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54 1.1

L INTRODUÇÃO

Compostos de adição de tetracloreto de titânio

A interaçao entre moléculas aceptoras de elétrons, ou ácidos

59

62

68

68

73

73

75

75

75

79

83

97

99

103

108

de Lewis, e moléculas doadoras de elétrons, ou bases de Lewis, constitui

um fenômeno importante na qufmica e resulta na formação de grande n~ero

de complexos moleculares.

Os haletos de metais tetravalentes do grupo IV, em geral,

formam adutos do tipo MX4.L ou MX4.2L, onde L é um ligante, X um halo

gênio e M um átomo metálico.

Os tetrahaletos de titânio, principalmente o tetracloreto,

comportando-se como ácidos de Lewis, formam uma série considerável de c~

postos de adição com ligantes orgânicos neutros. Estes compostos sao, ~

r almente , de natureza covalente, sólidos e cristalinos.

O átomo de titânio, no estado de oxidação IV, apresenta a1

1
guma semelhança com os elementos Si, Ge, Sn e Pb, especialmente com o Sn •

Sao conhecidos e caracterizados vários compostos de adição

entre tetracloreto de titânio e ligantes neutros com as estequiometrias

1:1 e 1:2, com o átomo de titânio podendo apresentar nÚmero de coorde

nação 5, 6 ou 8.

-Os complexos do primeiro grupo sao do tipo TiC14.L. Se L

for um ligante bidentado, o átomo de Ti terá nÚmero de coordenação 6, e a

estereoquimica mais provável será cis-octaédrica. Entre os ligantes que

formam adutos deste tipo podemos citar: 2,2'-bipiridilo, l,lO-fenantro-

11na, etilenodiamina, o-fenilenobisdimetilarsina, e outros. Se L for um
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ligante monodentado, e o aduto estiver em estado sólido, o complexo pode

rá ser um monÔtnero com número de coordenação 5, ou um dimero, com duas.

pontes de cloro, com número de coordenação 6. Formam adutos do tipo mo

nomérico os seguintes ligantes: trimetilamina, fosfina, metilfosfina, di

metilfosfina, trimetilfosfina, trifenilfosfina e outros. são conhecidos

apenas dois adutos do tipo dimérico, isto é, (TiCI4.POCI3)2 e (TiCI4 •

2
MeCOOEt)2 •

-Os complexos do segundo grupo sao do tipo TiC14 .2L. Para

L monodentado, os adutos são essencialmente monômeros octaédricos, com

número de coordenação 6, apresentando configuraçàQ eis ou trans. Compl.!:.

xos deste tipo são bastante numerosos e bem conhecidos. Entre os ligan-

tes monodentados mais comuns podemos citar: acetonitrila, pirazina, piri

dina, benzonitrila, propionitrila, acrilonitrila, tetrahidrofurano, 1,4-

dioxano, ftalonitrila, trifenilfosfina, trifenilarsina, 1,4-tioxano, di

metilsulfeto, dietilsulfeto, cloreto de fosforila e outros. Finalmente,

se L for o ligante bidentado o-fenilenobisdimetilarsina3, o aduto é do

tipo TiCl
4

.2L, e o átomo de titânio apresenta número de coordenação 8.

1.2 Desenvolvimento do estudo estereoquimico dos adutos de

tetracloreto de titânio

Poucos estudos relativos à determinação de estru·turas de

compostos de adição de TiCl
4

foram realizados.

Os únicos trabalhos que encontramos na literatura, a res-

peito de estudos por difração de raios-X de compostos de adição de TiCl4,

- , 4 , 5
sao o de Branden e Lindqvist , do aduto (TiCI

4
.POCl

3
)2 e o de Branden ,

do aduto TiCl4.2POCl3• A análise estrutural mostrou que o primeiro com

posto é um dimero, com pontes de cloro, com número de coordenação 6, e o

liosé

sido

tros

brac1

retaJI

na dé

Os pr

tos d

provo
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sobre
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o estudo dos espectros vibracionais, que dão informações va

liosas e às vêzes decisivas sobre a simetria de complexos moleculares, tem

sido bastante incompleto, limi~ando-se, quase exclusivamente, aos espe~

tros infravermelho.

Faremos, a seguir, um retrospecto sobre alguns estudos vi-

bracionais de compostos de adição, em particular, daqueles direta ou indi

retamente relacionados com os adutos de tetracloreto de titânio.

Estudos vibracionais sobre os compostos de adição começaram

na década de 50, utilizando-se apenas da espectroscopia no infravermelho.

Os primeiros trabalhos publicados analisavam, unicamente, os deslocamen-

tos das frequências fundamentais do ligante complexado. Pela perturbação

pir!

1,4-

provocada em algumas frequências fundamentais do ligante, concluia-se

formação do complexo.

a

di

mte.

é do

8.

6Emeléus e Rao prepararam alguns complexos de tetrahaletos

de titânio com lig80tes orgânicos, do tipo MX4.2L, e investigaram as est~

bilidades relativas desses compostos. Os autores revelaram nada conhecer

sobre a estrutura dos compostos estudados, exceto que a maior parte deles

teria configuração octaédrica.

7Coerver e Curran , investigando a formação de compostos de

observado na frequência de estiramento da ligação C:N. Constataram, tam

bém, a extensão da dissociação dos compostos de adição em solução ben-

de
adição entre as nitrilas e os haletos inorgânicos, estudaram o aumento

res- zênica.

Por volta de 1960, iniciaram-se os estudos infravermelho na
riC1

4
,

'" 5den ,
faixa de 250 a 500 em- l

Nesta região usualmente ocorrem as vibrações de

e o

antes

estiramento metal-halogênio, principalmente metal-cloro, e algumas de me

tal-ligante. Esta ampliação da faixa de frequências aumentou considera-

velmente a potencialidade da espectroscopia no infravermelho no estudo
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vibracional dos compostos de adição. A partir de entao, cresceu o inte

resse e aumentaram as publicações relativas às frequências vibracionais

r,

c:

metal-halogênio e metal-ligante. d

Beattie, McQuillan, Rule e webster
8

relataraffi a importân-

cia da espectroscopia no infravermelho, na região de brometo de césio,

no estudo da estereoqu{mica e estabilidade de adutos em solução não aqu~

sa. Analisaram as frequências vibracionais observadas no espectro infrA

vermelho de alguns adutos de tetracloreto de germânio e estanho e fiz~

ram atribuições estereoqUlmicas dos mesmos. Salientaram a existência de

apenas dois estudos prévios do espectro infravermelho, de compostos de

adição de tetrahaletos de metais do grupo IV, na região abaixo de 15 ~,o

9 10primeiro de autoria de Rao e o segundo de Brown e Kubota •

2(

dE

rE

aei

ve

do

Beattiell publicou um trabalho resumindo as propriedades

f{sico-qufmdcas dos compostos de adição de tetrahaletos de Si, Ge, Sn e

Pb, e ressaltou a importância da espectroscopia &aman e no infravermelho

n~ estudo da estereoquImica e estabilidade de compostos de coordenação

dos elementos não-transicionais em solução não aquosa.

UBeattie e Webster , em suas pesquisas com espectroscopia

-1
no infravermelho abaixo de 500 cm ,estudaram alguns compostos de tetrA

haletos de titânio, zircônio e molibdênio. Encontraram dificuldade na

interpretação dos espectros em termos da estereoqu!mica das moléculas e~

ma

de

me

te:

mil

tudadas e fizeram uma tentativa de atribuição, ficando esta sujeita

confirmação com os espectros Raman.

..
a

tr~

13Walton publicou um trabalho sobre os compostos formados

entre haletos metálicos e cianetos de alquila. O autor discutiu as est~

quiometrias, as propriedades e as estereoquImicas de vários complexos de

cianetos de alquila com haletos de metais de transição, e mencionou que,

apesar desses complexos serem conhecidos desde 1858, poucos estudos fo-

Sne

c 011

nic

-çac



5

nte- ram realizados.
..

Isto talvez se deva as dificuldades experimentais, prin

nais

...
tan-

:sio,

aqu~

.nf r,!

fiz~

.a de

de

}l,O

fades

)n e

lle1ho

~

'laça0

copia

e na

as e,!

cipalmente à necessidade de se trabalhar em condições rigorosamente an!

dras.

14Clark ,estudando o espectro infravermelho, na região de

200 a 500 em-I de compostos metálicos com número de coordenação 4, 6 e

8, estabeleceu uma correlação entre as frequências observadas e o número

de oxidação, a massa, o número de coordenação do metal central e a este-

reoqulmica do complexo.

15Westland e Westland prepararam uma série de compostos de

adição de tetracloreto de titânio com ligantes mono e bidentados. Obti

-1veram os espectros infravermelho na faixa de 260 a 525 em , para alguns

dos compostos, e procuraram atribuir as vibrações de estiramento M-L.

16 ~
Ashley e Torrib1e fizeram a analise em coordenadas nor

mais para o complexo TiC14.(en), e determinaram o conjunto de constantes

de força usando o campo de força Urey-Bradley.

17Beattie e Colis obtiveram os espectros Raman e infraveL

melho dos compostos de adição de tetracloreto de titânio com os 1igan-

tes: fosfina, metilfosfina, dimetilfosfina, trimetilfosfina e trimetila

mina. Discutiram os espectros visando a determinação da estrutura des-

tes complexos.

..
ta a 18Fowles, Rice e Walton obtiveram e analisaram os espec-

1B8dos

I e8t~

I que,

tros Raman e infravermelho de compostos de adição de TiC14, TiBr4 e

SnC14 com ligantes bidentados.

19Kawai e Kanesaka obtiveram os espectros infravermelho de

compostos de adição de haletos de cianogênio com alguns haletos inorgâ

nicos, na faixa de 4000 a 250 cm-l. Estudaram o deslocamento da vibra

fo- ção de estiramento C:N, atribuiram as frequências fundamentais obser-
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brio.

para

1.3

pectt

aade

lho de

tais.

çãod

buiçãe

de

...
a difi-

de frequências

24
Num trabalho posterior, Adama relatou a necessidade

Adams23 se referiu à falta de estudos vibracionais Raman

20 -Fowles e Gadd ,investigando as reaçoes de acrilonitrila

os cálculos de constante de força.

21Recentemente, Roland, Gilbert e Duyckaerts estudaram,por

vadas para a provável simetria dos compostos.

em solução, se determinar a simetria das diferentes espécies em eq9il!-

.
em disulfeto de carbono e em eiclohexano, me~cionando a dificuldade de,

do espectro Raman e do infravermelho.

espectroscop:1.a Raman e i~fravermelho, os cauplexos formados entre o tri

butilfosfato ou o trietilfosfato e o tetrac!oreto de titânio, em solução

eom haletos de metais de transição, concluiram que a coor .enação se faz

através do átomo de nitrogênio e não pela dupla ligação c...·,;. Verificaram

que as propriedades magnéticas e espectroscópicas dos complexos sao c~

imprescinctlvel.

sobre 08 compostos de adição, argumentando ser este fato devido

culdade de interpretação do espectro vibracional, mesmo quando se dispõe

sistentes com um nÚmero de coõrdenação 6.

f updamentais , mencionando que para isto o instrumento &ama0 laser ser1a

Conforme evidenciado pelo retrospecto que acabamos de apr~

sentar, relativamente poucos estudos espectroscÓpicos foram realizados

se obter espectros completos e fazer melhor atribuição

22 A ~
Clark salientou a importaneia do calculo de constante de

força para o conhecimento da intensidade de ligação metal-ligante. O au

.tor se referiu à falta de informações sobre os espectros vibracionais de

c~p~exos inorgânicos, particularmente de espectros Raman, para efetuar
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para compostos de adição de tetracloreto de titânio, usando a técnica

Raman.

1.3 Objetivo da Tese

Um dos objetivos desta tese é, portanto, a obtenção dós es

pectros Raman de uma série de compostos de adição do tipo TiC1
4

.2L. Ob

viamente, como a espectroscopia Raman e a infravermelho se complementam,

utilizamos estas duas técnicas para reunir os dados que permitem uma con

tribuição para o conhecimento da estrutura destes compostos.

Em linhas gerais esta tese compreende a

a) Preparaçao dos compostos de adição do tipo TiC14 .2L,

onde L representa os seguintes ligantes: CH
3

CN, CD3CN, C2H3CN, C2HSCN,

C6HSCN, CSHSN, CSDSN, (CH3)2 S e (C2H5)2S'

b) Obtenção dos espectros vibracionais &aman e infraverme

lho dos compostos acima mencionados.

c) Análise dos espectros observados, visando a determina

çao da estrutura dos compostos e a atribuição das frequências fundamen

tais.

d) Análise em coordenadas normais para confirmar as atri

buições feitas com base em argumentos empíricos.
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2. CONFIGURAÇÃO DE ADUTOS 00 TIPO MX4.2L

2.1 Simetrias possíveis e previsão espectral para o esqueleto MX4.2L

Consideraremos os compostos de adição de fórmula geral

MX4.2L, onde L é um ligante monodentado, X um halogênio e M um átomo ~

tálico com número de coordenação 6 e tentaremos, em base a estudos vi-

bracionais, determinar suas simetrias.

Uma molécula não linear, com N átomos, apresenta 3N-6 mo

dos normais de vibração. Assim, TiC14.2L com 7 átomos (para simplificar

o tratamento, consideramos apenas o átomo doador da molécula do ligante)

terá 15 modos vibracionais.
.-

Estes modos podem ser classificados em va-

rias espécies, de acordo com as propriedades de simetria.

O tratamento que faremos a seguir apresenta aproximações,

pois se refere à simetria local dos átomos que se coordenam ao metal e

ignora os efeitos de campo cristalino.

Os compostos de fórmula MX4.2L apresentam 3 possibilidades

de configuração:

I - Os ligantes em posição trans e o grupo KX4 com a s1.

F11U1

CCIIlO

_lhe

metria quadrado. planar, o complexo correspondendo

simetria do grupo pontual D4h•

..
a

II - Os ligantes em posição trans e o grupo MX4 em forma

de um tetraedro achatado, correspondendo o complexo

ao grupo pontual D2d •

111 - Os ligantes em posição cis e o grupo MX
4

com 2 halo
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gênios trans e 2 cis aos 2 ligantes, correspondendo o

complexo ao grupo pontual C2v '

A figura 2.1 mostra as 3 configurações possíveis •

•2L

geral

10 Dl!

18 vi-

-6 11,2,

,ficar

;ante)

'"I va-
( I ) 04h ( ti) 02d (1I1lC 2v

-IÇoeS,

!tal e

.dades

I a si

Ido à

Figura 2.1 Configurações possIveis para adutos MX4.2L

Pela aplicação da teoria de grupos pontuais, calculamos o

número de vibraçÕes normais para as várias espécies de cada grupo, bem

como suas atividades no espectro Raman (R) e em absorção no infraveL

melho (iv).

Os resultados obtidos constam na tabela abaixo.

Tabela 2.1 Representação para os modos normais do esqueleto MX4.2L

D
2d

: 3A
1

(R) + B
1

(R) + 3B
2

(R,iV) + 4E2(R,iv)

forma

Ilplexo

~ halE.

D4h

C2v

2A
l

(R) + B
1

(R) + B2 (R) + E (R) + 2A- (iv) + B2 (inat.) + 3E (iv)g g g g ~,u u u

6A
l

(R,iv) + 2A2 (R) + 3B1(R,iv) + 4B2(R,iv)
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Como o grupo pontual D4h apresenta centro de inversao, pela

regra de exclusão vibraçÕes ativas no Raman são inativas no infravermelho

e vice-versa. Teremos 5 vibraçÕes a~ivas no Raman e 5 no infravermelho.

No grupo de ponto D2d teremos 11 vibraçÕes .tivas no Raman

e 7 no infravermelho, sendo estas coincidentes com as Raman.

No grupo C2v teremos 15 vibrações ativas no Raman e 13 no

infravermelho, com estas coincidentes com as Raman.

Assim, para uma molécula com três estruturas poss!veis,cada

uma pertencendo a diferentes grupos pontuais, em principio, seria poss:!-

vel determinar a estrutura, comparando-se o espectro observado com o esp~

rado pela teoria de grupo. Na prática, contudo, surgem dificuldades. Em

alguns casos, o n~ro de frequências fundamentais ativas não pode ser de

r

vas no Ré

fravermeJ

coincidec

terminado precisamente, devido a algumas bandas extremamente -fracas nao
2.3 Vib

serem observadas, ã existência de degenerescência acidental ou ã existên-

cia de bandas de combinações e/ou harmônicas.

ramento d

2.2 Vibrações de estiramento do eSqueleto MX4.2L

Para espectros de compostos em estado sólido, na região de

tamos a I

estiramen

baixo número de onda, poderão ocorrer vibraçÕes da rede e combinação de

vibrações da rede com vibrações internas que complicam a interpretação do

espectro.

Em vista disso, é costume simplificar-se o problema anali-

sando apenas determinada região do espectro, particularmente a região de

estiramento das ligaçÕeS M-X e M-L e procurar obter informações para a

determinação da estrutura do complexo.

A tabela 2.2 contém os modos vibracionais de estiramento do

esqueleto MX4.2L.

çoes de e

tram-se n

Ta



pela
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Tabela 2.2 Representaçao para os modos de estiramento do

esqueleto MX
4

.2L

Raman
+ + E (iv)

u

13 no
3A

1
(R, i v) + + 2B

2
(R, iv)

,cada

oss{-

esp~

Em

er de

o 'grupo de ponto D4h terá 3 vibrações de estiramento at!

vas no Raman e 2 no infravermelho, o grupo D
2d

terá 5 no &ama0 e 3 no in

fravermelho, coincidentes, e o C2v terá 6 no &ama0 e 6 no infravermelho,

coinciden tes.

-nao

...
sten-

2.3 Vibrações de estiramento metal-halogênio

Ainda não foram bem atribuídas as vibrações normais de esti

-ao de

de

ao do

nali-

ão de

ramento das ligações M-L, nos compostos de adição em estudo, assim, li~

tamos a região de estudos preliminares considerando só as vibrações de

estiramento das ligações da molécula aceptora.

