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Resumo 
 
AGUIAR, E. C. Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros. 2008, 100 

f. Dissertação de Mestrado – Departamento de Química Fundamental, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 
Nessa dissertação empregamos cálculos de orbitais moleculares do tipo MP2/6-

31++G(d,p) e B3LYP/6-31++G(d,p) para analisar e interpretar o espectro de 
infravermelho da maleimida isolada e de seus eventuais complexos moleculares 
(dímeros e trímeros), incluindo a estimativa de suas energias de estabilização, 
transferência de carga e alterações geométricas devido à complexação. 

O espectro de infravermelho da maleimida foi analisado e interpretado, tanto do 
ponto de vista dos modos normais e de suas atribuições, como também de suas 
intensidades no infravermelho usando o modelo de carga-fluxo de carga-overlap 
(CCFO). Esta análise permitiu uma interpretação adequada para os modos normais dos 
osciladores X−H (com X = C e N) e, deste modo, identificar algumas inconsistências 
nas atribuições originais realizadas no seu espectro de infravermelho, particularmente 
àquelas associadas aos modos de estiramento do oscilador C−H. Já com relação aos 
dímeros e trímeros da maleimida, estes totalizam três e seis possíveis estruturas, 
respectivamente. Nesse processo, as geometrias da maleimida e de seus complexos 
foram completamente otimizadas e nenhuma freqüência negativa foi observada, com 
exceção de um dos trímeros ao nível MP2. As energias de estabilização foram estimadas 
levando em consideração as correções provenientes do erro de sobreposição das funções 
de base (BSSE) e da energia do ponto-zero (ZPE). As principais mudanças estruturais, 
eletrônicas e vibracionais decorrentes da complexação foram devidamente identificadas 
e analisadas. Por fim, a transferência de carga que decorre da formação dos complexos 
foi estimada usando três diferentes análises populacionais molecular: (a) Mulliken 
tradicional, (b) Mulliken corrigida pelo modelo CCFO para intensidades no 
infravermelho e (c) NBO. 

Como esperado, as mudanças mais significativas estão localizadas na região das 
ligações químicas diretamente envolvidas com a formação da ligação de hidrogênio. Foi 
interessante verificar que as mudanças ocorridas nos trímeros podem ser interpretadas 
através daquelas observadas nos dímeros correspondentes, tanto do ponto de vista da 
energia de estabilização, como de transferência de carga intermolecular; o que no levou 
a sugerir um modelo aditivo para esses complexos. Com relação à transferência de 
carga, a interpretação das ligações de hidrogênio nos trímeros permitiu prever a 
característica de carga (positiva ou negativa) em cada monômero após complexação. E, 
com relação à energia de estabilização sem correção alguma de um determinado dímero 
ou trímero, observamos que esta pode ser prevista pela soma, devidamente combinada, 
de outros dois dímeros. As energias estimadas a partir desse modelo aditivo são muito 
similares àquelas calculadas, apresentando um erro inferior a 2%. 

 
Palavras-chave: Maleimida, Espectroscopia vibracional, Ligação de hidrogênio. 



Abstract 
 

AGUIAR, E. C. Theoretical Study of Maleimide, its Dimers and Trimers. 2008, 100 

p. Dissertation – Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2008. 

 
In this work we have performed MP2 and B3LYP molecular orbital calculations 

with a 6-31++G(d,p) basis set to analyze and interpret the infrared spectrum of 
maleimide and its possible  hydrogen complexes (dimers and trimers), including their 
stabilization energies, intermolecular charge transfers and geometric modifications due 
complexation. 

The infrared spectrum of maleimide was analyzed and interpreted to taking into 
account both the normal mode assignments and its infrared intensities using the charge-
charge flux-overlap (CCFO) model. This analysis allowed us an appropriate 
interpretation for the normal modes of X−H (where X = C and N) oscillators, and as 
consequence it was possible to identify some inconsistencies at the original assignments 
made over the infrared spectrum of maleimide, particularly those associated with the 
C−H stretching modes. We have verified the existence of three and six possible 
molecular structures for the maleimide dimers and trimers, respectively, whose 
geometries were fully optimized and none imaginary frequency was found. The 
stabilization energies were estimated with the basis set superposition error (BSSE) and 
zero point energy (ZPE) corrections. The more pronounced structural, electronic and 
vibrational changes due complexation were properly identified and analyzed. In 
particular, the intermolecular charge transfer due to complexation was estimated using 
three different molecular charge partitions: (a) Mulliken, (b) Mulliken corrected by 
CCFO model for infrared intensities and (c) NBO. 

