, 

assim ampliando as possibilidades de aplicaç~o do método. Nessas 

seções somente reproduziremos, pelo método de transformada, 

cj.lculos conhecidos da literatura efetuados por outros 

procedimentos, deixando as aplicações em novos sistemas para as 

seções seauintes. 

Na seç-o VIII, mostramos o. estudo dos complexos de 

Diquel (11) e zinco (11) com o lieante 

1,2-ditiol-2-tiona-4,5-ditiolato (dait) e, na seçSo IX, ua estudo 

detalhado dos perfis do modo fundamental 11 
1 

e 

(Stokes e anti-Stokes) para a molécula Til. 

~uas . harmOnicas 

As partes 

experimentais dessas seç~es foram previamente desenvolvidas pelo 

erupo do Laboratório de Espectroscopia Molecular do Instituto de 

Quimica da Universidade de 810 Paulo, e o presente trabalho p6de 
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contribuir com a anj.lise teórica através dos programas 

desenvolvidos para o .. todo de transformada. 
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11. ASPECTOS TEORICOS DO EFEITO RAHAN RESSONANTE. 

O fato da espectroscopia Raman estar tradicionalmente 

inserida no contexto da espectroscopia vibracional tem sua 

justificativa teórica quando a radiaç-o excitante ~o está em 

ressonância com uma transiç-o eletrônica da molécula, como já 

apontado por Placzek em 1934 na sua teoria da polarizabilidade[6] . 

Embora sua interpretaç.o a Divel molecular deve ser 

necessariamente quântica, podemos ter uma compreensSo de alguns 

aspectos do efeito Raman através de araumentos clássicos. 

Em poucas palavras, considera-se que o campo el6trico 

oscilante da radiaç.o incidente cause um momento de dipolo 

induzido na molécula, cuja grandeza dependerá da 

molecular (a). Fazendo-se uma expan~o 

polarizabilidade 

em série da 

polarizabilidade em funç.o das coordenadas normais (Q,>, pode-se 

inferir que o dipolo induzido ser.' modulado pelas frequ6ncias 

vibracionais da molécula. O termo de ordem zero da expansSo 

resulta no espalhamento Rayleigh, no qual a radiaç.o emitida pelo 

dipolo oscilante induzido tem a mesma frequ6ncia que a incidente. 

O termo de primeira ordem é responsivel pelas bandas fundamentais 

Raman Stokes e anti-Stokes, conforme a radiaç.o incidente tem, 

repectivBaente, a frequ6ncia diminui da ou aumentada pela 

frequ6ncia de cada modo normal do estado eletrónico fundamental 

(w,). Termos de seaunda ordem em diante 510 necessArios para 

explicar a presença de bandas Raman harmOnicas e de combinaç.o, ou 
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seja, bandas onde a frequ.ncia da radiaç~o espalhada difere da 

incidente, respectivamente, por n, w
f 

ou n, w
f 

+ n' ,w
f
' + .. . , 

n e n' s~o números inteiros. 

onde 

Para os propósitos do presente trabalho, n~o interessa 

avançarmos na discussSo das várias teorias clãssicas e, nesse 

sentido, indicamos alguns artigos de revisSo [7,8] . Mas, vale 

realçar, que essas teorias sofrem todas de uma mesma limitaçSo . A 

limitaçSo reside na propriedade de converg6ncia da expansSo da 

polarizabilidade eletrônica molecular, ou seja, precisamos saber 

até que ponto a expanSlo em termos das coordenadas normais é 

vãlida. Para colocar esse limite de forma analltica, 

conhecer a expressSo correta da polarizabilidade, a 

é preciso 

qual, na 

teoria clãssica, é muito semelhante à equaç~o (11.2), mostrada a 

seguir, obtida pela teoria quAntica. Quando o denominador de 

energia aproxima-se de zero, ou seja, quando alcançamos a situaçSo 

ressonante, n~o é mais válido supor uma depend.ncia pequena de a 

com Q, , isto é, falha a expansSo em série. No entanto, a clara 

correspond.ncia entre a equaçSo cl.ssica e quAntica para a, 

bastando apenas uma redefiniçSo de termos, é responsAvel pelas 

previaeea pela teoria cl.88ica de propriedades do efeito Raman 

ressonante, ao menos qualitativamente [7] . 

Portanto, para a descriçSo coerente do efeito Raman 

ressonante, usamos a teoria quAntica tanto para os niveis de 

energia molecular como para o campo eletromagnético. O campo 

eletromaCOético é visto coa0 um conjunto de osciladores harmónicos 
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individuais, cada um com sua frequência própria e descritos da 

forma bem conhecida pela Meclnica Qulntica. A interaçSo entre o 

campo e a molécula é considerada como uma pertubaç-o do sistema 

inicial, o qual era inicialmente a molécula e o campo isolados, e 

pode ser tratada pela teoria de pertubaç~o convencional. O 

espalhamento Raman consiste, enUo, na troca de quanta 

vibracionais (fonons) entre os modos da radiaçSo incidente e os 

modos normais da molécula . O Hamilton1ano de interaçSo é 

normalmente assumido na aproximaçSo de dipolo elétrico, a qual é 

uma expansSo efetuada no potencial vetor que descreve o campo 

eletromagnético, e válida quando o comprimento de onda • muito 

maior que as dimensees moleculares [9]. 

A intensidade de uma banda Raman na frequência C&> 
L 

do 

laser de excitaçSo, 1.(C&>L) , para a transiçSo entre 05 niveis 

vibracionais da molécula m (inicial) e n (final), ambos no estado 

eletrônico fundamental a , é dada pela equaçSo de dispersSo de 

Kramers-Heisenberg-Dirac [9,10,11] : 

(11.1) 

onde o tensor de polarizabilidade, Clpa(C&>L) , • dado por: 

ex (C&» = E IX' L 
e,r 

<.,nl~ple,r> <e,rl~al.,m> 

(c.) - C&> ) - c.) - i r 
.,. 9m L er 

(11.2) . 

Fatores meramente multiplicativos foram omitidos; o somatório 
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extende-se a todos os niveis vibracionais r dos estados 

eletrOnicos excitados e ; (W - W ) representa 
er gm a diferença de 

energia entre esses estados e o estado inicial; Ws é a frequ.ncia 

da radiaç50 espalhada; ~ é o componente p do operador de momento 
p 

de dipolo elétrico (p e q s50 x, y ou z); r é o fator de 
er 

amortecimento do Divel intermediârio le,r> inversamente 

proporcional ao tempo de vida desse estado. Na verdade, hâ um 

segundo termo na express50 (11.2) no qual trocam-se os indices p e 

q , e a diferença de energia no denominador é mudada para 

(w - w ) + w
L 

. Como trataremos do efeito Raman ressonante, er gn 

onde wL ~ w - w este se~'ndo termo torna-se comparativamente 
~~' .-

• 
pequeno e, por isso, ienorado na equaçSo acima. 

A equaç_o de Kramers-Heisenberg-Dirac • obtida por 

teoria de pertubaçSo de segunda ordem, e o somatório dos elementos 

matriciais do operador de dipolo é o resultado caracteristico do 

método de pertubaçSo. No limite ressonante, onde a intensificaç-o 

do espectro é óbvia pelo denominador de (1-1.2), um particular 

Divel excitado intermedi.rio ter.l peso muito maior que os outros. 

Este. o motivo pelo qual o efeito Raman ressonante fornece-nos 

informaç.o sobre estados eletrônicos excitados. Na situaçSo 

inversa, onde a energia de excitaçSo es~ bem abaixo do primeiro 

estado eletrônico excitado, isto é, no efeito Raaan normal, todos 

os termos da soma ter.lo pesos aproximadamente iguais, ou seja, o 

estado intermediârio, a,ora chamado de um estado virtual, é uma 

superposiçSo de todos os estados da molécula, menos o fundamental 
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Figura 1.1. Curvas de energia potencial e representaç~o dos 
mecanismos de absorç~o °inf'ra.-vermelho (ao). espalhamento Raman 
pr 6-r essonante (b) e _paI hamento Raman o ressonante (c). 



presente seção com os conceitos teóricos fundamentais para se 

passar da equação de Kramers-Heisenberg-Dirac para as equações de 

Albrecht, que são o ponto de partida para a compreensão dos vários 

padraes de intensificação Raman ressonante. 

Os estados moleculares presentes no numerador da eq. 

( 11.2) são normalmente tratados dentro da aproximação adiabática 

de Born-Oppenheimer, na qual eles são descritos pelo produto de 

uma parte vibracional e uma parte eletrônica [12]. Assim, 

representaremos, por exemplo, le,m> = le)lm> . As funções de onda 

eletrônicas são definidas para uma determinada posição dos 

núcleos, dependendo apenas parametricamente das coordenadas 

normais da molécula. As funções de onda vibracionais são 

geralmente as bem conhecidas funções do oscilador harmOnico. Com a 

introdução desta aproximaç~o, a eq. (II.2) torna-se: 

OI (w) = E 
pC' L 

<nl(~) Ir> <rl(~) Im> e g e a e9 01.3) , 
e.r (w - w ) - w - i r 

er gm L er 

onde (~e)ge = <gl~ele> são os momentos de transição. 

Se os momentos de transição fossem independentes das 

coordenadas vibracionais, poderiam ser fatorados da integração nas 

coordenadas nucleares do numerador de (11.3). Uma maneira de se 

considerar essa dependência consiste em expandi-los em função das 

coordenadas normais Qf : 
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+ + ... (11.4) , 

onde (,.,) '= (.,(,., ) /«l) . Focalizando apenas o numerador de p ge p ge -~ o 

(11.3), chamado de tensor de estado [13], a substituiç.o de (11.4) 

resulta em: 

+ 
(11.5) 

onde, por simplicidade, consideramos s6 um estado le> e um modo 

o primeiro termo do lado direito da equaçKo acima, 

resultante do termo de ordem zero da expans.~ (11.4), ser. zero se 

as funçees de onda vibracionais dos estados eletr6nicos 

fundamental e excitado forem ortoaonais (ou se a transiç.o 

eletrônica for proibida por dipolo el6trico nas direçees p e a). 

Para que isto DKo ocorra, temos duas possibilidades: as curvas 

potenciais nos dois estados eletrônicos emquestso apresentam 

coordenadas normais de equi~brio diferentes para pelo menos um 

modo nor.al, ou curvaturas diferentes para pelo menos um modo 

normal (que implica ea freq~ncia vibracional diferente) . 

Obviamente, as duas coisas podem ocorrer simultaneamente, como 

costuma ocorrer no caso de mol6culas pequenas, enquanto que em 

mol6culas de tamanho "dio pu ar ande 6 mais comum termos 
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deslocamentos significativos da coordenada normal de equilibrio ao 

longo de um ou mais modos normais (figura 1.1) e pequena variaç~o 

nas frequ6ncias vibracionais nos dois estados eletrOnicos. Um caso 

mais complexo, e felizmente mais raro, é representado pelo efeito 

Duschinsky, onde a composiç~o das coordenadas normais nos dois 

estados eletrOnicos é diferente. 

Análoga à espectroscopia de absorç~o/emiss~o eletrOnica, 

a intensificaç~o Raman por esse termo é governada pelo mecanismo 

de Franck-Condon [14,15]. A extens.o da progress.o vibracional • 

dada pelo valor do deslocamento do minimo da curva potencial do 

estado excitado em relaç.o ao fundamental. No entanto, no perfil 
• 

Raman a progres$lo vibracional se manifesta de maneira diferente 

de um espectro de absorç.o. Por exemplo, para uma transiç~o Raman 

fundamental temos o módulo quadrado da soma de termos como 

<llr>(rIO>; na expressa0 para a absorçao ocorrem os fatores 

l<rIO>l
z 

(ver a eq. 111.5). 

Se o modo Qr em questso 6 um modo nKo-totalmente 

simétrico, ~o é posalvel o deslocamento das curvas potenciais 

mantendo a mesma simetria molecular em ambos estados eletrOnicos. 

Portanto, o termo de ordem zero de (11.4) explicaria a 

intensificaçao de modos totalmente simétricos, mas nKoa de modos 

nKo-totalmente si .. tricos. Para estes, precisamos considerar os 

termos restantes da eq. (11.5). De fato, mesmo se as duas curvas 

potenciais sSo id6nticas, e, entso, as funçees vibracionais 

In>,lm> e Ir> ortogonais, ainda temos as possibilidades 

19 







(h,) /~ esclarece porque o termo B tem uma contribuição menor .... 
que o termo A. Menor ainda seria o termo D, onde ocorreriam os 

fatores de Franck-Condon <nIQr' Ir><rl~lm> e os acoplamentos 

(hr.) ••. (hr) •• /~w ••• ~w •• J dando origem à intensificaç~o de bandas 

de combinaç~o e harmônicas. 

Comparando-se os numeradores das equaçees (II.7) e 

(II.5), temos agora um fundamento teórico para a derivada do 

momento de transição, desde que igualamos = E.,r 
o 

(I-lp ) (hr ) /11<» • Portanto, para a intensificação pelo termo B, g. •• •• 

é preciso um seaundo estado excitado com simetria adequada e com a 

transição permitida por dipolo elétrico devido à presença de 

(l-lp)g.O. Por isso que é comumente dito que o acoplamento 

vibrOnico pelo modo Q, "rouba" intensidade de um seaundo estado 

excitado para a intensificaç~o ressonante. 

Deve ficar claro que os termos A e B ~o se excluem 

mutuamente, nem devem ser pensados como associados inevitavelmente 

à intensificaç~o de modos totalmente e Dlo-totalmente simétricos, 

respectivamente. Pois um modo totalmente simétrico pode acoplar 

estados eletrônicos da mesma simetria, e ter uma contribuiç.o do 

termo B. Por outro lado, se a simetria da molécula. alterada no 

estado excitado em relaç_o ao fundamental, ~ um deslocamento 

relativo das curvas potenciais para um modo Dlo-totalmente 

simétrico, e pode haver a intensificaçSo pelo termo A de 

Albrecht. EntKo, a associaç~o aeralmente feita deve ser vista como 

uma aeneralizaçSo, mas mantendo em mente as suposiçees 
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subjacentes. 

A teoria de Albrecht foi relativamente detalhada porque 

encontraremos modelos idênticos na linguagem do método de 

transformada. As dificuldades computacionais no uso prático dessas 

equaçaes aparecem em dois momentos: no cálculo das funçaes de onda 

e na soma sobre'os estados moleculares. Ambas dificuldades se 

agravam quando o sistema possui vários modos normais, justamente a 

situação mais interessante, uma vez que pela 

absorção ou emissão eletrOnica, as informaçaes 

excitados são em geral inacesslveis, 

espectros copia de 

sobre os estados 

pois devido ao 

congestionamento da estrutura vibrOnica, acabamos com uma banda 

larga e sem estrutura. Neste caso, onde há um número muito grande 

de estados moleculares que precisam ser considerados, 

adequadamente chamado de problema de muitos modos (multimode 

problem), notamos a vantagem da espectroscopia Raman, pois, em vez 

de uma única curva (a banda de absorção/emissão da espectrosocopia 

eletrOnica), temos os dados de várias curvas, isto é, os vários 

perfis de excitação. 

Justamente no cerne dessa questão situa-se a praticidade 

do método de transformada. Toda a informação dos muitos modos está 

imp11cita DO formato de linha da banda de absorção, que é um dado 

de entrada do método e, portanto, é analiticamente incluida no 

cálculo do perfil. Depois desta apresentação dos fundamentos 

teóricos do efeito Raman ressonante, podemos passar ao método de 

transformada nas próximas seçees. 
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111. FUNDAMENTOS !tSICOS E MATEMÁTICOS no MeTOno DE TRANSFORMADA. 

A base do m6todo de transformada encontra-se discutida 

na literatura desde a década de sessenta por Hizhnyakov e Tehver 

[18], mas apenas ao final da década de setenta foi como que 

redescoberto por Tonks e Page [19,20]. Os fundamentos flsicos e 

matemáticos s.o muito aerais, residindo nas chamadas equaçees de 

Kramers-Krenig, apresentadas na seçSo 111.1 Existem na 

literatura, no entanto, dois formalismos distintos que desenvolvem 

as expressees do método. Na seçSo 111.2 mostramos, resumidamente, 

a deduçSo do ~todo para um modelo f1sico simples, diretamente a 
• 

partir da equaçSo de disperSlo de Kramers-Heisenber,-Dirac. Na 

seçSo 111 . 3, apresentamos o formalismo do tempo para o 

espalhamento &aman, o qual ,era as mesmas equaçees, mas com 

maiores possibilidades teóricas, principalmente para a inclus.o de 

efeitos de temperatura. 

111.1. CAUSALIDADE E AS EQUAÇOES DE KRAHERS-KBONIG. 

o funda.ento do método de transformada reaonta • chamada 

condiçao de causalidade, ou seja, uma relaç.o causa/efeito entre 

um sinal de entrada e a resposta do sistema. Se o processo • 

dependente de uma variAvel qualquer, por exemplo, uma frequ.ncia 

~ , e sendo ~(~) uaa funç.o relacionando a entrada, e(~) e a 
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saida, r(~) , do sistema, podemos representl-lo como: 

r(w) = ~(w) . e(w) (II!.1) 

Por exemplo, o momento de dipolo induzido numa molécula, ,.,. (ú» 
\. 

devido a um campo elétrico, E(w) , é relacionado pelo tensor de 

polarizabilidade, a(w) , por: 

,.,. (w) = a(w) . E(w) 
\. 

(111.2) 

A variável e as funç~es envolvidas em (111.1) 5.0 genéricas, 

podendo ser inclusive complexas. 

A relaç.o causal no processo pode ser incluida na funç.o 

~(w). Pensando-se o evento em funçSo do tempo, significa que .(t) 

se anula em tempo anterior ~ ocor~ncia do sinal de entrada, isto 

é, Dlo se observa um efeito antes de sua causa. Tomando-se o 

instante inicial como t=O, a relaç.o entre ~(w) e .(t), ou seja, 

uma transformada de Fourier, ser.: 

~(w) = 1 OI) 

J .(t) e iwt dt 
(111.3) 

o 

uma vez que a integraçao em tempo negativo se anula, pois a funç.o 

.(t) = O para t < O . Quando t _ l _) OI) , .(t) ---) O , pois após um 

per1odo muito longo do sinal de entrada ~o se espera mais 

observar seu efeito. A16. disso, .(t) deve ser limitada, pois, 

dado ua sinal finito, nSo observaremos uma resposta infinita do 

sistema. A partir dessas suposiçees fisicamente evidentes sobre 

.(t), pode-se mostrar que ~(w) ser.l uma funç.o anal1tica [21]. 

A consequtncia matemltioa acima resulta numa importante 
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x-ó 

I dCA) + ~(CA) + I ~(CA) = o . 
-a w - x w - x 

Os dois primeiros termos definem o chamado valor principal da 

integral quando ó ---> O , e, lembrando que R ---) 00 

00 pI ~(w) dw = I ~(w) dCA) 
-00 w - x w - x 

A integral do lado direito da equaç~o acima é obtida pelo método 

dos resi duos [22], resultando: 

cf>(w) dCA) = i 1t cf>(x) 
-00 W - X 

Lembrando que a funç~o cf>(CA) é complexa, isto ., cf>(w) = 

+ Lcf>l(w) , quando iiUalamos as partes real e imaginAria de ambos 

lados desta equaç~o obtemos: 

~(x) = 1 
00 pJ cf>: (w) 

I (III.4.b) 
n -00 CA)-X 

00 

S (III.4.b) . fs(x) = 1 

n -00 

As expre.eees acima &lo conhecidas como equaçees de Kramers-Krenig 

[21]. runçees que satisfaçam essas relaçees &lo chamadas de um 

par de transformadas de Hilbert. 

A intuiç.o física de uma relaç.o causal, entao, gerou as 

equaçees de Kramers-Krõnil. as quais relacionam as partes real e 
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imaiinária de uma funç~o complexa. Estas foram obtidas a partir de 

um caso totalmente genérico, e muitas aplicaç~es diferentes s~o 

possiveis. Por exemplo, dada a parte imaginária do indice de 

refraç~o complexo, relacionada à absorçKo, podemos calcular a sua 

dependência com o comprimento de onda, ou seja, a dispersão do 

indice de refraç~o, dada pela sua parte real [23] . A relaç~o entre 

um espectro de reflexão e um espectro de absorçKo tamb6m é obtida 

pelo uso das equaç~es de Kramers-Kronig [54]. Descrevemos, a 

seguir, como essas equações são a pr6pria essência do cAlculo de 

perfis Raman ressonante pelo método de transformada. 
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através das equaç~es de Kramers-Krbnig obtemos a sua parte real e 

a seguir calculamos o perfil Raman pelo seu módulo quadrado. Mas, 

para obter as equaç~es finais do método de transformada, é preciso 

estabelecer a relação entre (11.2) e (111.5). Mostraremos, 

resumidamente, uma maneira de se conseguir essa relação, partindo 

diretamente da equação de Kramers-Heisenberg-Dirac. Na seção 111.3 

apresentaremos o eficiente formalismo do tempo, pelo qual o método 

de transformada também pode ser derivado . 