~ -Para o grupo de atamos MX4 ' as representaçoes para as vibr~

ções de estiramento das ligações M-X, para as três configurações, encon-

tram-se na tabela 2.3.

Tabela 2.3 Representaçao para os modos de estiramento M-X

ara a + + E (iv)
u

to do
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Se a regiao que engloba as vibrações de estiramento M-X for

bem definida, não apresentando outras bandas, entao poderá ser decisiva

na determinação da estrutura do complexo.

2.4 Simetria Global do aduto TiCl4.2CH
3

GN

Na figura 2.1, v~mos as 3 configurações ~poss1veis para um

composto do tipo MX4.2L, onde ignoramos a simetria interna do ligante.

Designaremos por simetria global a simetria do complexo

considerando-se também a simetria resultante das orientações relativas

dos grupos metila dos dois ligantes no aduto.

-

H•
Como veremos no capitulo 5, a simetria do esqueleto para

complexo TiCl
4

.2CH
3

CN pertence ao grupo pontual C
2v

•

o

Para a configuração C2v ' do esqueleto da molécula, as dife

rentes posições relativas dos dois ligantes, no complexo, dão origem a 5

possíveis conformações, pertencendo a um dos 3 grupos pontuais C2v ' C2

ou C •
s

I - C2v Os dois ligantes sao simétricos aos planos oxz

(plano perpendicular ao esqueleto da molécula)

e o (plano que contém o esqueleto) com duas
yz

ligações C-H fora do plano o orientadas para
yz

o plano o
xz

..
Figur

II - C2v Os dois ligantes são simétricos aos planos oxz

e o ,com as ligações C-H contidas no plano
yz

o voltadas para o plano o
yz xz

Os dois ligantes não estao em conformação simé

trica em relação aos planos de simetria do es

queleto.

grupo
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X for

isiva

IV - C
s

V - C
s

ligantes - simétricosOs dois sao ao plano o
xz

Os dois ligantes - anti-simétricos relasao em

ção ao plano oxz' mas simétricos ao plano oyz

A figura 2.2 mostra as 5 conformações possiveis.

a um

e.

plexo

tivas

ra o H H H H
H C2V

H H C2V
H H C2

dif~

Z
.a 5

v' C2
y

H H H H

CS[c(xz]
H

X
s oxz

cuIa)

. duas

Figura 2.2 Conformações posslveis para a simetria global do adutopara
TiCI

4
·2CH

3
CN

grupos pontuais e as respectivas atividades no Raman e no infravermelho.

18 oxz

plano
A tabela 2.4 - 25mostra a corre laça0 entre as espécies dos 3

I sim~

do e,!



14

Tabela 2.4 Tabela de correlação quelet

C
2v C2 Cs(oyz) C (o ) Atividade

s xz
tação

AI A AI AI R e iv

A2 A Ali Ali R iv (AZ
...

inativa no iv)e e

B
I

B AI Ali R e iv preven

B
2

B Ali AI R e ;Lv lho, c

Não temos espécies degeneradas nos 3 grupos pontuais, c~

sequentemente, o número de vibrações normais esperadas é igual para as 3

simetrias. Exceto para o C2v ' onde a espécie A
2

é ativa só no Raman, to

das as frequências são ativas no Raman e no infravermelho.

Neste caso, em que o número de vibrações ativas, previsto

pela teoria de grupo, é igual para as diferentes estruturas prováveis, e

sendo os espectros obtidos em estado sólido, o que não permite medidas

de polarização no Raman, é dificil tirar conclusões definitivas.

Para a análise em coordenadas normais da molécula complet~

teriamos de decidir a qual grupo ela pertence. Se as frequências corre.!!,

pondentes ao grupo metila, do ligante, não fossem desdobradas pela pro!.

sença dos dois ligantes no complexo, tal fato indicaria que a interação

entre os grupos metila é desprezivel, de modo que estes grupos se campOL

tariam como um grupo livre. (Isto foi realmente verificado nos espec-

tros, conforme será mostrado no capitulo 4). Além disso, a posição des

tes grupos metilas não é rlgida, pois eles podem girar ao redor do eixo

C-C=N, o que daria em média uma equivalência levando ao grupo C2v para

o complexo em estudo, de acordo com as considerações já feitas para o es



r)

:iS 3

t,2,

isto

s, e

idas

leta,

pr~

-'açao

:pec-
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queleto da molécula.

o n~mero de vib~ações esperadas seria conforme a repre8e~
,

taçao abaixo

prevendo-se, portanto, 45 vibrações ativas no Raman e 37 no infrave~

lho, coincidentes com as do Raman.
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3 • PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Preparação dos adutos

Os compostos estudados estao bem caracterizados na liter~

tura, quanto à preparação, estequiometria e propriedades quImicas.

Todos os c9mpostos sao higroscópicos e sofrem hidrólise,

... ..
ao ar, devendo ser manipulados em camara seca ou linha de vacuo. Foram

todos preparados de acordo com métodos descritos na literatura, dentro

de duas alternativas:

a) Reação direta dos componentes, usando-se pequeno exce~

so do componente mais volátil (tetracloreto de titânio ou ligante).

b) Reaçao entre quantidades estequiométricas dos compon~

t~s, em solução, seguida de evaporação do solvente na linha de vácuo.

-No caso (a) 06 dois componentes sao sempre colocados em t~

bos graduados separados, na linha de vácuo, e destilados. As frações mé

dias são coletadas em um tubo de vidro resfriado com nitrogênio lÍquido,

- ..no qual ocorre a re~çao. A seguir, o componente em excesso e evaporado

com cuidado para evitar a sublimação do aduto.

I

cOlllple

lação

trato

as obt

dos co:

TabeL

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O tubo contendo o aduto é fechado a vácuo e o
..

caaposto e

-transferido para um tubo Raman, previamente soldado ao tubo de reaçao.

Finalmente, o tubo Raman é selado em chama.

Alguns dos compostos foram também obtidos segundo (b), ve

rificando-se a identidade dos espectros.

Sendo os compostos conhecidos, foi dispensada sua análise

•

doa coa

encontl

ordem cl

tagem Il

sua qWl
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completa. Para controle, foi feita a determinaçÃo de cloreto, por titu

lação potenciométrica (pilha de concentração), com solução-padrão de ni

trato de prata.

Na tabela 3.1 constam as porcentagens de cloro calculadas,

ter~

as obtidas e as referências bibliográficas correspondentes à

dos compostos.

-preparaçao

ise,

'oram

II
Tabela 3.1 Resultados das análises de cloreto e bibliografia sobre

preparação dos adutos

~ntro N9 Composto % de Cl
cale.

% de Cl
obs. Bibliografia

encontramos resultados de análise, para adutos de TiC1
4

, com desvios da

ordem de 2 a 3%. Para estudos vibracionais acreditamos que esta porce~

tagem não é prejudicial, pois, se for devida à presença de impurezas, a

Consideramos os resultados das análises bons para

~xces

~Oll~

o.

em t.!!,
..

es til!.

uido,

Irado

..
Ito e

-
~açao.

1
) , ve I

1 TiC14·2CH3CN 52,2 52,0

2 TiC14·2CD3CN 51,1 52,6

3 TiC14·2C2H5CN 47,3 46,8

4 TiC14·2C2H3CN 47,9 46,8

5 TiC14·2C
6

H5CN 35,8 34,5

6 TiC14·2CSHSN 40,8 41,8

7 TiC14·2C5D5N 39,6 39,4

8 TiC14·2(CH3)25 45,2 46,4

9 TiC14•2 (C2·HS) 25 38,3 39,2

dos compostos e razoáveis para outros. Na literatura,

6,7

6,7

20

6,7

6

15

15

alguns

frequentemente,

l1álise

L

sua quantidade é muito pequena não interferindo nos espectros. A anã
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l1se completa dos compostos poderia confirmar a pureza dos mesmos ou dar

alguma indicação sobre as causas dos desvios verificados.

3.2 Considerações gerais sobre a técnica de infravermeD'· e Raman

Os espectros Raman aao obtidos pelo espalhamento de uma r~

diação monocromá tica interagindo com os es tados vibracionais de uma mo

lécula e sua atividade depende da variação dos componentes do tensor de

polarizabilidade, que relaciona o momento de dipolo induzido com a inten

sidade do campo elétrico da radiação excitante.

Os espectros de absorção no infravermelho são decorrentes

de uma ressonância entre uma radiação incidente e as energias dos níveis

vibracionais e sua atividade depende da variação do momento de dipolo da

aolécula com a vibração.

As duas técl}.icas dão, em principio, o mesmo tipo de info~

çães, no que se refere à obtenção das frequêncl.as vibracionaisf) mas o Ra

man transfere para a região do visível estas informações, que são obtidas

por absorçio, diretamente na região que envolve as energias vibraeianais,

isto é, no infravermelho.

Como decorrência, em todo instrumental e celas

as amostras, no caso do Baman, pode ser utilizado vidro como

transparente, enquanto que no infravermelho devem ser utilizados certos

tipos de cristais (NaCl, KBr, CsI, etc.), ou materiais que sejam transpa

rentes pelo menos em certas regiões.

Certas substâncias podem dar bandas de absorção muito inten

sas no infravermelho e ter pequeno espalhamento Raman, ou vice-versa. É o

caso da água, por exemplo, que apresenta forte absorção no infravermelho,

mas cujo espectro é dificil de observar no Raman. Este fato, juntamente

COII

aq1:

pec

lhe

Na

dez

fez

poa

das

pel

uaa

cia

obt

de1

400

to

brQ

ele

08

-
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lU dar

lia r~

lia mo-

)r de

int~

rentes

111veis

lo da

nf0l11l!.

com o problema de celas, faz com que no Raman se possa utilizar solução

aquosa, ao passo que no infravermelho seu uso já é mais problemáticQ.

No infravermelho há grande dificuldade na obtenção de es

- - -1pectros na regiao de frequencias baixas (abaixo de . 00 cm -infraverme-

lho distante), ao passo que no Raman pode-se facilmente investigar esta

região.

Vemos assim que o Raman e o infravermelho devem ser consi

derados como técnicas complementares, onde a escolha de um ou outro, pre

ferencialmente, depende do problema em particular. O ideal é sempre que
.

posslvel obter-se os espectros com ambas as técnicas, pois como são deVi

das a fenômenos fisicamente diferentes podem dar informações adicionais,

pelas intensidades relativas, medidas de polarização, etc., que permitem

uma melhor análise dos espectros e consequente atribuição das frequên-

cias aos modos de vibração.

oRa

Ibtidas
3.3 Obtenção dos espectros de absorção no infravermelho

OllaiS,

conter

~terial

certos

'anspa-

I int~

:a. É o

lIlelho,

:amente

Os espectros de absorção na região do infrave~~lho foram

obtidos nos espectrofotômetros, com redes de difração, Perkin-Elmer, mo-

-1 -1
de1os: 1R-180 (4000 a 180 cm ), 457 (4000 a 250 em ) e 337 (4000 a

-1400 QD ).

Usamos a técnica de emulsão em nujo1, entre placas de iode

to de césio, para o primeiro e segundo instrumentos, e entre placas de

brometo de potássio, para o terceiro. Para obtermos as bandas na região

-1 - ..de 3000 em usamos a emulsao em f1uoro1ube, ao inves de em nujol. Como

os compostos em estudo ~ão higroscópicos, as emulsões foram preparadas

em câmara seca, com umidade relativa abaixo de 20%.

Os espectros foram obtidos repetindo-se a preparação da



20

emulsão e para alguns deles fizemos vários registros, a fim de constatar

se algumas bandas variavam, ou se apareciam bandas novas, devido à hidró

lise. Verificamos que os espectros fião se alteravam.

Visando melhorar a qualidade dos espectros infravermelho,

- -1na regiao de 250 a 600 cm , tentamos obte-los em pastilha de polieti-

len026 , pela fusão da amostra com polietileno em pó.

Os espectros foram calibrados com as bandas de referência

de um filme de poliestireno.

3.4 Obtençào dos espectros Raman co par

....
Os espectros foram obtidos com um espectrometro Raman la-

ser, duplo monocromador, Jarrell-Ash, modelo 25-300, utilizando-se como

fonte de excitação laser de {on argônio (4880 e 5145 R) e laser de {on

kriptôoio (5682 e 6471 R), da Coherent Radiation, modelo 54G.

Obtivemos os espectros Raman em estado sólido, colocando-

se os adutos em tubos de vidro de diâmetro interno de 2 a 4 mm fechados

.. ...
a vacuo, portanto, ao abrigo da umidade e de qualquer impureza.

O estudo dos espectros Raman em solução apresenta a vant~

gem de poder dar informações sobre o estado de polarização das bandas, o

que permite atribuir as frequências devidas às vibrações totalmente simé

tricas. As vezes, é difícil a obtenção completa do espectro, assim como

sua interpretação, pelas seguintes razões:

a) Pequena solubilidade do composto em solventes inertes.

b) Dissociação ou decomposição em solventes polares.

c) Coincidência de bandas do composto com bandas do sol

vente.

,

micas

propri

dades

-sao ma

mento

se a éll

ve-se

as rad.

ranja

xe inc.

dependi

corret,

...
tes ot:

laser.
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A intensidade do feixe a ser aplicado na amostra pode ser

limitada pelas propriedades do composto. Feixe demasiado intenso poderá

decompor ou sublimar a amostra.

o instrumento apresenta, na regiao abaixo de 100 cm- l
uma

linha falsa ou parasita, poss~velmente proveniente de reflexão em alguma

peça saliente interferindo no sistema ótico, no interior do duplo mono

cromador, originando a banda parasita. Esta linha aparece em 82 cm- l p~

c1oaa:

trac~

ra a radiação 4880 R, em 73 em- l para a 5145 R e em para a aceta:

6471 R. cl:1na.

frequé

Os espectros foram registrados ajustando-se os vários parâ

metros do instrumento que são interdependentes, tais como: largura das

fendas, velocidade de varredura, constante de tempo, etc., num compromi~
doe e

so que corresponde a melhor utilização do aparelho. csorç.

500 e I

Registramos o espectro várias vezes e também excitamos com

Estimamos que os valores das frequências medidas estejam

COla os

DO Ram~

acordo

ealgUII

ales) \I

fraca e

MIlte s

culclade

par CCllll

os om-

melhor

b d finas e ~ 3 em-Ipara as an as para

A excitação com as três radiações serviu para definirmos

bros e as bandas largas.

-1 -De 500 a 3200 cm excitamos, de preferencia, com as radia

+ -1corretas dentro de - 1 cm

A reprodução dos espectros observados, na região de 500 a

-1 -20 cm , encontram-se nas figuras de 1 a 9, no apendice I.

as bandas que aparecem na região abaixo de 100 cm- l

as três radiações na região de maior interesse, isto é, de 20 a 500

-1cm

çoes verde e azul, pois a sensibilidade do fototubo (ITT-FW 130) e a efi

ciência relativa das redes de difração (brilho em primeira ordem em

5000 R) diminuem bastante acima de 7000 R.
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Tabela 4.1 Frequências vibracionais (em-I)

CH
3

CN

iv Raman Raman

2995 w 2997 ( O) 3007 ( 3)
2930 m 2929 (18) 2944 (100)

2882 ( O)
2737 ( 2)

2310} 2315 ~
2305 s 2308 12) 2295 ( 3)
l283} 2288 }12)
2278 s 2282 2254 (60)

2206 ( 1)
1409 ( O) 1450 ( 1)
1361 (12) 1376 ( 5)

1023 m 1023 ( O) 1046 ( O)
946 m 950 ( 3) 921 (15)
937 sh 939 ( 2)
888 VI

805 VI 811 ( O)
780 VI

756 ( 1)
712 ( O)
462 ( O)
430 (15)

422 m 419 sh 419 ( 2)
411 ( 5) 381 (10)

400 sh
387 s, br 385 vs, br 394 (90)

390 (sh)
372 (20)

318 VI 318 m 321 (40)
241 ( 8)
229 ( 1)
215 ( 3)
180 (10)
161 ( 5)
140 (40)
127 (sh)
112 (25)

71 ( 2)
63 ( 2)
57 (10)
44 (50)
28 (10)
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Tabela 4.2 - -1Frequencias vibracionais (em )

)

il
TiC1

4
02CD

3
CN CD

3
CN

O)
) iv Raman Raman
)

~ )

I) 2305} 2304 }OO)
.) 2300 5 2300 2262 (50)

L) 2253 vw 2248 ( 5)

i) 2200 vw 2200 ( 5) 2215 ( 3)
)) 2167 ( O) 2179 ( 1)

i) 2110 m 2105 (25) 2117 (40)
2030 ( O) 2061 ( 3)
1800 ( 2)

1088 Vi 1094 ( 2) 1104 ( 5)
1018 m 1020 ( O) 1041 ( 5)

L) .11 890 vw
857 m 857 (15) 847 ( O)
843 Vi 842 ( O) 834 (13)
775 Vi

691 ( 1)

J) II 432 (30)
396 (20) 351 (45)

380 vs, br 387 (90)
373 (10)

315 m 319 (60)
237 ( 8)
221 ( 2)
207 ( 8)
178 (15)
158 (10)
138 (40)
113 (30)
106 (sh)

68 ( 5)
62 ( 5)
54 ( 2)
44 (40)
30 ( 5)
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Tabela 4.3
-1

Frequêneias vibraeionais (em )

TiC14 • 2C2H5 CN C
2

H
5

CN

iv
12

iv Raman Raman
28

310
305

3007 ( 1) 229
2996 m 2995 ( 1) 2998 vs 226

2960 (sh) 196,
2950 m 2951 ( 5) 2951 m 160
2928 m 2930 (10) 2941 vs,P
2888 w 2888 ( 1) 2896 vs,P 141:

2846 s,P 127~

2285 6 2290 (sh) 109:
2286 (20) 2248 s,P 98«

1635 m 98(
1540 m, br 95;
1459 w 1458 ( 1) 1464 vs 88~

1409 m 1411 ( 3) 1433 vs
1380 w 1383 ( O) 1386 w
1308 s 1310 ( 1) 1319 m 6n
1260 w 1259 ( O) 1265 m 58~