As expected, the mainly changes are located at chemical bonds directly involved 
with the hydrogen bonding sites. It was interesting to verify that the changes occurred in 
trimers can be interpreted through those observed in the corresponding dimers, in terms 
of the stabilization energy, dipole moment and intermolecular charge transfer. This 
observation leads us to suggest an additive model to these complexes. In relation to the 
charge transfer, the hydrogen bonding interpretation from trimers allowed us to predict 
the signal of the liquid charge (positive or negative) on each monomer after 
complexation. And, at last, with respect to the dimers and trimers stabilization energies 
without any correction, this can be predicted through the sum, properly combined, of 
two other dimers. The energies estimated by this additive model are in good agreement 
with those calculated through the traditional way, showing deviations below 2%. 
 
Keywords: Maleimide, Vibrational spectroscopy, Hydrogen bonding. 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

103

Sumário 
 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 1 
1.1. MALEIMIDAS ......................................................................................................................................... 4 

2. MÉTODOS COMPUTACIONAIS ............................................................................................................ 6 
2.1. MÉTODO DE HARTREE-FOCK ................................................................................................................ 6 
2.2. TEORIA DE PERTURBAÇÃO DE MØLLER-PLESSET .................................................................................. 8 
2.3. TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE ................................................................................................ 9 
2.4. SOBRE A CORREÇÃO DE SUPERPOSIÇÃO DE FUNÇÕES DE BASE .......................................................... 12 
2.5. SOBRE AS VIBRAÇÕES MOLECULARES ................................................................................................. 14 
2.6. SOBRE AS PARTIÇÕES DE CARGA ........................................................................................................ 21 

2.6.1 A Partição de Carga de Mulliken .................................................................................................. 22 
2.6.2 A Partição de Carga NBO ............................................................................................................. 24 
2.6.3 A Partição de Carga de Mulliken Corrigida ................................................................................. 25 

2.7. MÉTODOLOGIA EMPREGADA............................................................................................................... 26 
3. A MALEIMIDA ISOLADA ...................................................................................................................... 28 

3.1. ANÁLISE VIBRACIONAL DA MALEIMIDA ............................................................................................. 29 
3.1.1 Estiramentos da região X–H (X = C e N) ...................................................................................... 33 

a) Estiramentos N–H ........................................................................................................................................... 33 
b) Estiramentos C–H ........................................................................................................................................... 34 

3.1.2 Estiramentos da região C=O ........................................................................................................ 35 
3.1.3 Estiramentos da região abaixo do C=O ........................................................................................ 35 

a) Estiramento C=C ............................................................................................................................................ 37 
b) Modos de deformação N-H dentro e fora do plano ........................................................................................ 37 
c) Modos de deformação do anel dentro e fora do plano ................................................................................... 38 
d) Modos de Estiramentos C–N–C ...................................................................................................................... 38 
e) Modos de deformação C–H dentro e fora do plano ........................................................................................ 38 

4. A MALEIMIDA E A LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO ........................................................................... 40 
4.1. DÍMEROS DA MALEIMIDA ................................................................................................................... 44 

4.1.1 Análise Energética ......................................................................................................................... 47 
4.1.2 Análise Vibracional ....................................................................................................................... 50 

4.1.2.1 O Dímero DM1 .................................................................................................................................... 51 
4.1.2.2 O Dímero DM3 .................................................................................................................................... 55 
4.1.2.3 O Dímero DM2 .................................................................................................................................... 57 

4.2. TRÍMEROS DA MALEIMIDA .................................................................................................................. 60 
4.2.1 O Trímero 1 (TM1) ........................................................................................................................ 65 
4.2.2 O Trímero 2 (TM2) ........................................................................................................................ 69 
4.2.3 O Trímero 3 (TM3) ........................................................................................................................ 73 
4.2.4 O Trímero 4 (TM4) ........................................................................................................................ 77 
4.2.5 O Trímero 5 (TM5) ........................................................................................................................ 81 
4.2.6 O Trímero 6 (TM6) ........................................................................................................................ 85 
4.2.7 Análise Energética ......................................................................................................................... 88 
4.2.8 Modelo do Pseudo-átomo .............................................................................................................. 92 

5. CONCLUSÕES .......................................................................................................................................... 96 
5.1. MALEIMIDA ........................................................................................................................................ 96 
5.2. COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO .............................................................................................................. 96 

6. PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS ............................................................................. 98 
7. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................... 99 
 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

106

Índice de Tabelas 

 
TABELA 3.1.DISTÂNCIAS, EM ANGSTRONS, E ÂNGULOS DE LIGAÇÃO, EM GRAUS, DA MALEIMIDA, CALCULADA, AOS 

NÍVEIS B3LYP E MP2 COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P), E VALORES EXPERIMENTAIS EM FASE GÁS 
[58]. .............................................................................................................................................................. 28 