Assumiremos um modelo f1sico simples , que engloba uma 

série de aproximaç~es, coletivamente denominadas de suposições 

pad~es [24]. As suposições pad~es são: 

a) aproximação adiabática de Born-Oppenheimer, 

b) aproximação do oscilador harmOnico para as funções de onda 

.vibracionais, 

c) considera-se um só estado eletrOnico excitado importante à 

ressonância, isto é, outros estados podem existir, mas não 

contribuem significativamente à intensificação ressonante, 

d) o termo de amortecimento, r , é igual para todos 05 
er 

n1 veis 

vibracionais do estado eletrOnico excitado, i. e., somente r , 

e) o momento de transição é independente das coordenadas 

nucleares, ou seja, a aproximaç~o de Condon, e 

f) é permitido apenas o chamado acoplamento vibrOnico linear 

(linear eletron-phonon coupling), ou acoplamento tipo Condon, para 

a curva de energia potencial do estado eletrOnico excitado. Isto 
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significa que a única diferença entre as curvas potenciais dos 

estados excitado e fundamental é um desvio da coordenada de 

equil1brio. Isto constitui o chamado mecanismo de Franck-Condon, 

que correspondo ao termo A de Albrecht, para a intensificaç50 

ressonante. A figura 1.1 seria uma representaçXo adequada das 

curvas potenciais dos estados envolvidos dentro deste modelo. 

Considerando uma banda Raman fundamental de um modo 

totalmente simétrico, onde só um elemento diagonal do tensor de 

polarizabilidade é diferente de zero (o simplesmente escrito pp 

como o), e com as suposiç~es padrees inseridas na equaç~o para a 

intensidade &aman (11.2) e de absorçSo (111.5), ob~m-se: 

onde o 
#-Ig • é o momento de 

(111.6) 

(III.7) 

transiçXo eletrônico suposto 

independente das coordenadas nucleares (aproximaç.o de Condon). A 

funç.o An,m(~L) • : 

An,m(CI)L} = E 
r 

<nlr> <rim> (111.8) 
(a) - (a) - ir 

er.gm L 

onde (a) • a diferença 
er.p de eneraia entre os estados 

intermedi.rios e o inicial. 

No espalhamento Rayleiah n = m , e uma simples relaçKo 

de Kramers-Kronia permite calcular a (111.8) conhecendo-se a parte 

31 



imaainAria dada em (111.7). A funçl:o complexa Am,m(w
L

) deve ser 

identificada ~ própria funçl:o ~(w) das equaç~es (111 . 4) (notar que 

a polarizabilidade foi citada como exemplo na equaçl:o 111.2 ) . . No 

espalhamento Raman, no entanto, n ~ m e precisamos de uma relaçKo 

entre A (w) e A (w). Portanto o ponto central da deduç.o do m,m L n,m L 

método de transformada, neste formalismo, é usar as conhecidas 

relaç~es de recorr6ncia para integrais de recobrimento de 

auto-funç~es do oscilador harmOnico [25]. Especificamente, usamos 

a seguinte relaçl:o entre os produtos desses fatores de 

Franck-Condon [26]: 

+ 

(111.9) 

onde o indice f representa o modo vibracional envolvido na 

transiçl:o Raman, ou seja, a transiç.o fundamental: 10, O •.. 0r ... ) 

---) 10,0 ... 1r ... > ; ~r. o par.lmetro de acoplamento vibrónico 

linear ou a maanitude de acoplamento do tipo Condon, isto ., ~r 

quantifica o deslocamento da curva potencial do estado excitado em 

relaç.o ao fundamental na direç.o do modo normal f (~r • 

adimensional, e a sua relaç.o com deslocamentos em unidades de 

distancia se~ discutida nas seçees VIII e IX). 

Na equaçSo (111.9), se k,. = ° temos o espalhamento 

Rayleiah e, se .r = ° e Ir, = 1, temos a transiç.o Raman 
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fundamental. Neste caso: 

(111.10). 

A equaçSo acima resulta na desejada relaçSo entre Am,m(wL) e 

An,m(wL) 

(111.11). 

AO,O(wL) difere de Ao,o(WL-wr ) em que este tem um quanta 

vibracional a menos do modo f no estado eletrônico excitado, 

devido ao termo com r,-l na equaçSo (111.10). 

A funç~o A1 ,O(wL ) é o próprio tensor de polarizabilidade 

para a banda fundamental do modo f, o qual satisfaz as condiçees 

para a validade das equaçees de Kramers-Kronia (eqs. 111.4). Na 

notaçSo comum do método de transformada, as funçees AO,O(wL) s~o 

escritas como ~(wL)' Usando essa notaçso, inserindo (111.11) em 

(111.6) e ignorando fatores simplesmente multiplicativos, temos 

que a intensidade de uma banda Raman fundamental do modo 

totalmente simétrico f pelo método de transformada nas suposiçees 

padrees. simples.ente [24,26]: 

I (w) = 
• L 

(111.12) , 

onde a funç.o complexa ~(wL) tem a parte imaai~ria proporcional 

ao perfil da linha do espectro de absorçSo, e a parte real • 

calculada por uma transformada de Hilbert da parte imaainâria: 
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t;(tI) ) = 
L 

1 

1t 
-(I) 

+ i 

ti) 
L 

(111.13). 

Assim, dado o espectro de absorç~o, isto é, a parte 

imaginária de ~(tI)l.)' pela relaçXo de Kramers-Kronig calcula-se a 

parte real desta. A equaçKo mostra como um simples deslocamento da 

funçXo t;(tI)l.) , pela freq~ncia do modo em questxo, permite calcular 

o perfil Raman, onde o parAmetro ~r neste modelo, funciona 

apenas como um parAmetro de escala. A introduç.o de refinamentos 

no modelo e maiores detalhes do cálculo sXo descritos nas seç~es . 
IV e V, respectivamente. 
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111.3. O FORMALISMO DO TEMPO DO EFEITO RAMAN RESSONANTE. 

O formalismo do tempo foi usado desde os primeiros 

trabalhos do método de transformada [18,19], pois mostra-se mais 

poderoso para a inclus~o de refinamentos no modelo flsico. A 

interpretaç~o flsica correspondente ao formalismo matemático abre 

uma viS[o dinlmica para o processo de espalhamento, uma vez que as 

expressões em funç~o da frequência s~o colocadas em termos da 

variâvel tempo. Nesta seç~o, em vez de centrarmos a atenç.o na 

do método de transformada propriamente dito, 

focalizaremos os aspectos interpretativos dados por essa vis~o 

temporal do efeito &aman. 

o desenvolvimento matemático parte da de 

Kramers-Heisenberg-Dirac, a qual, por simplicidade, supomos na 

aproximaç.o adiabâtica de Born-Oppenheimer (eq. 11. 3) e, 

adicionalmente, consideramos um único estado eletrônico no 

somatório. Reescrevemos a eq. (11.3) para um elemento diagonal do 

tensor de polarizabilidade como: 

a = <~nl~l~r><~rl~l~m> (I1I.14) 
r (a) - (a) - (a) - ir 

r m L r 

onde ipor8lllOs 08 1 ndices de coordenadas; os I~. > sKo as funçé5es 
\. 

de onda vibracionais; simplificamos a notaç.o omitindo a indicaçSo 

dos estados eletrOnicos; assim, o momento de transiç.o, na 

aproximaç.o de Condon, • ~ = p 0. Denominando 
ge 
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Ip > = ~·Ip > , e considerando o fator de amortecimento igual para n n 

todos os niveis vibracionais do estado excitado, obtemos: 

Clt = E 
r 

<f>nl~r> <~rlf>m> 
w - w' - i r 

r 

(111.15) , 

onde w' = w + w 
m L 

o denominador de energia. substituido pela identidade: 

-1 Q) 
( (,&) r - W' - ir) ~ i l' exp i -i t ( w r - w' - ir) ~ dt 

o 

resultando: 

Clt = i 1'00 E <f> I~ ><~ If> > exPi i(w' - w + ir)t } dt n r r m r 
o r 

= i 1'00 E <f> I ~ > <~ I exp (-iw t) I f> > exyJ 
( iw' - r) t} dt n r r r m ~ 

o r 

Substituindo a ieualdade <~ I exp ( - iCl.> t) = <~ I exp ( - iH t) r r r _ 

onde H é o Hamiltoniano do estado eletrOnico excitado, obtém-se: -
a = i 1'00 E <Pn lxr><xr I9m(t» exPi<iw' - r)t} dt 

o r 

(111.16) . 

A soma sobre os estados vibracionais pode ser eliminada pela 

relaçSo de fechamento: 
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efeito &aman normal . Por outro lado, no efeito Raman ressonante, 

o tempo. suficiente para que o pacote de onda visite grande parte 

da superflcie do estado eletrOnico excitado [28,29]. 

A equaç~o (111.17) também pode ser escrita como [30]: 

co 
a = <Pnlf exp(iw' - r)tlp(t» dt (111.18) . 

o 

Aqui, toda a din~mica do pacote de onda é primeiro integrada para 

depois calcularmos a integral de recobrimento com o estado final. 

A funç~o de onda &aman é definida como: 

IR(w
L

» ~ f~ exp(iw' - r)tI9(t» dt (111.19). 
o 

e corresponde ao chamado "estado virtual" do espalhamento Raman 

(en~o, a = <9n IR(w
L

» ). Em outras palavras, a funçSo de onda 

Raman é a soma no tempo da evoluç.o do pacote de onda inicial, 

onde o fator exponencial atua como um "filtro", selecionando um 

intervalo de tempo. Se a frequ6ncia do laser é sintonizada para um 

determinado Divel excitado, observa-se que a funçSo de onda &aman 

torna-se praticamente iaual ao estado ressonante. Em 

contrapartida, no efeito &aman normal, IR(w
L

» tende · à própria 

funçSo de onda vibracional inicial. Os mesmos efeitos sobre o 

"estado virtual" pode. ser obtidos se o fator de amortecimento 

presente no termo exponencial é, respectivamente, diminuido ou 

aumentado [28]. 
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Portanto, as vantagens do formalismo do tempo residem em 

dois aspectos. Em primeiro lugar, há uma vantagem computacional, 

pois o perfil &aman é obtido por técnicas bem estabelecidas de 

cálculo de transformada de Fourier, eliminando as dificuldades de 

obtenç.o e soma dos inúmeros estados intermedi~rios da equaçao de 

Kramers-Heisenbera-Dirac . Além disso, a nova visao dada pelo 

formalismo relaciona processos de dinAmica molecular com as 

consequências experimentais em um espectro ou perfil 

ressonante . 

Raman 

A expressa0 para a intensidade de absorçSo (eq. 111.5), 

também pode ser colocada numa forma semelhante • eq. (111.17), 

sendo possivel uma relaçSo entre ambas, ou seja, o próprio método 

de transformada. Os trabalhos que usam o formalismo do tempo para 

a deduçSo do método de transformada estio concentrados 

principalmente na vantaaem computacional do formalismo e os v~rios 

refinamentos que podem ser inclui dos na teoria. Para efeito do 

.. todo de transformada, a principal vantaaem • que o formalismo do 

tempo permite a inclusSo exata de efeitos de temperatura. De fato, 

o maior desenvolviaento do método de transformada encontra-se em 

trabalhos como os de Tonka e Pace (por exemplo, as refe~ncias 20 

e 31), onde, mais especificamente, usa-se o formalismo de 

correlatores de teapo. Estas sSo alaumas fontes para as discussees 

e aeneralizaç8es do método de transformada que ser.Ko apresentadas 

em seçees subsequentes do presente trabalho. 

Evidentemente, nos modelos f1sicos mais simples, em que 

39 



a deduç-o do método de transformada pode ser feita diretamente 

como na seç.o (III.2) ou pelo formalismo do tempo, as equaç~es 

obtidas s.o id6nticas. Assim, na presente seç.o nSo mostraremos a 

deduç.o relativamente lonaa da mesma equaç.o 

formalismo. Em vez disso, apresentaremos na 

possibilidades desenvolvidas durante mais de 

como as aplicaç~es experimentais do método 

existentes na literatura. 
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IV. OS MODELOS FlSICOS PARA O ~TODO DE TRANSFORMADA. 

IV.l. O M!TODO DE TRANSFORMADA PARA TRANSIÇOES RAMAN 

FUNDAMENTAIS. 

Pela seç.o anterior, tomamos conhecimento do modelo mais 

simples para o método de transformada, segundo o qual a 

intensidade e o formato de linha do perfil Raman é dado pelo 

mecanismo de Franck-Condon. Notamos tamb6m que o .. todo de 

transformada deve ser visto mais como um algoritmo prático para o 

cálculo de perfis do que propriamente uma nova teoria, uma vez que 

a interpretaç.o se baseia em teorias bem conhecidas como a teoria 

de Albrecht. Assim, a equaç.o (111.12) do m6todo de transformada 

nas suposiçees padrees corresponde ao termo A da teoria de 

Albrecht. Reescrevemos aqui a expresSko para o perfil de uma banda 

Raman fundamental de um modo totalmente sim6trico com uma notaç.o 

comumente empregada, onde introduz-se os chamados operadores de 

desvio [20]: 

(IV.l) 

onde, 

(1V.2) 
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e lembrando que 

1 
O') 

I (w) I A (w
L

) tP(w ) = pJ A dw + i. (IV. 3) 
L 

rr 
-O') W(W - W ) W 

L L 

Embora várias suposições estejam implicitas na equação 

acima, muitos perfis experimentais são bem reproduzidos com ela. 

pois as aproximações são, de fato, fisicamente razoáveis . Por 

exemplo, três perfis de bandas fundamentais de modos totalmente 

simétricos de (3-caroteno em solução de pentano foram 

satisfatoriamente reproduzidos com a expressão acima [32] (na 

seção V mostramos essas figuras). 

Nas suposições padrões, a frequéncia vibracional é a 

mesma nos estados eletrOnicos excitado e fundamental. Se esta 

suposição for eliminada, ainda mantemos a forma da equação (IV.!), 

apenas usando o valor da frequéncia no estado excitado em vez 

daquela no estado fundamental (distinguiremos, respectivamente, 

por w •• r e w
g

•f ), Caso w •• 
f 

não for conhecida a priori, torna-se 

outro parâmetro ajustável, ou seja, a frequéncia vibracional no 

estado excitado pode ser obtida pelo cálculo teórico do perfil . 

Introduzindo-se, en~o, w 
•• f 

a eq. (IV.i) é alterada 

simpleaaente para [31,33J: 

(IV.4) , 
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onde hâ uma renormalizaç.o do fator de acoplamento tipo Condon ou 

acoplamento vibrOnico linear: 

~ RR 
r 

= fi 2 (w ,.) 
2 

.. r. g .. 
w (w +w ) 

e.f e.f g.f 

(IV.5) 

Os perfis da molécula de azuleno, na regi.o da banda de 

absorç~o no visivel (So(A~) ---) S~(B~) ), exemplificam quase 

todos os refinamentos que apresentaremos nesta seç.o. Por exemplo, 

enquanto que o modo totalmente simétrico em 900 -~ cm pode ser 

-~ 
reproduzido por (IV.1), para o modo em 1260 cm deve-se utilizar 

o valor da frequência no estado excitado, 1193 
-tcm [42], 

previamente conhecida por dados de espectroscopia de absorç.o e 

emiss~o em baixas temperaturas. Na pr6xima seç~o também usaremos o 

azuleno para verificar a validade dos programas de computador 

desenvolvidos para este trabalho. 

Uma maior alteraç.o no modelo consiste em introduzir 

termos de acoplamento nKo-Condon, ou seja, considerar a 

dependência do momento de transiç.o com as coordenadas nucleares 

de acordo com a expan~o (11.4). O m6todo de transformada pode 

levar em conta o acoplamento nSo-Condon linear, isto 6, o termo de 

primeira ordem da expans.o para um modo f, dado pelo parAmetro 

m
f 

= (c7(IJ) /1Kl) / (IJ) o , onde estamos ignorando os indices de 9- -,. o g-

coordenadas p e q [41]. Primeiramente, tal proposta nSo incluia o 

desvio de frequência como existente em (IV.2) [24,34], mas 

atualmente podemos considerar simultaneamente o desvio de 
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frequência e acoplamento não-Condon linear, de acordo com a 

expressão [35]: 

2 
[ ~(w ) + ~(w - W () ) I 

L L e, 

onde, semelhante a (IV . 3), há uma renormalização de mr : 
2 W 

g,( 

W + W 
e,f g,f 

(IV. 6) 

(IV. 1 ) 

Contrário à equação nas suposições pad~es (IV . l), agora 

o fator de acoplamento tipo Condon, ~( , não é mais um mero ·fator 

de escala ajustado pelas intensidades relativas de perfis de 

vários modos. Na verdade, o f6rmato do perfil é determinado pela 

proporção de acoplamento não-Condon para acoplamento tipo Condon, 

tanto que, em vários trabalhos, é introduzido somente um parâmetro 

[24,36] . 

o acoplamento não-Condon corresponde ao termo B da 

teoria de Albrecht, discutida em detalhes na seção 11 . No limite 

em que ~o hA desvio de frequência, isto é, we,l = w
g

•r = w
f 

e, 

entso , DKo hA a renormalização de ~r e mr como em (IV.5) e (IV . 7), 

a equaçKo (IV.6) pode ser deduzida tanto pelo formalismo do tempo 

(34,55], como pelo procedimento da seção 11.2 , onde utiliza-se 

f6rmulas de recorrência para as integrais de recobrimento [24] . O 

desvio de frequência é um refinamento que encontra-se na 
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literatura quando. empregado o formalismo do tempo [35]. Com essa 

elaboraç.o, elimina-se a suposiçSo que s6 há o acoplamento 

vibrOnico linear, isto é, o deslocamento da curva de energia 

potencial do estado eletrOnico excitado, em ao 

fundamental, na direç.o da coordenada normal. Assim, introduziu-se 

o acoplamento vibrOnico quadr~tico, pelo qual pode ocorrer, além 

do citado desvio da frequ.ncia vibracional, também a chamada 

rotaçSo Duschinsky (pelo efeito Duschinsky, que veremos poss1vel 

de ser incorporado ao método de transformada, temos uma nova 

descriçSo dos modos normais no estado excitado). 

o termo de acoplamento nSo-Condon é responaAvel pelo 

correto ajuste de perfis calculados pelo método de transformada 

para vários sistemas . Em citrocromo-c [36], os perfis dos modos em 
-t -t 

1362 cm e 690 cm apresentam seu ~ximo deslocado para maior 

energia em relaç.o a banda de absorç.o Soret centrada em 416 nm. A 

inclusao do termo nao-Condon levou o perfil calculado à excelente 

concordAncia com o experimental. Recentemente, o método de 

transformada foi empreaado em perfis do complexo 

hexametilbenzeno:tetracianoetileno (HMB:TCNE), sendo indispens.vel 

considerar o acoplamento DSo-Condon [37]. 

Noa perfis de pireno [38], em ressonAnoia com a 

translçao centrada em 240 nm (B ), observou-se uma contrlbulçSo 
tu 

nKo-Condon crescente com o aumento da frequ6ncia vibracional dos 

modos. Lembramos que as interaçees vibrOnicas nSo-adiab6ticas sSo 

proporcionais à razSo da ener.ia do quanta vibracional pela 



diferença de energia dos estados excitados acoplados no 

acoplamento tipo Herzberg-Teller I hw /àE r eli 
[39,4]. Isto foi 

embutido no fator de acoplamento não-Condon por Stallaard, et. aI. 

[ 36]. Assim, o cálculo pelo método de transformada para o pireno 

revelou a presença de interações vibrOnicas não-adiabáticas. 

o modelo por fim mais elaborado para 05 perfis de bandas 

fundamentais inclui simultaneamente o acoplamento vibrónico linear 

e quadrático (We,r W 
g,r e rotacão Duschin.sky) e 

acoplamento não-Condon linear (mr ) . O efeito Duschinsky 

o 

é 

incorporado através da matriz de rotação Duschinsky, pela qual 

modos normais da mesma simetria do estado eletrônico fundamental 

(Qg,f) são misturados no estado excitado (Qe,f) ; 

Q 
e,t. Ru. Ru R. 

t) 
Q 

9,t. 

Q R R22 Q e,2 21 g,2 

= (IV.8) 

Q . Rj1 R. . Qg,j .,J JJ 

Em suma, no estado eletrOnico excitado a descrição dos modos 

normais é diferente do estado fundamental. 
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05 elementos Rff' são os novos parâmetros que, 

* descrevendo a mistura de modos , são incorporados ao método de 

transformada [40,41] : 

+ w 
g,f 

+ 

(IV. 9 ) 

onde os parâmetros são renormalizados de uma forma mais geral: 

.r..... = 2 (w ) -s'/2 ( W + ) -1 R w li ~ ) -2 R (w ) 3/2 F 
-g --"9 e --g ~ 

( IV. 10) e w -. 
m .... = 2 ~) S,/2 ( W + ) -1 ..R (~) 1/2 .m.. (IV.ll) 

onde a barra indica que tratam-se de matrizes e o sinal 

significa a matriz inversa, e Portanto, 

quando há mistura de modos no estado excitado, além dos parâmetros 

do modo f cujo perfil está sendo calculado, precisa-se 

conjuntamente dos parâmetros dos modos f' que estão misturados. 

* Traduzimos a expressl:o "mode mixing" por "mistura de modos", a 

qual significa exclusivamente que a descrição dos modos normais é 

diferente entre os estados eletrOnicos fundamental e excitado. 
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o azuleno • um exemplo da aplicaç.o de mistura de modos 

no método de transformada. Embora o formato de linha do perfil 

para vários modos pode ser reproduzido pelo modelo expresso na 

equaç~o (IV.4), cálculos modelo pelo formalismo de correlatores 

do tempo revelam que as intensidades relativas dos perfis nKo s.o 

corretas [43]. Um cálculo modelo reproduz simultaneamente o perfil 

Raman e o espectro de absorç~o, e utiliza simultaneamente os 

parâmetros de todos os modos. Tais cálculos mostram que 

incluindo-se isoladamente o acoplamento ~o-Condon ou mistura de 

modos, hA concordlncia das intensidades relativas dos perfis dos 

modos 900 
-1 em e 1400 

-t ca com a observada 

experimentalmente, sem alterar sianificativamente o formato dos 

perfis [43]. 