1070 s 1072 ( 2) 1076 s,P 45j
1005 m 1008 ( 2) 1007 s,P

885 w
854 w 855 ( 1) 837 vs,P 40~

772 vw 782 ( 1) 788 w 382
560 s 560 ( 2) 544 s,P 375

447 ( 2)
427 (20) 319

379 s 385 s 393 (70) 382 s 272
375 (23)

360 vs
346 w

325 w 328 (20)
292 ( 5)
226 ( 2) 220 vs
212 ( 2)
175 (15)
144 ( 2)
132 ( 5)
113 (20)

45 (25)
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Tabela 4.5 - -1Frequencias vibracionais (em )

RamanivRamaniv

3192 ( O) 778w 769 (15) 769
3146 ( O) 760 s 758
3104 ( O) 755 s

3090 vw 3090 ( O) 3080 685 s 686
3076 (10) 3072 620 w 628 ( 5) 629

3067 vw 3064 (10) 3062 553 s 562 ( 5) 551
3042 ( O) 3042 543 w 558 ( 5) 548
3028 ( O) 3027 502 m 505 (lO)

2267 s 2269 (100) 2232 495 m
2252 (10) 449 (sh) 461

2240 vw 442 ( O)
2215 vw 2217 (10) 403 vs 408 (sh) 401
1595 m 1598 (50) 1599 399 (80)
1570 w 1584 383 vs 381
1488 m 1486 ( 2) 1492 373 ( 3)
J.447 m 1449 ( 2) 1448 311 w 310 (25)

1337 275 m 267 ( 5)
U93 w 1298 ( O) 1289 250 w 246 ( 2)
1197 w 1201 (10) 1192 200 ( 5)
1178 w 1182 (10) 1178 174 (15) 172
1160 w 1161 ( 5) 1163 155 ( 2)

1116 ( O) 128 (50)
1095 w 111 (10)
1068 w 1071 82 (10)
1025 m 1029 ( 5) 1027 69 (-15)

998 w 1002 (35) 1001 59 ( 2)
990 ( O) 50 (50)

978 44 (sh)
955 ( O) 32 ( 2)

936 w 937 ( O) 925
850 ( 2)
803 ( 2)
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Tabela 4.7 Frequências vibracionais (em-1)

iv Raman

2317 ( 2)
2295 vw 2294 ( 1) 2293

2285
2270
2254

1585 m 1595 ( O)
1562 s 1566 ( 2) 1542
1525 m 1530
1340 w 1341 ( O) 1340
1322 s 1322

1301
1038 w
1016 m 1017 ( O) 1006
975 s 981 (15) 962

908
890 m 891 ( 1) 887
831 s 832 ( 1) 833

823
805 ( O)

798
777w 779 ( O) 762

690
616 s 625 ( 2) 625
587 vw 582

576
525 s 530

413 ( 2)
398 s

391 ( 1)
382 ( 1) 371

357 vs,br
322 (95) 329
281 ( O)

275 s
252 ( 2)
194 (12)
168 ( 4)
124 (sh)
113 (20)

75 ( 2)
55 ( O)
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Tabela 4.9 Frequêneias vibraeionais -1(em )
que

c

TiC14·2(C2HS)2S (C2H5)2 S pr

iv Raman Raman fo:!

ta

2977 s 2972 ( O) 2965 ( 5) ru
2937 s 2933 ( O) 2933 (100)
2880 m 2878 (20) ef

2731 ( 8)
1457 m 1457 ( O) 1455 (15) da
1422 w 1424 ( O) 1435 ( 5)
1280 m 1280 ( 1) 1276 ( 5)
1257 m 1250 ( O)
1075 m 1073 ( O) 1078 ( 8)
1046 m 1051 ( 2) 1050 (20)
971 m 974 ( 1) 978 (10)
890 w
770 m 780 ( O)
740 w 747 ( O)
668 vw 676 ( 3) 698 (25)

662 (50)
620 m 628 ( 4) 643 (40) _n

415 (sh) 389 (10)
397 s _n
370 sh 372 (20)

358 (sh) 338 (15)
314 (30) 308 (15)

260 ( 3)
206 ( 2) de

199 ( 8) 180 ( 3)
173 (sh) • c
156 (30)
132 ( 8)
118 ( 8)

96 ( 5) .-
52 ( 3) .eri

abo

CiN

227

t
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xas.

Comparando os espectros no infravermelho da literatura com

]

t

t

cl

3

c

I

c

o

v

cI

b

1

81

b.

e:

bl

84

ob-

..
agua

da espec-

frequências são um pou

20 -e Gadd e nao observa

-13400 e 1600 cm , para quase to

foi a presença de bandas de vapor de

nos observamos uma em 385 cm-1 e outra em 360 em- l e não

Para o aduto TiC1
4

.2C
2
H

3
CN, nossas

altas do que aquelas obtidas por Fowles

-1
mos a banda em 375 cm •

observamos bandas de água, na região de

dos os compos tos.

Para o compo~to TiC14.2C
S

HSN, observamos 4 bandas, em 433,

tros compostos verifica-se concordância para algumas bandas, ausência de

-1Na regiao de 500 a ZO cm , os espectros Raman sao mais ri

todos estes casos é difícil a sua localização precisa. Outra dificuldade

Não obstante termos manipulado as amostras em câmara seca

troscopia Ramao no estudo destes complexos.

cos do que os do infravermelho, o que evidencia a importância

quanto que

co mais

observadas possivelmente estao relacionadas com a forma das bandas, pois

outras e pequeno deslocamento de algumas frequências. As discordâncias

Para o composto TiC14.ZCZHSCN, Beattie e Webster12 observ~

-1 -1ram duas bandas, uma em aproximadamente 379 em e outra em 325 em , e!!,

que encontramos nesta regiao

-1se rvamos a banda em 325 em .

os nossos, notamos que quase todos os espectros apresentam uma banda de

absorção muito forte e larga na faixa de 450 a 300 cm- l , possivelmente

resultante da superposição de bandas próximas. Para o adutoTiC14.ZCH
3

CN,

a tabela 4.1 mostra que os espectros são bastante concordantes. Para ou

nesta região elas sao ou muito largas, ou ombros, ou muito fracas e em

(25 a 40 microns) que mascararam as bandas de intensidades relativas bai





Tendo em vista a mudança de estado, podemos estabelecer, a-

proximadamente, a seguinte correspondência entre as bandas obtidas em so

te livre. Estas bandas evidenciam a coordenação da propionitrila.

ob,

ci.

5.

20

-Ç04

t~

euc

qw

vi

ir«

di

-ça

COI

..
e.

8i

em

em 564

A banda em 223 cm- l , no complexo, pode

-1em

-1
Na regiao acima de 500 cm observamos uma banda

-1
382 s, 346 w e 220 vs cm

36

das:

-1pelas bandas muito fortes em 401 e 326 cm •

lução e àquelas em estado sólido: 401 - 393, 326 - 328, 173 - 175, 125 -

132 e 107 - 113

-1 -1cm ,que também aparece no espectro do composto sólido, em 560 cm mas

2295 cm-1, que corresponderiam às frequências em 837 e 2248 em-I no lig~

-nao aparece no ligante livre, uma banda muito fraca em 855 e outra

-1 ~
ser atribuida ao ligante (220 cm ). As frequencias no composto, que de

, -1
veriam corresponder as do ligante em 382 e 346 cm estariam encobertas





mente entre os dois compostos com sulfetos (Apêndice I, figuras 8 e 9).

entre os dois adutos com piridina (Apêndice I, figuras 6 e 7) e final-

a

-tres

370 ecias, aproximadamente em 430, 390,

Observando-se a tabela 5.4 vemos que há 4 frequên

-1
320 em ,

11 - Das três configurações possíveis, a C2v permite pr~

ver 4 bandas devidas aos estiramentos das ligaçÕes

tas para a simetria D2d • Estas frequências são esp~

- -1radas na regiao de 270 a 450 em (vide item 5.2.2).

dois fatos excluem a possibilidade de simetria D4h

e, embora não de forma conclusiva, favorecem a sime

coincidência com as bandas do espectro Raman. Estes

Ti-Cl (tabela 2.3), enquanto que só três são previs-

ca de 15 frequências. O espectro infravermelho ob-

man e 13 no infravermelho. Observamos no Raman cer-

I - Na tabela 2.1 vimos que, para o grupo pontual C
2v

'

são esperadas 15 vibrações fundamentais ativas no Ra

observadas em todos os compostos e que podem ser

Observando-se os espectros Raman dos 9 adutos de tetraclo

servado é muito pobre, mas serviu para confirmar a

No capItulo 2, fizemos a previsao espectral para as

Para os 5 primeiros adutos concluimos que a análise vibr~

tre os cinco compostos com nitrilas (Apêndice I, figuras 1,2, 3, 4 e 5),

- - -1reto de titanio, na regiao abaixo de 500 em ,nota-se uma semelhança e~

38

configuraçÕes possIveis dos adutos do tipo TiC1
4

02L, com L ligante mono

dentado.

cional é consistente com a simetria C2v ' pelas seguintes razÕes:
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atribuidas a estes estiramentos, reforçando a escolha

10 da simetria C2v '

111 - As frequências vibracionais de estiramento metal-hal~

lo gênio dos adutos em estudo concordam com as correspo~

en dentes dos adutos com ligantes bidentados (vide tabe-

) , la 5.2), onde a configuração é indubitavelmente cis-

1- -octaédrica, portanto, de simetria C
2v

'

,ra

Para os adutos TiC14 02C
S

H
S

N e TiC1402CSDSN, concluimos ser

a estrutura D4h a mais provável, pelas seguintes razões:

I - Quase todos os adutos conhecidos de tetrahaletos de

pendentes da massa do ligante, deve-se esperar o mes

pela teoria de grupo (tabela 2.1), podemos justificar

tal fato pela presença de bandas correspondentes ao

SiC1
4

•

simetria

...
e,

ligante e à rede •

mo valor para as frequências correspondentes nos dois

elementos do grupo IV com piridina, isto

na região do esqueleto, seja maior do que o previsto

apresentam configuração trans-octaédrica,

adutos tenham a mesma configuração D4h o

33 34 34 3S.2py ,SnC1402py ,SnBr402py e GeCl4.2py , CUjas

estruturas foram determinadas por difração de raios-X,

D4h • Pela semelhança entre o espectro Raman de

TiC1
4

.2py (vide figura 6, Apêndice I) desta tese, com

o espectro Raman de SnC1402py (vide figura 4, página

... 36... r
672 da referencia ), e plaus1vel supor que ambos os

11 - Embora o número de frequências observadas no Raman,

111 - Sendo as vibrações metal-halogênio praticamente ind~

pr~

D4h

ime

tes

2) •

ser

-oes

...
len-

~r-

Ra

sp~

a

~v'

-1
l

)b-

is-



decisiva sobre a simetria vem principalmente do infravermelho, onde obti

apresentam espectros semelhantes entre si, indicando que eles possuem a

Um espectro completo no infravermelho permitiria, pela coi~

...
e muito

satisfazem

- -1... .Contudo a frequencia em 390 cm e mu~

to fraca para ser atribuida a este estiramento (e pode

observadas só no Raman. Este fato concorda com a pre-

esta condição.

adutos com piridina. Na tabela 5.8, vemos que as fre

-1quências em 390, 360, 321, 252 e 193 em

baixa para esta vibração (devendo ser atribuida a uma

deformação de ângulo). Das três restantes, a 360 cm- l

visão feita na tabela 2.3 para a ~imetria D
4h

•

ser atribuida a uma combinação) e a 193 cm-l

é observada só no infravermelho e as outras duas sao

- ~Contudo, nao foi poss~vel, para estes compostos, chegar-

40

3 simetrias possiveis podemos encontrar argumentos pró e contra.

A dificuldade em se encontrar nos espectros uma indicação

-1
vemos, na regiao de 400 cm , uma banda muito larga, provavelmente com

mesma simetria.

mos a uma conclusão sobre a provável simetria do esqueleto, pois, para as

de simetria D4h , enquanto que entre as simetrias D
2d

e C
2v

a decisão se

ria baseada no nÚmero de bandas observadas.

Uma observação superficial dos espectros nos leva a pensar

numa simetria alta, pelo pequeno nÚmero de bandas obtidas, como a sime-

uma estrutura em direção às frequências mais baixas, que não foi possivel

resolver e também por não termos instrumento que permita registrar abaixo

cidência ou não com as frequências Raman, decidir sobre a possibilidade

-1de 180 cm •
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tria D
4h

, com 5 frequências no Raman e 5 no infravermelho, sendo algumas

das bandas observadas (excedendo o número 5) atribuidas a frequências do

para a vibração de estiramento v(Ti-S), mas teríamos dificuldade em atri

buir a vibração v(Ti-Cl) de espécie B
lg

,

-1
cmatribuir as frequências mais altas destas duas, isto é, 370 e 372

para cada composto é a mais intensa, portanto de espécie A
lg

e a anti-si

métrica B
lg

teria um valor de frequência mais alta do que a simétrica, o

que não é geralmente observado no Raman. Por outro lado, poderíamos

ligante ou da rede, A dúvida ~aior sobre esta simetria é que as bandas

-1
00 Raman em 370 e 322 em ,para o aduto com dimetilsulfeto, e em 372 e

314 cm- l , para o aduto com dietilsulfeto, pelas intensidades seriam atri

buidas à vibração de eati~amento v(Ti-Cl), mas a frequência mais baixa

a

ma

re

to

~m

L1i

:e-

:ie

1
2

S

-1
I

,ao

u-

as

Entre as simetrias D2d e C2v não podemos excluir em def!

oitivo a possibilidade C2v' pois nossos espectros podem não estar comple

tos ou pode haver degenerescências acidentais. Entretanto, a simetria

çao

D
2d

, com menor número de frequências, seria mais aceitável.

bti

com

ve1

Para esta simetria D2d são esperadas 3 vibrações de estira

mento v(Ti-Cl) no Raman e duas no infravermelho (coincidentes) e duas de

estiramento v(Ti-S) no Raman e uma 00 infravermelho (coincidente).

:ixo

~oin

- ~Uma atribuiçao poss~vel para os estiramentos v(Ti-Cl) se-

-1ria no aduto com dimetilsulfeto: 322, 370 e 392 cm e para o aduto com

-1
dietilsulfeto: 314, 370 e 397 cm •

lade

se

tlsar

ime-

Para os estiramentos v(Ti-S) é mais difícil uma atribuição.

Pelo deslocamento apresentado ao substituirmos o dimetilsulfeto por die

tilsulfeto, poderíamos atribuir as frequências que aparecem, nestes adu

. -1 -
tos, respectivamente em 242 e 199 cm ,ao estiramento simetrico v(Ti-S),

embora nos pareçam um pouco baixas.



adutos

normais

Estão sendo estudados em nosso laboratório outros

No capItulo 6, faremos a análise em coordenadas

com sulfetos como ligantes, e pretendemos, reunindo estes resultados com

os de investigação que iremos continuar, tentar encontrar uma solução

mais satisfatória para a simetria destes complexos.

Devido à dúvida quanto à provável simetria, não iremos, c~

mo para os outros compostos, fazer uma tentativa de atribuição.

42

5.2 Tentativa de atribuição das freguências observadas

Monocristais com orientação bem definida, compostos em so

lução ou fundidos e compostos com estrutura de simetria alta ou com cen

tro de inversão fornecem, em geral, argumentos conclusivos para a atri

buição das frequências fundamentais.

Para compostos de adição molecular, em estado sólido, sem

centro de inversão e de simetria baixa, torna-se difícil qualquer tent~

tiva empírica de atribuição das frequências observadas. Um meio para a~

xiliar a atribuição é efetuar a análise em coordenadas normais e determi

nar a distribuição de energia potencial. Isto só se tornou possível re

centemente, com o desenvolvimento dos computadores e de programas elabo

rados para o cálculo de coordenadas normais.

A atribuição das frequências torna-se difícil quando as

frequências são prÓximas, mas o cálculo da distribuição de energia pote~

cial permite uma descrição correta para as frequências, dentro de uma

mesma espécie, dando a proporção da mistura dos modos normais. Contudo é

necessário, para se efetuar este cálculo, que seja feita uma atribuição

prévia das frequências para as diferentes espécies, atribuição esta que

poderá ser modificada de acordo com os resultados calculados.
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tabelecida.

Examinaremos os espectros de cada conjunto na ordem acima es

espectros

espalhamento

to para algumas bandas que são dos ligantes.

frequências vibracionais, que ocorrem nesta região, são comparáveis, exce-

Podemos notar, nas tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.S, que as

Para algumas bandas não verificamos, praticamente, desloca-

A. ATRIBUIÇÃO DAS FREQ~CIAS ABAIXO DE SOO em-1

Dividiremos os compostos de adição, em estudo, em 3 conj~

Os válores das frequências vibracionais, que consideraremos

Raman.

a seguir, sempre que possível serão aquelas observadas no

tas (do ligante).

5.2.1 Compostos do primeiro conjunto

tos. Cada conjunto é constituído por compostos que apresentam

para o aduto TiC1
4

.2CH3CN, calculando a distribuição de energia potencial.

ção e interpretaremos os espectros inicialaente na região de frequências

-1 - ...abaixo de 500 cm (do esqueleto) e finalmente na regiao de frequencias aI

No capitulo 4, dividimos os espectros vibracionais observa

dos em duas regiões, separando as frequências essencialmente do ligante d~

quelas dependentes do esqueleto. Neste capitulo, manteremos aquela separ~

formado pelos seguintes adutos: TiC1
4

.2CH
3

CN, TiC1
4

.2CD3CN, TiC14.2C2H3CN,

TiC1
4

.2C2H
S

CN e TiCl4.2C6H
S

CN, o segundo conjunto é constitutido pelos co~

postos TiC1
4
.lC

S
ü

S
N e TiC1

4
.2C

S
DSN e finalmente o terceiro conjunto é for

mado pelos adutos TiC14.l(CH3)2S e TiC14.2(Cl HS)lS,

semelhantes, ou melhor, da mesma simetria. Assim, o primeiro conj unto é



t:

a

Descrição aproximada

Designação e descrição aproximada dos modos normais para

o esqueleto TiCl
4

.ZL (simetria C
Zv

)

Designação dos
modos normais

AI vI estiro sim. vs(Ti-ClC)

V z estiro sim. vs (Ti-ClT)

v3 . estiro sim. v (Ti-N)
s

dei. de
....