TABELA 3.2. MODOS VIBRACIONAIS, ATRIBUIÇÕES, FREQÜÊNCIAS E INTENSIDADES, CALCULADOS AOS NÍVEIS 
B3LYP/6-31++G(D,P) E MP2/6-31++G(D,P) (ENTRE PARÊNTESIS). OS VALORES EXPERIMENTAIS [56] EM 
FASE VAPOR ESTÃO ENTRE COLCHETES. ........................................................................................................ 32 

TABELA 4.1.VALORES PARA OS MOMENTOS DE DIPOLO ELÉTRICO, EM DEBYE, DA MALEIMIDA E SEUS DÍMEROS NOS 
NÍVEIS B3LYP E MP2 COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). ................................................................ 44 

TABELA 4.2. VALORES DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO, EM ANGSTRONS, OBTIDOS DE CÁLCULOS B3LYP E MP2 
(ENTRE PARÊNTESIS), COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). ................................................................. 45 

TABELA 4.3. VALORES DAS MUDANÇAS NAS DISTÂNCIAS, EM ANGSTRONS, E ÂNGULOS DE LIGAÇÃO, EM GRAUS, 
OCORRIDAS COM A DIMERIZAÇÃO DA MALEIMIDA, OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2 (ENTRE PARÊNTESES), 
COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). ................................................................................................... 46 

TABELA 4.4.ENERGIAS DE DIMERIZAÇÃO, EM KJ·MOL-1, DA MALEIMIDA SEM CORREÇÃO ALGUMA (ΔE), CORRIGIDA 
POR ZPE (ΔE0), POR COUNTERPOISER (ΔEBSSE) E POR AMBAS (ΔE0

BSSE); AOS NÍVEIS B3LYP E MP2 (ENTRE 
PARÊNTESIS), AMBOS COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). ................................................................. 47 

TABELA 4.5.MODOS VIBRACIONAIS DO DM1, EM SIMETRIA C2H, OBTIDOS ATRAVÉS DE CÁLCULOS B3LYP E MP2 
(ENTRE PARÊNTESIS) COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .................................................................. 52 

TABELA 4.6. VALORES B3LYP E MP2 (ENTRE PARÊNTESIS), COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P), DAS 
FREQÜÊNCIAS HARMÔNICAS (νI

IS) E INTENSIDADES (AI
IS) DO IV PARA A MALEIMIDA ISOLADA, DA VARIAÇÃO 

NAS FREQÜÊNCIAS (ΔνI = νI
C - νI

IS) E DA RAZÃO ENTRE AS INTENSIDADES APÓS E ANTES DA COMPLEXAÇÃOE 
OS VALORES EXPERIMENTAIS [13]A (ENTRE COLCHETES). ............................................................................. 52 

TABELA 4.7. MODOS VIBRACIONAIS DO DM3, EM SIMETRIA C2H, OBTIDOS ATRAVÉS DE CÁLCULOS B3LYP E MP2 
(ENTRE PARÊNTESIS) COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .................................................................. 56 

TABELA 4.8. VALORES B3LYP E MP2 (ENTRE PARÊNTESIS), COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P), DAS 
FREQÜÊNCIAS HARMÔNICAS (νI

IS) E INTENSIDADES (AI
IS) DO IV PARA A MALEIMIDA ISOLADA, BEM COMO A 

VARIAÇÃO NAS FREQÜÊNCIAS (ΔνI = νI
C - νI

IS) E RAZÃO ENTRE AS INTENSIDADES ANTES E APÓS A 
COMPLEXAÇÃO. ............................................................................................................................................ 57 

TABELA 4.9.MODOS VIBRACIONAIS DO DM2, EM SIMETRIA C2H, OBTIDOS ATRAVÉS DE CÁLCULOS B3LYP E MP2 
(ENTRE PARÊNTESIS) COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). “ANEL A” SE REFERE ÀQUELE O QUAL O N-
H NÃO PARTICIPA DA LH. ............................................................................................................................. 58 

TABELA 4.10. VALORES B3LYP E MP2 (ENTRE PARÊNTESIS), AMBOS COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P), 
DAS FREQÜÊNCIAS HARMÔNICAS (νI

IS) E INTENSIDADES (AI
IS) DO IV PARA A MALEIMIDA ISOLADA, BEM COMO 

A VARIAÇÃO NAS FREQÜÊNCIAS (ΔνI = νI
C - νI

IS) E RAZÃO ENTRE AS INTENSIDADES ANTES E APÓS A 
COMPLEXAÇÃO. ............................................................................................................................................ 59 