A questKo acima ~o pode ser levantada pelo método de 

transformada, porque, diferente de cálculos modelos, nele é feito 

apenas o ajuste do formato de linha do perfil pela proporçSo dos 

parâmetros para um modo isolado. As intensidades relativas entre 

vários perfis nKo 510 derivadas do cálculo, mas a posteriori, 

simplesmente aumentando-se os valores dos parâmetros, por exemplo, 

a proporç.o -r/~t ' at6 iaualar com as intensidades relativas 

experi..atais. Evidentemente, se investi.amos pelo .. todo de 

transforaada as alteraçees ditadas pelos cálculos modelo no 

formalismo do tempo, observamos os mesmos efeitos sobre os 

formatos e intensidades dos perfis. 

Os valores absolutos dos parâmetros sSo obtidos quando 
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IV.2 O MeTODO DE TRANSFORMADA PARA BANDAS RAMAN HARMONICAS E 

DE COMBINAÇXO. 

A alternativa para se obter valores absolutos do 

acoplamento tipo Condon (~t)' faz uso de bandas de combinaç~o e/ou 

harmOnicas. Até o momento apresentamos f6rmulas apenas para 

transiçees fundamentais de modos totalmente simétricos, mas o 

método de transformada, dentro de alguns modelos, está 

desenvolvido para o cálculo de bandas de combinaçSo e harmónicas. 

Nas suposiçees padrees, temos que o perfil de uma transiç.o Raman 

envolvendo n quanta do modo f e n' do modo f', • dado por [20] 

onde o operador deve ser entendido C0l10 

sucessivas de Â(~,) , por exemplo, 

Especificamente, o perfil para uma transiç.o 

----) 1°,0 ... 1,1~ ... >. dado por: 

(lV.12), 

n aplicaçees 

10, O ... O, O, ••.. > 

(IV.13) 

e, fazendo f' = f, a mesma equaç.o daria o perfil para a primeira 

harmónica do modo f (2v,) , 10,0 ... 0, ... > ----> 10,0 ... 2, ... > : 
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I (w ) 
R L 

Portanto, ajustando-se o formato e a 

(IV.14) . 

intensidade 

relativa para o perfil de uma banda fundamental e, por exemplo, de 

sua primeira harmOnica, pela relação entre as equações (IV.14) e 

(I V. l), obtemos o valor absoluto do parâmetro <r Dessa forma 

foram obtidos os valores de ~r para ferro-citrocromo-c [45J e 

KMno. [33]. 

Permanganato de potássio, incluido em pequena quantidade 

em cristais de KClO , teve seus perfis calculados pelo método de .. 
transformada para a banda fundamental, primeira e segunda 

harmônica do modo de estiramento totalmente simétrico em 870 
-1 

cm 

[33J. Corno pela progress~o vibracional no espectro de absorção 

sabe-se que a frequência vibracional no estado excitado é 847 
-j. 

cm ,en~o, deve-se incluir o desvio de frequência, corno na 

equaç~o (IV.4) para a transiç50 fundamental. A equaç50 do método 

de transformada para uma banda harmOnica (nvr ), incluindo o desvio 

de frequência, é ainda muito semelhante ao modelo das suposições 

pad~es (eq. IV . 12) [31,33,42] : 

I (w ) = 1 (~ •• )n ân(w ) 4>(W
L

) 12 
• L r .,r (IV.15). 

Esta me ... equaç-o foi Usada para o cAlculo do perfil da primeira 

-. harmônica do modo 825 cm do azuleno, na regi50 da banda de 

absorção no vislvel, o qual tem a frequ6ncia no estado excitado 

-1 
maior que no estado fundamental (w , = 857 em ) [42] . 

• ,1 
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No nosso estudo do Til (seç.o IX), encontraremos perfis • 
de bandas fundamentais e harm6nicas, tanto Stokes como 

anti-Stokes . Deixamos para aquela seçSo a discussSo em maiores 

detalhes dos modelos existentes na literatura que estão 

desenvolvidos também para o caso de bandas harmOnicas. 

Finalizamos, mencionando que perfis de fundamentais 

anti-Stokes foram calculados pelo método de transformada para o 

ferrocitocromo-c [46]. A alteraçSo limita-se, praticamente, em 
A J\ 

trocarmos o operador de desvio âC~,) por â(~,). Encontra-se na 

literatura a expressSo para uma fundamental anti-Stokes C-v,) com 

acoplamento nSo-Condon incluido no modelo, a qual é [24] : 

+ (rv. 16) . 

De fato, (IV.16) • muito semelhante • equaçao para fundamental 

Stokes (eq. rV.6), desde que ignoremos o desvio de frequência. 
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IV . 3. EFEITOS DE TEMPERATURA, ALARGAMENTO ~O-HOM~NEO E OUTROS 

REFINAMENTOS DO M!TODO DE TRANSFORMADA. 

~ necess.rio discutir um aspecto importante do ~todo de 

transformada, a saber, a inclus~o de efeitos de temperatura, pois 

tal ponto também surgirâ no estudo do Til .. A existência de 

~veis vibracionais excitados, termicamente populados, no estado 

eletrônico fundamental, é analiticamente incluido no método de 

transformada quando parte-se do formalismo de correlatores de 

tempo de Tonks e Page [20,31]. As equaç~es resultantes sSo uma 

expansSo em termos de ~rias ordens. Por exemplo, nas suposiç~e5 

padrees, a equaçSo (IV.1) 6 o termo de primeira ordem, e os termos 

de maior ordem (para uma fundamental sSo os termos de terceira, 

quinta, ... ordens) anulam-se em T = O K, ou seja, (IV.l) é 

formalmente vãlida apenas em T = O K. A equaçKo (IV.l), ampliada 

com pelo menos mais um termo, torna-se [20]: 

onde o fator de distribuiçSo t6rmica <n,> , é 

<n,> !!! [exp(bc..>,/kT) - 1]--

(IV.17) , 

(IV.14) . 

o operador deve ser compreendido como 
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" " " ~ (W
f 
)~ (W

f
, )ll ( -W

f
, ) • 

Quando T = O K, <n
f
> = O, ou , se a frequência do modo 

vibracional é alta, também na temperatura ambiente <n
f
> ~~ O, e 

identifica-se (IV.17) com (IV.1). e importante notar que na eq. 

(IV . 17) para o cálculo do perfil da transição fundamental do modo 

totalmente simétrico f. introduz-se todos os modos normais da 

molécula, através do somatório em f'. Os termos de maior ordem 

refletem a contribuição ao estado inicial da transição Raman de 

n1veis vibracionais termicamente excitados no estado eletrOnico 

fundamental. Se o fator de acoplamento tipo Condon (e
f
,) é pequeno 

para esses modos normais, a presença de • (e f' ) também .. torna 

negligenciável os termos de maior ordem. De fato, mostra-se, tanto 

numericamente como analiticamente, que são normalmente válidas as 

equações simples apresentadas para o método de transformada 

[32,33], e apenas formalmente não seriam corretas em T ~ O K. 

Observando-se as equações (IV.i) à (IV.9), vemos uma 

sequência de complexidade crescente do modelo, desde a existência 

somente de acoplamento vibrOnico linear (ou acoplamento tipo 

Condon, {f)' até a incluSko simultânea de acoplamento vibrónico 

quadrã.tico «(0) • .1 - (o)g.f e Rff' ~ O) e acoplamento não-Condon (mf ) . 

De acordo com a discussão acima, essas expressões são apenas o 

termo de primeira ordem. Mas, na verdade, fora das suposições 

padrões, isto é, exceto a eq. (IV. 1), os efeitos de temperatura já 

aparecem nos termos de primeira ordem. Por exemplo, a equação 

(IV.4), a qual difere das suposições padrões apenas porque a 
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absorçSo alaraada por efeitos do meio . 

Pode-se aplicar ao método de transformada a mesma 

estratégia empregada em vários trabalhos, dentro de outras 

teorias, para contornar os efeitos de alargamento n.o-homoeêneo 

[47,48]. No método de transformada, o procedimento anAlo,o 

consiste em obter uma banda de absorçSo representando a transiç.o 

eletrônica isol~da de um sitio, mais uma funç.o de distribuiç.o, 

por exemplo, uma Gaussiana, que acarrete um simples alaraamento da 

banda. A banda de absorç.o deconvoluida, ou seja, representando a 

contribuiç.o de um sitio, • submetida ao método de transformada, 

r esultando no perfil dosltio. Este perfil • convoluido com a 

mesma funç.o Gaussiana aplicada no espectro de absorçSo, aerando o 

perfil Raman com os efeitos de alargamento nSo-homog6neo 

corretamente incluido [49]. 

No formalismo do tempo, o alargamento pela temperatura. 

analiticamente levado em conta pelos termos de maior ordem como em 

(IV.17). Esta. a principal vantaaem de usar esse formalismo para 

a deduç.o do método de transformada. No procedimento mostrado na 

seç.o 111.2, os efeitos de temperatura seriam considerados também 

por uaa fora. a posteriori, onde a funçso de distribuiçao sobre a 

contribuiç.o mono-sitio. uma distribuiç.o de Boltzmann [24]. 

No citrocromo-c, o alargamento foi simulado por uma 

funçSo Gaussiana [38]. No sistema KHnO./KClO. altas pres5ees 

impostas ao sólido alaraaram o espectro de absorçSo, e foi 

estudado se efeitos de mol6culas de KHnO em diferentes sitios, • 
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devido à pressão, seriam importantes no formato de linha do perfil 

te6rico [50]. Outros exemplos são os perfis de vários modos da 

molécula de ~-caroteno em solução de iso-pentano e em dissulfeto 

de carbono, onde há um alargamento do espectro de absorção [49]. 

Esses exemplos mostraram que a inclusão de alargamento 

não-homogêneo, de acordo com o procedimento acima, pouco 

influenciou na já satisfatória qualidade do perfil calculado pelo 

método de transformada. 

Finalmente, apenas citaremos alguns aprimoramentos do 

método de transformada restritos à artigos isolados na literatura. 

A eliminaç~o da aproximaç~o do oscilador harmOnico foi 

exemplificada pelo ClO [51], para o cálculo do perfil do modo 
2 -. totalmente simétrico de estiramento Cl-O em 951 cm . Basicamente, 

é feita a separaç~o do modo especifico do restante espaço de 

coordenadas normais. Para o modo em estudo s~o calculadas as 

integrais de recobrimento para os vários níveis intermediários, 

enquanto que o espaço dos outros modos é tratado de acordo com o 

método de transformada, isto é, através das de 

Kramers-Krenig [56J. 

Nas suposiç~es pad~es, o fator de amortecimento, r, é 

assumido independente do número quântico vibracional no estado 

eletrOnico excitado, ou seja, suposto único para o estado 

excitado. A dependência de r com o nível vibracional pode ser 

simulada assumindo-o como uma funç~o da energia no estado 

eletrOnico excitado. Isto foi introduzido no método de 
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transformada e aplicado ao perfil de citrocromo P450 [52]. 

A invers.o do procedimento do método de transformada 

[53], ou seja, dado um perfil de excitaç.o Raman obter o 

correspondente espectro de absorçSo, sugere uma maneira de 

confirmar a transiç50 eletrOnica responsÁvel pela intensificaç~o 

ressonante em espectros eletrOnicos com bandas sobrepostas. O 

método de transformada inverso implica no próprio conceito da 

interfer6ncia de todos os modos, uma vez que do espectro de 

absorç~o calculado poderiamos obter os outros perfis pelo próprio 

método de transformada. Em suma, de um único perfil calcular o 

perfil de todos os outros modos, via o método de transformada 

inverso para obter o espectro de absorçKo e, ent5o, o .. todo de 

transformada normal. A dificuldade pr.tica do procedimento 

inverso, superada por Cable et. al [54], reside na 

da computaç.o num6rica aos limites de integraç.o, 

semelhante à equaçKo (IV.3), para a recuperaç.o 

imagin4ria a partir do perfil. 
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IV.4. CONCLUSXO. 

Nesta seção, foi apresentada uma revisão dos aspectos 

teóricos e práticos do método de transformada. Um artigo de 

revisão do m6todo de transformada, consistindo de duas partes, foi 

enviado para publicação na revista Quimica Nova. Na primeira 

parte, apresentamos os fundamentos do efeito Raman ressonante, e, 

na segunda parte, colocamos o método de transformada como um 

eficiente algoritmo para contornar o problema dos muitos modos no 

cálculo de um perfil de excitaçSo Raman. 

Pelo conhecimento relativamente detalhado em que agora 

chegamos do m6todo de transformada, podemos passar para os 

resultados deste trabalho. Depois de apresentar os programas de 

computador desenvolvidos (seçSo V), sugerimos novas possibilidades 

a lÚvel teórico (seçees VI e VII), assim como mostramos duas novas 

aplicaçees (seçees VIII e IX) do m6todo de transformada. 
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V. OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PARA MICROCOHPUTADOR. 

V. 1. APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS. 

O primeiro passo para a implementaç~o prática das 

equaç~es apresentadas na seç~o anterior, consiste em obter o 

espectro de absorç.o da es~cie em forma digitalizada. Assim, um 

espectrofot6metro UV-VIS acoplado a um microcomputador do tipo PC 

fornece-nos o espectro de absorç~o digitalizado como um arquivo em 

ASCII. A banda de absorç~o, a ser empregadada na equaç~o (IV.3), • 

agora um conjunto de pares ordenados relacionando a intensidade de 

absorçKo e o comprimento de onda, em intervalos de 2 nm. 

A etapa lenta do método de transformada reside no 

cálculo da parte real de ~(w ) a partir do espectro de absorç~o, 
L 

enquanto que a parte imaginária • dada diretamente como visto na 

eq. (IV.3). Para cada ponto do espectro de absorçKo, isto é, para 

cada frequ.ncia do laser (w ), é necessária a intearaç.o sobre 
L 

todos os outros pontos. Teoricamente, essa integraçKo estende-se 

de ~ a ~ , mas na proltica, evidentemente, limita-se aos extremos 

experimentais da banda de absorçao da transiçKo eletrônica em 

ressonAncla. No procedimento comumente adotado, é feita uma 

extrapolaçao • intensidade de absorçao zero, a partir de ambas 

extremidades da banda experimental (figura V.3.a). Dessa forma, 

isolamos a banda relacionada à transiç.o ressonante, e mostra-se 

que uma simples extrapolaçao linear, mesmo com sianificativas 

60 



alteraçees na inclinaç~o dessa extens~o, n~o afeta o formato de 

linha do perfil resultante [19,32]. 

Com a banda de absorç~o contendo em média cerca de 200 

pontos, efetuam-se, na integração de todos os pontos, 200 x 200 = 
40000 operaçees. No entanto, com os programas desenvolvidos na 

linguagem TURBO PASCAL, isto consome apenas alguns segundos num 

microcomputador tipo PC-ATo 

A referência [32] apresenta detalhes do cálculo da 

integral de (IV.3). Pelo que foi dito, temos uma integraç~o sobre 

N pontos, desde o extremo de 

frequência w
N 

H. == 
\. 

I (w) 

w - w. 
\. 

dc..> = 

menor frequência 

I (c..» 

w - w. 
\. 

W 
1 

até a maior 

(V.1), 

onde I (c..» = I (w)jw .. , e H. ~ a intearaçJ:o contida na parte 
\. 

real 

de (IV.3) para cada frequência do laser, isto ., w. = c..> 
\. L 

Notar 

que devido à extrapolaçSo dos extremos da banda de absorçSo até 

zero, I(c..> ) = I(c..> ) = o. 
1 N 

Chan e Page [32] assumem que hA um segmento de linha 

reta no espectro de absorç-o unindo cada c..>. e c..> . 
J J+~ 

h. 
l.J 

I (c..» 

w - w. 
\. 

dc..> = a.c..> + b 
c..> - c..>. 

\. 

(V.2). 

onde os coeficientes angular e linear SSo tirados do mesmo 

intervalo 
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a = I. - I. 
J.S J 

c!) . - C!) 
J.S j 

(V.3) e 

b = lo- - a.C!) . 
<1'- J'f'S 

(V.4) , 

onde r. ~ I ( c!). ) • 
J J 

Efetuando a intearaçSo em (V.2) e substituindo (V.4) e 

(V.3), temos: 

C!) . 
~ . = a.C!) + (b + a.C!).).ln(C!) - C!). ) I J'f" 

\.J \. \. 

= 

= lo- - IJ' + [I. +(C!). -C!) . /C!). -C!).)(I. -I . )].ln«(a) ........ -C!)./C!).-C!).) 
<1"- J'f"" ".... ".... J ".... J J~" J \ 

(V.5) 

Esta. a expressSo mostrada no a~ndice B da refe~ncia [32], pela 

qual a intearaçSo total de (V.l) • obtida: 

+ h (V.6) , 

onde os li.itea superiores da soma evita. indefiniçeea do 

loaarit.o. O terceiro termo de (V.6) leva ea conta a reaiSo da 

sinaularidade, quando (a) = C!). , isto., (a) = (a) • a qual f oi evi tada 
" L 

pela separa;ao do somatório em duas partes. h considera em (V. 5) o 
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h = 1. 
\.+1 

1. + 
\.-1 

(V.7) 

+ [1. 1 + (I. 1 - I . 1/t». -t». ) (t». -t». + )]. In (t». -t». It». -t». ) 
\.+ \.+ \.- \.+1 \.-1 \. \. 1 \.+1 \. lo \.-1, 

l\.. -1 + l .. In (t». -w. lw. -w. ) 
\. lo+A \. lo \.-A 

Portanto, a equaç.o (V.S), com as definiç~es (V.5) e 

(V.7), permite a computaç.o numérica da parte real de ~(wL)' eq. 

(lV . 3), a partir do espectro de absorç.o. No entanto, propomos uma 

alternativa ainda mais simples para a integraç.o numérica, onde a 

integral é simplesmente o resultado da soma de .reas inscritas sob 

a curva. Em termos de comprimento de onda, os pontos da curva 

estxo igualmente espaçados (2 nm), mas nKo em termos de número de 

onda (a unidade de w 6 em-A). Na notaç.o da refe~ncia [32]. a 

presente proposta é simplesmente: 

H. 
lo 

= ~-A 
j=t (~i.) 

(w . - w . ). ( I./w . -<.t.). ) 
J+t J J J lo 

(V.S) . 

No somatório • evitada a sinlUlaridade, de acordo com o 

sicnificado de valor principal presente na integral em (IV.3). A 

nivel conceitual, o .. todo de Chan e Page [32], de fato, 6 mais 

exato, pois ele supee linear o espectro de absorçSo, I(w) 

enquanto que (V.S) assume linear todo o integrando, I (w)/w-w . . 
lo 

Na filUra (V.i) comparamos a parte real de ~(wL)' quando 
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calculada de acordo com a referência [32] (eq. V.S) e pela 

ppresente proposta (eq. V.8). Neste exemplo, usamos a banda de 

absorção de ~-caroteno em solução em iso-pentano, cujos perfis 

serão discutidos em detalhes logo a seguir. Vemos que ambos 

procedimentos dão praticamente o mesmo resultado e, quando 

comparados os perfis finais, são idênticos . Tal comparação foi 

realizada em todos os cálculos do presente trabalho, e 

convenceu-nos da validade da nossa proposta (V . 8), cujo cálculo 

numérico é ainda mais rápido. 

• 

64 



..-.. ..-.. ... 
lr-------~------------~ 
~ 

Q) ... 

400 600 ~(nm) 

Figura V.l. Part.e real d. ~~) para fl-caroteno. em soluç:ro em 
L 

iso-pentano. calculada pela equaçJ:o CV.6) C .... ) • pela equaçJ:o 
proposta CV.S) C----) • Cunidades arbitr~rias). 
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v . 2. TESTES OOS PROGRAMAS. 

~ indispensável comparar primeiro os resultados dos 

programas desenvolvidos com cálculos conhecidos da literatura, 

antes de passar às novas aplicações discutidas nas próximas 

seções. A rotina mantida como base emprega a equaç~o (IV . 6) para o 

cálculo de perfis de bandas fundamentais de modos 

totalmente-simétricos. Este programa base pode ser facilmente 

alterado para adaptar-se a casos particulares ou simplesmente para 

elaboraç~o das figuras. Usaremos o ~-caroteno [32] para mostrar as 

etapas sucessivas do cálculo, no entanto, no modelo das suposições 

pad~es, ou seja, em (IV.6) faz-se mr = O e w 
e,f = w 

g,r = 
obtendo-se (IV.l). A eq. (IV.l), com as partes real e imaginária 

explicitas, é : 

(V. 9) . 

Im primeiro lugar, o programa lê o arquivo do espectro 

de absorçSo e permite a seleçSo da banda que será transformada. A 

figura (V.3.a) mostra a banda de absorçSo do ~-caroteno em 

iso-pentano, onde os extremos da banda (pontilhado) s~o as citadas 

extrapolaçí5es. Agora" posaS. vel calcular a funçSo complexa . ~(WL). 

A parte imaginária de ~(w) (linha continua na figo V.2.a) é ... 
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semelhante ao próprio espectro de absorção, de acordo com a 

definição de _(w ) (eq. IV.3). A parte real (linha conUnua na 
L 

figo V.2.b), é a transformada de Hilbert da parte imaginária, cuja 

integração numérica foi detalhadamente discutida acima (eq. V.8). 