"scissoring" ô(ClCTiClc)v4 aog .

dei. de
....

"scissoring" ô(NTiN)'VS aog •

dei. de
....

"s cissoring" ô(ClTTiClT)v6 ang •

A
Z

dei. de
....

"twisting" P t (ClCTiClc) ~v
7

aog. ~

dei. de
....

"twisting" P t (NTiN)va ang.

B
l v

9
estiro anti-sim. va(Ti-ClT) \I

dei. de
....

"wagging" Pw (ClCTiClC)v
lO

ang • e

dei. de
....

"wagging" (NTiN)v
ll

ang. Pw

B
Z

v
12

estir. anti-sim. v (Ti-Cl ) 'V
a C

'V 13 estiro anti-sim. v (Ti-N)
a

dei. de
....

"scissoring" ô(ClCTiN)v
14

aog.
m

dei. de
....

"wagging" pw(ClCTiN)v
15

ang.
r

t

C - eis, T - trans, s - simétrico, a - anti-simétrico n,

t - twisting, w - wagging

Espécie

0.6 á.t()ttO.6 ClC .6a.O 0.6 c.on.t.<.do.6 no pla.n.o NTiN e 0.6 ClT na.o pe..u:enc.em a.

u:t.e p.f.an.o. (Na. 6..iBWt.a. 6.1, 0.6 á.tomo.6 2 e 3 .6ã.o ClT e 0.6 â.:t.()ttO.6 4

e 5 .6õ.0 Clc).

Tabela 5.1

44
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a mentos, possivelmente, devidos ao efeito de massa e ao efeito eletrônico

dos substituintes.

Os espectros vibracionais dos compostos deste conjunto são,

como vimos, consistentes com a simetria C
Zv

. No capitulo 2, tabela 2.1,

foram previstos 15 modos normais, distribuidos conforme a representaçao

6A
l + 2AZ + 3B

l + 4BZ

Designaremos os modos normais de 1 a 15, seguindo a ordem

)
das espécies acima e, dentro de cada espécie, a ordem decrescente de fre

)

quência. A descrição aproximada dos movimentos vibracionais é apresenta-

da na tabela 5.1.

5.2.1.1 Tentativa de atribuição das vibrações de estiramento v(Ti-Cl)

A atribuição das frequências vibracionais de estiramento

v(Ti-C1) é de extrema importância para a determinação da estrutura e para

esta atribuição dispomos de argumentos que passaremos a expor.

tos de tetracloreto de titânio uma banda forte, com caráter de banda mul

22
Clark observou nos espectros infravermelho de adu

-1 ,- 14
em ,atribuindo-as a vibraçao de estiramento v(Ti-Cl). Este autor s~

278-328

vibracio-

estiramentoI - A faixa de ocorrência da frequência de

-1
tipla, na faixa de 356-397 em e uma banda fraca na faixa de

-1 ,~
tra fraca na faixa de 278-327 cm ,atribuidas as frequencias

12
Beattie e Webster ,estudando os espectros infraver

melho de alguns compostos de adição de tetrac10reto de titânio, conclui

-1ram que, geralmente, ocorre uma banda forte na faixa de 371-395 em e ou

v(Ti-Cl) é mais ou menos bem definida e conhecida.

nais de estiramento das ligações Ti-Cl.

4

la.
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conh!:,

TiC14•
..
e

..
e,

de coordenação
..

para numero

e 2,2-bipiridilo (bpy) , isto

18 ..
TiC14.bpy • Para o ultimo complexo

- -1mero de coordenaçao quatro (TiC14), 380 cm

-1 -(TiC14.2L) e 317 cm para número de coordenaçao oito (TiC1
4

.2D, com

D ligante bidentado).

Verificamos que as frequências de estiramento (Ti-Cl)

11 - A existência de espectros no infravermelho de três a-

Nossos espectros Raman confirmam a presença de bandas

gere ainda uma relação entre os modos de vibração de estiramento metal-h~

As faixas mencionadas por Beattie e Webster e por

......, - -1 '
logenio e o numero de coordenaçao do metal, com valores, 490 cm para n~

estao dentro das faixas já mencionadas. No único aduto cujo espectro Ra

man é conhecido, as bandas são mais intensas e bem definidas do que as

lina (phen), etilenodiamina (en)

38,18 16phen ,TiCl4.en e

seis

priados para fins de comparação com os espectros dos adutos do tipo

TiC14·2L.

dutos de tetracloreto de titânio com os ligantes bidentados l,lO-fenantr~

correspondentes no infravermelho, onde se observam dois ombros.

de tetracloreto de titânio com ligantes biden tados apresentam uma Única

cido o espectro &amao-. Vimos na introdução que os compostos de adição

configuração, cis-octaédrica, e, por conseguinte, seus espectros são apr~

Clark nao sao rigorosamente mantidas para todos os adutos de tetracloreto

de titânio com número de coordenação 6, pois Ashley e Torrible16 , Kawai e

19 . 37
Kanesaka ,Baldwin e Clark ,estudando, respectivamente, os espectros

vibracionais dos adutos TiCl4 .en, TiC14.(CICN)2 -e TiC14.(BrCN)2' e

TiC14.(an)2 (onde en a etilenodiamina e an = anilina), atribuiram à vi

bração de estiramento v(Ti-Cl) bandas observadas na região de 400 a 450

-1cm

nestas regiões, que atribuimos também ao estiramento v(Ti-Cl).

4
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Tabela 5.2
A -1

Frequencias vibracionais (cm )
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:>

in

TíCl e 164. n

iv

38
TiC1

4
·phen

iv

18TiC14·bpy

iv Raman
Atribuição

r • 442 v(Ti-Cl)

390
o • 372 379 384 s 382 s v (Ti-Cl)
e • 356 366 sh 365 s v(Ti-Cl)

IS • 350

315 303 307 sh 311 vs v(Ti-Cl)
e • 200 w,br

175 sh

.0 I 165 vs

141 w

123 sh

111 s
iS • 81 s

3,-

r.2,

4·

he

-ao

111 - A existência de espectros no infravermelho de adutos

do mesmo tipo, com ligantes diferentes.

são conhecidos os espectros infravermelho dos segui~

ca 19
tes complexos: TiC14.(CICN)2 '

19
TiCl4·(BrCN)2 '

37
TiC14·(an)2 •

r.2,

po

:1)

Ra

as

A tabela 5.3 mostra as frequências vibracionais ob-

servadas nos espectros infravermelho dos referidos compostos.

Nesta série de compostos notamos, também, que as fre

quências vibracionais de estiramento v(Ti-Cl) estão contidas nas faixas

já referidas.



melho.

onde

exceto

apresente

Atribuição

18
TiC14·bpy ,

19
TiC14·(BrCN)2

-No infravermelho, desde que o ligante nao

-1
Frequências vibracionais no infravermelho (cm )

IV - As frequências vibracionais de estiramento metal-halo

423 vs 406- vs 410 vs,br v(Ti-Cl)

410 vs

393 vs 390 vs 387. s v(Ti-Cl)

370 v(Ti-Cl)

354 w

317 320 sh

285 m

Tabela 5.3

19
TiC14·(CICN)2

...
Na literatura so conhecemos um trabalho sobre espe~

tros Raman de adutos de tetracloreto de titânio, o do

para o composto TiC1
4

.bpy, onde se observam duas bandas ~m forma de om

bros.

daà definidas e resolvidas. Podemos verificar nos compostos das tabelas

banda na faixa de interesse, é posslvel obter bons espectros, isto é, b~

48

5.2 e 5.3 que as intensidades relativas são forte e muito forte,

as vibrações v(Ti-Cl) apresentam intensidades relativas muito forte e

gênio, normalmente, aparecem como bandas fortes no Raman e no infraver

forte. Nos espectros Raman que obtivemos, constatamos que as bandas mais

intensas são aquelas que estão contidas na faixa definida para o estira

mento metal-halogênio.
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Em geral, as vibrações totalmente simétricas sao mais

intensas no Raman do que as anti-simétricas, no infravermelho ocorre j~

tamente o contrário.

v - Na série de adutos do primeiro conjunto, os espectros

mostram muita semelhança nas fai~s previstas, principalmente no Ramao.

o exame dos espectros Raman da série de compostos do

primeiro conjunto, na faixa de 270 a 500 em-I, mostra a existência de

mais de 4 frequências. Contudo, apenas 4 frequências apresentam caracte

rlsticas similares quanto à posição, enquanto que apenas duas, destas qua

tro, apresentam semelhança quanto à intensidade relativa.

As bandas, que atribuimos ao estiramento v(Ti-Cl) p~

ra os vários adutos, podem ser agrupadas aproximadamente em 320, 370, 390

Lo e 430 cm- l (vide tabela 5.4). Para a primeira e a terceira as intensid~

com

~r des relativas, nos vários adutos, são forte e muito forte. Para as bandas

em 370 e 430 cm- l as intensidades relativas são semelhantes, para os

eie totalmente simétrica.

sidades relativas no Raman poderiam ser atribuidas à vibração de espécie

-1 - ~em 326 e 401 cm ,polarizadas, que confirmam esta atribuiçao para a espe

e

conj~

Podemos usar

e propionitrila, apresentam bandas, respectivamente em 322 e 398 cm- l

como argumento que, o movimento de espécie B
l

envolve maior variação de

A frequência de espécie B
l

corresponde ao estiramento

v(Ti-Cl
T

) e a espécie B
2

ao estiramento V(Ti-Clc). Seria difícil decidir

- -1-1
As frequencias em 320 cm e 390 cm por suas inten

sobre a atribuição das frequências a estas duas espécies.

AI' Ainda mais, os espectros em solução para os adutos com acetonitrila

plexos com ligantes nitrilas saturadas, diferindo dos com nitrilas

gadas ou aromáticas.

e

to

is

om

te

de

ao

as

~c

a-
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v(Ti-Cl) atribuídas de acordo com o que acabamos de discutir. As demais

Des

Estas

.-
espe-

frequências

estiramento

vT (Ti-Cl) = 490 e
2

TiCl~- temos, vA (Ti-Cl) c 320 ,
19

ô
F

(ClTiCl) = 183 e ô
F

(C1TiCl) =
lu 2g

vF (Ti-Cl) = 316,
lu

-1 ...
cm ; para o anion

vA (Ti-Cl) = 3B8, ôE(ClTiCl) c 119,
1

uma maior intensidade, no infravermelho, para a banda. de espécie B
l

•

ta forma, atribuimos às bandas na região de 370 cm- l a vibração de

momento de dipolo do que o movimento de espécie B
2

e poderiamos esperar

Na região de 270 a 500 cm- l , juntamente com as frequências

IIILI"fC.
'untuta de ÓUfmica

IJnivirsidade dA ~~o Paul

te, em casos de dúvidas, podemos citar:

Na tabela 5.4 encontram-se as frequências vibracionais ob-

Considerando que em geral os movimentos anti-simétri

tu+hadas pela complexação. Para a análise vibracional das

ligante. Entre os métodos usados para distinguir as frequências do ligan

6
T

(ClTiCl) • 139
2

vE (Ti-Cl) c 271,
g

173 cm- l

o TiC1
4

temos

, -1.-
cie B

l
e as restantes, em 430cm , a especie B

2
•

cos têm frequências mais altas do que os simétricos, poderíamos descrever

de estiramento v(Ti-Cl), aparecem algumas frequências do ligante.

... -1 -1 ..
as frequencias em 320 cm como estiramento V(Ti-CIT) e as em 390 cm a

vibração de estiramento v~Ti-CIc). Esta descrição é confirmada pelos cál

culos de constantes de força (capitulo 6, tabela 6.4).

frequências, essencialmente dos ligantes, serão analisadas em seguida.

frequências nem sempre são fáceis de identificar, pois costumam ser per

Para fins de comparação recorremos às frequências vibraci~

... 2- 39
nais da molécula TiC14 e do anion TiC16 ' compilados por Nakamoto : para

- -1 -servadas na regiao de 270-500 cm· , com as vibraçoes de

nesta região, é necessário identificar as frequências correspondentes do
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i) Substituição do halogênio. Este método é aplicável

quando as frequências do ligante ocorrem na mesma re

gião das frequências de estiramento metal-halogênio.

A substituição do halogênio deslocará as frequências

de estiramento M-X) enquanto que as frequências do

ligante pe~anecerão praticamente inalteradas.

ii) Substituição isotópica. A substituição isotópica dos

ligantes poderá deslocar suas frequências permitin-

do) assim, a identificação das bandas. No caso das

nitrilas é possfvel substituir

- - 14drogenios ou o nitrogenio ( N

isotopicamente os

por

iii) A comparaçao com os espectros de adutos semelhantes

com o mesmo ligante e diferentes aceptores.

o aduto com acetonitrila apresenta) na região de 280 a 500

, -1 -1 -
cm bandas em 462) 419, 411 e 390 em ) que nao foram atribuidas como

vibrações de estiramento v(Ti-Cl). A primeira banda, possivelmente,

a combinação das bandas em 321 + 140,= 461 cm- l A única banda do li-

- -1 ..-gante livre, nesta regiao, ocorre em 381 cm ) correspondente a vibraçao

de deformação de ângulo ó(NCC). No aduto com duas moléculas de acetoni

pode ser uma vibração de deformação de ângulo ó(NCC) ou uma vibração de

terceira bandas não aparecem no espectro do aduto com acetonitrila deut~

e a

bandas

de ângulo

40para adutos semelhantes Farona e Grasseli observaramrada, e

trila coordenadas, são previstas 4 vibrações de deformação

em 412, 401 e -1 que atribuiram à vibração de deformação de -392 cm an

guIo ó(NCC) • Em vista disso, atribuimos as bandas em 419 e 411 -1 ..
em a

vibração de deformação de ângulo ó(NCC). A última frequência em 390 -1cm

ó(NCC), de espécies A
l

, A
2

) B l e B
2

• Em geral, estas bandas se deslocam

para a região de frequências altas, com a coordenação. A segunda
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estiramento devido ao isótopo de cloro.

A acetonitrila deuterada apresenta uma banda em 351 cm- l

atribuida à vibração de deformação de ângulo õ(NCC). Es ta frequência
~

e

-1
mais baixa do que a correspondente na acetonitri1a, em 381 em Corre~

;.

pondentemente, no aduto deuterado esta vibração deve ocorrer para fre-

... --1
quencias mais baixas do que para o aduto nao deuterado (419 e 411 cm ),

... -1 -assim, atribuimos a frequencia em 396 cm para evitar esta vibraçao de

deformação de ângulo Õ(NCC). Das duas bandas observadas no aduto nao

deuterado, somente uma é agora observada devido, provavelmente, à coinci

A -1
dencia com a forte banda em 387 cm •

No aduto com propionitrila, na regiao em análise, temos as

... -1-
frequencias em 447 e 292 cm que nao foram atribuidas. O 1igante livre

... -1 'apresenta duas frequencias, em 383 e 346 cm ,correspondentes as vibra

ções de deformação de ângulo Õ(NCC). Possivelmente, as frequências, no

-1 ..-aduto em 447 e 292 cm , correspondem, respectivamente, as combinaçoes

-1 -1
328 + 113 = 441 cm e 175 + 113 = 288 cm •

No aduto com acri10nitri1a temos 4 frequências, em 465,

-1 -431, 410 e 282 cm ,que nao foram atribuidas. O 1igante livre aprese~

... -1
ta duas frequencias, uma em 362 e outra em 242 cm ,correspondentes;.

vibração de deformação de ângulo Õ(NCC). A frequência em -1431 cm

..
a

-nao

sabemos a que atribuir.
... -1A frequencia em 410 cm ,provavelmente

~

e uma

vibração de deformação de ângulo õ(NCC).
... -1

A frequencia em 282 em cor-

.. - -1responderia a vibraçao que aparece em 242 cm no 1igante livre.

No aduto com benzonitri1a temos as frequências em 495, 449

-1 - ...e 408 em que nao foram atribuidas. O ligante livre apresenta freque~

-1 .. - -cias em 461, 401 e 381 cm , correspondentes as vibraçoes de de f ormaçao

possive1-de ângulo a(CCC), ~(CC) e Õ(NCC).

mente é uma combinação de 373 + 128

A frequência em

-1
= 501 cm ,ou

-1
495 cm

vibração de defor-
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maçao de ângulo a(CCC) deslocada pela camplexaçao. A frequência em 449

-1 .. - -1cm corresponderia a frequencia em 401 cm no ligante livre e a banda

em 408 em- l corresponderia à vibração de deformação de ângulo õ(NCC) ,

deslocadas pela coordenação.

A identificação ou atribuição que acabamos de fazer para

as frequências anteriormente não atribuidas, constitui apenas uma tenta

tiva, pois, para espectros de sólidos costumam aparecer certas anomalias

de dificil interpretaçao.

5.2.1.2 Tentativa de atribuição das vibrações de estiramento do v(Ti-N)

As vibrações metal-ligante de compostos de coordenação sao

muito importantes, pois, fornecem informações diretas sobre a estrutura

do complexo e a natureza da ligação metal-ligante.

Em geral, as vibrações metal-ligante aparecem em região de

baixa frequência, devido a massa relativamente grande do atamo metálico

e a natureza fraca da ligação metal-ligante. A intensidade da banda c~

racter!stica da vibração metal-ligante é fraca ou muito fraca, tanto no

Raman quanto no infravermelho.

As vibrações metal-ligante não foram muito estudadas até

recentemente, provavelmente por aparecer em região de frequência baixa.

Para atribuir a vibração de estiramento v(Ti-Cl), pudemos

, f'
contar com varias argumentos emp1ricos que facilitaram a tarefa de atri

bUição de frequências. O mesmo não acontece no caso da ligação (Ti-N).

No"estado sólido a interpretação fica bastante complicada, pelo apareci

menta de bandas provenientes do efeito de campo cristalino, além das ban

das do ligante, na região onde ocorrem as vibrações metal-ligante. Isto

ocasiona muita incerteza na atribuição das vibrações metal-ligante.



mesmo e os ligantes forem semelhantes.

cada um.