TABELA 4.11. VALORES DO MOMENTO DE DIPOLO, EM DEBYE, DOS TRÍMEROS, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, COM O 
CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .............................................................................................................. 60 

TABELA 4.12.VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DOS TRÍMEROS DA MALEIMIDA, 
OBTIDAS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2 (ENTRE PARÊNTESES), OBTIDO O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P), 
COM AS PARTIÇÕES DE MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). . 62 

TABELA 4.13. LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DOS TRÍMEROS DA MALEIMIDA, TIPO E DISTÂNCIAS, 
EM ANGSTRONS, OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-
31++G(D,P). ................................................................................................................................................. 63 

TABELA 4.14. VARIAÇÃO NAS DISTÂNCIAS DE LIGAÇÃO (EM ANGSTRONS) NOS MONÔMEROS DOS TRÍMEROS DA 
MALEIMIDA, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-
31++G(D, P). OS VALORES MOSTRADOS FORAM MULTIPLICADOS POR 103. ................................................... 64 

TABELA 4.15. VARIAÇÃO NOS ÂNGULOS DE LIGAÇÃO (EM GRAUS) NOS MONÔMEROS DOS TRÍMEROS DA 
MALEIMIDA, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-
31++G(D, P). ................................................................................................................................................ 64 

TABELA 4.16. DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DO TM1, EM ANGSTRONS. 
VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). .................................................................................. 66 

TABELA 4.17. VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DO TM1, OBTIDAS AO NÍVEL B3LYP/6-
31++G(D,P). COM AS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E 
MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). ..................................................................................................................... 67 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

107

TABELA 4.18.VARIAÇÃO NAS DISTÂNCIAS (EM ANGSTRONS) E ÂNGULOS (EM GRAUS) DE LIGAÇÃO NOS 
MONÔMEROS DO TRÍMERO 1 E DOS DÍMEROS CORRESPONDENTES, AO NÍVEL B3LYP, COM O CONJUNTO DE 
FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). ................................................................................................................ 68 

TABELA 4.19. DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DO TM2, EM ANGSTRONS. 
VALORES OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-
31++G(D,P). ................................................................................................................................................. 69 

TABELA 4.20.VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DO TM2, OBTIDAS AOS NÍVEIS B3LYP E 
MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). COM AS PARTIÇÕES DE CARGA DE 
MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). ..................................... 71 

TABELA 4.21.VARIAÇÃO NAS DISTÂNCIAS (EM ANGSTRONS) E ÂNGULOS (EM GRAUS) DE LIGAÇÃO NOS 
MONÔMEROS DO TRÍMERO 2 E NOS DÍMEROS CORRESPONDENTES, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE 
PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). .......................................................... 72 

TABELA 4.22. DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DO TM3, EM ANGSTRONS. 
VALORES OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-
31++G(D,P). ................................................................................................................................................. 74 

TABELA 4.23.VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DO TM3, OBTIDAS AOS NÍVEIS B3LYP E 
MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). COM AS PARTIÇÕES DE CARGA DE 
MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). ..................................... 75 

TABELA 4.24.VARIAÇÃO NAS DISTÂNCIAS (EM ANGSTRONS) E ÂNGULOS (EM GRAUS) DE LIGAÇÃO NOS 
MONÔMEROS DO TRÍMERO 3 E NOS DÍMEROS CORRESPONDENTES, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE 
PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). .......................................................... 76 

TABELA 4.25. DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DO TM4, EM ANGSTRONS. 
VALORES OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-
31++G(D,P). ................................................................................................................................................. 78 

TABELA 4.26.VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DO TM4, OBTIDAS AOS NÍVEIS B3LYP E 
MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). COM AS PARTIÇÕES DE CARGA DE 
MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). ..................................... 79 

TABELA 4.27.VARIAÇÃO NAS DISTÂNCIAS (EM ANGSTRONS) E ÂNGULOS (EM GRAUS) DE LIGAÇÃO NOS 
MONÔMEROS DO TRÍMERO 4 E NOS DÍMEROS CORRESPONDENTES, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE 
PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). .......................................................... 80 

TABELA 4.28. DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DO TM5, EM ANGSTRONS. 
VALORES OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-
31++G(D,P). ................................................................................................................................................. 82 

TABELA 4.29. VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DO TM5, OBTIDAS AOS NÍVEIS B3LYP 
E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). COM AS PARTIÇÕES DE CARGA DE 
MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). ..................................... 83 