Uma vez obtido Re[_(w)] e Im[_(w )], calcula-se a função 
L L 

~(w -w ) simplesmente efetuando-se um deslocamento em -(wL ) pelo 
L f 

valor da frequência do modo em questão (w
f

) . Para efetuar esses 

deslocamento supoõ-se que os pontos de ~(wl) estão unidos por 

segmentos de reta. As partes real e imaginária de -(wL-wr ) Slo as 

linhas pontilhadas das figuras V.2.a e V.2.b, respectivamente, 

onde o deslocamento em relação à linha continua corresponde ao 

-t 
modo tomado como exemplo, ou seja, 1155 cm . As figuras V.2.c e 

V.2.d contém, respectivamente, o primeiro e o segundo termo da 

eq. (V.9), cuja soma resulta no perfil final. 

Portanto, uma vez obtido -(wL ), podemos calcular vários 

perfis simplesmente introduzindo diferentes deslocamentos nessa 

função, de acordo com o valor de wr ' ou seja, a etapa lenta do 

cálculo (a integraçSo na parte real de -(w
L

» é realizada só uma 

vez. A figura V.3 mostra os perfis dos modos totalmente simétricos 

-. -t 1525 cm , 1155 em e 1005 
-t 

em do ~-earoteno, junto com o 

espectro de absorç.o, todos calculados nas suposiç~es pad~es. As 

figuras V.2 e V.3 devem ser comparadas com as da referência [32], 

confirmando, entso, o correto funcionamento dos nossos programas 

para o método de transformada. 
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A figura V.4 contém as telas tlpicas dos programas. A 

primeira tela é comum ao cãlculo do perfil de qualquer modo, isto 

é, nessa etapa seleciona-se a banda de absorç~o e calcula-se a 

funç~o ~(wL)' consumindo apenas alguns segundos de_computaç~o. Na 

segunda tela, s~o introduzidos os par.metros do modo normal em 

estudo. Assim, para calcularmos vários outros perfis retornamos 

apenas para essa segunda tela. 

o azuleno (C B) é um ótimo exemplo para outros 
tO • 

dos programas desenvolvidos, usando muitas das 

testes 

equaçe5es 

apresentada. na seç.o anterior. A fi,ura V.5.a mostra o espectro 

de absorç.o do azuleno em CSz . A fia. V.5.b é o perfil do modo 
• 

-t 
1260 em , mas com a frequ6ncia no estado excitado w _,f = 1193 

-t 
em , eq. (IV.4), [42]. A fia. V.5.c é o perfil do modo w _,f = 

-t 
Wg~ = 900 cm , mas com acoplamento nlo-Condon inclui do, eq. 

(IV.6), [43]. A fi,. V.5.d exemplifica o efeito de uma mistura 

com o modo 1400 cm-1 sobre o perfil do modo 900 cm-t, eq. (IV.9), 

[40]. ~ mostrado o perfil nas suposiçe5es padre5es, junto com o 

resultante de uma mistura de modos, onde a matriz de rotaç.o 

Duschinsky é: 

R = 
(

cos e 
sen e 

-sen e) 
cos e 

(V. 10) , 

com sen e = -0,5 . Finalmente, a fi,. V.5.e é o perfil da primeira 

-1 -1 
harmónica do modo 825 cm , com w , = 857 cm , eq. (IV.13), [42]. -, 

Portanto, pela comparaçao dessas fieuras com as 

refe~ncias citadas, comprovamos que podemos empre,ar os programas 
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a
ARQUIVO DE ENTRADA	 AZULENO.WAV

MENOR COMPRIMENTO DE ONDA = 400

MAIOR COMPRIMENTO DE ONDA = 800

FATOR DE ESCALA DO ESPECTRO DE ABSORCAO =

b
ALTERA EXTRAPOLACAO 11], CONTINUA C23 = 2

FREQUENCIA DO MODO VIBRACIONAL = 900

ACOPLAMENTO TIPO CONDON = 0.38

ACOPLAMENTO NAO-CONDON LINEAR = -0.095

FATOR DE ESCALA DO PERFIL RAMAN =

Figura V.4. Tela para introducNo de dados nos programas de cAlculo
de perfis de excitacXo Raman polo mótodo de transformada: Ca)
preparacZo da banda de absorcNo; Cb) entrada do dados do modo
normal.





com seguranca no decorrer do presente trabalho, sendo que ainda

encontraremos outras oportunidades para testa-los.	 Pequenas

modificac6es eventualmente serXo necessarias nas sec es seguintes,

mas os programas permanecerXo essencialmente os mesmos acima

descritos.
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VI. CALCULO DE PERFIS DE EXCITACAO RAMAN DE 	 MODOS NZO-TOTALMENTE

SIMETRICOS PELO METODO DE TRANSFORMADA.

As aplicaOes do metodo de transformada discutidas 	 na

literatura sempre referem-se a perfis de modos 	 totalmente

simetricos, onde apenas um elemento diagonal	 do	 tensor	 de

polarizabilidade 6 diferente de zero. Nas expresses apresentadas

na secAo IV, a intensidade Raman 6 proporcional ao modulo quadrado

desse elemento a
Pa 

, simplesmente escrito como a , pois os indices

de coordenadas podem ser ignorados (c`xx	
a	 ou a ).	 Nesta
yy	 zz

secXo, desejamos ampliar as possibilidades 	 do	 metodo	 de

transformada empregando-o no estudo de perfis 	 de	 modos

rao-totalmente simetricos. Nesse sentido, as expresseSes anteriores

devem ser revistas, uma vez que argumentos de simetria mostram que

elementos rao-diagonais do tensor serXo agora responsaveis pela

intensidade Raman. A generalizacIo das equa0es do	 metodo	 de

transformada aqui apresentada, tambem nos permite calcular curvas

de dispersXo da razXo de depolarizacIo. Portanto, primeiramente

revemos alguns aspectos tetbricos relativos A	 razXo	 de

depolarizacIo no caso do efeito Raman ressonante.
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VI.1. DISPERSX0 DA RAZXO DE DEPOLARIZACZO NO ESPALHAMENTO RAMAN

RESSONANTE.

Ate o momento temos ignorado que, inerente ao processo

de espalhamento da luz, a radiacXo espalhada pode ter a

polarizacX0 diferente da radiacao incidente. A equacXo (II.1),

formalmente mais correta, deve conter o vetor de polarizacIo da

radiacIo incidente (EL ) e da radiacXo espalhada (e. ) [13]:

IR (wL )	 wL
 .w s 

s . I	 E e 
st,p 

. apa (wL ) . e1_0' 1 z	 (VI.1) .

Os indices p,a referem-se	 a coordenadas cartesianas x,y,z num

sistema de eixos fixos na molecula. Como devemos pensar em termos

de uma amostra macroscOpica, esses indices sXo relacionados pelos

Angulos de Euler a um sistema fixo no laboratOrio, ales) de serem

mediados sobre todas as possiveis orientaceses das moleculas. Como

resultado, obtemos três combinac5es dos componentes pa que sao

independentes da orientacNo,	 isto 6,	 sNo rotacionalmente

invariantes, e denominados por invariantes de Placzek [13] ( e
onde k = 0 , 1 e 2 sao, respectivamente, as partes	 isotrOpica,

antissimetrica e a anisotropia simetrica do tensor).

Pelos invariantes de 	 Placzek, o modulo quadrado da

equacIo (II.1) 6 dado pela soma e + e + e , com cads invariante
dado por [13]:
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1-
i	 a (3t	

12

3	 YY	 zz
(VI.2.a)

El	
1

f a a 1 +1(21--c' +	 la	 - a	 }	 (VI.2.b)
xy	 Yx	 xz	 2	 YZ	 Zy

E2	 1
	

t n.	 + 0y X I 2 +	 H xz	 zx 2
	

7 y 2

(VI.2.0)
1
4-2

I cy	 1
2

X	 ±	
— ,71	 1

2	 ,
x><	 vy	 zz	 YY

No entanto,	 mais	 interessantes sao	 os	 casos onde	 a

radiacao incidente e linearmente	 polarizada	 e	 observamos	 a

radiacao espalhada seja com polarizacao paralela ou	 perpendicular

a primeira. Com observacao perpendicular temos [32]:

I R_L(co L )	 = 5 e	 +	 3 e	 (VI.3) ,, 

enquanto que com observacao paralela:

I RA (wL )	 = 10 E°	 + 4 E2	 (VI.4)

A razao de depolarizacao, p(wL )	 , e	 exatamente	 o	 quociente das

equac6es acima:

(cop (A> )	
I 

R,_L	 L )
5 Ei + 3 E2 (VI.5)	 .

IR (w )L 10 E° + 4 E2 

A razao de depolarizacao é, entao, uma forma de expressar o quanto

foi perdida da polarizacao da radiacao incidente, pelo fenOmeno de

espalhamento, para uma determinada banda Raman.

Escrevemos a razao de depolarizacao como p(wL ) para
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enfatizar	 a sua dependencia com a frequencia do laser de

excitacXo. A disperao da razAo de depolarizacAo 	 6 evidente da

prOpria definicAo (VI.5), uma vez que a intensidade Raman	 com

polarizacAo perpendicular no numerador nAo tem necessariamente a

mesma dependencia com wL	 que a intensidade com polarizacAo

paralela no denominador.

No caso do efeito Raman ordinArio, 	 ou seja,	 nAo

ressonante, a dependencia de p com wt, 6 ignorada, pois numa regiAo
fora da	 ressonAncia a intensidade de uma banda Raman 6

praticamente independente da frequencia de excitacAo (descontando

o fator p4 ), conduzindo a uma faixa restrita de valores possiveis

para p. Essa restricao no valor de p 6 um caso particular, quando

a exoitacao rao esta em ressonancia e tambem quando os momentos de

transicIo na equacAo (II.2) para a (w L ) podem ser consideradospa 

reais. 0 resultado 6 que a
Pa torna-se real e simêtrico, ou seja,

a	 7. a	 . De fato, neste	 limite, a parte antissimetrica doPa	ap

tensor 6 zero (e = 0), e a raz.Ao de depolarizacAo reduz-se para:

P( wL ) = 	 3 
	

(VI.6)

10 LP + 4 E2

Justifica-se, entXo, impor limites nos extremos em que e = 0 (p =

0) ou e = 0 (p = 3/4) . Na presente secIo, no entanto, deixaremos

o caso particular e passamos 	 a pensar em termos mais gerais,

necessArio no caso do efeito Raman ressonante, onde, como veremos,

nIo ha um limite superior para p .
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De acordo cam a discussao da secao 	 LI, a intensificacao

ressonante para um modo nao-totalmente 	 simetrico	 e	 dada,

eralmente, pelo mecanismo do termo B de Albrecht. A expane.ao do

momento de transicao nas coordenadas nucleares faz com que ocorram

dois picos: no perfil na ressonancia v":0 ----> 	 e v-=0

v'1:1 , enquanta que o espectro de absorcao	 eletrnico	 apreserita

apenas um pico devido a transicao muito mais intensa v-=0

v'=0. No caso simples em que apenas dois elementos do tensor de

polarizabilidade sao diferentes de zero, por exemplo, a	 e
xy	 yx

pela definicao (VI.b) temos:

• 23	 5 laxy 	 1
ro ( co ) =	 +	 xy	 yx

L
4	 4 la	 + a	 1

2

	

xy	 yx

(VI.7)	 .

CI-as
	 Com cada element°	

xy 
e	

yx
	 contend°	 contribuices

ressonancias 0-0 e 0-1, a correspondente curva p(coL )	 sera uma

Lorentziana com o maxima entre 	 os dois picos do perfil [60].

Podemos compreender isto ainda mais facilmente se consideramos o

caso em que a transicao eletrOnica e polarizada, por exemplo, na

direcao x. Os termos resultantes da equagao (II.5) sao:

•

a
xy 

=	 ( P
x ) go ° < 111> (Ny )

eg ' <
11Q10> (VI.8)	 e  

- w - el1,g0  

a
yx	 Y ) go' 

<11Q10> ( px ) og° < 010> (VI.9)	 .  

CA)	 -	 r-e0,g0	 o0  
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Vemos que a
xy 

é responsavel pela ressonancia 0-1 e a
yx 

peia U

Na regiao de frequencia entre as ressonancias 0-U e 0-1, isto 6,

cA.)	 <
GO,gO 1,gc

os denominadores de (VI.8) e	 (VI.9)

contribuem com sinais contrarios e, 	 por (VI.7), p(co ) apresentarA

uma maxim° entre os dois picos do perfil 	 [61]. (Veja que quando

ocorre uma perfeita antissimetria, a 	 - aap	 a razao de

depolarizacao sera infinita, p = 	 chamada	 de polarizacao

inversa). Fora da ressonancia, a	 a	 confirmando	 que p
xy	 yx	 •

3/4 e nao dependeria da energia da radiacao incidente.

A figura padrao detaihada acima (o perfil com dois picos

e a curva p(wL ) com um maxim° entre eles) e chamada de dublete	 ou

padrao de Mortensen [4,60]. VArios fatores podem alterar o padrao

da figura como, por exemplo, a	 introducao	 de	 acoplamento

nao-adiabAtico [39,62]. Outros fatores que podem alterar o padrao

de Mortensen sao modelos passiveis de serem estudados pelo metodo

de transformada. A seguir, veremos como 	 devem ser	 alteradas	 as

equac6es do metodo para modos nXo-totalmente simetricos,

reproduziremos resultados de calculos 	 modelos conhecidos	 na

literatura efetuados por outros metodos.
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VI.2. GENERALIZACZO DAS EQUACOES DO METODO	 DE TRANSFORMADA PARA

MODOS NZO-TOTALMENTE SIMETRICOS.

Os trabalhos que partem do formalismo do tempo eliminam

os indices de coordenadas p,a em etapas anteriores a obtenc go das

equacaes do metodo de transformada, já	 antecipando que sergo

estudados modos totalmente - simêtricos. EntIo, retomamos a deducXo

mantendo os indices p,a ate As equacaes finais do metodo.

0 apendice I contem os detalhes da deduc go. No limite em

que ngo hA mistura de modos (R = I da sec go IV, onde I 6 a matriz

identidade), um elemento generico do tensor Raman sera. dado por:

apa ( wL ) =
	 RR 

.(Pp ) 9.	 .(Pa ).11 .[0( coL )	 15(wc(z.j)]

(VI.10) .

(Pa ) eg°.mp,f
RR 

.0( wL )	 (Mp)
g° .maj

RR
.0(W -We,f )

A definiggo original dos termos de acoplamento n go-Condon inclui

os momentos de	 transicgo	 como denominadores, ou seja, m
PJ

(0(pp).g/OC4r)./(pp).9° (ver a secgo IV). A impressgo de que o

acoplamento nIo-Condon tende a infinito se o momento de transicIo

e zero, ngo é correta, porque as expresses do formalismo do tempo

no apendice I	 em verdade, multiplicadas pelos mesmos momentos

de transicgo. Assim, na forma em que apresentamos a eq. (VI.10),

jA estA eliminada a dtivida, e o acoplamento n go-Condon e, de fato,

80



apenas m
PJ. 

= ( a(1.4p ) on /NI!) o . Mem disso, os elementos (.4p)eg0 e

( pa ) eg
° explicitos sXo agora fundamentais, pois trataremos de

transicaes eletrOnicas polarizadas numa direr o, onde um desses

elementos anular-se -a, resultando em diferentes elementos a
Pa

aap . Por exemplo, com f = 0 e a transicIo eletrânica polarizada

em p, obtemos:	 a=	 (p ) 
o 
.m 

RR 
.0(0)-Wca )

	

PO'	 p go aJ	 L

Cl	 = ( Pi )	0.111 	 .00.0 )	 .ap	 P og cYJ	 L

e

A equagNo (VI.10) e a generalizacNo da previa equacXo

(1V.6), sendo que, evidentemente, no presente caso o perfil nNo

sera simplesmente o modulo quadrado de (VI.10), mas o resultado da

substituicIo dos elementos a
Pa 

nos invariantes de Placzek. A

referencia [24], a qual rao emprega o formalismo do tempo , mas

sim o procedimento da secXo 111.2 de relacNo entre integrais de

Franck-Condon, apresenta a expressgo do metodo de transformada

para a
Pa . De fato, apesar da diferente notacIo, vemos que a

equagNo aqui obtida 6 identica. Adicionalmente, como tambem

discutido na referencia [24], notamos que para a correta relacNo

entre a secN° de choque de espalhamento Raman e de absorcNo,

devemos supor que a Oltima estA expressa na aproximacNo de Condon

(apendice I). Em trabaiho mais recente no formalismo do tempo

[63], as expresses apresentadas confirmam diretamente a eq.

(VI.10) aqui obtida.

Seguindo o mesmo procedimento, podemos ampliar a eq.

(VI.10) e incluir mistura de modos no modelo, De acordo com o
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apendice I obtemos:

i/2
a (w[.	 ji) =	 E (w_wg,f )	 Rvrpa 

(VI.11) ,

RI
•	 • 0-I )	 • ( Pi )	 [0(W )	 0(W -W	 )]f,	 P go •a og	 L eJ'

+ ( 4)9J /(8)	 ) [111	
CY )eg	 0( W )	 MaJ• .(110) go 	 0( WL -(40,f• )J }

9J"	 p,f- 

como generalizacao da prêvia eq.(IV.9).

Passamos a descrever, entIo, aplicacaes de (VI.10) e

(VI.11) que revelam a	 eficAcia do metodo de 	 transformada no

cAlculo de perfis e curvas de disperao da raao de depolarizacNo

de modos ao-totalmente simetricos.
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VI.3. REPRODUCZO DE PERFIS DE MODOS NZO-TOTALMENTE SIMTRICOS DE

SISTEMAS MODELOS PELO MtTODO DE TRANSFORMADA.

As aplica46es desta segao tem por objetivo testar as

equag6es desenvolvidas atraves de calculos em sistemas modelos. Os

programas de computador da segao V foram alterados para permitir a

construcao de espectros de absorgao simulados em vez de ler

espectros experimentais. Vamos enfatizar que as bandas de absorgao

desta seg g o sao simplesmente simulag6es por justaposigao de curvas

Lorentzianas, e nao tem a pretensao de serem realistas, mas sim

didAticas. Mesmo para um modelo com curvas de energia potential

deslocadas entre o estado eletrdonico fundamental e excitado para

dois modos, os varios niveis vibracionais finais da transiggo

eletrânica resultariam em uma banda de absorcao com estrutura

vibracional complexa, que nao pretendemos reproduzir de maneira

exata e nem e estritamente nedessario para os exemplos que seguem.

Consideremos, por exemplo, um sistema com um modo

totalmente-simètrico apresentando uma progressAo vibracional no

espectro de absorgao. 0 perfil Raman quando calculado pelo

mecanismo do termo A de Albrecht apresenta o padrSo da progressSo

diferente da absorcXo. A figura VI.1 contèm uma estrutura com tres

bandas a seus respectivos perfis calculados pelo metodo de

transformada de acordo com as suposig6es padr6es (eq. IV.1). A

absorgao foi construida pela superposigAo de curvas Lorentzianas,
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e a separacXo entre os mAximos corresponde	 A prOpria frequOncia

vibracional arbitrAria. 0 eixo das abscissas nas figuras mostradas

nesta secNo serNo expressos em termos de quantum vibracional 	 do

estado excitado (v'), o qual 6 o mesmo que no estado fundamental,

pois estamos considerando a mesma frequencia vibracional em ambos

estados eletranicos. Quando comparamos a figura com analogas bem

conhecidas da literatura [15], vemos o metodo de transformada

repetir exatamente o esperado, especialmente a posigNo dos minimos

no perfil.

No caso de modos nNo-totalmente simetricos, se supomos a

mesma simetria da molecula no estado eletrOnico fundamental e

excitado, nNo pode existir um deslocamento	 da curva de energia

potencial no estado excitado, em relacNo ao fundamental,	 na

direcXo desse modo. A banda de absorcIo apresentarA um se, mAximo

devido A transigXo v" = 0 ----> v' = 0 e	 o perfil Raman sera

dominado pelo mecanismo do termo B de Albrecht (ver a secIo II).

Uma simples Lorentziana simulara o espectro de absorcIo para

testarmos as equacaes (VI.10) e (VI.11).

A figura VI.2 mostra as conclusaes obtidas na referencia

[63] atraves do formalismo do tempo, no limits em que nNo 	 ha

mistura de modos, aqui calculadas pelo metodo de transformada (eq.

VI.10).	 Neste exemplo,	 considera-se	 que o tensor	 de

polarizabilidade contem os elementos a zz ,a xz ea zx diferentes	 de

zero, sendo o perfil dado pela soma das equacaes (VI.3) e (VI.4),

ou seja:
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calculando (w2 = 0,5.w1 ). A correspondente curva p(w ) apresenta	 a

oscilacIo discutida na mesma referencia [63].

Passamos agora a verificar os efeitos no padrNo 	 de

Mortensen devido a rotacIo Duschinsky e usaremos a equacIo (VI.11)

para reproduzir as figuras obtidas na referencia [64].	 Se

comparamos as expresses complicadas daquela referencia com 	 a

simplicidade da eq. (VI.11), realcamos ainda mais a vantagem

pratica do metodo de transformada.