IV) Nos deslocamentos da frequência metal-ligante com a

seria

tal é substituido isotopicamente e seus espectros são

cálculo de constantes de força, a partir de constan

tes de força transferidas de moléculas semelhantes.

Na preparação de um par de complexos, em que só o m!.

te estaria ausente no espectro do ligante livre.

VI)

II) No argumento de que a vibração metal-ligante

ligante apareceria na mesma região se o metal for o

111) No argumento de que a vibração de estiramento metal-

senslvel ao metal e sofreria deslocamento pela subst.!,

tuição do metal ou variando seu estado de oxidação.

I) Na comparaçao entre o espectro vibrac10nal do ligante

livre e do complexo metálico; a vibração metal-lig&!!.

substituição isotópica dos ligantes.

ss

V) Na previsão da frequência metal-ligante, através do

Na.k.amot0
36

publicou um trabalho, bem recente, utilizando

Em resumo, os 6 métodos se baseiam:

tores que afetam as vjbrações metal-ligante.

te. O autor expõe este método e menciona os outros cinco usados até en

tão, para se atribuir as vibrações metálicas, assim como as limitações de

pletou as referências até 1968 sobre o mesmo assunto, mencionando os fa

23
Adams compilou os trabalhos mais significativos relacion~

... -.. 24
dos as vibraçoes metal-ligante, ate 1964, e num trabalho posterior cO!!!

substituições isotópicas do metal para atribuir as vibrações metal-lig~

)

1
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acetonitrila deuterada, propionitrila, acrilonitrila e benzonitrila. Sabe

a comparaçao.

outra

frequên-
# #

e necessario conhecer aNo terceiro método

\.

lU)

comparados na região de frequências baixas.

Usaremos os métodos I, II, III e IV para tentar atiibuir as

frequências de vibração v(Ti-N) dos adutos com os ligantes: acetonitrila,

Sao previstas, pela teoria de grupo pontual. duas vibrações

Como acabamos de ver, a atribuição da vibração metal-lig~

IV) No quarto método, às vêzes, juntamente com as vibra

I) No primeiro método pode acontecer que alguma vibra-

-1
a 450 cm •

lI) O segundo método só é aplicável ~uando uma série de

te é difícil de se fazer, com base em argumentos empíricos, porque suas

da frequência metal-ligante.

Vimos que. para adutos com simetria C2v ' as frequências de

estiramento v(Ti-~l) estão compreendidas aproximadamente na faixa de 270

mos que há limitações para cada um dos métodos, como por exemplo:

frequências são sensíveis ao metal e ao ligante e, em geral. são acopla-

çao do ligante se torne ativa no ligante coordenado e apareça na região

~ estiramento das ligações Ti-N. uma simétrica, de espécie AI' e

anti-simétrica, de espécie B
2

•

das com outros modos de vibração.

ções metal-ligante algumas frequências do ligante também sofrem desloca

mentos, dificultando a atribuição.

complexos metálicos tem a mesma estrutura para diferentes metais.

cia metal-ligante de um dos compostos da série similar, para estabelecer
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de estiramento v(Ti-N).

respondente deute rada.

em

vibracionais

-1
cm

Na tabela 5.5 encontram-se as frequências

Observando-se os espectros vibracionais dos ligantes li

Farona e Grasselli
40

» estudando os espectros infravermelho

As frequências, na região em análise» deslocam-se para a

Para os adutos com acetonitrila e o similar deuterado há

Pela intensidade relativa das bandas, a frequência mais al

- -1 ~ta nesta regiao (241 em para o aduto com acetonitrila) e a mais in-

por isso optamos pela atribuição das frequências mais baixas.

ções de estiramento, respectivamente, simétrica e anti-simétrica da li-

gaçao Sn-N.

tensa, no Raman, e pode ser atribuida à especie totalmente simétrica AI.

As observações acima nos possibilitam atribuir as frequên

-1.. -das, que ocorrem na faixa de aproximadamente 200 a 270 em ,a vibraçao

dos adutos de SnC1
4

.2CH
3

CN» SnC1 4.2C
2
H

3
CN e SnC14.2C

6
H5CN, atribuiram as

A -1 -1 -1
frequencias em 222 e 207 cm ,204 e 192 cm ,248 e 220 cm as vibra-

Nos espectros Raman dos 5 adutos do primeiro conjunto, e~

A -1
contramos duas ou mais frequencias na faixa de 200 a 270 em •

constantes de força as frequências menores apresentam maior congruência,

região de frequências baixas com a substituição de acetonitrila pela co~

possibilidade de atribuição para a vibração anti-simétricat respectiva-

-1 -1 ~
mente das bandas em 229 e 215 cm e em 221 e 207 em • Pelo calculo de

vres, verificamos que a propionitrila, a acrilonitrila e a benzonitrila

apresentam apenas uma frequência abaixo de 270 cm-1, respectivamente

220, 242 e em 172

r

~

)

n

e

o

a

a

s

s







Atribuição

161 ( 5) 158 (10) 144 ( 2) 155 (10) 155 ( 2) 165 v
4

140 (40) 138 (40) 132 ( 5) 133 (15) 128 (50) 141 v
5

112 (25) 113 (30) 113 (20) 117 ( 2) 111 (10) 111 v6

v 7

127 (sh) 123 v
8

180 (lO) 178 (15) 175 (15) 179 (10) 174 (15) 175 v10

v 11

44 (50) 44 (40) 45 (25) 39 (20) 50 (50) v
14

v
15

( ---) frequêneias não observadas.

com acetonitrila.

111. cálculo de constantes de força efetuado para o aduto

Na tabela 5.6 inc1uimos, para fins de comparação, as frequê~

Tabela 5.6 Atribuição das frequências de deformação de ângulo

para·o esqueleto TiC1 4.2L

L-CHCN
3

eias do aduto TiC1
4

.bpy, com atribuição nossa. Podemos notar que as fre

quêneias para este aduto são bastante próximas dos valores observados para

diferentes 1igantes.

A tabela 5.6 mostra a atribuição das frequências observadas

aos modos normais de deformação de ângulo do esqueleto do aduto, para os

60
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:0
os adutos que estudamos. Este fato confirma decisivamente a estrutura

C
2v

para o esqueleto do complexo molecular, pois esta é a única estrut~

ra possivel para o aduto com bipiridilo, por ser bidentado.

iS

::>8

'" -1 -1As frequ~ncias v
4

(-160 em ), v
lO

(-l80 cm ) e

-1 ~ - ...
cm ) podem ser atribuidas as deformaçoes de angulos (ClTiCl).

V
6

(-110

... 2- '" , o
vibr~Para o anion TiC16 o angulo (ClTiCl) e de 90 e a

, -1
Para TiC14

ânguloçao correspondente e observada em 173 cm . o o

~ o - ~ 119 cm-1(ClTiCl) e de 109 e a vibraçao correspondente e observada em

As frequências v 4 e v lO caem dentro deste ~ntervalo e como para o TiC14
2- .... ;t# A

e TiC16 quanto maior o angulo menor e a frequencia correspondente,atri

deformação de ângulo (C1TiC1
C

) <ân-buimos a frequência mais baixa v 4 à
o o

guIo compreendido entre 90 e 109 ), e a v
lO

,
a deformação de ângulo

o ...
(ClTTiCl

C
) (da ordem de 90). Atribuimos a frequencia v

6
' a menor des

tas três, à deformação do ângulo (ClTTiC~), por ser este ângulo aproxi

omadamente 180 .

- -1Na regiao de aproximadamente 140 cm , para o aduto com

acetonitrila, aparece uma banda que se desloca sistematicamente para a

região de frequência menor, com a substituição por ligantes de massa

-1maior, abaixando para 128 cm p~ra o aduto com benzonitrila. A depen-

dência com a massa dos ligantes levou-nos a atribuir esta frequência Vs
à vibração de deformação de ângulo õ(NTiN).

Este cálculo confirmou a

A atribuição das frequências feita na tabela 5.6 não é de

atribuida

enunciados.

que não f.2,

-1
(-45 cm ), foi

finitiva, pois, ou faltam frequências, ou temos frequências

raro atribuidas por não satisfazer a nenhum dos argumentos

A freq uência v 14' (elCTiN)

com base no cálculo de constantes de força.

atribuição feita para as demais frequências.

'"Jen

ira

re-
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As 11 vibrações fundamentais designadas na tabela 5.7, exce-

que é uma vibração inativa, aparecem na

A -1
Assim, atribuimos a frequencia observada em 435 cm ,no Raman,ao

Compostos do segundo conjunto

tais para os adutos acima encontram-se na tabela S.7.

~entro de simetria obedecem à regra de mútua exclusão. As vibrações fund~

Por esta razão achamos que a atribuição feita estará sujeita à confirmação

A -1
ligante, correspondendo à frequencia em 405 cm no ligante livre. A banda

A designação e a descrição aproximada das vibrações fundamen

com a obtenção de espectros vibracionais mais completos, envolvendo os es

pectros no infravermelho abaixo de 200 em-i,

to a

A piridina livre (piridina deuterada) apresenta· duas vibra

- -1 -1 ...çoes em 405 e 374 cm (371 e 329 cm ), correspondentes a vibração do a-

5.2.2

o esqueleto dos adutos TiC14 .2C
S

H5N e TiC14.2CSDSN, que

constituem o segundo conjunto, possue estrutura D
4h

como foi visto no item

ridina.

altas com a coordenação.

62

-5.1, com a seguinte representaçao para os modos normais:

nele Estas frequências costumam se deslocar para a região de frequências

mentais de estiramento v
l

' v2 e v4 são ativas no Raman e as v6 e v9 sao

ativas no infravermelho.

-1
cm sendo 5 ativas no Raman e 5 no infravermelho, e pela existência do

~ A

Beattie e colaboradores atribuiram a frequencia em 436

-1 A

cm ,no aduto TiC1
4

.2py, ao ligante, devido a esta frequencia aparecer na

região de aproximadamente 330 cm- l nos espectros de vários adutos com pi



ao

es

Tabela 5.7 Designação e descrição aproximada dos modos normais

para o esqueleto TiC14·2L (simetria D4h ).

63

Espécie Designação dos
modos normais

Descrição aproximada

lue • Alg
v

l estiro sim. v (Ti-Cl)
s

:em • estiro sim. v (Ti-N)\)2 s

B
1g \)3 estiro anti-sim. \) (Ti-Cl)

a
.

B
2g \)4 dei. de âng. "scissoring" ó(CITiCl)

Den I
E \)5 def. de âng. " scissoring" ó(C1TiCl)g

:e- I
A

Zu \)6 estiro anti-sim. \) (Ti-N)
>00 • a

\)7 def. de âng. "Scissoring" ó(CITiN)
do -

lda
B2u v

8
(inat.) def. de âng. fora do plano n(CITiCl)

5ao I
E \)9 estiro degenerado v

d
(Ti-C1)

u

bra • \)10 def. de âng. degenerado ód(CITiCl)

a- • vH def. de âng • degenerado ód (CITiN)

ias

436

na

p..!.

,ao

rlda

-1 ~
em 463 cm talvez pudesse ser atribuida ao ligante, embora haja tambem a

possibilidade de se tratar de banda de combinação, envolvendo alguma fre

... - - -1quencia nao observada (regiao abaixo de ZOO cm no infravermelho).

-1
As bandas em 413 e 398 em • no aduto com piridina deute



64

rada, atribuimos ao ligante. Beattie e colaboradores 33 observaram duas

bandas em 422 e 399 cm-1 no espectro infravermelho do aduto SiC1
4

.2C
5

D5N

e atribuiram estas frequências ao 1igante.

As bandas em 406 e 390 cm-1
t no aduto com piridina, corres

-1
ponderiam a bandas de comb~naçãot respectivamente t 279 + 121 = 400 cm e

321 + 75 - 396 cm- l ou 193 x 2 = 386 cm-1. A banda em 391 cm-1 no adu

to com piridina deuterada t possivelmente é de combinação entre 275 + 113

388 cm- l •

-1
Na regiao abaixo de 380 cm testa0 as bandas mais intensas

tanto nos espectros Raman quanto no infravermelho. Além disso, observa-

mos frequências que não variam e outras que variam com a substituição iso

tópica.

junto.

Levando em consideração os fatores acima mencionados e por

simé-

~ -1A frequencia em 321 (322) cm ,obtida apenas no Raman para

o aduto com piridina (piridina deuterada), atribuimos à vibração de esti

A frequência obtida no infravermelho em 360 cm-1 para o ad~

-1 -to com piridina e em 358 cm para o aduto com piridina deuterada, nao ob

Raman do aduto SnC1
4

.2py foi atribuida para a espécie totalmente

pécie E •
u

ramento VI' ou seja, Vs(Ti-Cl). A frequência mais intensa no espectro

servadas no Raman, atribuimos à vibração de estiramento degenerado v
9

' is

to é, vd(Ti-Cl). No aduto SnC14.2py a frequência mais alta e mais in

tensa no infravermelho foi atribuida à vibração de estiramento de es-

analogia com o espectro e a atribuição feita para o aduto SnC14.2py por

Nakamot036 , usando o método de substituição isotópica do metal, fizemos

a atribuição das frequências vibracionais para os adutos do segundo co~
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menor das 3 frequências de estiramento.

deuterada) aparece com frequência ligeiramente deslocada para a região de

e

,
e

,
esp!.de

(piridina

v 7 ' \/10

frequências, isto

obtida no &aman do aduto com
-1

cmA frequência em 193 (194)

-1
A banda fraca em 252 cm , observada apenas no Raman tanto

Anomalias deste tipo são muito frequentes em espectros de só

-1A banda em 171 (168) em no aduto com piridina

\/11'

cie B2g •

ção isotópiea atribuimos à vibração de deformação de ângulo v4 '

fravermelho, assim ficarão faltando as vibrações fundamentais

lidos.

para o aduto com piridina como o com piridina deuterada, atribuimos à vi

bração fundamental v
3

' isto é, vibração de estiramento anti-simétrico

va(Ti-CI), de espécie B1g• No espectro Raman do aduto SnCl4.2py, a banda

correspondente a esta espécie também apresenta fraca intensidade e é a

trica, correspondendo ã vibração de estiramento v (Ti-Cl).
s

A .... -1 ,.
A frequencia na regiao de 280 cm . observada so no infra

- -1 -Na regiao abaixo de 200 cm nao dispomos dos espectros in-

piridina (piridina deuterada), por não apresentar variação com a substitui

vermelho, atribuimos ã vibração de estiramento anti-simetrico v6,ou seja,

v (Ti-N). Teoricamente é esperada apenas uma frequência no infraverme
a

lho, devida ã vibração de estiramento anti-simétrico da ligação Ti-N, mas

-1obtivemos duas bandas em 285 e 273 em • Nenhuma destas duas foram obse~

12 -1vadas no Raman. Beattie e Webster observaram esta banda em 278 em

ra a atribuição consideramos o valor médio ~as duas

279 em-I

que é aproximadamente a média aritmética das frequêneias que observamos.

-1Para o aduto com piridina deuterada, obtivemos esta banda em 275 em • Pa
lS

N

ob

s

i.!,

l-

e

I-

lu

or

:ti

:ra

:ro

o!!,

os

;0

,
Ie-

or

:s-

.n-
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dina deuterada), devido a sua variação com a substituição isotôpica,atri

A -1A frequencia em 121 (113) cm no aduto com piridina (piri

..
Em vista disso atribuimos a vibr~

ção v2 ' de espécie Alg •

frequência menor no aduto deuterado.
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buimos à vibração v
5

' de_deformação de ângulo degenerado ôd(C1TiN). Es

No aduto com piridina deuterada observamos um ombro em 124

SnC1402py, portanto, de acordo com o espectro que obtivemos para o aduto

ta vibração apresenta intensidade média no espectro Raman do aduto

-1em Todas as vibrações do esqueleto, ativas no Raman foram atribui-

das; consequentemente, a banda acima não é uma vibração genuína do esqu~

leto, podendo ser uma vibração da rede ou uma vibração inativa que, de

vido a pequena distorção tornou-se ativa no Raman.

Beattie e colaboradores 33 ,34 efetuaram a análise em coor-

denadas normais para os adutos SnBr
4

.2py, SiC1
4

.2py e SiC1
4

02C
5

D
5

N e o~

tiveram quatro frequências, calculadas na região abaixo de 100 em- l , que

la 5 o 8.

correspondem também às vibrações "rocking" pyTi.

atribuiram às vibrações de " rocking" pySn. Possivelmente, as bandas em

-1 -175 e 60 cm (75 e 55 cm ) no aduto com piridina (piridina deuterada)

A atribuição das frequências observadas nos espectros in-

- -1fravermelho e Raman, na regiao abaixo de 500 cm , encontram-se na tabe



Tabela 5.8 Atribuição das frequências observadas (simetria D
4h

)

463 ( O) 413 ( 2) ligante

433 s 435 ( O) 398 ligante

406 ( O) combinação

390 ( O) 391 combinação.
382 ( 1) ?

360 vs,br 358 vs,br v9

321 (100) 322 (95) vl

279 s 275 s v7

252 ( 2) 252 ( 2) v3

193 (20) 194 (12) v4

171 ( 5) 168 ( 4) v2

124 (sh)

121 (40) 113 (20) v5

75 ( 5) 75 ( 2) "rocking" pyTi

60 ( 5) 55 ( O) "roc.king" pyTi

iv

TiC14·2C5H5N

Raman iv

TiC14·2C5D5N

Raman Atribuição

67
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B. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FREQUÊNCIAS ACIMA DE 500
-1

cm

rifica para os diferentes adutos possuindo o mesmo ligante.

que envolvem o átomo doador sofrem sensiveis deslocamentos de frequências

Outra vibração das nitrilas que normalmente se desloca para

autores

normais

mostra que

Conhecendo-se as frequências do ligante, bem como as respe~

Compostos do primeiro conjunto

ocálculo da distribuição de energia potencial que os referidos

fizeram para os adutos de trihaletos de boro e acetonitrila

os modos atribuidos a v(C-C) tem grande contribuição do estiramento

v(B-N) e, portanto, o aumento em v(C-C) é parcialmente devido ao acopl~

termos de encurtamento da ligação C-C ou aumento da constante de força.

tivas atribuições, pode-se estabelecer a correspondência entre as frequê~

principalmente, ao acoplamento mecânico entre o estiramento v(C=N) e ou

tros modos normais. Finalmente, Shriver e swanson42 atribuiram ao forta

lecimento da ligação C=N.