TABELA 4.30.VARIAÇÃO NAS DISTÂNCIAS (EM ANGSTRONS) E ÂNGULOS (EM GRAUS) DE LIGAÇÃO NOS 
MONÔMEROS DO TRÍMERO 5 E NOS DÍMEROS CORRESPONDENTES, AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE 
PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). .......................................................... 84 

TABELA 4.31. DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE AS UNIDADES DO TM6, EM ANGSTRONS. 
VALORES OBTIDOS AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-
31++G(D,P). ................................................................................................................................................. 86 

TABELA 4.32.VALORES DE CARGAS, EM ELÉTRONS, EM CADA MONÔMERO DO TM6, OBTIDAS AOS NÍVEIS B3LYP E 
MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). COM AS PARTIÇÕES DE CARGA DE 
MULLIKEN (MULL), ORBITAIS NATURAIS (NBO) E MULLIKEN CORRIGIDAS (MC). ..................................... 87 

TABELA 4.33.ENERGIA DE COMPLEXAÇÃO, EM KJ MOL-1, PARA OS TRÍMEROS DA MALEIMIDA SEM CORREÇÃO 
ALGUMA (ΔE), CORRIGIDA POR ZPE (ΔE0), POR COUNTERPOISER (ΔEBSSE) E POR AMBAS (ΔE0

BSSE) E AS 
ENERGIAS PREVISTAS PELA EQUAÇÃO 2.32, SEM CORREÇÕES (ΔEPRED) E CORRIGIDA (ΔEPRED, 0

BSSE). AOS 
NÍVEIS B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESIS, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). ............................... 88 

TABELA 4.34. VALORES DO MOMENTO DE DIPOLO, EM DEBYE, DOS TRÍMEROS PREVISTOS, CALCULADOS (ENTRE 
PARÊNTESIS), AOS NÍVEIS B3LYP E MP2, AMBOS COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P) E O DESVIO 
(ENTRE COLCHETES). .................................................................................................................................... 94 

 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

104

Índice de Figuras 
 
FIGURA 1.1. ESTRUTURA GERAL DO GRUPO IMIDA. ................................................................................................. 1 
FIGURA 1.2. ESTRUTURA DA 5-FLUOROURACIL (A) E DA CAFEÍNA (B). .................................................................... 2 
FIGURA 1.3. ESTRUTURA DA GRANULATIMIDA. ...................................................................................................... 3 
FIGURA 1.4. ESTRUTURA DA ISOGRANULATIMIDA................................................................................................... 3 
FIGURA 1.5. ESTRUTURA DA MALEIMIDA. ............................................................................................................... 4 
FIGURA 2.1.ILUSTRAÇÃO DO ERRO SUPERPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE BASE: A) EFEITO DE SUPERPOSIÇÃO DE BASES 

EM UM COMPLEXO; B) UNIDADE 1 NA GEOMETRIA DO COMPLEXO COM SUAS PRÓPRIAS FB MAIS AS FB DA 
UNIDADE 2 E C) UNIDADE 1 NA GEOMETRIA DO COMPLEXO. ........................................................................ 13 

FIGURA 3.1. ESTRUTURA DA MALEIMIDA CALCULADA COM B3LYP/6-31++G(D, P). ............................................ 29 
FIGURA 3.2. ESTRUTURA DO DÍMERO DA MALEIMIDA. ........................................................................................... 29 
FIGURA 3.3. ESPECTRO DE IV , DA MALEIMIDA: EXPERIMENTAL EM PASTILHA DE KBR (EM PRETO) (FIGURA 

ADPTADA DA REFERÊNCIA 67) E CALCULADO AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D, P) (EM VERMELHO). ............... 31 
FIGURA 3.4. ESPECTROS DE IV DA MALEIMIDA CALCULADOS COM B3LYP (EM PRETO) E MP2 (EM VERMELHO), 

COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). O SINAL EM 1800 CM-1 TEVE SUA INTENSIDADE REDUZIDA PELA 
METADE. ....................................................................................................................................................... 31 

FIGURA 3.5.ESTRUTURAS DE RESSONÂNCIA DO GRUPO IMIDA. .............................................................................. 35 
FIGURA 3.6. ESPECTROS DE IV DA MALEIMIDA: A) EXPERIMENTAL EM PASTILHA DE KBR, B) CALCULADO AO 

NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P) E C) CALCULADO AO NÍVEL MP2/6-31++G(D,P). TODOS NA REGIÃO ENTRE 400 
CM-1 E 1700 CM-1. .......................................................................................................................................... 36 