Assumiremos, como na referencia [64], que apenas dois

elementos do tensor de polarizabilidade (digamos, a.z e az.) 
so

diferentes de zero, e a transigNo o polarizada em z , (p. ) .g° 	 0

e (p 
x ) Ispg

° = 0 . As expresses VI.12 e VI.13 simplificam para

IR L( 	)	 xz5 l a 	- azx 
1 2 

+ 7	 laxz + azx I

5	 -	 1 2
P( WL ) =	

I ce	 a
xz	 zx3

	

4	 4
la	 + a	 1 2

	

xz	 zx

(VI.14)	 e

(VI.15) ,

onde axz e azx 
so dado por (VI.11) . A frequAncia do modo em

estudo fixamos arbitrariamente igual a wi = 1,0 e veremos a

influencia da mistura com um segundo modo de menor frequência. 0

mitodo de transformada reproduziu corretamente as alteracaes do

dublete de Mortensen devido a variacaes dos parAmetros como nas

figuras 2 a 5 da referencia [64]. Aqui, foram empregadas larguras

de bandas menores para melhor observacNo do surgimento de uma
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intensificacgo no perfil, resultante da ressonAncia com o modo

misturado.

Na figura VI.4.b, a frequencia	 do modo misturado 6

w2 = 0,75.w1 , e observamos um mAximo no perfildo modo 1 na	 regigo

da ressonAncia 0 - 1 do segundo modo, o	 qual	 6 mais intenso

conforme aumentamos o Angulo de mistura, isto 6, o coeficiente que

define a composicNo dos modos no estado excitado (em toda a figura

VI.4, o modulo do Angulo e da matriz de rotacNo Duschinsky, eq.

(V.10), 6 0,25).

Na figura VI.4.c, com w2 = 0,5.wi	 ,	 vemos que, de fato,

o perfil apresenta um mAximo entre os picos do tipico padrNo de

Mortensen da fig. VI.2.b, no centro	 do	 antigo dublete.

Nitidamente, na figura VI.4.c,	 notamos	 que a razIo de

depolarizacNo aumenta entre os mAximos do 	 perfil, fato analog()

apontado por Zgierski [65] em perfis de modos totalmente

simetricos, onde o acoplamento tipo Herzberg-Teller provoca a

dispersgo de p .

Os parAmetros de acoplamento nNo-Condon empregados na

referencia [64] significam, na nossa notacNo, todos m 	 iguais

(arbitrariamente iguais a 0,1). Na figura VI.4.d mostramos que,

realmente, o sinal relativo entre estes e o Angulo de mistura de

modos tem influencia significativa sobre a distorcNo do padrgo de

Mortensen.
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VI.4. CONCLUSAO.

Na	 presente	 secao,	 generalizamos	 o	 metodo	 de

transformada e mostramos coma este funciona corretamente para o

calculo de perfis de modos nao-totalmente simetricos, 	 atraves	 da

reprodugao de calculos model() bem conhecidos da literatura. Nesse

sentido, estamos seguros da potencialidade do	 metodo	 para

aplicac6es em	 casos reais, ate	 o momenta limitados a modos

totaimente simetricos. Curvas 	 de	 dispersao	 da	 razao	 de

depolarizagao, tao importantes	 na revelagao	 de	 acoplamento

vibrOnico, podem ser tao facilmente calculadas como sao os perfis

de excitacao Raman pelo metodo de transformada.
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VII. ESTUDO DE INTERFERENCIA ENTRE ESTADOS ELETRONICOS EM PERFIS

DE EXCITACNO RAMAN PELO METODO DE TRANSFORMADA.

Os desenvolvimentos encontrados na literatura dos

modelos fisicos para o metodo de transformada, revistos	 na secNo

IV, revelam que apenas uma das suposicbes padraes, listadas	 na

secNo 111.2, ainda nNo foi relaxada, a saber, a existencia de 	 um

unico estado eletrOnico ressonante. Nesta secNo,	 portanto,

consideramos as consequencias num perfil de excitacNo Raman quando

mais de um estado eletrOnico excitado a responsAvel pela

intensificacNo ressonante. Veremos como o metodo a generalizado, e

exemplificamos esta nova possibilidade do metodo de transformada

em um sistema teorica e experimentalmente bem conhecido.

No caso simples de dois estados ressonantes, prOprio	 do

somatOrio sobre os estados excitados na 	 equacNo	 de

Kramers-Heisenberg-Dirac (eq. 11.2), permanecem dois termos	 na

expressIo da polarizabilidade, onde cada termo esta relacionado a

um estado eletrOnico excitado. Mas, como a intensidade Raman é

proporcional ao modulo quadrado dessa expressNo, ocorrerA um termo

cruzado contendo a contribuicNo de ambos estados. 	 0 perfil

resultante, entNo, nNo a uma simples justaposicNo dos perfis

relacionados a cada transicIo eletrOnica isolada. Na verdade,	 ha

uma interferencia entre as contribuiceses de ambos estados

excitados , resultando em efeitos interessantes no	 perfil Raman
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[4] . Uma consequencia dessa interferencia, bem estabelecida

experimentalmente , 6 a chamada desintensificacIo ressonante ou

efeito anti-ressonante [66,67], na qual observa-se um minimo no

perfil na regiNo de energia de uma das transit es eletrOnicas

ressonantes. 0 cAlculo dos perfis desses sistemas pode ser

reproduzido pelo metodo de transformada, desde que o ampliemos

como discutido a seguir.
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VII.1 INTERFERENCIA ELETRONICA PELO METODO DE TRANSFORMADA.

A extensao do metodo de transformada consiste em aplicar

as equac6es apresentadas na secao IV separadamente para cada uma

das bandas de absorcao das transicaes eletrOnicas consideradas. De

fato, acompanhando a deducao das equag6es do metodo, vemos que

simplesmente houve a eliminacao da soma sobre	 os	 estados

eletrânicos excitados, como realizado na secao 111.2. Com dois

estados excitados, por exemplo, a equacao (IV.1) 6 ampliada para:

I
R

0•1
L	 I.A(u))0

e
(44L).1((-Of )0e , ( W

L
) 12
	

(VII.1),

onde distinguimos os dois estados ressonantes (e , e'), cada um

com o seu deslocamento da curva potencial ao longo do modo f (dado

por
GA"	

,e r e j, ) , e com a sua banda de absorcao correspondente

incluida nas funs es 0. ( c.0E) e 0,,(caL).

Fica claro da equacao acima que, embora exista um termo

isolado para cada estado ressonante, quando calculamos o modulo

quadrado surge um termo cruzado, resultando na interferencia

eletrOnica. As equac6es para todos os modelos apresentados na

secao V poderiam ser aplicadas isoladamente para cada banda de

absorcao, e o perfil total calculado pelo modulo quadrado da soma

das contribuic6es . Por exemplo, cada estado excitado 	 poderia

possuir uma frequéncia vibracional diferente do estado eletrOnico
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fundamental, e, entNo, mudaria-se os operadores para L(wea.) e

1(w.,J).

Podemos distinguir, entIo, dois casos limites onde

efeitos de interferencia serNo significativos. Primeiro, 	 os dois

estados eletranicos estAo prOximos em energia, com momentos de

transicNo equivalentes,	 ocasionando bandas 	 de	 absorcNo

sobrepostas. Este caso foi tratado teoricamente tanto pelo metodo

de soma-sobre-estados , isto 6, diretamente da equacao de

Kramers-Heisenberg-Dirac [68] , como pelo formalismo do tempo

[69]. Experimentalmente, 6 comum observar nesses casos um padrNo

de intensificacNo muito seletivo ao longo da regiNo de absorcao,

isto 6, as diferentes	 transiOes eletrOnicas ressonantes

intensificam diferentes modos normais [67]. Em termos do metodo de

transformada, seria necessArio uma deconvolucNo do espectro de

absorcNo para transformar cadet banda separadamente.

No entanto, efeitos de interferencia sNo tambem

importantes quando os estados eletrOnicos sNo	 distantes em

energia, mas um deles possui um momento de transicNo muito maior

que o outro. Neste limite, temos a interferencia entre ressonancia

e pr6-ressonAncia, e passamos a descrever o emprego com sucesso do

metodo de transformada num caso bem estabelecido delta.
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anAloga A eq. (VII.1), onde foi considerado um mecanismo de

Franck-Condon,	 ou seja, o termo A de Albrecht, para ambas

transit es eletronicas

A fim de se utilizar o matodo de transformada, a banda

de absorcIo no visivel 6 suavemente extrapolada A zero, assim como

a cauda da banda intensa em 210 nm (fig. VII.1). Rigorosamente, os

pontos de toda a extensIo desta banda deveriam ser submetidos ao

cAlculo da equacNo de Kramers-KrOnig. Como ela 6 muito mais

intensa que a centrada em 465 nm, a localizacIo do comprimento de

onda de corte nos extremos da banda influencia fortemente a

contribuicIo da intensidade relativa das duas bandas. Verificamos

que usando-se apenas a cauda da banda em 210 nm jA resulta num

formato correto do perfil Raman , deixando pars um fator de escala

arbitrArio o ajuste da contribuicIo relativa da pr6-ressonAncia.

Com esse procedimento, entIo, nXo obtemos os valores relativos do

acoplamento tipo Condon das transit es envolvidas (t.jg.,j).

Eles estariam embutidos no ajuste a posteriori, de acordo com

perfil experimental, da contribuicIo dos dois termos da equacNo

(VII.1). Devemos lembrar, no entanto, que no caso em que as

transicOes	 prOximas em energia e apresentam intensidades

compariveis, ao usar toda a extensIo das bandas pode-se obter

realmente o valor relativo dos acoplamentos tipo Condon.

Para um estudo sistemAtico da influencia dos parAmetros

sobre os perfis calculados, o espectro de absorcSo inteiro 6 bem

simulado por curvas Lorentzianas (fig. VII.2, onde a banda em 340
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nm 6 ignorada). Com um mecanismo de	 Franck-Condon para a

intensificacNo Raman, o cinico par metro ajustavel para cada banda

6 o acoplamento tipo Condon (ou acoplamento vibranico linear). Se

ambos possuem o mesmo sinal ( tej = C, J ) , observa-se um ranimo

no perfil, enquanto que ocorre um maxim° 	 quando	 - e'J

(fig. VII.2). Zgierski [70] reproduziu teoricamente o perfil do

modo de estiramento metal-ligante do Co(en) sCls , concluindo que

os dois estados excitados apresentam deslocamentos do minimo da

curva de energia potencial em direOes opostas ao longo da

coordenada normal. Empregando o metodo de transformada, concluimos

justamente o contrario: o minimo no perfil ocorre quando ambos

estados excitados possuem desvios da coordenada de equilibrio no

mesmo sentido. A conclusIo obtida aqui pelo metodo de transformada

esta de acordo com trabalhos mais recentes sobre esse mesmo

sistema, mas utilizando outros metodos de cAlculo [69,71].

A origem da desintensificacIo ressonante a claramente

demonstrada na figura VII.3, onde sNo mostradas as partes 	 real e

imaginAria de cads contribuicNo ao perfil. Enquanto que	 a parte

real referente A pr6-ressonAncia 6 a maior contribuicNo, 	 a parte

real da transicNo ressonante muda de sinal na regiNo do maxim°

dessa bands. 0 resultado da interfer6ncia entre ambos 6 justamente

o minimo no perfil Raman ressonante. Na figura VII.3, caiculada

aqui pelo metodo de transformada, foi empregado o mesmo modelo de

[66], isto é, o mecanismo do termo B de Albrecht para a transigNo

ressonante, dado pelo parAmetro mf	 e o termo A	 para a
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pre-ressonIncia, dado pelo parametro t t . Esta deve ser comparada

A figura 9 daquela referencia , obtida a 	 partir da equacNo de

Kramers-Heisenberg-Dirac.

A origem dessa desintensificacNo 4 completamente

distinta da interferencia eletrOnica recentemente 	 reportada por

Zink [72], utilizando o formalismo do tempo para o calculo dos

perfis e do espectro de absorcNo. Na referencia [72], foi

considerado o cruzamento das 	 curvas	 potenciais	 (efeito

rao-adiabatico) dos estados ressonantes, os quais passam a estar

acoplados. 0 acoplamento das curvas faz com que o pacote de onda

propage-se atraves de ambas superficies potenciais	 (ver a secNo

111.3), cuja interferencia pode provocar um minimo 	 no perfil na

regiNo de energia onde as curvas potenciais se cruzam. Mas este

fenOmeno, adequadamente descrito pelo formalismo do tempo, 	 6 bem

distinto da desintensificacNo aqui discutida,	 principalmente

porque, quando ocorre esse acoplamento, o prOprio espectro de

absorcIo tamböm mostra um minimo	 na	 regiNo de energia do

cruzamento das curvas [72].

Voltando ao sistema Co(en)9C13 , para um ajuste adequado

do perfil teOrico com o experimental 6 necessario introduzir

termo de intensificacNo nNo-Condon, na proporcNo mr/t i. =	 0,1

para cada transicNo eletrOnica. A operacNo contida na expressIo

(IV.6) 6, entNo, aplicada para cada bands isoladamente, e o perfil

final 6 o modulo quadrado da soma	 de ambas contribuicaes, em

analogic a eq. (VII.1). De fato, um modelo com acoplamento do tipo
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Herzberg-Teller foi utilizado na referencia [70], mas enfatizamos

que, contrario aquele artigo, concluimos polo deslocamento da

coordenada de equilibrio 	 na mesma direcNo em ambos estados

excitados, ou seja, 	 tem o mesmo sinal. A figura VII.4

mostra o perfil telarico junto com os dados experimentais da

referencia [66].

Os calculos dos perfis encontrados na literatura para

esta especie partem da equacNo de Kramers-Heisenberg-Dirac, onde

as integrais de recobrimento sNo fatoradas do somatOrio dentro de

um fator constante [66], ou	 6 efetivamente computada [71], ou

tambem atraves do formalismo do tempo [69]. Comparando-se a figura

VII.4 com as reportadas na literatura , vemos que o metodo de

transformada tambem funciona adequadamente quando introduzimos

mais de um estado eletrOnico ressonante.

Os dados experimentais do Co(en) 3C13 [66,71] nNo mostram

1
dispersNo da razIo de depolarizacNo pars o modo em 526 cm , isto

é, p permanece constante em 0,33 em toda a regiso da banda de

absorcNo no visivel. Se	 as transit es envolvidas fossem

perpendicularmente polarizadas, a razNo de depolarizacNo mostraria

dispersIo nessa regiNo de energia. Embora nZo seja o caso deste

sistema, 6 interessante notar que com o metodo de transformada

poderiamos calcular a curva P(wL) supondo uma transicNo

contribuindo com, por exemplo, axx e a outra com aYY 
ao tensor de

polarizabilidade (como na sec No anterior, devemos empregar os

invariantes de Placzek). A figura VII.5 contem curvas de dispersNo
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VII.3. CONCLUSXO.

Os resultados desta secao revelam a potencialidade do

metodo de transformada em casos de interferencia eletrOnica, desde

que seja possivel a deconvoluc go das bandas de absorcgo

envolvidas. Esta secgo amplia as possibilidades teáricas do metodo

de transformada discutidas na literatura. 0 estudo descrito nesta

secgo foi apresentado na 14 a reunig o da Sociedade Brasileira de

Quimica (trabalho FQ-034).
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VIII. CALCUL° DE PERFIS DE EXCITACZO RAMAN DOS COMPLEXOS

[Zn(dmit) 2 ] 2  e [Ni(dmit) 2 ] 2  PELO METODO DE TRANSFORMADA.

VIII.1. INTRODUCAO.

Nesta secXo apresentamos o estudo dos complexos 	 de 1,3

ditiol-2-tiona-4,5-ditiolato (ou dimercapto-isotitritiona, dmit)

com zinco (II) e niquel (II). Esse ligante dianiOnico forma

complexos estaveis, por exemplo, o [Ni(dmit) 2 ][NBU4 ] 2	com a

estrutura:
•

S

que passamos a denominar como [Ni(dmit) 2 ]2 e [Zn(dmit)2 ] 2 .	 Tais

sistemas foram detalhadamente investigados no LaboratOrio de

Espectroscopia Molecular do IQ-USP no trabalho de doutoramento de

Wagner Jose* Barreto. Foram discutidas as sinteses dos complexos,

sews espectros eletremicos e perfis Raman ressonante. Aqui,

limitamos a discussNo ao calculo dos perfis, onde foi possivel a

uniao do trabalho experimental previo com a analise teorica	 pelo

metodo de transformada, atraves dos programas apresentados na

107



seg go V.

Os complexos com o ligante dmit, o qual pertence a

classe de compostos conhecidos como ditiolenos, apresentam em seu

espectro eletranico bandas de absorg go muito intensas,	 em alguns

casos em energies muito baixas, devido a extensiva deslocalizagao

eletrOnica ao longo de toda a sua estrutura. Por isso, tal especie

tem recebido consideravel interesse nos ultimos anos no contexto

de materiais condutores nao metalicos [75] . Neste sentido, 6

essential um conhecimento detalhado de sua estrutura eletrönica,

onde a atribuic go de seu espectro eletrOnico é 	 um	 passo

fundamental. No caso do [Zn(dmit) 2 ] 2-	 uma banda	 forte	 em

aproximadamente 515 nm foi atribuida a uma transigao interna 	 do

ligante, uma vez que ela tambem esta presente praticamente	 na

mesma posig go no espectro do sal de sdidio do ligante [76]. Para

complexo de niquel (II), no entanto, nao ha uma atribuicao previa

na literatura.

Deve-se enfatizar que em sistemas como esse, onde ha 	 um

alto grau de deslocalizagAo eletronica, perde muito do 	 sentido a

classificagAo de transigeSes eletronicas como internas do ligante,

inter-ligante, transferencia de carga do metal para ligante	 ou

vice-versa. Portanto, o objetivo desta segAo 6 mostrar a

eficiencia de perfis de excitagAo Raman na caracterizagao	 de

transige5es eletranicas,alias, uma aplicagAo basica do efeito Raman

ressonante. No presente trabalho estamos interessados na analise

teorica realizada com o metodo de transformada, a qual 	 veremos a
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seguir. 0 desenvolvimento experimental do estudo foi objeto da

tese de doutoramento de Wagner J. Barreto, cujos detalhes, por

exemplo, a sintese dos complexos, encontra-se na referencia [77].

Aqui, citaremos apenas os pormenores relacionados a obtencIo dos

perfis experimentais.

VIII.2. EXPERIMENTAL.

Os espectros Raman foram obtidos usando-se um

espectrometro Jarrel-Ash 25-300, com duplo monocromador e deteccNo

por contagem de f6tons. Os espectros foram excitados com varias

linhas de laser de ions Ar
+
 e Kr

+
, modelos 165 da Spectra-Physics.

Foi empregada uma cola rotat6ria para liquidos, e as intensidades

das linhas Raman, em termos de altura do pico, foram medidas em

relacao a banda Raman do solvente, 660 cm-i do clorof6rmio para

[Zn(dmit) 2 ]2  e 900 cm i da acetonitrila para [Ni(dmit)2 ] 2 , as

quais, entNo, atuam como padrIo interno. Os espectros eletr6nicos

foram obtidos num espectrofot8metro UV-VIS da HP, modelo 8452-A,

acoplado a um microcomputador tipo PC, fornecendo o espectro

digitalizado a ser utilizado pelos programas desenvolvidos para

metodo de transformada.
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VIII.3. RESULTADOS E DISCUSS40.

A figura VIII.1 cont6m os espectros eletrOnicos dos

complexos [Zn(dmit) 2 ][NB114 ] 2 (em clorofOrmio) e	 [Ni(dmit)2][NBu4]2

(em acetonitrila), onde podemos observar as bandas no visivel em

498 nm e 595 nm, respectivamente. No complexo com Zn (II), 	 tanto a

banda em 498 nm como a 314 nm sao atribuidas a transit es internas

do ligante [76]. Para o complexo de Ni (II),	 a grande dependencia

do mAximo da banda em 595 nm com o solvente utilizado (enquanto

que a 406 nm e pouco sensivel), leva-nos	 a	 interpretA-la com

caster de transferéncia de carga niquel->dmit. Alem disso, devido

A mencionada deslocalizacao eletrdnica, devemos	 preferencialmente

falar em termos de contribuic6es internas do ligante e de

transferéncia de carga, em vista do que, a anAlise dos perfis

Raman mostrar-se-A primordial.

Os modos vibracionais intensificados no espectro Raman

quando em ressonAncia com a banda de absorcao no visivel, sao:

1estiramento metal-enxddre, v(M-S), 345 cm	 para o complexo de

zinco e 320 cm-a para o complexo de niquel;	 modo interno do

ligante, provavelmente deformacNo do anel, 	 530 cm	 para o

complexo de zinco e 520 cm -1 para o de niquel;	 modo interno do

ligante, y (C=C), 1420 cm-i para o zinco e 1445 cm i para o	 niquel.

Os perfis de excitacXo Raman	 experimentais, usando

linhas do laser de ion arganio (457,9; 465,8; 472,0;476,5; 488,0;

496,5; 501,7; 514,5 nm) e kriptemio (568,0;	 647,0; 676,0	 nm) sao
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mostrados na figura VIII.1, junto com os espectros de absorcao, e

na figura VIII.2 com os calculados pelo metodo de transformada. Os

espectros Raman excitados com algumas radiacaes laser sXo

mostrados nas figuras VIII.3 e VIII.4 , respectivamente, para os

complexos [Zn(dmit) 2 ] 2 	e [Ni(dmit)2 ] 2 , mas lembramos que o

interesse aqui reside essencialmente nos perfis de excitacao

Raman.

Observando os pontos experimentais dos perfis na fig.