5.2.3

quência geralmente mais deslocada corresponde à vibração de estiramento

.. -1
v(C=N), que para os adutos do primeiro conjunto e de 30 a 50 cm mais aI

ta. Este acréscimo na frequência v(C=N) tem sido interpretado por vários

autores. Purcell e Drag04l atribuiram ao aumento da constante de força

- 19aa ligaçao C=N com a coordenação. Kawai e Kanesaka interpretaram como

parcialmente devido a um fortalecimento da ligação cr na ligação C=N e,

Para as nitrilas há um conjunto de vibrações normais que

- - -1sao afetadas pela complexaçao. Assim, na regiao acima de 500 cm a fre

cias do aduto e as do ligante livre. Geralmente, as vibrações

a região de frequências altas é a frequência de estiramento v(C-C). Shri

42 ~
ver e Swanson se referem a dificuldade em interpretar o deslocamento em

e as demais vibrações s~o pouco perturbadas com a coordenação. Isto se ve
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O aduto com acetonitrila apresenta deslocamentos sensíveis

A frequência de estiramento v(C=N) apresenta um aspecto in

quatro

sofreramde estir~nto v(C-H)

a região de frequências baixas.

As frequências de vibração

-1
deslocamento (10 a 15 cm ) para

tiramento simétrico e outra anti-simétrico, no entanto aparecem

pequeno

... -1-1
frequencias, formando duas duplas em 2282 e 2288 cm e 2308 e 2315 cm •

... 42 -A acetonitrila livre e varios adutos dela obtidos apresentam na regiao

de estiramento v(C=N) uma banda atribuida à combinação das vibrações

õ(CH
3

) + v(C-C) , bastante intensa, devido ao fenômeno de ressonância de

Fermi com a vibração fundamental v(C=N).

As demais vibrações das nitrilas apresentam variações sens!

teressante, pois teoricamente são esperadas duas frequências, uma de es

A frequência de estiramento v(C-C) se desdobra de 921 para

-1 ... -939 e 950 cm no aduto, correspondendo, respectivamente, a vibraçao de

estiramento simétrico e anti-simétrico.

A frequência de vibração de deformação de ângulo õ(CH3) ~

, -1
ti-simetrica deslocou-se consideravelmente de 1450 cm , no ligante livre,

-1 A - -para 1409 cm no aduto, enquanto a frequencia de vibraçao de deformaçao

..., -1-1
de angulo simetrico deslocou-se de 1376 em para 1361 cm •

v(C:N) e a v(C-C) se deslocam para a região de frequências altas e as de

mais frequências se deslocam para a região de frequências baixas.

veis ou desprezlveis dependendo da nitrila.

mento mecânico com o estiramento v(B-N). O cálculo da distribuição de

em quase todas as vibrações fundamentais. As frequências de estiramento

energia potencial que fizemos (capitulo 6) para o aduto TiC14.2CH3CN, mo~

tra que a vibração normal v(C-C) é acoplada com a vibração v(C=N) e mui

to pouco com a vibração v(Ti-N).

~m

ue

lU

as

ri

"

to

la

ra

!lo

a

s

1

:a

10



(5.2)

(5.1)

E podemos de
m

e

E e
n

+ Em
E
n

=

...

Teremos várias possibilidades de combinar estas frequências

(E:) ... ó(CH
3

) + v(C-C), onde ó(CH3)'" 1361 em-I e vs(C-C) ... 939

v (C-C) • 950 em-I, portanto, teremos dois valores de EO istoa m'
-1.. -1

cm de especie AI e 2311 cm de espécie B2, que constituem as

Considerando-se EO a frequência de combinação não pertu~
m
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frequências de combinação calculadas. Por outro lado, as frequências o~

servadas - igual a v (C=N) li< 2282 -1
(~) v (C=N) 2288sao: E em e ...

n s a
-1

(B2) igual a 2308 cm-1 -1cm e E e 2315 cm .m

onde E
O

E
O referem

-.
frequências - perturbadas, sendo prie se as nao a

n m

meira usualmente a vibração fundamental, E E se referem
-.

free asn m

quências observadas e 6E
o a separaçao entre as frequências não perturba

terminar, aproximadamente, a frequência de estiramento v(C=N) não pertu~

bada:

é, 2300

Usando-se a expressão para a correção de frequências devi

do à ressonância de Fermi43 , isto é,

das. Somando-se as duas expressoes teremos :

bada e conhecendo-se as frequências referentes a

e substituir na expressão (5.2), para calcular

. -1
cm e



No aduto com acetonitrila deuterada não ocorre ressonância

nância, isto é, 2279 < 2282 e 2308 e 2285 < 2288 e 2308.

.-
isto e,

com a frequência de combinação em 2308

- -1com a frequencia em 2315 cm ,resultando

71

E E E
O

E
O

n m m n

1) 2282 2308 2300 2290
2288 2315 2311 2292

2) 2282 2308 2311 2279
2288 2315 2300 2303

3) 2282 2315 2300 2297
2288 2308 2311 2285

4) 2282 2315 2311 2286
2288 2308 2300 2296

Portanto, a solução mais provável é a primeira,

-1
v(C=N) • 2282 cm

-1
v(C=N) • 2288 cm

A segunda e a terceira possibilidades podem ser desprezadas

ocorrência de ressonância de Fermi entre as frequências fundamentais de

porque a frequência corrigida é menor do que as duas frequências em ress~

de Fermi (devido a variação de frequência de 6(CH3) para 6(CD
3
», sendo

-1 - ..observado somente o deslocamento de 38 cm (2300-2262) em relaçao a fre

quênc1a do ligante livre. Para o aduto não deuterado, corrigindo-se a

frequência devido à ressonância de Fermi, temos um deslocamento de 36

-1 -cm (2290-2254) em relaçao ao 1igante livre, que concorda com o valor

estiramento

-1
cm • e a

A - -1a frequencia nao perturbada em 2290 e 2292 cm •

A quarta possibilidade também podemos negligenciar, pois,

A - -1,,.- ...
a frequencia de combinaçao em 2300 cm e de especie AI e a frequencia

corrigida torna-se maior na espécie AI do que na espécie B2 • O cálculo de

constantes de força, no capitulo 6, mostra o contrário.
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obtido para o deuterado.

o cálculo das coordenadas normais mostra uma diferença de ~

proximadamente 5 cm- l entre as frequências de estiramento simétrico e 80-

ti-simétrico, diferença esta observada no espectro do aduto com acetoni

trila deuterada.

A acetonitrila deuterada quando coordenada apresenta deslo

camentos sensíveis nas frequências vibracionais v(C=N), v(C-C), õ(CD3) e

nas demais frequências 'apresenta deslocamentos pequenos. Assim, a fre-

~ -1quencia de estiramento v(C=N) desloca-se de 2262 cm ,no lig80te livre

-1 -1para 2300 cm ,no complexo; a v(C-C) desloca-se de 834 para 857 cm ,no

-1complexo, e a 6(CD3) de 1041 para 1020 cm ,no complexo.

o aduto com propionitrila também apresenta maior variação

nas frequências que envolvem o átomo doador, principalmente a v(C=N), que

-1 ~
se desloca de 2248 para 2286 em no complexo; a frequencia v(C-CN) se

-1 !desloca de 837 para 855 cm ,no aduto. Outra que sofre sens vel deslo~

mento é a vibração de deformação de ângulo õ(CH3), que se deslQca de

1433

para

-1 ~
para 1411 cm ,no aduto. A frequencia õ(CCC) se desloca de 544

-1560 cm ,no aduto. As demais frequências apresentam deslocamentos

pequenos.

o aduto com acrilonitrila apresenta maior deslocamento (44

em-I) na frequência de estiramento v(C:N), istQé, de 2228 para 2272 em~l

no complexo. A frequência de estiramento v(C-CN) se desloca de 871 para

-1 ~
891 cm • As demais frequencias foram pouco perturbadas com a coorde-

-naçao.

No aduto com benzonitrila a frequência de estiramento v(C=N)

se desloca de 2232 para 2269 cm- l , no aduto, e as demais frequências não

sofreram deslocamentos sensiveis com a coordenação.
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e

que- -1Na regiao acima de 500 cm verificamos

A molécula de dimetilsulfeto pertence à simetria C2v

Compostos do segundo conjunto

Compostos do terceiro conjunto

locadas com a complexação.

Algumas vibrações da piridina (piridina deuterada) sao d~

Um fato interessante, neste caso, acontece com a vibração

ta a mudança de estado.

dele, distribuidas em 10A
l

+ 9B
l

, no plano, e 5B
2

+ 3A2 , fora do plano.

5.2.4

apresenta 21 vibrações normais. Estes modos internos sofrem deslocame~

A molécula de piridina pertence ao grupo pontual C
2v

• Pos

suindo 11 átomos ela apresenta 27 vibrações, sendo 19 no plano e 8 fora

de deformação de ângulo "rocking" Pr(CH3) de espécie ~, inativa no in

fravermelho do ligante livre mas que se torna ativa com a coordenação.

44Allkins e Hendra observaram no espectro infravermelho de compostos

estiramento v(C-S).

5.2.5

demais frequências apresentaram deslocamentos desprezíveis, tendo em vis

tos relativamente pequenos com a coordenação (tabela 4.8). Observa-se

- -1somente pequena variaçao (da ordem de 10 cm ) no modo de estiramento

v(C-S), com a complexação. Para outros compostos de coordenação Allkins

44
e Hendra observaram deslocamentos da mesma ordem de grandeza para o

apenas as vibrações de estiramento do anel, no ligante livre em 605

-1 -(582), 992 (962), 1030 (1006) e 1583 (1542) em , sao deslocadas respe~

-1
tivamente para 640 (616), 1019 (981), 1048 (1017) e 1607 (1566) cm • As

o

a

!.

e

2.

e

4

o

e

e

e

~) .i de coordenação de formúla ~Y2' onde X • Cl, Br, ou I, M .. Pd ou Pt

... - -1 que atribuiram à v1
:> .' e Y .. (CH3)2S, uma frequencia na regiao de 950 em

bração " rocking" p/CH3) • Para os nossos adutos corresponderia à fr~

li

s

4

1

!
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quências baixas; provavelmente o mesmo ocorreu neste caso caso, assim, as

existência de três isômeros rotacionais em estado llquido t cujas confo~

-sao

643 e

mostram a

em

Adutos com dietilsulfetos foram relativamente pouco pesq~

recentes do dietilsulfet045
Espectros infravermelho

Podemos notar, na tabela 4.9, que excetuando as frequências

No aduto, obtivemos as frequências em 676 e 628 cm-l corre~

quência observada em 971 em-I

sados.

ções apresentam t respectivam~nte, as simetrias CZv ' Cz e Cl • Em estado

sólido apenas a conformação CZv foi evidenciada.

pondentes às vibrações de estiramento v(C-S). No aduto com dimetilsul

feto a frequência de estiramento v(C-S) se deslocou para a região de fr~

na região abaixo de 700 em-I, as demais frequências praticamente não

alteradas com a complexação.

frequências em 628 e 676 cm- l corresponderiam às frequências

e 698 cm- l no aduto livre.
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senvolvido, mas há vários modos de utilizar os valores das constantes de

O cálculo das constantes de força permite, assim, confirmar

da

vibracio-

Segundo Shimanouchi46
, nao podemos dizer que o presente es

6. ANÁLISE EM COORDENADAS NORMAIS PARA O ADUTO TiC14.2CH3CN

~ãgio da interpretação das constantes de força moleculares esteja bem de

distribuição de energia potencial mostrar o grau de acoplamento dos modos

força com real proveito. Um deles é o cálculo de frequências

as atribuições feitas com argumentos empíricos e através do cálculo

nais para comparação com as bandas observada~ no infravermelho e Raman.

6.1 Objetivo do cálculo

)

L

!.

normais.

Efetuamos a análise em coordenadas normais para o composto

TiCl4.2CH
3

CN, visando confirmar a atribuição de frequências.

6.2 Campo de força molecular

Um dos problemas em análise de coordenadas normais é a esc~

lha de uma função potencial conveniente para expressar as forças interatô

micas numa molécula.

Escolhemos o campo de força molecular de Urey-Bradley, para

, - 46 47expressar a energia potencial da molecula, pelas seguintes razoes '

a) As constantes de força têm um significado físico claro.

b) As constantes de força são transferíveis.

c) O número de constante de força é menor.
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d) É uma boa aproximaçao para vibração de átomos pesados.

Constituem desvantagens do método a falta de constantes de

interações entre vibrações de estiramentos não adjacentes e entre vibr~

ções de deformação de ângulo.

A análise em ~oordenadas normais foi efetuada utilizando-se

4 programas, elaborados

o programa original de

48por Hase ,que adaptou, com

49Shimanouchi ,no computador

pequena modificação,

IBM/360, modelo 44

(SEMA).

Os 4 programas usados foram:

1. Programa FSMP

Este programa calcula, a partir das coordenadas cartesianas,

dos vetores coordenadas internas e da matriz U, os elementos das matrizes

ZR e Zs (vide Apêndice 11).

,2. Programa BSMP

A partir das coordenadas cartesianas e dos vetores coorden~

das internas, calcula os elementos da matriz BR, pelo método dos vetores

S de Wilson.

3. Programa GSMP

Calcula a matriz LO
G

4. Programa NCA 02

a partir das matrizes BR e U.

A partir das matrizes

êste programa calcula:

e e das constantes de força

a) As frequências vibracionais.

b) A distribuição de energia potencial para as coordenadas

de simetria.
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e) Os auto-valores e auto-vetores da matriz JMJ

d) As constantes de força pelo processo de minimos quadr~

dos (opcional) e sua dispersão.

ao

c) A distribuição de energia potencial para as constantes

de força.

A figura 6.1 mostra o modelo molecular correspondente

f) A matriz de correlação para as constantes de força.

a

4

e

1!.

grupo pontual C
2v

e a definição das coordenadas internas escolhidas para

o aduto com acetonitrila.

o conjunto de coordenadas de deslocamento interno escolhido

de acordo com a figura 6.1 encontra-se na tabela 6.1.

1S,

as
Tabela 6.1 Coordenadas de deslocamento interno

Ll.2,

es

ça

RI .. !:l.r R13 • !:l.r13 R2S .. !:l.ô2 3 R38 .. !:l.E12 ,14I t

R2
.. !:l.r R

14
.. !:l.r

14 ~6 .. !:l.ô 2 4 ~9 .. !:l.E 12 ,162 ,
R

3
.. !:l.r R15 .. 6r15 R27 .. !:l.ô 2 , 5 R40 .. 6E 14 ,163

R
4

.. 6.r R
16

.. 6r
16 ~8 .. !:l.ô 2 6 R

41
.. 66

64 ,

~
.. !:l.r R

17
.. !:l.a ~9 == !:l.P9,11 R42 .. 68;'5

R6
.. !:l.r

6
R

18
.. 6.8 R30 .. 61'9,13 R

43
.. 66

7

R
7

.. !:l.r R19 .. 6Yl ~1 .. 61'9,15 R44 .. 66]
7

Ra .. 6.r Rzo .. 6Y2 R32 .. 6.1' 10 14 R
45

.. 6.6
88 ,

~
.. 6.r ~1 .. !:l.ô 1 3 R33 .. 61'10 16 R

46
.. 6889 , ,

R10 .. 6.r10 ~2 .. 66 1 4 R34 ., 61' 10 12 R
47

.. 66
9, ,

~1
.. !:l.r

11 ~3 .. 66 1 S R35 .. 6E 11,13 R
48

.. 689,
R

12
.. 6.r ~4 .. !:l.ô 1 6 R36 .. 6E 11 15 R49 .. 6.'112 , ,

R37 .. 6E 13 ,15 RSO .. 6.'2

las
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ôr
1

representa as coordenadas de deslocamento interno das

ligações interatÔroicas, ou seja, a variação entre as distâncias interatô

micas em uma configuração distorcida e as correspondentes na posiçao de

equilfbrio.

Ôl representam as
q

coordenadas de deslocamento interno de deformação de ângulos, isto

ôa, ô8, ÔYj • ôók' ôP~, Ôtm, ÔSn ' Ôs; e

..
e, a

variação dos ângulos formados entre ligações interatômicas adjacentes, nu

ma configuração distorcida e na correspondente posição de equilIbrio.

Na figura 6.~, os átomos são numerados de 1 a 17 e as dis-

tâncias interatômicas de 1 a 16; as coordenadas de deslocamento interno,

na tabela 6.1, são numeradas de 1 a 50. Esta indicação numérica indepe~

dente e arbitrária é necessária para o uso do programa de análise em co-

ordenadas normais.

Temos 50 coordenadas internas, sendo 16 de estiramento das

ligações, 24 de deformação de ângulo entre ligações adjacentes não coli-

neares, 8 de deformação de ângulo entre ligações adjacentes colineares e

2 de deformação de ângulo de torsão do grupo metila.

descrever as vibrações do aduto. Como temos 50 coordenadas internas esc~

o aduto TiCl4.2CH3CN, com 17 átomos, terá 45 modos normais~Lr. de vibração. Portanto, 45 coordenadas internas ·serão .. .
necessar~as para

lhidas, consequentemente, 5 delas não são independentes, acarretando 5

condições de redundância.

~

6.3 Construção das coordenadas de simetria

As coordenadas de simetria interna são combinações lineares

das coordenadas de deslocamento interno.

Vimos no item 2.4, que o aduto com acetonitrila apresenta



80

45 vibrações normais de acordo com a seguinte representaçao:

Apresentaremos, a seguir, as coordenadas de simetria inter

na correspondentes aos modos vibracionais das espécies acima indicadas.

ESPÉCIE AI

Coordenada de simetria

S ..
3

54 ..

55 ..

56 ..

5] ..

58 ...

S9 ..

S10 ..

5
11

...