FIGURA 4.1.ESTRUTURA DO COMPLEXO DE HIDROGÊNIO DO TIPO T FORMADO ENTRE O HCL E 2-BUTINO. ........... 40 
FIGURA 4.2: ESTRUTURAS DOS DÍMEROS DA MALEIMIDA: A) DM1, B) DM2 E C) DM3. ........................................ 41 
FIGURA 4.3: ESTRUTURA DOS TRÍMEROS DA MALEIMIDA. A) TM1, B) TM2, C) TM3, D) TM4, E) TM5 E F) TM5. 43 
FIGURA 4.4. DÍMERO DM2 DA MALEIMIDA, À ESQUERDA A UNIDADE A E À DIREITA A UNIDADE B. ..................... 45 
FIGURA 4.5. GRÁFICO DAS PARCELAS DAS CORREÇÕES DE ZPE E BSSE PARA A CORREÇÃO TOTAL DA ENERGIA DE 

DIMERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DM1, DM2 E DM3, AOS NÍVEIS DE CÁLCULO MP2 E DFT (B3LYP), COM O 
CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .............................................................................................................. 48 

FIGURA 4.6. ESPECTROS DE IV CALCULADO PARA O DM1. EM PRETO AO NÍVEL B3LYP E EM VERMELHO AO NÍVEL 
MP2, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .......................................................................................... 51 

FIGURA 4.7. ESPECTROS DE IV CALCULADO PARA O DM3. EM PRETO AO NÍVEL B3LYP E EM VERMELHO AO NÍVEL 
MP2, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .......................................................................................... 56 

FIGURA 4.8.ESPECTROS DE IV CALCULADO PARA O DM2. EM PRETO AO NÍVEL B3LYP E EM VERMELHO AO NÍVEL 
MP2, COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .......................................................................................... 58 

FIGURA 4.9. TM1, ESQUEMA DE NOMEAÇÃO DAS UNIDADES MONOMÉRICAS NO TRÍMERO. ................................... 61 
FIGURA 4.10. ESTRUTURA DO TM1. EM LARANJA: DIFERENÇA ENTRE O COMPRIMENTO DAS LH NO TRÍMERO E NO 

DÍMERO CORRESPONDENTE; EM VERDE: PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTRUTURAIS DEPOIS DA COMPLEXAÇÃO; EM 
PRETO: CARGAS DE MULLIKEN; EM AZUL: CARGAS NBO; E EM VERMELHO: CARGAS DE MULLIKEN 
CORRIGIDAS. VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D, P). ............................................................ 66 

FIGURA 4.11. MODELO ADITIVO PARA ESTIMAR A TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO TM1. OS VALORES DE CARGA 
DAS UNIDADES FORAM OBTIDOS PELAS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN, NBO E MULLIKEN 
CORRIGIDAS, AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). ............................................................................................ 67 

FIGURA 4.12.ESTRUTURA DO TM2. EM LARANJA: DIFERENÇA ENTRE O COMPRIMENTO DAS LH NO TRÍMERO E NO 
DÍMERO CORRESPONDENTE; EM VERDE: PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTRUTURAIS DEPOIS DA COMPLEXAÇÃO; EM 
PRETO: CARGAS DE MULLIKEN; EM AZUL: CARGAS NBO; E EM VERMELHO: CARGAS DE MULLIKEN 
CORRIGIDAS. VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE 
FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). ................................................................................................................ 69 

FIGURA 4.13.MODELO ADITIVO PARA ESTIMAR A TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO TM2. OS VALORES DE CARGA 
DAS UNIDADES FORAM OBTIDOS PELAS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN, NBO (EM ITÁLICO) E 
MULLIKEN CORRIGIDAS (E, ITÁLICO SUBLINHADO) AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). ................................. 71 

FIGURA 4.14.ESTRUTURA DO TM3. EM LARANJA: DIFERENÇA ENTRE O COMPRIMENTO DAS LH NO TRÍMERO E NO 
DÍMERO CORRESPONDENTE; EM VERDE: PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTRUTURAIS DEPOIS DA COMPLEXAÇÃO; EM 
PRETO: CARGAS DE MULLIKEN; EM AZUL: CARGAS NBO; E EM VERMELHO: CARGAS DE MULLIKEN 
CORRIGIDAS. VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE 
FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). ................................................................................................................ 73 

FIGURA 4.15.MODELO ADITIVO PARA ESTIMAR A TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO TM3. OS VALORES DE CARGA 
DAS UNIDADES FORAM OBTIDOS PELAS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN, NBO (EM ITÁLICO) E 
MULLIKEN CORRIGIDAS (E, ITÁLICO SUBLINHADO) AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). ................................. 75 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