VIII.1, notamos imediatamente uma diferenca marcante entre os

complexos de zinco e niquel. No primeiro, é mais intenso o perfil

do modo v(C=C) do que do modo v(Zn-S), enquanto que no complexo de

niquel o perfil do modo v(Ni-S) a mais intenso que v(C=C) (os

dados na figura VIII.1 estRo na mesma escala). Pelo ajuste das

intensidades relativas dos perfis podemos obter, para um dado

complexo, os valores relativos dos deslocamentos das coordenadas

normais de equilibrio dos varios modos no estado eletrânico

excitado, atraves do parimetro de acoplamento tipo Condon, Z r .

Tais valores mostrarNo como as transiOes eletrobnicas para os dois

complexos sNo diferentemente localizadas na ligacIo metal-ligante.

Has, para reproduzir os dados experimentais de alguns

modos, foi necessario	 a inclusNo do termo de acoplamento

nNo-Condon, ou seja, empregamos a equacIo (IV.6) com w = w
9J

wf . Como as frequencias vibracionais dos tries modos em questKo

sNo significativamente diferentes, por exemplo, aproximadamente de

340 cm f	 1
para 1440 cm 1 , a importante manter o fator de
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Figura V1I1.1. Espectro 	 de	 absorcgo	 dos	 complexos:	 (a)

[Zn(dmit) 2 ][NEiu4 j 2 em clorofarmio e perfis Raman experimntais
	 dos

-	 -
modos: 345 cm 1

 (+)	 ,	 530	 cm ' 	( o)	 e 1420 cm
1	(o)	 .	 (b)

[Ni(dmit) 2][NBu4]2 em acetonitrila e perfis Raman experimentais

dos modos: 320 cm 1	 (+)	 ,	 520 cm 1
	(•) e 1445	 cm'	 (0)	 ,

(intensidades em unidades arbitrarias e na mesma escala).



Tabela VIII.1. Pardmetros obtidos pelo ajuste do format° e
intensidades relatives dos perfis calculados peio metodo de
transformada com os perfis experimentais.

CZn(II)(DMIT),232-

m

[Ni(II)(DMIT)232-

m

(m-s)

estiramento.
do anel

0,662

1,000

0,023

0,020

1,100

1,000

0

0

(C=C) 0,326 -0,097 0,160 -0,0462
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Figura VIII.2. Perfis experimentais e calculados pelo metodo 	 de

-transformada (eq. 1 VIII.1) para os modos:	 (a) 345 cm-1, ( b)	 530
cm , (c) 1420 cm do complexo [Zn(dmit) 2 3

	
em clorofOrmio e	 (d)

320 cm 1, 
(e) 520 cm 1 ,	 ( f) 1445 cm 1 do complexo [Ni(dmit) 2 3 2 	em

acetonitrila, (intensidades em unidades arbitrarias).
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Figura V111.3. Espectros Raman de (ZnCdmit) 2 3 21- , 5.10-4 M em

clorofOrmio, com excitacXo laser em: A, 457,9 nm; 8, 465,8 nm; C,
478,5 nm; D. 488,0 nm; E, 495,5 nm; F, 501,7 nm; G, 514,5 nm. A
banda indicada C+) 6 a banda do solvents usada como padrgo
interno.



15b0	80)30	 (cmil)

Figura VI11.4. Espectros Raman de (NiCdmit) z l z- . 2.10-a M em

acetonitrila, com excitacNo laser em: A, 457,9 nm; 8, 472,0 nm; C,
476,0 nm; D. 514,6 nm; E, 647,1 nm; F, 676,0 nm. A banda indicada
C+) 6 a banda do solvente usada como padrZo intern°.



distribuiç~o térmica ainda no termo de primeira ordem, como na eq. 

(IV.17). Portanto, a express~o do método de transformada usada 

para calcular os perfis de excitaç~o da transiç~o Raman 

fundamental do modo f, é [35,40]: 

(VIII.1), 

onde <n
f
> é dado pela eq. (IV.18) (notar que na temperatura 

ambiente <ns.o> + 1 ~ 1,258 , enquanto que <n1 •• 0> + 1 ~ 1,001). 

O ajuste do formato e intensidade de linha dos perfis 

resultou nos parâmetros dados na tabela VIII.l os quais est~o 

normalizados para o modo em cerca de 530 cm-1 em ambos complexos. 

Pela figura VIII.2 notamos que nlo obtemos um perfil te6rico 

satisfatório apenas para o modo em 1440 -1 
cm do complexo de 

niquelo Embora para o complexo de Diquel nlo tenhamos suficientes 

linhas laser na regi.o da transiç~o ressonante, os parAmetros são 

confiáveis porque os formatos de linha dos perfis s.o muito 

sensiveis a alteraçees dos parâmetros, e na tabela VIII.1 está o 

melhor conjunto deles. 

O cAlculo dos perfis pelo m6todo de transformada mostra 

que o perfil do modo de estiramento metal-ligante para o complexo 

de Diquel é reproduzido via o mecanismo do termo A de Albrecht, 

enquanto que para o complexo de zinco isto nlo é possivel. Isto 
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[Zn(dmit) ]2-
2 

[Ni(dmit) ]2-
2 

II 
320 

fl 
!530 

fl 
!520 

II = 0,84 
1420 

fl = 1,40 
144!5 

1 0,51 e 

1 0,27 

Apesar dos prováveis êrros nos valores estimados para as massas 

envolvidas nos modos vibracionais. é muito significativo o fato do 

complexo de zinco apresentar deslocamentos flf semelhantes para os 

modos v(C=C) e v eM-S), enquanto que no complexo de niquel v(M-S) é 

muito mais deslocado que v(C=C) . 

Devemos lembrar que os deslocamentos relativos llf acima 

são desvios de coordenadas normais, ou seja, para conhecê-los em 

termos de coordenadas internas também seria necessária a análise 

de coordenadas normais. Mas é suficiente para a atribuição das 

transições eletrônicas a interpretação comparativa entre os dois 

complexos pelo parâmetro ~f. 

Quando comparamos o deslocamento ao longo da coordenada 

metal-enxôfre nos complexos de zinco e niquel, é claro que o 

deslocamento é muito maior no último. Conclui-se, portanto, que no 

complexo de niquel a transição em 595 nm tem maior caráter de 

transferência de carga (provavelmente metal-ligante). De acordo 

com a grande deslocalização eletrônica dessas espécies, devemos 

falar que a participação da entidade Ni-S no crom6foro é muito 

mais significativa do que a participação Zn-S no correspondente 

2-[Zn(dmit)2] . 

Pelo mecanismo do termo A de Albrecht (o mecanismo de 

Franck-Condon), de fato, espera-se a intensificação ressonante 
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mais pronunciada para os modos que, sob excitação eletrónica, 

apresentam o maior deslocamento da coordenada de equilíbrio . 

Portanto, o método de transformada facilmente colocou em base 

quantitativa a mencionada observação evidente tirada dos pontos 

experimentais da figura VIII . l, a saber, que o modo v(Ni-S) é 

muito mais intensificado que o v(Zn-S) . Adicionalmente, por esta 

figura o bservamos que apenas o perfil experimental do modo do 

ligante em b20 cm-
1 

para o complexo de niquel é visto aumentar 

quando aproxima-se a transição em 407 nm, assim sugerindo, mas 

insuficiente para confirmar, que as duas transições são de 

diferente natureza para o complexo [Ni(dmit) ]2-. 
z 
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VIII.4. CONCLUS~O. 

A obtenção de valores relativos de acoplamento tipo 

Condon (~f) é uma proposta básica do método de transformada, e 

este trabalho é um exemplo direto de uma aplicação fundamental de 

perfis Raman ressonante, ou seja, na atribuição de transiç~es 

eletrOnicas. O trabalho reportando os resultados desta seç~o foi 

publicado no Journal of Molecular Structure [77]. 
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IX. CÁLCULO DE PERFIS DE EXCITAÇXO RAMAN DE TETRAIODETO DE 

TITANIO, Til., PELO METODO DE TRANSFORMADA. 

IX.l. INTRODUÇXO. 

Tetraiodeto de titânio, Til • foi objeto de estudo 

realizado neste laboratório por ~rcia A. L. Temperini e Wagner J. 

Barreto em 1979, cujos resultados n.o foram publicados. Nesse 

estudo, foram levantados pela primeira vez os perfis de excitaç.o 

Raman experimentais dessa espécie, pois trabalhos anteriormente 

publicados investigaram apenas o espectro Raman ressonante e n.o 

os perfis [78,79]. Apesar das caracteristicas muito favoràveis 

para uma investigaç~o teórica, ainda ~o se encontra na literatura 

o càlculo de seus perfis. Nesta seç.o, en~o, apresentamos o 

càlculo pelo método de transformada dos perfis de excitaç~o Raman 

do Til. ' onde empregamos os dados experimentais obtidos por 

Mércia A. L. Temperini e Waaner J. Barreto. 

Tetraiodeto de titAnio, em soluç.o de ciclohexano, 

apresenta no seu espectro Raman ressonante uma longa progress~o no 

modo totalmente sim6trico de estiramento Ti - I (v = 161 
~ 

-1 
cm ), 

quando a excitaç.o se aproxima da sua intensa transiç.o eletrOnica 

com m4ximo em 514 nm [78,79,80,81]. Esta é atribuida como 

transferência de carga do ligante para o metal (LHCT) [78,82]. ~ 

possivel observar bandas Raman de harmOnicas até 13 Vi' Uma vez 

que a frequência vibracional correspondente à v é 
i 

-i 
cm , componentes anti-Stokes tamb6m apresentam 
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apreciáveis. Além disso, como consequ6ncia da posição muito 

favorável de seu máximo de absorção, perfis experimentais são 

facilmente obtidos com as linhas disponiveis de lasers de íon 

argônio e kriptOnio. 

Apesar dessas características favoráveis, Tir ainda não • 
foi alvo de uma investigação detalhada englobando o conjunto dos 

perfis das várias bandas Raman. As dificuldades experimentais no 

trabalho com Til ,devido a sua decomposição em atmosfera úmida, • 
foram superadas por Clark [78], que, a partir da longa progress~o 

vibracional no espectro Raman ressonante, mostrou que a 

anarmonicidade é muito pequena para o modo v~ no estado eletrônico 

fundamental [79]. O espectro de absorção eletrOnico, fundamental 

no presente trabalho pois usamos o método de transformada, mereceu 

uma atenção especial [82], pois o máximo de absorção no visível é 

muito próximo ao iodo (515 nm em ciclohexano), o qual pode estar 

presente pela própria decomposição do Til.. Apenas recentemente 

encontra-se na literatura uma análise teórica do efeito Raman 

ressonante do Tir [83], mas voltada para as • intensidades 

relativas entre a banda fundamental e as várias harmOnicas, e sem 

a reproduç.o teórica dos perfis. 

Portanto, no presente trabalho, utilizamos o método de 

transformada para o cAlculo simultâneo dos perfis das bandas 

fundamental e harmOnicaa, tanto Stokes como anti-Stokes, para o 

modo v do Til . Mas, limitado por uma satisfatória relação to • 

sinal/rui do nos espectros Raman, 

experimentalmente os perfia Stokes de v
to

' 
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coincide com uma banda do solvente) e anti-Stokes -Vi e -2v. 
i 

o 
cálculo que reproduza o perfil da fundamental Vi deve, com o mesmo 

grupo de parâmetros, reproduzir tanto o formato como as 

intensidades relativas dos perfis das harmônicas e anti-Stokes, 

uma vez que todos os perfis correspondem ao mesmo modo 

vibracional. 

Como mostrado na lV.2, pelo ajuste das 

intensidades relativas dos perfis calculados para as bandas 

fundamental e harmOnicas, pode-se calcular o valor absoluto do 

deslocamento da coordenada de equil1brio, ao longo do modo vi' no 

estado eletrOnico excitado em relaç~o ao fundamental. Esta 

possibilidade é diretamente limitada pela qualidade do ajuste do 

perfil calculado com o experimental. Os bons perfis te6ricos 

alcançados revelam o Til. como um 6timo sistema para testar essa 

aplicaç~o básica do método de transformada. 

A significativa populaçao térmica de niveis vibracionais 

excitados do modo v. no estado eletrônico fundamental, também 

resulta na oportunidade de se verificar os efeitos de temperatura 

nas equaç~es do método de transformada (ver a equaç~o IV.17). 

Adicionalmente, apresentamos algumas equaçees do método de 

transformada necessârias ao presente trabalho e ~o encontradas na 

literatura. Estas de referem à componente anti-Stokes, quando 

inclui mos no modelo um desvio da frequ6ncia vibracional (r» • .1 

r» r)' e às bandas harmOnicas acima de 2v 
9. i 

quando inclui mos o 

acoplamento n~o-Condon (mr ). 
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IX.2. EXPERIMENTAL. 

Enfatizamos que o desenvolvimento experimental desse 

estudo foi efetuado previamente por Márcia A. L. Temperini e 

Wagner J. Barreto. Os espectros Raman ressonante de Til. são bem 

conhecidos da literatura [78,81], mas os perfis de excitação Raman 

não se encontram discutidos. Uma vez que os resultados desse 

trabalho não foram ainda publicados, descrevemos aqui os aspectos 

importantes relacionados à obtenção dos perfis experimentais. 

Tetraiodeto de titânio foi obtido da Sigma Co. e, uma 

vez que é sabido ser extremamente sensivel à umidade, todas as 

manipulações foram executadas em linha de vácuo. 

O solvente utilizado foi ciclohexano grau 

espectrosc6pico. As soluções foram seladas em celas rotat6rias 

para a obtenção dos espectros Raman em um espectrOmetro 

Jarrell-Ash 25-300. Os espectros Raman foram excitados com lasers 

Spectra Physics, modelos 165, de 10n Kr+ (647,1 , 574,8 nm) e Ar+ 

(528,7 , 514,5 , 501,7 , 496,5 , 488,0 , 476,5 457,9 nm) . As 

intensidades das bandas Raman, medidas pelas áreas das bandas com 

um planimetro, do relativas à intensidade da banda em 806 cm-· do 

ciclohexano, usada, entso, como um padrão interno. 

Devido a razoável diferença da frequência da radiação 

espalhada da banda do padrão em relação a uma banda com 

des.locamento -. Raman, por exemplo, em 161 cm , algumas correçe5es 

tornam-se necessárias sobre os valores de intensidade. Em primeiro 

lugar, a própria dependAncia da intensidade Raman com a quarta 
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potência da frequência espalhada (pela eq. (11.1), vemos a 

9 • 
dependência com wLws ~ Ws ). Além desta, inclu1mos a dependência 

da sensibilidade da fotomultiplicadora e da fenda espectral 

efetiva com a frequência da radiação espalhada. Foi evitada uma 

reabsorção significativa da radiação espalhada posicionando-se o 

feixe do laser próximo à parede da cela rotatória. 

A mesma cela foi usada para obter o espectro de absorção 

eletrônico em um espectrofobômetro HP 8452-A acoplado a um 

microcomputador tipo PC. Como na seç~o anterior, usamos os 

programas descritos na seção V, os quais empregam o espectro de 

absorç~o digitalizado diretamente nas express~es do método de 

transformada. 
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Figura 

cn 
.c 
co 

IX.l. Espect.ro de absorç:lo 
ciclohexano. most.rando a ext.rapolaç~o 
mét.odo de t.ransformada (int.ensidade 
linhas vert.icais indicam as linhas 
espect.ros Raman. 

• . . : ...., 
C 

400 600 

de Til em soluç:lo em 
4 

da banda a ser empregada no 
em unidade ar bi t.r é.r i a) . As 
do laser de exc1t.aç:lo dos 

Figura IX . 2. Perfil de excit.aç~o Raman experiment.al (.) e 
calculado nas suposições padrões (----). eq. (IV.l). para o modo -1 
161 cm de Til ; ( .... ) a banda de absorç:lo da figo (IX.1) 4 

(int.ensidades em unidades arbit.ré.rias). 
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No entanto, antes de prosseguir com um modelo mais 

e laborado, deve-se investigar se os efeitos de temperatura no 

mé t odo de transformada não corrigirão os perfis calcul ados ainda 

dentro das suposições padrões ( eq. IV . l?), uma vez que a 

fr e quência do modo é apenas 161 
-1 

cm o f at.or de distri buiçã o 

térmica para o modo v , na temperatura ambiente , é <n > -
1 1M 

0 , 848 

I portanto , um valor significativo. 

Como mostrado por Chan e Page [32J. três condições 

tornam importantes os termos de maior ordem , formalmente 

necessários para T ~ O K frequência vibracional baixa (ou alta 

temperatura), deslocamento significativo da coordenada normal de 

equilibrio sob excitação eletrOnica (isto é, grande ~f) e uma 

banda de absorção com estrutura resolvida com espaçamentos pelo 

menos da ordem da frequência vibracional . O própio modo V 
1 

deve 

satisfazer também a segunda condição, pois a longa progressão 

vibracional no espectro Raman ressonante sugere um deslocamento 

considerável da curva de energia potencial do estado excitado ao 

longo do modo Vi ' bastando lembrar da interpretação do mecanismo 

do termo A da teoria de Albrecht (seção 11). Portanto, o Til .. é 

um exemplo onde consideramos o efeito de apenas uma das condições 

não satisfeitas, uma vez que a banda de absorção é completamente 

sem estrutura em solução de ciclohexano . 

Precisamos investigar, então, se os termos de maior 

ordem, como na equaç~o (IV.17), são importantes no formato de 

linha do perfil. No somatório em f' de (IV.17) consideramos apenas 

-i 
o próprio modo em 161 cm . Empregamos também o próximo termo da 
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expansão, o qual, para uma banda Raman fundamental, é o termo de 

quinta ordem, não mostrado em (IV . 13) [20,33] . Tais termos de 

maior ordem resultaram duas ordens de grandeza menores e, mesmo se 

fossem numericamente significativos, o formato de linha deles 

levaria o perfil teórico ainda para menor energia, ou seja, em 

sentido oposto do perfil experimental. 

De acordo com a discussão da referência [32], 05 termos 

de maior ordem podem ser ignorados porque uma das condições 

apontadas não foi satisfeita, a saber, a banda de absorção não 

apresenta uma estrutura resolvida, e os vários operadores de 

. A9 
desvio sucess~vos , ~ (wf,wf,,-wf')' praticamente cancelam esses 

termos . Portanto, podemos continuar empregando as expressões do 

método de transformada apenas com o termo de primeira ordem, e o 

sistema Til deve ser compreendido dentro de um modelo mais • 
elaborado que as suposiç~es pad~es . 

A possibilidade seguinte é considerar um desvio da 

frequência vibracional (w f ~ W f)' ou seja, em vez de ., g, 

valor da frequência vibracional do estado fundamental (161 

usar o 
-1 

cm ), 

introduz-se a frequência no estado excitado, a qual torna-se um 

parâmetro ajustável (eq. lV.4). Novamente, devido ao valor 

significativo do fator de distribuiç~o térmica «n,», precisamos 

considerar a forma mais exata de (IV.4), isto é, a express~o 

(IV.19). De fato, (IV.19) reduz-se à (IV.4) se <n,> ~ O e 16
f

l « 

1 [33] (lembrar que (IV.19) ainda é o termo de primeira ordem, 

isto é, em um modelo f1sico além das suposições pad~es, o fator 

<n,> complica as expres~es já no termo de primeira ordem). 
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Variando-se w 
e,f 

em relação a w 
g.f 

por valores 

fisicamente razoáveis praticamente não altera o perfil de v 
1 

da 

figura IX.2 Realmente, apenas na situação fisicamente 

inaceitável, em que w 
e.f 

-1 = 320 cm , o perfil teórico ajusta-se ao 

experimental. (Apesar de ser um resultado descartado, é 

interessante assinalar que esse ajuste do perfil teórico só é 

obtido com a expressão completa (IV.19), e a eq. (IV.4) resulta 

num formato de linha bem diferente). Valores razoáveis para 

também não melhoram o perfil das bandas 21.1 e 31.1 
1 1 

w 
e,f 

cujas 

express~es generalizadas, como a (IV.19) para a fundamental, 

encontram-se discutidas na literatura [31,33] (a versão 

simplificada, como a (IV.4) para 1.1 
1 

, é a eq. IV.15). De fato, em 

vez de optar por variaç~es tão exageradas da frequência 

vibracional, veremos a seguir um modelo flsico muito mais 

razoável, capaz de reproduzir simultaneamente o formato e as 

intensidades relativas dos vários perfis. 

o perfil teórico satisfatório da fundamental Stokes 

I (w) 
V L 

1 

foi alcançado quando introduzimos uma pequena 

contribuição do acoplamento Dão-Condon (fig. IX.3). Na equação 

(IV. 6) usamos os pari.metros na proporçl:o m16S./~ 16S. = 0,055 mas 

-1 
com we,t = w

9
., = w, = 161 cm (isto é, a eq. (VII!.1) da seção 

anterior) [35,40]: 

11.1 (w L ) = ( < n, ) + 1) I -~, [ (j> ( W L) - (j> ( W L - W ,) ] + 
1 

(IX. 1) . 

+ 
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As express~es necessárias para o cálculo de perfis de bandas 

harmónicas, no modelo em que há simultaneamente o acoplamento tipo 

Condon (acoplamento vibrOnico linear, ~r) e o acoplamento 

não-Condon linear (mr ), merecem alguns comentários especificos. 