(6r13 + 6r14 + 6r15 + 6r
16

)/2

(6r11 + 6r
12

)/V2

(6r
7

+ t.r
8
)/V2

(6e:13 15 + 6e: 14 16) / v:;-, ,
(6P9,11 + 6p 10,12) / v'2

(6r9 + 6r10) /Y2

(6P9,13 + 6P9,15 + 6P10 ,14 + 6P10 ,16)/2

(6r
3

+ 6r
4
)/V2

(668 + 669)/~

(6r1 + 6r2)/~

(6r5 + 6r6) /.-.../2

(6a - 68)/V2

(6a - 68 - 6Yl - 6Y2)/2

(66 1 ,3 + 66 1,4 - 6Ô l ,5 - 66 1,6 +

+ 662 3 + 662 4 - 662 5 - 66 2 6 )/2\12:, , , ,
(666 + 66])/\12:



SI = (6a + 6S + 6Yl + 6y 2) /2

Sn = (66 1 3 + 66 1 4 + 66 1 5 + 66 1 6 +, , , ,
+ 66 2 ,3 + 66 2 ,4 + 66 2 ,5 + 662,6)/2~

SnI = (6~1l,13 + 6~1l,15 + 6~13,15 + 6~U,14 +

+ 6~U,16 +" 6~14,16 + 6P9 ,1l + 6P9 ,13 +

+ 6 P9 ,15 + 6 P I0 ,U + 6PIO ,14 + 6 P I0 ,10)/2V3

ESPÉCIE A
2

Coordenada de simetria

S16 z (-6r
13

+ 6r14 + 6r15 - 6r16)/2

S17 .. (6~11,13 - 6~11,15 + 6~U,14 - 6~U,16)/2

S18 = (-6P9 ,13 + 6P9,15 - 6PIO ,14 + 6PI0 ,16)/2

S19 = (_66' + 669)/V2
8

S20 z (66
1

3 - 66 1 4 - 6Ó 2 3 + 66 2 4)/2, , , ,

S21 :> (6T 1 + 6T2)/~

S22 = (6°
1

5 - 6Ô l 6 - 66 2 5 + 66 2 6)/2, , , ,

S23 "" (68 ' - 68.,)/V2
6

ESPÉCIE B
1

Coordenada de simetria

5
24

- (-6r
13

- 6r14 + 6r15 + 6r 16 )/2

S25" (-6E 11,13 + 6~11,15 + 6~12,14 - 6~12,16)/2

81

Coordenada redun
dante

Coordenada quase

redundante

Coordenada redun-

dante
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526 • (-6P9 ,13 + 6P9,15 + ÓP10 ,14 - 6 P10 ,10)/2

527 • (6ea + 6e9)/~

S28· (ór1 - Ór2)/,;z-

-
530 • (66 1,5 + 66 1 ,6 - 662 ,5 - 66 2 ,6)/2

ESPÉCIE B
2

Coordenada de simetria

S33 • (6r
11 - 6r

12
)/V2

5
34

.. (6r
13 - ór14 + 6r

15 - 6r
16

)/2

5
35

.. (tu 7 - 6 r 8)/V2

5
36

.. (6e: 13,15 - 6e: 14,16) /'V'2"

537 - (Ó P9 ,11 - 6p 10 12) /\/2,

538 - (ór
9 - ór

10
)/V2

S39 - (Ó P9,13 + 6P9,15 - óp 10, 14 - 6P10 ,16)/2

5
40

.. (6r
3 - 6r

4
)/'./2

S41 - (-óe + M
9
)/V28

S42 - (6r
5 - 6r

6
)/V2

S43 - (6Ô 1,3 - 6ô 1 ,4 + 6ô 1 ,5 - 6ô 1,6 +

+ 6Ô2 3 - 6Ô 2 4 + 66 2 5 - 6Ô 2 6)/2~, , , ,
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massas atômicas.

Para a escolha dos parâmetros geométricos. na ausência de

re
,
e

A

os parame-Para os ~~gulos do esqueleto da molécula eb)

A energia cinética no problema vibracional molecular

S44 = (ô8
6

- 68
7
)/Y2

S45 = (6y 1 - 6Y2) /V2

SIV = (-66 1 3 + 66 1 4 + 66 1 5 - 66 1 6 - Coordenada quase, , , ,

- 66 2.3 + 68 2 ,4 + 66 2 •5 - 66 2 •6)/2\(2 redundante

Sv = ( 6E ll 13 + 6E ll 15 + ÔE: 13 15 + 6P9,1l + Coordenada red~. . ,

+ 6P9 13 + 6P9 15 - 6E 16 12 - 6E 12 14 - dante
, , t ,

- 6E 14',16 - 6P IO ,12 - t,P 10 ,16 - t,P 10 ,14)/2V3

a) As distâncias interatÔrnicas Ti-Cl foram deduzidas dos

trabalhos de difração de raios-X do composto (TiC14oPOC13)2
4

e da molec~

50la TiC14 o

tros geométricos da acetonitrila, consideramos aproximadamente aqueles ob

- 51servados no estudo de difraçao de raios-X, do composto SnC14.2CH3CN • de

... IV o IV o
vido aos raios covalentes octaedricos de Sn (1.45 A) e Ti (1.36 A) se

adotamos as aproximações:

informações sobre estruturas cristalográficas do aduto com acetonitrila.

-1 A'presentada pela matriz G , que depende dos parametros geometricos e das

6.4 cálculos da matriz G e das freguências vibracionais

rem próximos.

c) Para a distância interatômica Ti-N. consideramos a soma
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~

dos raios covalentes dos respectivos atomos.

d) Para o grupo CH
3

usamos a aproximaçao tetraédrica.

A ~

A tabela 6.2 mostra os valores dos parametros geometricos de

equilibrio escolhidos e as massas atômicas usadas para o cálculo da ma-

triz G.

Tabela 6.2 Parâmetros geométrioos e massas atômicas para o aduto

TiC14 •2~H3CN

r = 2 t 20 ~
6

= r ...
16

a ...

6 Ô 6 6 ... 95 0

1,3 - 1,4 '" 2,3 = 2,4 6 6 6 6 ... 85 0

1,5 = 1,6'" 2 t 5'" 2,6

P ... 1090 28'P9,11 = 9
t
13 = P9,15 = P10 ,12 = P10 ,14 = P10 ,16

a
6

• a
6
' = a = a' = a ... a' = a ... a' = 1800

7 7 8 899

1 • 1 li:1 2

ID.ri • 47,90 mC1 '" 35,453 ~ '" 14,0067

'" 12,0111 '" 1,00797 2,014102

.. 52 o A

calculos recentes most ram que um desvio de 10 nos angu10s

podem -1
afetar a frequência calculada de aproximadamente 10 cm conside-

rando apenas a variação na matriz G. Assim, acreditamos que os valores
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ram muito os resultados obtidos.

Na tabela 6.3 encontram-se os valores das constantes de for

..
e

por

-ao maior an-

CsTiC1
6

54 , tendo em vista o

- 2-e do anion TiC16 •

A constante de força K(Ti-Cl) da molécula TiC14 obtida

50colaboradores , usando o campo de forças de Urey-Bradley)Clark e

guIo e de repulsão são menores no TiC14, em parte) devido

dos parâmetros geométricos escolhidos) por serem aproximados) não alter~

Para representar as forças interatômicas no aduto consider~

50 53 16das para o TiC14 ) CH 3CN ) TiC14.en e

maior do que as constantes de força Kl(Ti-C1T) e K2 (Ti-Clc) que obtive

mos para o aduto em estudo. As constantes de força de deformação de ân

Foram feitas várias tentativas para refinar as constantes

doador.

mos pequeno decréscimo em quase todas as constantes de força, exceto para

de força) até se obter uma concordância razoável entre as frequências cal

ram escolhidos) inicialmente, após o exame das constantes de força obti-

mos 30 constantes de força) especificadas na tabela 6.3) cujos valores f~

campo de força e a simetria molecular usada.

dicam, aproximadamente, a intensidade de interação entre o aceptor e o

culadas e as observadas.

paração colocamos as constantes de força do aceptor, do ligante, do aduto

ça finais, com as quais obtivemos melhores resultados. Para fins de co~

Bradley, com os valores que obtivemos para o aduto com acetonitrila, nota

Comparando-se as constantes de força da acetonitri1a livre)

53obtida por Kanesaka e colaboradores ,usando-o campo de força de Urey-

as constantes K(C=N) e K(C-C) que sofreram aumento de 17,488 para 17.860

mdina/~ e de 3,945 para 4.100 mdina/~. A variação destas constantes in

TiC14·en

de

ores

na-

lde-

.1los
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observa-

K(Ti-Cl)

de estira-

usando o campo de força de Urey

a constante de força- 2-ao anion TiCl
6
S4colaboradores ,

Em relação

gulo entre as ligações adjacentes.

calculada por Bronswyk e

o conjunto de constante de força da tabela 6.3 foram usa-

-tencial por coordenadas de simetria (valores menores do que 10 sao omi-

tidos), encontram-se nas tabelas 6.4.A
l

, 6.4.A2 , 6.4.Bl e 6.4.B2 •

tiram obter apenas uma constante de força K(Ti-Cl) , enquanto que nós usa

A aproximação octaédrica que Ashley e Torrible usaram pe~

das, as calculadas, os respectivos desvios e a distribuição de energia p~

-Bradley modificado, é menor do que os valores que obtivemos para o aduto

mos um modelo onde distinguimos as duas constantes de força

Nestas tabelas a distribuição de energia potencial indica a

contribuição das coordenadas de simetria (51' 52' etc.) no modo normal

das para calcular as frequências vibracionais. As frequências

Para a constante de força K(Ti-N) nosso valor 0,830 mdina/i

é quase o dobro daquele observado para o TiC14.en 0,48 mdina/i, mas esta

diferença não é significativa, pois a comparação não é rigorosa em vista

do campo de força e das aproximações usadas.

cia razoável para a constante de força de estiramento K(Ti-Cl).

mento Kl(Ti-C1T) e K2 (Ti-ClC); os resultados mostram que há uma dife-
,

rença entre as duas constantes de força. Esta diferença possivelmente e

relacionada com a interação entre os ligantes.

As constantes de força obtidas por Ashley e Torrible l6 ,

usando o campo de força de Urey-Bradley, considerando apenas as frequê~

-1, -cias acima de 300 cm e um modelo octaedrico, apresentam uma concordan-
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Tabela 6.3 Constantes de força (mdioa/R e y em mdioa.X)

I
L)

~y I Constantes de
TiC14 ·2CH 3CN CH CN53 TiCl~O TiC14·en16 Cs2TiC1~4Força 3

:0 I
L K1(Ti-C~) 1,44 2,509 1,55 1,093

D I: 2. K2 (Ti-Cl
c

) 1,750 2,509 1,55 1,093

3. K
3

(Ti-N) 0,830 0,84
~ Ieu 4. K4(N=C) 17,860 17,488

0- II 5. K5 (C-C) 4,100 3,945

6. K6 (C-H) 4,480 4,480

7. K7(C-H) 4,440 4,480

I
8. H1(C1C TiCIC) 0,090 0,035 0,1 0,055

mi
9. F1(Clc .• CIc) 0,300 0,163 0,18 0,183

LBa I 10. H2 (NTiN) 0,010 0,09

:a- li 11. F2 (N .• N) 0,030 0,02

I'
U. H3(CIc TiN) 0,010 0,1

:e-
13. F3( CIC·· N) 0,050 0,17.. I'e 14. H

4
(CI

T
TiN) 0,015 0,1

15. F4(ClT' .N) 0,080 0,17

16. HS(C1CTiCIT) 0,040 0,035 0,1

i/~ I 17. F
5

(CIc •• CIT) 0,220 0,163 0,18 0,055

18. H6 (CCH) 0,165 0,188
!ta I

19 • F6 (C •. H) 0,600 0,624
!ta • 20. H

7
(CCH) 0,167 0,188

21. F
7

(C •• H) 0,610 0,624

22. R
8

(HCH) 0,391 0,394

;a- • 23. F
8

(H •. H) 0,067 0,071

24 • R
9

(HCH) 0,380 0,394
\7a- •• 25. F9 (R •. H) 0,067 0,071

P.2. I: 26. RIO (TiNC) 0,080 0,09

IJÚ- • ! 27 • R
ll

(NCC) 0,135

28. Y(Ti. •CR
3

) 0,031

29. 1
1

(Ti-N, Ti-CIc) 0,350

3O • 12 (Ti-ClT' Ti-ClT) 0,100
a a .,

mal
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Tabela 6.4.Al Frequências observadas, calculadas, desvios e distribuição

de energia potencial entre as coordenadas de simetria e os

modos normais para o TiC1
4

.2CH
3

CN.

VI V (C-H) f 2997 2994 3 765
1

+ 265
2s p

v
2 v (C-H)d 2929 2931 - 2 7352

+ 255
1s p

*v
3

v (C:::N) 2290 2285 50 885
3

+ 125
6s

v4 Ô
s

(CH
3

) 1361 1363 - 2 725 4 + 30S
7

v5 Pr(CH3) 1023 1024 - 1 92S
5

v6 v (C-C) 939 948 - 9 87S6
+ 10S

38

v
7 Ô(CCH) 780 780 O 70S7 + 27S 4 + l1S5

v
8 Ô1 (NCC) 419 416 3 585

8
+ 285

9 + l4S 15

v9 v
s

(Ti-C1
C

) 394 406 -12 47S8 + 39S9 + 13515

v
10 vs (Ti-ClT) 321 325 - 4 86S

10

v
11 v (Ti-N) 241 249 - 8 615

11
+ 14510 + 11512s

v 12 ô(C1
C

TiC1
C

) 161 168 - 7 24512 + 23513 + 18511

v
13

ó(NTiN) 140 137 3 655 13 + 445
12

+ 285 15

+ 215
9

+ 15514

v14 ô( ClTTiC1T) 112 111 1 875 14 + 13512

v
15 ót(TiNC) 28 31 - 3 925

12
+ 925

13
+ 365

15

Distribuição de ener
gia Potencial

Descrição Freq.Obs. Freq.Calc.Modos
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-ao

os

Tabela 6.4.A
2

(Continuação)

Modos Descrição Freq.Obs. Freq.Ca1c. t,\) Distribuição de ener
gia Potencial

\) 16 \) (C-H) f 2997 3000 - 3 1005 16a p

\)17 P (HCH) f 1409 1408 1 935
17t P

\) 18 p (HCH) f 1023 1021 2 905
18r p

\) 19 6t (NCC) 410 406 4 705 19 + 285
23

\)20 Pt (C1CTiCIc) 161 162 - 1 745 20 + 215 22

\)21 T (Ti. •CH) 127 128 - 1 84521 + 16522

\)22 Pt (NTiN) 112 120 - 8 63522 + 26520 + 11521

\) 23 6
1

(TiNC) 112 112 O 72523 + 28519

Tabela 6.4.B1

Modos Descrição Freq.Obs. Freq.Ca1c. ti\) Distribuição de ener
gia Potencial

\)24 \) (C-H) f 2997 3000 - 3 100524a p

\)25 6(HCH)fp 1409 1408 1 93525

\)26 ó (HCH) fp 1023 1021 2 90526

\)27 Ót (NCC) 410 405 5 705
27

+ 27532

\)28 \) a (Ti-ClT) 372 377 - 5 1135
28

+ 115
29

\)29 6(ClCTiC1C) 180 178 2 90529

\) 30 P (NTiN) 150 147 3 945 30w

\)31 T (Ti. •CH3) 127 124 3 895 31

\)32 ó
1

(TiNC) 112 104 8 73532 + 27527



(*) As frequências em 2290 e 2292 cm-1 correspondem às frequências
A

corrigidas para a ressonancia de Fermi, de acordo com o item

5.2.3.

"33 " (C-H)d 2997 2994 3 765
33

+ 265 34a p

"34 " (C-H) f 2929 2931 - 2 73534 + 255
33a p

*
"35 " (C=N) 2292 2290 2 835 35 + U5

38a

"36 ô(HOi) fp 1361 1363 - 2 725 36 + 30539

"37 ô(CCH) dp 1023 1024 - 1 925
37

"38 " (C-C) 950 949 1 87538a

"39 p (HOi) f 780 780 O 70539 + 275
36

+ 115
37r p

"40 "a (Ti-CIC) 430 427 3 835 40

"41 ô1(NCC) 410 404 6 625
41

+ 225 44 + 125
40

"42 " (Ti-N) 215 215 O 815
42

+ 105
40a

\/43 Pw(CITTiCIT) 141 141 - 1 555 43 + 14545

"44 ô1(TiNC) 112 115 - 3 395
44

+ 285
43

+ 195
41

+ 14545

\/45 ó(Cl TiN) 44 47 - 3 685 45 + 255 44

Tabela 6.4.B2 (Continuação)

Distribuição de ener
gia Potencial

dp - do planoe

Descrição Freq.O~s. Freq.Ca1c.

fp - fora do plano

Modos

90
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(VI' v2' etc.). Por exemplo, no modo normal vl ' as coordenadas de sime

tria SI e S2 estão na proporção de 76 para 26, isto é, a coordenada 81 (e~

tiramento C-H fora do plano) é o movimento predominante. Isto justifica a

descrição dos movimentos indicada na mesma tabela.

Nas 4 tabelas de 6.4.Al a 6.4.B
2

podemos notar boa concordân

cia entre as frequências observadas e as calculadas. Tivemos de introdu-

zir duas constantes (números 29 e 30 da tabela 6.3) de interações para que

as frequências de estiramentos (Ti-Cl) se convergissem.

o cálculo da distribuição de energia potencial mostra quais

modos vibracionais são essencialmente puros e quais são bastantes acopla-

dos. Podemos notar que os modos vibracionais de frequências acima de 500

-1 - -1cm • em geral, sao mais puros do que os abaixo de 500 cm Notamos, tam

bém, que os modos de deformação de ângulo são mais acoplados do que os mo

dos de estiramentos; por isso a atribuição de frequências para estes modos

é dificil de se fazer.

Para o aduto com acetonitrila, observa-se um deslocamento da

- -1frequencia de estiramento v(C:N) da ordem de 36 cm (2290-2254) com a

complexação. O cálculo das constantes de força mostra um aumento de 0,372

mdina/R (17,860-17,488) na constante de força K4(N:C), (tabela 6.3).