105

FIGURA 4.16.ESTRUTURA DO TM4. EM LARANJA: DIFERENÇA ENTRE O COMPRIMENTO DAS LH NO TRÍMERO E NO 
DÍMERO CORRESPONDENTE; EM VERDE: PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTRUTURAIS DEPOIS DA COMPLEXAÇÃO; EM 
PRETO: CARGAS DE MULLIKEN; EM AZUL: CARGAS NBO; E EM VERMELHO: CARGAS DE MULLIKEN 
CORRIGIDAS. VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE 
FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). ................................................................................................................ 78 

FIGURA 4.17.MODELO ADITIVO PARA ESTIMAR A TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO TM4. OS VALORES DE CARGA 
DAS UNIDADES FORAM OBTIDOS PELAS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN, NBO (EM ITÁLICO) E 
MULLIKEN CORRIGIDAS (E, ITÁLICO SUBLINHADO) AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). ................................. 79 

FIGURA 4.18.ESTRUTURA DO TM5. EM LARANJA: DIFERENÇA ENTRE O COMPRIMENTO DAS LH NO TRÍMERO E NO 
DÍMERO CORRESPONDENTE; EM VERDE: PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTRUTURAIS DEPOIS DA COMPLEXAÇÃO; EM 
PRETO: CARGAS DE MULLIKEN; EM AZUL: CARGAS NBO; E EM VERMELHO: CARGAS DE MULLIKEN 
CORRIGIDAS. VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM O CONJUNTO DE 
FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). ................................................................................................................ 81 

FIGURA 4.19. MODELO ADITIVO PARA ESTIMAR A TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO TM5. OS VALORES DE CARGA 
DAS UNIDADES FORAM OBTIDOS PELAS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN, NBO (EM ITÁLICO) E 
MULLIKEN CORRIGIDAS (E, ITÁLICO SUBLINHADO) AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). ................................. 83 

FIGURA 4.20.ESTRUTURA DO TM6. EM LARANJA: DIFERENÇA ENTRE O COMPRIMENTO DAS LH NO TRÍMERO E NO 
DÍMERO CORRESPONDENTE; EM PRETO: CARGAS DE MULLIKEN; EM AZUL: CARGAS NBO; E EM VERMELHO: 
CARGAS DE MULLIKEN CORRIGIDAS. VALORES OBTIDOS AO NÍVEL B3LYP E MP2, ENTRE PARÊNTESES, COM 
O CONJUNTO DE FUNÇÕES DE BASE 6-31++G(D, P). ...................................................................................... 85 

FIGURA 4.21.MODELO ADITIVO PARA ESTIMAR A TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO TM6. OS VALORES DE CARGA 
DAS UNIDADES FORAM OBTIDOS PELAS PARTIÇÕES DE CARGA DE MULLIKEN, NBO E MULLIKEN 
CORRIGIDAS, AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). ............................................................................................ 86 

FIGURA 4.22. GRÁFICO DA ENERGIA DE COMPLEXAÇÃO DOS TRÍMEROS DA MALEIMIDA, OBTIDAS POR CÁLCULOS 
MP2 E B3LYP COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D, P), PELO NÚMERO DE LH (C)H···O. ........................ 88 

FIGURA 4.23. GRÁFICO DAS PARCELAS DAS CORREÇÕES DE ZPE (AZUL ESCURO) E BSSE (AZUL CLARO) PARA A 
ENERGIA DE DIMERIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRIMÉRICOS, AOS NÍVEIS DE CÁLCULO MP2 E DFT (B3LYP), COM 
O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). ........................................................................................................... 89 

FIGURA 4.24. GRÁFICO DA ENERGIA PREVISTA, ATRAVÉS DA ENERGIA DOS DÍMEROS, VERSUS ENERGIA 
CALCULADA, ATRAVÉS DA MÉTODOLOGIA EMPREGADA, B3LYP (GRÁFICO DA ESQUERDA) E MP2 (GRÁFICO 
DA DIREITA), COM O CONJUNTO DE BASE 6-31++G(D,P). .............................................................................. 90 

FIGURA 4.25. RETAS DA REGRESSÃO LINEAR DA ENERGIA PREVISTA PELA EQUAÇÃO 2.32 VERSUS A ENERGIA 
CALCULADA, PARA AS ENERGIAS NÃO CORRIGIDAS, EM PRETO, E PARA AS ENERGIAS COM AS CORREÇÕES DE 
ZPE E BSSE, EM VERMELHO, AO NÍVEL B3LYP/6-31++G(D,P). .................................................................. 91 

FIGURA 4.26. DÍMEROS DA MALEIMIDA E SEU CORRESPONDENTE NO MODELO DE PSEUDO-ÁTOMO: A) DM1, B) 
DM2, C) DM3. ............................................................................................................................................. 92 