As equaç~es do método de transformada com a inclusão de 

acoplamento não-Condon estão explicitas na literatura apenas para 

os casos de v~ [34J, 2Vi [44J e -vi [24J. A equação para uma banda 

de combinação é apresentada por Cable e Albrecht [44], mas não é 

mostrada a sua dedução. De acordo com essa referência, o perfil de 

uma banda de combinação de modos totalmente simétricos f e f' é 

dada por : 

I R (wL ) = ( 1 - O, 56
ff

, ) ( <nf > + 1 ) ( <nf ' > + 1 ) 
(IX. 2) , 

~ f~ f' [t!>(WL ) - t!>(w -W ) - t!>(WL-W
f
,) + t!> (w -W -W ) -

L f L f f' 

e fmf , [t!>(W
L

) + ,/>(w -w ) - ,/>(wL-w
f
,) - t!> (w -w -w ) -L f L f f' 

mf~f ' [t!>(W
L

) - t!>(w -W ) L f 
+ ,/>(wL-w

f
,) - ,/>(w -W -W ) 

L f r' 1
2 

onde 6
ff

, = O se f ,t f', e 6
ff

, = 1 se f = f', isto é, o caso da 

primeira harmOnica (2v~); 

(IX . 13) . 

+ 
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Lu e Page [59], desenvolveram o formalismo de 

correlatores de tempo para tratar bandas harmônicas por cálculos 

modelos, incluindo o acoplamento n~o-Condon linear. No entanto, 

não foi efetuada a união das expressões para a intensidade Raman e 

de absorção, a qual geraria o método de transformada. No apêndice 

11, então, partindo deste formalismo, confirmamos a eq. (IX.3). 

Exemplificamos a aplicação de (IX.2) no perfil da banda de 

-t 
combinação (900 + 1400 em ) do azuleno. O resultado desse cálculo 

(fig . IX.4), aqui obtido pelo método de transformada, é idêntico 

ao obtido pelo formalismo de correlatores de tempo de Lu e Page 

[59]. 

A referência [44J sugere um meio de se obter a eq. 

(IX.2) de uma forma análoga à situação nas suposiç~es padrões. Nas 

suposições padrões, a eq. (IV.14) para 2v é o resultado de duas 
t 

A 

aplicações sucessivas do operador â(w
f
), como definido em (IV.2), 

sobre a função ~(w ). Isto é analiticamente correto 
L 

desde que 

consideremos s6 o termo de primeira ordem (20]. Em verdade, mesmo 

com a variação da frequéncia vibracional no estado eletrOnico 

excitado, mostra-se que o perfil de uma banda Raman nv pode ser 
1 

An 
calculado com a express~o simplificada à (w ,>~(W ) , eq. _.. L (IV.15) 

(31,33]. 

Definindo o operador p(w,> como 

(IX. 4) , 

= 
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a expressão (IV . 6) para V 
i 

(com W 
e,r = Wg,r) é simplesmente 

sucessivas, 

" " p(wr)p(wr , )~(wL) , resulta exatamente o termo dentro do nr6dulo 

quadrado de (IX.2), desde que termos com sejam ignorados, 

uma vez que mr é numericamente pequeno. 
1\ 

Em suma, n aplicaç~es sucessivas de p(wr ) sobre ~(wL) 

como definido em (IX.4), resultaria no perfil da banda Raman nv 
i 

(ver o apêndice 11). Portanto, no presente trabalho propomos a 

express~o do método de transformada abaixo para o cálculo do 

perfil da segunda harmOnica (3v
i

) de um modo totalmente simétrico, 

com acoplamento n~o-Condon inclui do: 

= 

+ 

(IX. 5) . 

A figura (IX.3) mostra, junto com o perfil de V 
i 

e os 

dados experimentais, o perfil da banda 2v • 
(IX.6) está o perfil de 3v • (eq . IX. 5). 

(eq. IX. 3). Na figo 

o perfil da banda 

fundamental anti-Stokes (-v) é mostrado na figura (IX.5), como 
1 

calculado pela equaç.o (IV.16) [24] . Todos os perfis foram 

calculados com os mesmos parâmetros, como será discutido em 
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detalhes abaixo. 

A figura (IX.5) apresenta conjuntamente o perfil da 

fundamental Stokes e anti-Stokes para efeito de comparação das 

intensidades relativas, de acordo com os perfis experimentais. 

Como veremos a seguir, as intensidades relativas são muito 

importantes na presente análise e, por isso, devemos lembrar que 

na eq . (IV.16) para -v , o fator multiplicativo relacionado à 
1 

distribuição térmica é apenas <n
f
>, e não «n

f
> + 1) [20]: 

I (w) 
-v L 

1 
= 

+ 

• 
(IX. 6) . 

Dentro das suposiç~es pad~es, a expressão para -2v 
1 

estâ disponivel na literatura [20] mas não quando m
f 

é 

considerado. como no presente caso . Propomos. então, a expressão 

+ 

(IX. 7) , 

a qual é obtida da mesma forma que (IX.3). isto é, usando-se duas 
1\ 

vezes o operador p(w
f
> • mas agora definido como 
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de acordo com a operaç~o contida em (IX.6). O resultado da 

aplicaç~o de (IX.7) para o perfil da banda -2v
1 

do Til. é mostrado 

na figura (IX.7), junto com o perfil experimental. 

Na sequência de (IX.5), podemos chegar às equaç~es para 

4v
1 

e 6v
1 

' cujos perfis experimentais também foram obtidos. No 

entanto, os perfis calculados apresentam-se muito estruturados, 

certamente devido à ocorrência de vArios termos 

Infelizmente, isto tornou imposslvel o ajuste do perfil te6rico 

com o experimental das harmOnuicas 4v
i 

e 6V1. 

A existência do acoplamento não-Condon, formalmente 

acarreta o acoplamento vibrOnico quadrãtico, isto é, o desvio de 

frequência e/ou a rotação Duschinsky [84,85]. 

Podemos facilmente testar a influência da ~riaçã~ da frequência 

vibracional para o perfil de v : simplesmente variando-se o valor 
1 

da frequência vibracional, em torno de 161 
-1 

cm J por valores 

razoáveis, pelo mesmo programa empregado no cálculo acima (eq. 

IV.6). Variaç~es significativas de ~.J nlo produziram alteraç~es 

vislveis no perfil de v mostrado na figura IX.3. 
1 

Podemos imaginar que o perfil de outra banda seja mais 

sensivel à variação da frequ6ncia vibracional, e possa revelar o 

melhor valor para ~ r . No entanto, encontra-se na literatura a •• 
expressão do m*todo de transformada com a inclusão simultAnea de 

~ r J mr e ~ •. r apenas para a fundamental Stokes [35] Portanto, 
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precisamos deduzir uma nova equação e, nesse sentido, optamos por 

generalizar a equação para a fundamental anti-Stokes, eq. (IX.6). 

Assim, novamente partindo do formalismo de correlatores 

de tempo, introduzimos em (IX.6) o valor da frequência vibracional 

do estado excitado. O resultado dessa dedução, mostrada no 

apêndice 111, revela que, para a fundamental anti-Stokes, não 

basta trocar wr (= W r) por W r (veja que, para a fundamental 
g. -. 

Stokes, a eq. (IX.i) torna-se a (IV.6) simplesmente trocando w
f 

por W ,além de uma renormalização dos parâmetros ~f e mr ). A _.r 
equação obtida no Apêndice 111 é: 

I (w) -v L 
i 

+ 

= 
RR I -~ [_(w +w ) - _(w -(w ,-w f»~ ] + f L g.f L _. g. 

(IX. 8) . 

[ f/J(w +w ,) 
L g. + 

A equação acima, então, é uma proposta de generalização da equação 

encontrada na referência [24], para a fundamental anti-Stokes. De 

fato, fazendo-se w , = w , = w, • identifica-se a eq.(IX.8) com 
-. g. 

a (IX.S). Pelo perfil de -vi' de acordo com (IX.8), também não 

detectamos alteraç~es significativas do perfil teórico quando 

variamos ~.# . Nesse sentido, concluimos que w .. _.r 
-t 

161 cm . 
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es~o na mesma escala. Assim, ajustando-se agora as intensidades 

relativas, podemos obter o valor absoluto para ~ 
161 

desde 

mantenhamos a proporção m!< = 0,055 
161 161 

Os perfis teóricos 

que 

com 

as intensidades ajustadas, já mostrados nas figuras anteriores, 

resultam em (161 = 3,7 ± 0,1 (então, m
161 

= 0,2035), ou seja. uma 

incerteza menor que 3 %. (Apenas a comparação da intensidade da 

banda v com a 3v resulta num valor significativamente 
1 1 

menor, 

is to é , ( = 3,1 
161 

o qual não foi considerado). Portanto, dentro 

desta incerteza, as alterações das intensidades relativas são 

pouco visiveis. 

Na seção VIII, como tratamos com diferentes modos 

normais,o máximo que obtivemos foi a relação entre os vários ~f e, 

consequentemente, entre os deslocamentos das coordenadas de 

equilibrio sob excitação eletrônica . Sem o cálculo simultâneo do 

perfil de uma harmOnica, ou uma banda de combinação, o método de 

valores transformada só fornece os valores relativos dos <f' Os 

absolutos poderiam ser obtidos apenas com um cálculo modelo, onde 

todos os parâmetros são usados conjuntamente para calcular o 

perfil de um dado modo. (Isto poderia ser feito através do 

formalismo do tempo apresentado na seção III.3). No caso do Til 
4 

onde são disponiveis vários perfis, todos relacionados ao mesmo 

modo de estiramento Ti - I , apenas um valor de ( resulta nas 
161 

intensidades relativas obtidas experimentalmente. Isto é, se o 

parâmetro <161 é maior ou menor que 3,7 ± 0,1 as intensidades 

relativas dos vários perfis calculados não se ajustam com o 

experimental, embora o formato de linha de cada perfil continue em 
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6tima concordância, pois este é dado apenas pela relação 

= 0,055 ± 0,005 . 

o acoplamento tipo Condon, ~f é um parâmetro 

adimensional que quantifica o deslocamento da coordenada normal de 

equillbrio sob excitação eletrOnica. Como chegamos ao seu valor 

absoluto, podemos obter o valor absoluto do deslocamento em 

unidades de distância (6r ). Além disso, se consideramos que a 

descrição do modo v é 
1 

puramente o estiramento totalmente 

simétrico Ti - I , podemos relacioná-lo à variação da distância de 

equillbrio da ligação Ti - I (6Ti - I ) 

[15,29,33,86]: 

= 

onde M
I 

é a massa do iodo. 

A relação necessária é 

• 
(IX. 9) , 

A variação obtida da distância de equillbrio Ti - I sob 

excitação eletrOnica é 6 TiI • 
= 0,105 

variação de 4 % sobre a distância Ti 

A Isto representa uma 

I no estado eletrOnico 

fundamental (2,61 A, [82]). O único c.lculo para o Til. encontrado 

na literatura, concluiu que 6 Ti - 1 = 0,078 A [83]. No entanto, 

naquele trabalho nSo foram calculados os perfis Raman ressonante, 

mas apenas as intensidades relativas de bandas harmOnicas dentro 

de um espectro Raman, para algumas radiaç~es do laser de 

excitaç~o. Foi assumido um mecanismo de Franck-Condon para a 

intensificação ressonante e a frequência vibracional no estado 

eletrônico excitado foi considerada = 145 -1 
cm [83]. No 

presente trabalho, tal frequência nSo resultou em melhores perfis 
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teóricos. 

A compreen~o da distorção da geometria molecular no 

estado eletrônico excitado é um dos objetivos finais de um cálculo 

de perfis de excitação Raman [29]. Neste sentido, o presente 

trabalho revelou o TiI como um excelente exemplo. ~ interessante • 
concluir esse estudo relacionando os resultados aqui alcançados 

com informaç~es conhecidas a respeito dos estados excitados deste 

sistema ou de espécies análogas. 

A variação da distância de equillbrio Ti - I no estado 

eletrônico excitado ressonante é 0,105 A. Mas esta variação pode 

ser tanto um aumento como uma diminuiç~o da distAncia da liaaç~o, 

isto é, foi obtido o valor absoluto do parâmetro ~f a menos de seu 

sinal. Isto deve ser inferido a partir de considerações sobre os 

orbitais envolvidos na transição eletrOnica em quest~o. (Mesmo com 

os cálculos modelos do formalismo do tempo, onde ~t de todos os 

modos ~o usados concomitantemente, a mesma ambiguidade prevalece. 

Isto ocorre porque a intensidade Raman é dada pelo módulo quadrado 

das expressões, seja no formalismo do tempo (seç~o 111.3) ou no 

método de transformada). 

-~ A banda de absorç~o do Til. centrada em 19600 cm (514 

nm) refere-se a uma transiç~o de transferência de carga 

no sentido ligante-metal (LMeT), uma vez que titAnio (IV) • um 

10n dO . O diagrama abaixo mostra as energias relativas dos 

orbitais moleculares para um 10n tetra.drico gen.rico , 

(onde X • um halOgênio), [87]: 
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(no IJ P 

'2 
(n .OS ti, 

P 

P 

S 

A transição eletrónica em ressonância estudada no Til .. 
refere-se a transição de um elétron de um orbital não ligante lt 

1 

para um orbital anti-ligante 2e Trata-se, então, de uma 

transição permitida por dipolo elétrico, [87] 

Portanto, como estâ sendo populado um orbital anti-ligante, a 

variação da distância de equillbrio Ti - I no estado excitado 

significa um aumento da distância desta ligação, em relação ao 

estado eletrónico fundamental. 

o cálculo dos perfis mostrou também a existência de um 

acoplamento não-Condon para o modo v . Como mostrado no capitulo 
1 
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lI, a dependência do momento de transiç.o eletrOnico com a 

coordenada normal, a qual é quantificada por mr pode ser 

relacionada com o acoplamento vibrOnico do tipo Herzberg-Teller. O 

modo normal, então, é responsável pelo acoplamento do estado 

ressonante com outro estado eletrOnico excitado (eq. II.6). Mas, 

como no caso do Til o modo v é um modo totalmente simétrico, ele 
• 1 

s6 pode acoplar estados da mesma simetria. Se o estado ressonante 

1 
é T

2 
' a presença do parâmetro 11\ no cálculo dos perfis necessita 

1 de outro estado T
2 

pr6ximo em energia. 

As outras duas bandas observadas no espectro de absorç.o 

do TiI. localizam-se em 25000 cm-t (400 nm) e 27800 cm-t (359 nm). 

As atribuiçe5es poss1 veis s.o 1t 4tz e 3tz 2e 
t 

respectivamente, e a diferença de energia com a banda no vis! vel 

1t 4tz seja a banda em 27800 
-1 

( diferença de sugere que - cm a 
1 

-1 aproximadamente 8000 cm seria, entl:o, o valor de 10Dq) . Seja 

qual for a atribuiç~o, essas bandas de absorç.o também se referem 

à transições permitidas lA _ l
T [87]. Portanto, a presença do 

t 2 

acoplamento n.o-Condon, isto é, o acoplamento vibrOnico tipo 

Herzberg-Teller (ou o termo B de Albrecht) J para o modo de 

estiramento totalmente simétrico do TiI • , está coerente com a 

existência de outro estado excitado próximo em energia; e da mesma 

espécie de simetria que o estado eletrOnico ressonante. 
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IX . 4. CONCLUSXO. 

Este estudo detalhado dos perfis de excitaç~o Raman do 

Til ,em solução de ciclohexano, mostrou a aplicação do método de • 
transformada em um novo sistema, além de exigir algumas equações 

não encontradas na literatura. As novas expressões apresentadas 

nesta seção se referem a perfis de bandas harmOnicas (ou bandas de 

combinação) acima de 2vr com acoplamento não-Condon 

inclu1do no modelo, e perfis de bandas fundamentais anti-stokes, 

com a inclusão simultânea de mr e variação da 

vibracional no estado eletrOnico excitado (w ~ ~ w r)' 
-.. 9· 

frequência 

Foram calculados os perfis das bandas Raman Stokes v 
1 

2v e 3v e anti -Stokes -v e -2v todas referentes ao modo de 
1 1 1 1 ' 

estiramento totalmente simétrico Ti I 

vibracional observada no espectro Raman é 161 

cuja 

-1 
cm 

frequência 

Apesar da 

baixa frequência vibracional desse modo, mostramos que os efeitos 

de T ~ O K no método de transformada podem ser ignorados neste 

caso. Esses cinco perfis foram reproduzidos com um único parâmetro 

ajustável, a saber, a relação entre acoplamento não-Condon e 

acoplamento tipo Condon, m /~ = 0,055 ± 0,005 . 
tdi 1di 

o ajuste das intensidades relativas entre os vários 

perfis calculados, de acordo com as intensidades experimentais, 

revelou o valor absoluto dos parâmetros: ~ 1di = 3,7 ± 0,1 e, 

então, m = 0,2035. :te'" Sendo o modo normal V 
1 

o resultado do 

estiramento simétrico das ligaç~es Ti I o parâmetro 

adimensional ~tdi foi relacionado à variação da distância de 
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A~NDlCE I. O MeTODO DE TRANSFORMADA PARA UM ELEMENTO GEN~RICO 
DO TENSOR DE POLARIZABILIDADE. 

a 
pc 

Neste apêndice, partindo do formalismo de correlatores 

de tempo [35,40,41,57], ampliamos o método de transformada para 

aplicá-lo a um elemento não-diagonal a 
pc 

do tensor de 

polarizabilidade (p e o 510 x, y ou z). Uma vez calculado cada 

componente a pelas expressões derivadas abaixo, o perfil é dado pc 

pela combinação destes de acordo com os invariantes de Placzek 

mostrados na seção VI. 

Precisamos encontrar no desenvolvimento dos citados 

trabalhos o momento em que os indices de coordenadas são 

eliminados. A principal referência utilizada no presente trabalho 

é a referência [41], cujas expressões completas, infelizmente, não 

encontram-se todas publicadas. Sempre que possivel, faremos 

referência a equações encontradas em artigos. O ponto ao qual 

devemos retornar é a passagem da equação (2.46) para a eq. (2.63) 

da referência [41], onde começa-se a considerar apenas um elemento 

diagonal do tensor de polarizabilidade, ou seja, simplesmente a. 

Portanto, retomamos os termos ry(t) e Pr(t) das equações 

(6) e (8) da ref. [35], respectivamente, e os generalizamos (esta 

generalização é evidente a partir da eq. (2.46) da ref. [41]): 

(AI.1) e 
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Pr,pc (t) 
o = Pr (t) + [ ~ P (t)~ O' (t) + 

(AI. 2) . 

. { l! (t)~p(t) mO' + 

Nas equaç~es acima, para a dedução do método de 

transformada não será considerado o acoplamento não-Condon 

quadrático [57] , da mesma forma como na ref. [35] . Isto é, o 

modelo fisico que estamos considerando inclui o acoplamento 

não-Condon linear (m
r
), o acoplamento vibr6nico linear (~r) e 

quadrático (w ~ w e Rrf' ~ O) para o modo f (ver a seç~o e.r g.f 

IV). Neste modelo, as funç~es ryo(t) e pO(t) são as mesmas dadas 

nas eqs. (6) e (8) da ref . [35]. Na eq. (8), uma vez que não há os 

indices p e 0', o produto ~(t).m foi posto em evidência, e 

introduziu-se a função W(t) = B+(t) + B (t), (a definição de B±(t) 

encontra-se na eq. (2.54) da ref. [41]) . A barra sob um simbolo 

significa que trata-se de uma matriz, e a notação { ... ~r indica o 

componente relacionado ao modo normal f. 

Então, precisamos redefinir apenas: 

= 1 + 

= 

,.J 

mp U(t).I 

m 
-Cf 

(AI.3) e 

(AI. 4) , 

onde as matrizes Q(t) e P+(t) são dadas também na eq. (6) de [35], 

e o s1mbolo - indica a matriz inversa. Portanto, os indices de 

coordenadas p e Cf, isto é, x, Y ou z, surgem nos componentes do 

acoplamento não-Condon, uma vez que este refere-se a variação com 
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a coordenada normal do momento de transição eletrOnico, o qual 

possui três componentes. 

~ a função Pr (t), dada por (AI.2). que contém as 
,pc 

operaç~es que, aplicadas ao correlator de absorç~o, resulta no 

componente o relacionado à transiç~o Raman fundamental do modo 
pc 

f. Então, de Pr (t) originar-se-á o operador a ser aplicado à ,pc 

função ~(wL)' dada por (IV.3), ou seja, o próprio método de 

transformada [35]. Portanto, seguiremos aqui os mesmos passos para 

alterar a expressão (AI.2) até sua forma final. 

A expansão (10) da ref. [35] é generalizada para: 

(AI. 5) , 

onde também ignoramos contribuiç~es de segunda ou maiores ordens 

nos coeficientes de acoplamento n~o-Condon. Explicitando as 

matrizes pO(t), B+(t) eji (t), a express~o análoga à eq. (3) da 

ref. [40], com o acoplamento não-Condon incluldo, é: 

Pr,pc(t) = 

+ 

2(w )uz (1 + <n
r
»-1 

9.r 

+ [ ::. (t) [1 - 8(-t) -

+ [ -f (t) LI - 8(-t)] -

(AI. 6) . 

r 

As matrizes 1-(t) foram definidas na eq. (6) da ref. [35], 1 é a 
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matriz identidade e e(-t) = exp(-it~e) 
e justamente a função e(-t) responsável pela forma de 

operador de desvio caracter1stico do método de transformada (ver, 

por exemplo, a eq . IV.i). O fator exp(-itw ) 
-e 

é escrito como o 

operador ~(we,f) , o qual, quando aplicado sobre ~(wL)' resulta no 

desvio ~(wL - we,r)' Com isso, a própria função Pr.PC(t) torna-se 
1\ 

um operador, Pr (t), a ser aplicado na parte comum tanto ao ,pc 

correlator Raman como ao de absorção (esta é a parte identificada 

como ~(wL) e que também contém a função ry(t» [35]. 