O cálculo da distribuição de energia potencial mostra que os

modos normais v
3

e v
35

(tabela 6.4.A
l

e 6.4.B
2

) sao uma mistura das coor

denadas de simetria, respectivamente, 888
3

+ 1286 e 838 35 + 12838 ,

Vimos na página 68 que o aumento da frequência v(C=N) pode

ser devido ao aumento da constante de força e/ou ao acoplamento mecânico.

Neste caso, encontramos dificuldade em saber qual dos dois fatores é pred~

minante. Baseando-se em cálculos simples, isto é, pela diferença entre as

frequências calculadas, usando-se constantes de força 17,488 e 17,860
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o -1mdina/A. obtivemos aproximadamente 25 cm Como o deslocamento observado

-1 -1no aduto foi 36 em • 25 cm possivelmente seriam devidos ao aumento da

constante -1de força e os 11 cm restantes poderiam ser atribuidos ao efei

to de açoplamento mecânico. Assim, com base nesse raciocínio podemos di-

zer que a contribuição do aumento da constante de força é maior do que a

do acoplamento mecânico.

Na página 68 referimo-nos ao aumento da frequência de estira

mento v(C-C). Podemos verificar, na tabela 6.4.A
l

, que o modo atribuido a

v(C-C) é uma mistura de 875
6

+ 105
3

, sendo muito pequena a contribuição

do estiramento v(Ti-N), conforme evidenciado pelo coeficiente relativamen

te baixo da coordenada de simetria 511 (-4511) nesta mistura. Portanto. é

improvável. neste caso, que o aumento da frequência de estiramento v(C-C)

seja devido ao acoplamento mecânico com o estiramento v(Ti-N).

55
No acoplamento NCCH2CN • de simetria C2v' sao observadas 4

frequências de vibrações ''bending'' ó(CCN), com valores: 167 (AI)' 371 (AZ)'

-1·366 (B l ) e 337 cm (B
Z
)' Os movimentos relacionados com deformaçoes de

ângulo são semelhantes aos dos nossos adutos (CZv) e poderíamos

uma relação análoga para os valores de frequências entre as várias

esperar

-espe-

cies.

A análise em coordenadas normais mostrou uma frequência de

espécie AI em 31 em-I, devida à vibração de deformação de ângulo linear

ó(TiNC). enquanto, para as outras espécies. as frequências desta deforma-

ção foram 112 (~), 104 (B l ) e 114 (BZ)' guardando entre si

,mente a mesma relação que no caso do NCCHZCN, acima exposto.

aproximada-

Usando-se o mesmo conjunto de constantes de força, da tabela

6.3, para o aduto TiC14 .2CD3CN, obtivemos os resultados que se

nas tabelas 6.S.A
l

, 6.S.AZ• 6.5.B
l

e 6.5.B2 •

encontram
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Tabela 6.5.Al Frequências observadas, calculadas, desvios e distribuição

de energia potencial entre as coordenadas de simetria e 08

modos normais para o TiC1
4

.2CD
3

CN.

a

io

da

i-

ei

Modos Descrição Freq. Obs. Freq.Ca1c. t:.\I
Distribuição de ener-

,r.!, I gia Potencial

,a

-;ao - \11 \I (C-D) d 2200 2216 -16 715
1

+ 325
28 P• .

le~ \1
2 \I (C-D) f 2105 2100 5 685 2 + 30.5

1
~ • 8 P

, e \1
3 \I (C=N) 2298 2289 9 875

3
+ 115

6s
-C) • \1

4 \Is (CD3) 1094 1050 44 475
4

+ 4256 + 245
7

\1
5 Pr(CD3) 775 798 -23 735

5
+ 195

7

s 4 • "6 \I (C-C) 890 885 5 5456 + 25~3s

A2), I
\1

7 ó(CCD) 581 565
7

+ 2554 + 235
5

de
\1

8 ó1(NCC) 396 389 7 565
9

+ 265
15

:rar • \1
9 \I s (Ti-C1C) 387 412 -25 985

8
+ 135

11
~

I
\1

10 \ls(Ti-C1T) 319 325 - 6 88510;pe-

\1
11 \I (Ti-N) 237 245 - 8 59511 + 13510 + 12512s

\112 Ó(C1
C

TiC1c) 158 166 - 8 235
12

+ 225
13

+ 205
11

de • ó(NTiN) 138 132 6 645
13

+ 425
12

+ 235
15

+\1
13

lear • + 225
14

+ 208
9

rma- • ó(C1TTiC~) 113 110 3 81814 + 18512"14
ada- • 6

1
(TiNC) 30 28 2 88812 + 87813 + 388

15
\1

15

hela

Ltram
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Tabela 6.5.A
2

(Continuação)

Modos Descriçao Freq.Obs. Freq.Ca1c. Ô\I
Distribuição de ener

gia Potencial

\1 16 \I (C-D) f 2248 2226 22 100516a p

\1
17 P t (OCD) fp 1020 1021 - 1 99517

\1
18 P (DCD) f 842 824 18 92518r p

\1
19 6

1
(NCC) 396 387 9 635

19
+ 305

23

\1
20 Pt (C1CTiC1C) 158 161 - 3 7.9520 + 22522

\1
21 ,(Ti. •CD

3
) 84 91 - 7 98521

\1
22 P t (NTiN) 113 122 - 9 78522 + 21520

\1
23 61(TiNC) 106 106 O 70523 + 305

19

Tabela 6.5.B
1

Modos Descrição Freq.Obs. Freq.Ca1c. 6\1 Distribuição de ener
gia Potencial

\1
24 \I (C-D) f 2248 2226 22 100524a p

\1
25 6(DCD) fp 1020 1021 - 1 99525

\1
26 6(DCD)fp 842 824 18 925

26

\127 61(NCC) 396 386 10 68527 + 29532

\1
28 \Ia (Ti-Cl.r) 373 377 - 4 113528 + 10529

\1
29 6(C1

C
TiC1

C
) 178 177 1 95529

\1
30 p (NTiN) 142 142 O 98530w

\1
31 ,(Ti •• CD

3
) 84 87 - 3 95531

\1
32 6

1
(TiNC) 106 98 8 70532 + 29527



v33 v (C-D) 2200 2216 -16 705
33

+ 32534a dp

v34 v (C-D) f 2105 2100 5 68534 + 30833a p

v
35 v (C=N) 2298 2294 4 865

35
+ 108

38a .
v36 O(DCD)fp 1094 1050 44 465

36
+ 42S

38
+ 24S39

v
37 O(CCD)dp 775 798 -23 738 37 + 198

36

v38 v (C-C) 890 886 4 548
38

+ 238
36a

v39 p (DCD)f 582 568
39

+ 258 36 + 235
37r p

v40 va (Ti-ClC) 432 425 7 92S
40

v
41

01(NCC) 396 385 11 578
41

+ 275
44

v42 v (Ti-N) 207 210 - 3 795 42a

v43 Pw(ClTTiClT) 138 139 - 1 59843 + 12845

v44 oI (TiNC) 113 110 3 38544 + 238
43

+ 215
41

+

+ 19845

v45 °(C1CTiN) 44 45 - 1 665
45

+ 278 44

95

Distribuição de ener
gia Potencial

Tabela 6.5.B
2

(Continuação)

Modos Descrição Freq.Obs. Freq.Calc. 6v
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Para o aduto TiC1
4

.2CD
3

CN os desvios entre as frequências

observadas e as calculadas aumentam nas frequências altas, enquanto que

nas frequências baixas os desvios foram da ordem de 10 cm- l

ceto para a frequência v
9

, vs(Ti-Cl), onde o desvio é de 25 cm- l

56
Hase e Kanesaka calcularam as constantes de força, usando

a aproximação de oscilador harmônico, para a acetonitrila livre e acetoni

trila deuterada e para algups adutos com estes ligantes e encontraram c~

siderável diferença entre as constantes de força K(C-H) e K(CEN) e as

constantes correspondentes nos compostos deuterados, K(C-D) e K(C:N). Po~

tanto é compreensível que. usando os mesmos valores de constantes de fo~

ça, as frequências vibracionais calculadas não apresentem boa concordân-

cia.

Quanto à distribuição de energia potencial. notamos que os

acoplamentos dos vários modos normais são semelhantes aos verificados no

aduto não deuterado.



97

7, sUMÁRIo

Foram preparados adutos de tetracloreto de titânio com li

gantes orgânicos monodeptados do tipo TiC1
4

,2L, onde L = CH
3

CN,

C2HSCN, C2H3CN, C6HSCN, CSHSN, CSDSN, (CH3)2S e (C2HS)2S,

CD
3

0'l,

Foram feitas as previsões espectrais, pela aplicação da teo

ria de grupo, para o esqueleto do aduto TiC14,2L, tendo em vista as

possfveis configurações: D4h , D
2d

e C2v '

A

tres

Os espectros vibracionais foram obtidos em estado sólido,

sendo que para os adutos TiC14,2CH
3

CN e TiC1
4

,2C
2
H

S
CN também o foram em

solução, usando como solventes os respectivos ligantes, Os espectros Ra

man de todos os compostos e os espectros infravermelho dos adutos com os

ligantes: acetonitrila deuterada, piridina deuterada e dietilssulfeto,

são originais,

Para maior facilidade na discussão e interpretação dos es-

pectros os adutos foram agrupados em três conjuntos, caracterizados pela

semelhança dos espectros vibracionais, especialmente, Ramao. O primeiro

conjunto compreende os adutos com nitrilas, o segundo os com piridina e o

terceiro os com sulfetos,

A análise dos espectros sugere que:

a) Os compostos de adição do primeiro conjunto pertencem à

configuração cis-octaédrica, grupo pontual C2v '

b) O esqueleto dos adutos do segundo conjunto possuem

configuração trans-octaédrica, simetria D4h •

..
a
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Para os complexos do terceiro conjunto não foi possível con

cluir, com base nos espectros vibracionais, a configuração do esqueleto.

Foi feita uma tentativa de atribuição das frequências dos e~

queletos para os adutos do p~imeiro e do segundo conjunto, com a utiliza

ção de vários argumentos empíricos. são discutidos alguns deslocamentos

de frequências do ligante devido à coordenação.

A análise em coordenadas normais, usando o campo de força de

Urey-Bradley com duas iftterações, para os adutos de tetracloreto de titâ

nio com acetonitrila e acetonitrila deuterada, confirma a atribuição fei

ta.
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APÊNDICE I

REPRODUÇÕES DE ESPECTROS RAMAN

Nas figuras de 1 a 9 encontram-se as reproduções dos espec-

- -1tros Raman dos 9 adutos em estudo, na regiao de 500 a 20 cm . bem como as

condições experimentais em que eles foram obtidos.

(*) Nos espectros a banda assinalada refere-se à banda par~

~o
(ij
z
w
Iz

sita do instrumento.

500 400 300 200

fig.1 - Espectro Raman de Ti CI4'2CH3CN

100 em-I

EXC 5145 R

VOL 1570 V

FEN 100 I 100/100 ~

-1VAR 10 cm lmin

REG .25" lmin

GAN 3 x 10-9 A

C T 3 seg



500 400 300 200

fig.2 - Espectro Raman de Ti Ck2CD3CN

500 400 300 200

figo 3- Espectro Raman de Ti CI4·2C2H3CN

VOL 1500 v

FEN 100/100/100J.l

VAR 10 cm-1/min

EXC 5145 ~

EXC 5145 ~

REG .25"/min

GAN 3 x 10-9 A

VOL 1420 V

C T 3 seg

REG .25"/min

GAN 3 x 10-9 A

C T 3 seg

FEN 150/150/150J.l

VAR 10cm-1/min

em"100

w

~
ü3z
W
I
Z

w
o«o
ü5z
w
I
Z
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lOS

EXC S14S ~

VOL 1400 V

FEN lS0/150/1S0lJ

-1VAR 20 em /min
~ I

REG .S"/min

GAN 1 x 10-9 A
w

/I J C T 3 seg
o

I I 1\ A~I
ü5
z
w
f-
Z-

500 400 300 200

figA - Espectro Romon de Ti Ck 2 C2Hs CN

100 cm-'

100 em"500 400 300 200

fig.5- Espectro Romon de Ti C14-2 C6Hs CN

EXC 6471 ~

VOL 1400

FEN 250/250/2S0lJ

-1VAR 10 em /min

iI II A I ' \ IV
V REG' .25"/min

. GAN 3 x 10-9 A
z
w
lzl I I I I 1I "I C T 10 seg
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*
EXC 6471 R

VOL 1390 V

FEN 250/250/250~

VAR -110 em lmin

REG .25"/min

w GAN 3 x 10-9 A
a
q:
a
ü) C T 3 seg
z
w
f-
Z

c~-I/00
i i I I i I

500 400 300 200

fig.6· Esp8ctro Raman de Ti Ck 2 CsHs N

100500 400 300 200

fig.7 - Espectro Raman de Ti Ck 2 Cs 05 N

EXC 5145 R

VOL 1440 V

FEN 100 1100 I 100lJ

VAR -110 em lmin

REG .25"/min

w GAN 1 x 10-9
A

a
q:
a
ii5 C T 10 seg
z
w

.f-
Z
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EXC 6471 ~

VOL 1500 V

FEN 200/200/200~

-1VAR 10 cm lmin

w
o
<C{
o
(J)
z
w
~
z

500 400 300 200

figo 8 - Espectro Roman de Ti Ck 2 (CH3h S

100

*

em"

REG .25"/min

GAN 1 x 10-9 A

C T la seg

,
em" .

t--.

100
t i I I I I

500 400 300 200

fig.9 - Espectro Roman de Ti Ck 2 (C2Hs)2S

EXC 6471 ~

VOL 1500 V

FEN 250/250/250~

-1VAR 10 cm lmin

REG .25" lmin

~t f I li GAN 1 x 10-9 A
c{
o
ü)~ " I \ I C T 10 seg
z
w
~

~
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APÊNDICE II

ANÁLISE EM COORDENADAS NORMAIS

1. DefiniçÕes

Em cálculos de constantes de força sao de uso corrente os

seguintes sfmbolos com seus respectivos significados:

I•

x

R

"- Coordenadas cartesianas dos atemos.

- Coordenadas de deslocamento interno.

BR - Matriz de transformação de coordenadas cartesianas para coordena

das internas, isto é,

R = B X
R

S - Coordenadas de simetria interna.

- Matriz de transformação de coordenadas internas para as de

tria, ou seja,

S = U R

sime-

B
S

- Matriz de transformação de coordenadas cartesianas para as de siroe

tria, ou melhor,

S = B X
S

FR - Matriz das constantes de força no espaço das coordenadas internas.

F
S

- Matriz das constantes de força no espaço das coordenadas de sime

tria.

?R - Inverso da matriz da energia cinética no espaço das coordenadas in

ternas.

Gs Inverso da matriz da energia cinética no espaço das coordenadas de

simetria.
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M - Matriz diagonal cujos elementos são as massas atômicas.

-1 - (' ..M - Matriz diagonal cujos elementos sao os rec~procos da massa do i-esi..
mo atomo, IJ ••

~

2. cálculo das fre9uê~cias vibracionais e distribuição da energia

potencial

o cálculo foi efetuado utilizando-se 4 programas.

I - Programà FSMP

Este programa calcula os elewentos da matriz ZS' são nece~

sários os seguintes dados de entrada:

a) Coordenadas cartesianas dos átomos.

b) fndices das coordenadas de deslocamento interno.

c) fndices das constantes de força.

d) Matriz U.

Estes dados permitem calcular a matriz Zs pela expressão:

Zs = U ZR li

é a matriz transposta de U e ZR é a matriz dos coeficien

tes das constantes de força da matriz F
R

,

11 - Programa BSMP

Este programa calcula os elementos da matriz B
R

• Dados de

entrada:

a) Coordenadas cartesianas dos átomos.

b) índices das coordenadas de deslocamento interno.

A matriz BR é calculada usando o método de vetor S de Wil

sono Neste método a matriz o é obtida pela expressão:

i

/
l

'\

\,
Ij
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R = o.p

onde p é o vetor de deslocamento dos átomos.

As componentes o .. dos elementos da matriz, nas direções x,
J.J

y e z, correspondem aos elementos da matriz B
R

, que satisfaz a ex

-pressao:

111 Programa GSMP .

Destina-se ao calculo da matriz

Entrada:

a) Matriz BR•

b) Massas atômicas.

c) Matriz U.

A partir das matrizes U e BR calcula-se a matriz BS'

-1
Utilizando-se as matrizes BS eM, calcula-se a matriz GS'

Em seguida, diagoniza-se a matriz G.

toro

é a matriz auto-valor e a matriz L~
.-
e a matriz aut~ve

onde

oFinalmente, calcula-se a matriz LG•
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IV - Programa NCA 02

Este programa calcula as frequências vibracionais e a di~

tribuição de energia potencial.

Entrada:

a) Constante de força.

o
b) Matriz L

G

c) Matriz Zs

As frequências vibracionais são calculadas da seguinte for

ma:

Calcul~-se a matriz F
S

a partir de:

m h
FS • L Zs ~

h-I

o F
S

calcula-se a matriz FC•Utilizando-se as matrizes L
G

e

-o o
FC '" LG Fs LG

Diagoniza-se a matriz FC e obtem-se a matriz auto-valor Ae.

te Fe Le '" Ae

A matriz auto-valor A e a matriz auto-vetor L da matriz GF

é dada por:

A • Ae

À
I

O O O

A '" I O À
2

O O

O O À
3

O

O O O À4 .
I

(,
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L = LO L
S G C

As frequências vibracionais são calculadas pela expressão:

Os elementos da distribuição de energia potencial entre as

coordenadas de simetria e os modos normais são calculados por:

(DEP)ij =

Os elementos da matriz Jacobiana são calculados pela expre~

sao:

J ih = 848686,0 x

Os elementos da matriz da distribuição de energia potencial,

entre as constantes de força e os modos normais, são calculados _

utilizando os elementos da matriz Jacobiana, através da expressav;

(DEPFC)ij =
J
ij

k
j

\I.
1.

x 200

O cálculo desta distribuição de energia potencial determina

a contribuição de cada constante de força, permitindo ajustar mais

facilmente seus valores.

i

--~-------=--j"----
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