Introduzindo-se em (AI.S) a matriz com os operadores de 

desvio, â(w ) , assim como a forma exp11cita de ~+(t) e 1- (t), 
e 

além de lembrar a definição do fator de distribuição térmica <nr >, 

dada em (IV.18) (l/kT = ~), obtemos a eq. (3.17) da ref. [41], 

agora generalizada: 
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= w 
g,f 

R exp(-~w ) ô(-w ) R 
-g - -9 

R W 1/2 m 
- -9 -p 

1/2 -R i 2 . 

" + - ~(w )w ] R exp(-~w ) R 
- - - - -9 

.. - + -1 
[~(~e)~ - ~ ] [I - â(w )] - --. - A + 

[~ + ~(~e)~ ] . 

-to [ _I + ... ( ) ] ~ ~. 
R W t./2 

- -9 

(AI. 7) . 

t 

Seguindo os passos da referência [41], também consideramos 

primeiro o caso onde nXo hâ mistura de modos e , depois, inclui mos 

a matriz de mistura de modos. 
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MODOS COM DESLOCAMENTO DE FREQU~NCIA (we,r ~ 

~O-CONDON LINEAR (mr ). 

W r) 9, 
E ACOPLAMENTO 

Se não hà mistura de modos, temos que R = I, ou seja, 

todas as matrizes dentro do termo [ .. ']r da eq. (AI.7) são 

diagonais. Consequentemente, o componente f contém apenas os 

parâmetros do modo normal f. A eq. (AI.7) simplifica-se para: 

A -~ .. A _ •• " + ê +] Pr,pa( t) = 8 r + (1/2) m [8r + r r,p r 

(AI. 8) , 

•• " + ê +] + (1/2) m [-8 r,O' r r 
• 

onde a renormalização dos parâmetros ~r·· e mr•• foi definida em 

(IV.5) e (IV.?), respectivamente. A expressão acima é uma simples 

generalização da eq. (11) da ref. [35], e, de fato, para ela se 

•• reduz caso mr ,p 
•• = ~.O' •• = ~ Os termos 

1\ + 
8-

r foram definidos 

" na eq. (12) da mesma referência, e, aqui, introduzimos 8 r , que 

apresenta uma forma muito semelhante: 

(AI.9) , 

A 

+ <n> [1 - O'(tI> - ti> )] 
r -,I 9.' 

onde o parâmetro ô, mede o desvio da frequência vibracional, e foi 

definido em (IV.20). 

Na situaç.o comum em que nao hã uma populaç~o térmica 
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significativa de n1 veis vibracionais excitados no estado 

eletrOnico fundamental, temos que <nr > ~ O. Além disso, se o 

variaç~o de frequência é pequena (16rl « 1), basta considerar o 

primeiro termo na expans~o do denominador de (AI.9), como efetuado 

na eq. (18) da ref. [35]. A eq. (AI.8) é simplificada para: 

Pf,pa(t) = - 't. r
RR 

[1 - ;(We,r)] + 

= 

+ (1/2) 

+ (1/2) 

RR 
m r,p 

Itll 
m f,O' 

- 't, RR [1 - ; ( W ) ] 
r e,r 

A A 

[1 - O' (w e,r) + 1 + O' (w e,r ) ] + 

~ ~ 

[O'(we,r) - 1 + 1 + O'(we,f)] 

(AI.10). 

+ + 
RR .. 

m O'(w) 
f ,O' e,r 

Portanto, o componente a do tensor de polarizabilidade 
pa 

é dado pela aplicação deste operador sobre a função ~(w ) : 
L 

1\ 
- ~ RR Ct = Pr,pa( t) ~(w ) = [~(wL) - <p(w - w )] + pa L r L e,r 

(AI.!!). 

+ 
RR <p(W ) RR <p(W - W ) m + mr,O' f,p L L e,f 

e evidente que a express50 acima é uma generalização da 

prévia eq. (IV.6). Naquele caso, o perfil Raman é calculado 

diretamente pelo seu módulo quadrado, pois considerava-se um s6 

elemento diagonal Ct diferente de zero. Agora, os vários elementos 

como calculados por (AI.!!), são introduzidos nos 
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invariantes de Placzek, pelos quais tanto o perfil Raman como a 

curva de dispers~o da razão de depolarizaç~o s~o calculados (eqs. 

VI.2 a VI. 5) . 

Devemos notar que no correlator Raman está presente a 

função n (t), como dada por (AI.1), enquanto que no correlator de 
pc 

absorção encontra-se n (t), como pode ser visto na eq. (2.59) da 
PP 

ref. 41). Nesse sentido, apenas se m 
f,p = o no correlator de 

absorção, temos que n (t) = nO(t) e, então a expressão para a 
PP 

absorção estaria incluida no correlator Raman, o qual ainda possui 

a função Pr (t). Em outras palavras, devemos assumir que o ,pc 

espectro de absorç~o não contém o acoplamento não-Condon, isto é, 

está na aproximação de Franck-Condon, para que seja possivel a 

relação formalmente exata entre o correlator Raman e o correlator 

de absorção. 

Este ponto também foi notado por Stallard et. al [24], o 

qual chegou a mesma eq. (AI.ll), mas não utilizando o formalismo 

do tempo (foi empregado o procedimento mostrado na seção III.2, 

onde são usadas relaç~es de recorrência para as integrais de 

recobrimento de auto-funç~es do oscilador harmOnico). De fato, 

apesar das diferentes notaç~es, vemos que a eq. (AI. 11) é idêntica 

à eq. ( 11) da ref. [ 24] . 

Finalmente, lembramos que dentro dos fatores meramente 

multiplicativos, que ignoramos em todas as express~es mostradas 

para o método de transformada, estão inclui dos os momentos de 

transição eletrônico. Assim, para o elemento apc em (AI.11), está 
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presente o fator multiplicativo (~P)9.o(~O).9° (ver, por 

exemplo, a eq. (4) da rei. [31]) . Para o estudo de modos 

n~o-totalmente simétricos, torna-se indispensável mantê-los 

explicitamente, o que é feito na seção VI.2, onde, portanto, a 

equação (VI. 10) é a própria (AI.ll) aqui obtida . 
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MtTODO DE TRANSFORMADA COM MUDANÇA NA COMPOSIÇÃO DOS MODOS NO 

ESTADO ELETRONICO EXCITADO. 

Como mencionado acima, na ref. [24] encontra-se a mesma 

eq. (AI.ll) derivada por outro formalismo, mas a generalizaç~o 

desta para incluir a matriz de rotação das coordenadas normais não 

encontra-se na literatura. Adotamos aqui o mesmo esquema usado 

para derivar (AI.ll), isto é, partimos de (AI.7) e seguimos os 

mesmos passos das referências [40] e [41], apenas com as 

expressões mais gerais onde os indices de coordenadas não foram 

omitidos. 

Aplicamos a mesma suposiç~o como nestas referências, a 

saber, os modos envolvidos na mistura possuem as frequéncias 

suficientemente altas para que (n
f
> ~ O e eXP(-~g) ~ o. 

aproximaç~o, a eq. (AI.7) torna-se: 

Nesta 

= 
to/2 .. .. - + -1 " 

w R I i - 2 (q(~.)~ + ~) [! - ~(~.)]. 
g.l 

-to 3/2 ~ .w R w 
- --g 

+ 1\ - + -1 " [ (- [q (w)w - w ]) [I - O" (w )] + - -. - - - --
A - + -1 A - + -1 A 

+ (~(~.)~ + ~) L! - O" (~ ) ] + (ê (~. )w + w ) [1. + ~ (~ )] ]. 

+ 

R W to/2 

-~ 
+ A - + -1 " [ (q (w)w + w ) [I - O" (w )] --- - ---
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a qual é a generalizaç~o da eq. (8) da ref. 40. As expans~es 

realizadas nos denominadores desta equaç~o s~o repetidas para a 

forma mais geral (AI.12) . Efetuando-se as mesma operaç~es 

indicadas naquela referência, (AI.12) reduz-se para: 

= 

+ 
W 

g,r 

W f' 9. 

Ô (w. ,f' )] 

+ RR A l 
~ , .0 o ( W •• r J) ] r 

+ 

(AI.13), 

d â t 
fÇ RR RR 

on e os par me ros ... r e mr•p 
Slo as renormalizaç~es 

gerais definidas em (IV. 10) e (IV.ll). 

mais 

• 

Portanto, o operador da eq. (AI.13), quando aplicado à 

função ~(wL)' resulta na generalização da prévia (IV.9), agora 

válida para um elemento genérico apc . As mesma observaç~es dadas 

para a eq. (AI.ll) são igualmente válidas para (AI.13), a qual é 

reproduzida na seção principal como a eq. (VI.ll). 
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APtNDICE II. o ~TODO DE TRANSFORMADA PARA A PRIMEIRA HARMONICA DE 

UM MODO TOTALMENTE SIM~TRICO, COM A INCLUSÃO DE ACOPLAMENTO 

NAO-CONDON LINEAR. 

Neste apêndice, utilizamos o mesmo formalismo de 

correlatores de tempo [41,59], discutido em detalhes no apêndice 

l, para derivar a express~o do método de transformada para o 

perfil de uma banda Raman harmônica do modo normal f (2v r ), quando 

o acoplamento n~o-Condon (mr ) é inclui do no modelo. Precisamos 

apenas mostrar que as expressões apresentadas na ref. [59], de 

fato, geram a eq. (rX.3) do método de transformada. 

A despeito de fatores meramente multiplicativos, a 

diferença entre as equações do formalismo de correlatores de tempo 

para a banda Raman fundamental e harmônica reside na função Pr(t), 

1\ 
a qual, na forma de operador, Pr(t), é aplicada sobre a função 

~(wL)' gerando o método de transformada. Isto foi detalhado no 

apêndice r, e uma forma final de Pr(t) encontra-se na eq. (AI. 10), 

mas, aqui, não consideramos os indices de coordenadas x, y e z. 

No caso da primeira harmOnica do modo f, em vez de 

Pr (t), a função necessâria, dada na eq. (6) da rei. [59J, é: 

(AI. 11) . 

o indice nc significa no limite de acoplamento não-Condon, ou 

seja, s6 é considerado no modelo fisico o acoplamento vibrónico 
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linear ({r) e o acoplamento não-Condon linear (mr ), mas não o 

acoplamento vibrOnico quadrático (ou seja, W = W = 
e.f g.f 

e não 

há mistura de modos). 

nc 
A funç~o Pr (t) é a mesma que ocorre na express~o para 

o perfil da banda Raman fundamental. Dentro das mesmas suposições 

que resultaram em (AI. 10), isto é, como na eq. (18) de [35], ela é 

dada por: 

= ~ r [ exp ( - i twr ) - 1 ] 

(AII.2). 

+ ny [ exp (- i t wr ) + 1 ] 

nc nc 2 
Pr (t) Pr (t) = ~r [1 - 2exp(-itwr ) + eXP(-2itwr )] + 

+ 

Devido ao valor numericamente pequeno de mr em relação a 

(AII.3) . 

F 
.... r o 

último termo da equaç~o acima pode ser ignorado, assim como a 

funç~o Trr(t) da eq. (AI!.l), porque, pela sua definição, ela 

2 também contém o fator mr [59] 

= 2 2 -1 J 
lDw- [Y' (t) + ( t ) ] 1 2 . exp ( - i tw r ) 

(AII.4). 

Na definiç~o de Trr{t) acima, aparecem as funç~es já conhecidas do 

apêndice I . 
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Portanto, o formalismo de correlatores de tempo mostra 

que o perfil da banda Raman 2v
f 

é dado pelo método de transformada 

por uma aplicação sucessiva de 
A ne 
Pr (t) sobre 4>(w

L
) . Esta é 

exatamente a proposta colocada na seção IX . De fato, como vimos no 

apêndice I, a forma de operador Prne (t) é obtida quando exp ( - i"twr ) 
,.. 

é escrito como o operador de desvio o(wr ) . Então, ignorando o 

terceiro termo de (AII.3), obtemos: 

(AlI. 5) . 

" nc 1\ ne 
Pr (t) Pr (t) = 

Quando aplicamos (AII.5) em ~(wL)' obtemos a eq. (IX . 3), onde os 

fatores fora do módulo quadrado são conhecidos da ref . [59] . 
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APeNDICE 111. O METOno DE TRANSFORMADA PARA UMA BANDA RAMAN 

FUNDAMENTAL ANTI-STOKES, COM A INCLUS~O DA VARIAÇ~O DA FREQU~NCIA 

VIBRACIONAL. 

Neste apêndice, obtemos a express~o do método de 

transformada para o perfil de uma banda fundamental anti-Stokes, 

com a inclusão simultânea de acoplamento não-Condon linear 

acoplamento vibrónico linear (~f) e variaç~o da frequência 

vibracional (w r 1fI. w f). A express~o aqui derivada é uma 
e. g. 

generalização da eq . (11) obtida por Stallard et. alo [24], uma 

vez que não foi considerado o desvio de frequência naquele 

trabalho (na ref. [24] nlo foi empregado o formalismo do tempo, 

mas o procedimento apresentado na seção 111.2). O esquema que 

adotamos neste apêndice é muito semelhante ao usado no apêndice I, 

ou seja empregamos o formalismo de correlatores de tempo 

orientando-o para a dedução do método de transformada no caso 

desejado. (Infelizmente, poucas das equaç~es necessárias mostradas 

na ref. [41] aparecem explicitas em artigos). 

O momento em que desviamos das deduç~es da literatura é 

um pouco mais anterior ao ponto de partida do apêndice I. Na 

equaçXo para o correlator Raman, eq. (2.39) da ref. [41], em vez 

de tomar o primeiro termo, o qual gera a expressão para a 

fundamental Stokes, usamos agora o segundo termo, o qual refere-se 

ao componente anti-Stokes. Este mesmo ponto ocorre na eq. (55) da 

ref. [31], onde n-o é considerado o acoplamento ~o-Condon. Isto 
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altera a definiç~o da matriz B (t,s) 
li 

definida por ( 2.43) de 

[ 41], a qual encontramos também no apêndice I numa forma mais 

desenvolvida . O indice e denota o estado eletrônico excitado le> . 

No presente caso de uma banda anti-Stokes, ela será redefinida 

como : 

AS 
1?~ ( t , s) - fl ds. exp(-i(s.-t)~_) ~~(t,S.,5) 

... .. ':I - Ao. 

(AIII.1) , 

° 

onde a matriz K (t,s ,5) é dada pela eq. (C.17) da ref. [41], e é 
-8 1 

semelhante à eq . AS 
(51) de [31] . A única diferença entre B (t,s) e -. 

a prévia B (t,s) é o sinal na exponencial. - . 
A importância da matriz B (t,s) consiste em que ela está 

8 

presente na funç~o Pr(t), como vimos no apêndice I (eq. AI. 2), 

além do que, Pro(t) é definida através dela. Portanto, precisamos 

desenvolver a eq. (AIII . 1). Em primeiro lugar, substituímos a 

express~o de K (t,s ,s) [41]: 
-. 1 

B AS (t, s) - = exp(-i(s-t)w ) 
-g + 

+ fl dSi exp(-i(s -t)w ) (-ih-i) V -ª_i(t,si'S) 
1 -g -. _ 

o 

(AlI. 2) . 

+ 

+ flds .. exp(-i(s -t)w )(-ih-1
) V Z 

& 1 -g -_e 
-1 -1 

[8(S-s ) - 8(S -S)]w Z w 
- 1 - 1 -. -. -g 

Esta equaç~o é completamente análoga à (C.l8) da ref . [41]. Ent~o, 

o cálculo das integrais s~o efetuados de forma idêntica, pois há 

somente uma alteraç~o no sinal das exponenciais. 
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A expressão analitica da função S 1(t,s ,s) foi 
-. 1 

obtida 

por Tonks [58] e também apresentada no apêndice B de [31]. A 

função e(-t) = exp(-it~.) já encontramos no apêndice l. O termo y. 
contém os parâmetros relacionados ao acoplamento vibrónico 

quadrático (é a eq. (3) de [35]), e, como n~o estamos considerando 

a mistura de modos, a relaç~o (C.20) de [41] é simplesmente: 

( ti 12 ) ( W ) -1 ( W + W ) (w - W r) 
g,f e,f g,f e,f g,. 

(AlI!. 3). 

Efetuando as integraç~es contidas em (AII.2), obtemos: 

\.LW 

~ AS ( t, s) = ( 1/4) ~. -1 i [ (~( -t ) + e -9 )~ 

(AIIl. 4). 
+ i.lW + 

+ W (1 - e -9 e ( - t » ] [~!' -1 + W ] f ( t ) ~ ( 5 - t) - e ( - 5 ) ] -
i.lW i.lW 

- [ (-e(-t) + e -g )w- - w+(l - e -g e(-t» ] [w+r-1 (t) - W ] 

. i.. +(t) [e(s-t) + ~(-s)] 
i.lW 

+ 2 W + e -g ~(-s) 2 ~ e(s-t) ~ 

AS Esta forma intermedi~ria para B (t,s) riro tem a sua análoga para • 
a fundamental Stokes mostrada na rei. [41], mas o resultado da 

manipulaç~o algébrica resulta em: 

B AS(t,S) - 1/2 = W -g (.!. + <~» 
-t 

exp(itw ) . 
-9 

(AI I 1.5) , 

. i .!. - ( t ) [e ( - 5) - e ( 5 - t )] - i. + ( t ) [e ( s - t ) + ~ ( - s )] ~ W 9
1

/
2 
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a qual é a análoga da eq. (C21) de [41], (as 
+ 

funçe5es f - ( t ) , --. já 

conhecidas do apêndice r, também sJo dadas, por exemplo, na eq. 

( 7) de [ 57] ) . 

Pela definição (2.45) da referência [41], temos 

° Pr (t) (AI I 1. 6) , 

° 

onde Lr = ~r(hwr) . Sem o acoplamento não-Condon, a função ° Pr (t) 

iguala à própria Pr(t) (ver a eq. AI.2), como ocorre na definição 

AS 
(56) da ref . [31]. Trocando-se B (t,s) por B (t,s), de (AII.5), - -
obtemos a correspondente para o componente anti-Stokes: 

P
r

O.
AS (t) = 2 ( e.> )1/2 (1 )-1 (i+"') g.r + <nr> exp VNg •r 

. ~ 1. + ( t) [I - ~ ( -t)] e.>. -. e.> g 9/2 

a qual difere da correspondente Stokes apenas 

exp( i te.> ). 
9 

(Alll. 7) , 

pelo fator 

Como mostrado no ap6ndice l, o correlator Raman difere 

do correlator de absorçi:o pela presença da funçi:o Pr (t), a qual, 

pela eq. (10) da ref. [35], é: 

Pr(t) = ° Pr (t) + { W(t) m ~r (AIII. 8) . 

De fato, a equaçi:o apresentada anteriormente, eq. (AI.5), é uma 

imediata generalizaçi:o desta. Aqui, ignoramos os indices de 
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coordenadas, e usamos a definição: 

W(t) = B+(t) +B (t) -. -. = B (t,t) -. + B (t,Q) 
-e (AlI!. 9) . 

(A definiç~o de W(t) encontra-se na eq. (2.63) e a segunda 

igualdade em (2.47), ambas da ref. [41]). Usando (AII . 5), obtemos 

a expressão análoga à eq. (8) de [35] para o componente 

anti-Stokes: 

(AIII.I0). 

-1 = - 2 (I + <E» w 
--g 

1/Z f + (t) exp( i tw ) [I + 8 (-t)]w 1/2 
-. --g - - -9 

A diferença entre Pr(t), dada, por exemplo, na ref. 

[40], e p/s(t), aqui obtida, consiste em que na última hA o fator 

exp( i tw
g

•
f
), tanto em P rO.

AS (t) , eq. (AIII. 7), como em jfs (t) 

eq . (AIII.10). Toda a álgebra, vista em detalhes no apêndice I, é 

igualmente efetuada em pAS(t), resultando no operador: 
f 

= + 

+ 
•• A 

mr exp ( i tw g,r ) [ 1 + O' ( W _.r) ] 

Da mesma forma forma que a função 8(-t) 

substitulda pelo operador de desvio O'(w ) e 

exp(itw r) deve ser escrito como ~(-w r) 
~ ~ 

corretamente escrita, é: 
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[35], o fato,r 

A equação acima, 

" , 

-.. , 
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liAS 
Pr (t) _ ~ RR [ li ( ) A ( ) ] 

~r a -w - o w - w gJ eJ gJ + 

(AI I 1.11) . 

+ RR" "-mr [o ( -w ) + o ( w - w ) ] 
g,r e,C g,r 

Portanto, o perfil Raman é calculado pela aplicação de p{Ãs(t) 

sobre ~(WL)' como mostrado na seç~o principal, eq . (IX. 8). 

Como mencionado no inicio deste apêndice, a expressão 

conhecida na literatura para uma banda fundamental anti-Stokes n~o 

inclui o desvio de frequência [24] . De fato , se w r = W r = wr e, 9, 

a eq. (IX.8) reduz-se a eq. (IV.16), onde a diferença com uma 

fundamental Stokes consiste em trocar ~(wL-wr) por ~(wL+wr)' além 

de mudar o sinal do parâmetro {r [24]. 

Finalmente, lembramos que logo no ponto de partida da 

presente dedução, o termo para o componente anti-Stokes contém o 

fator de distribuiç~o térmica <nr > J e não (1 + <n{» como para a 

fundamental Stokes (ver a eq . (55) de [31]) . Isto é muito 

importante para o ajuste das intensidades relativas dos perfis e, 

portanto, foi incluído na equaç~o (IX.8) . 
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