FIGURA 4.27. REPRESENTAÇÃO DE PSEUDO-ÁTOMOS DOS TRÍMEROS DA MALEIMIDA. A) TM1, B) TM2, C) TM3, D) 
TM4, E) TM5 E F) TM5. ............................................................................................................................... 93 

FIGURA 4.28. REPRESENTAÇÃO DO PENTÂMERO DA MALEIMIDA NO MODELO DE PSEUDO-ÁTOMOS. ..................... 95 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

1

1. Introdução 
 

A Química, como ciência, trata dos aspectos reacionais e estruturais de sistemas 

atômicos e moleculares. O comportamento de certa molécula em um dado meio é, 

principalmente, atribuído aos grupos funcionais existentes neste composto. Dentre estes 

grupos podemos citar o grupo nitro (NO2), presente em vários explosivos; o grupo peróxido 

(ROOR), que confere uma característica fortemente oxidante ao composto, como encontrado 

no peróxido de hidrogênio (H2O2); o grupo amina (NH2), presente nos aminoácidos 

juntamente com o grupo ácido carboxílico (COOH); entre outros tantos. Neste conjunto 

encontramos a classe dos compostos que contém o grupo funcional imida 

(R’C(O)N(R)C(O)R’’), base do tema tratado neste trabalho. 

Nesse sentido, uma imida é caracterizada por um grupo amina entre duas carbonilas, 

como mostra a Figura 1.1, sendo -R um átomo de hidrogênio, um grupo alquila ou um grupo 

arila. Uma classe particular do nosso interesse é a das imidas cíclicas, que desempenham um 

importante papel em sistemas biológicos, em síntese orgânica, no desenvolvimento de 

polímeros com variados usos, e finalmente, como fármacos que apresentam uma grande gama 

de propriedades, tais como sedativas, hipnóticas, anticonvulsivantes, hipotensivas, diuréticas, 

carcinostáticas e antimitóticas. 

 

N

RO O

R'' R'

 
Figura 1.1. Estrutura geral do grupo Imida. 

 

Nos últimos anos, as imidas cíclicas têm atraído a atenção de muitos pesquisadores, 

principalmente em decorrência dessas propriedades terapêuticas, seja através da síntese de 

novos derivados que podem ser úteis para algumas das aplicações descritas acima, ou ainda 

pela utilização de unidades já conhecidas para novos fins. Neste último caso podemos citar a 

talidomida, prescrita para gestantes no combate aos enjôos matinais, mas que foram 

observados efeitos colaterais indesejados como a teratogenicidade em fetos, mesmo em doses 

clínicas modestas. Entretanto, estudos recentes mostraram a potencialidade dessa droga no 

tratamento de várias outras patologias, incluindo o câncer [1]. 
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Vale também registrar que alguns compostos imidazolidínicos, como derivados da 

hidantoína (imidazolidina-2,4-diona) têm sido bastante estudados devido a sua ação no 

sistema nervoso com atividade anticonvulsivante, sedativa, hipnótica, esquistossomicida, 

turbeculostática, entre outras [2-4]. Estudos farmacológicos têm também mostrado que 

análogos da filantimida apresentam efeitos antibacterianos, antifúngicos, antiespasmódicos e 

analgésico, que estão associados à insaturação no anel imídico [5]. 

A timina, por sua vez, uma das bases pirimidinas do DNA, e sua correspondente no 

RNA, a uracila, são representantes “genômicos” das imidas cíclicas. Recentes modificações 

na uracila levaram à agentes antitumorais como o 5-FU (5-fluorouracil) (Figura 1.2 a), o qual 

é freqüentemente utilizado em quimioterapia de tumores malignos, seja de mama, cabeça, 

pescoço ou trato intestinal. Ele atua na fase de síntese dos ácidos nucléicos, inibindo a 

biossíntese de nucleotídeos de pirimidinas, interferindo assim nas funções vitais da célula [6]. 

Ainda no grupo das imidas cíclicas, não podemos deixar de citar a mais conhecida 

popularmente, a cafeína (Figura 1.2 b); é outro bom exemplo desses compostos, ela, também, 

existe naturalmente na natureza e sua propriedade estimulante é bem conhecida e 

mundialmente apreciada.  

HN

N
H

O

O

F
(a) (b)

N

N N

N

CH3

H3C

CH3

O

O

 
Figura 1.2. Estrutura da 5-fluorouracil (a) e da cafeína (b). 

 

Nesse contexto, outras imidas cíclicas naturais, tais como granulatimida e a 

isogranulatimida (Figura 1.3 e Figura 1.4 respectivamente), isoladas da Ascídia Didemnum 

Granulatum são utilizadas na inibição da enzima Chk1, presente em células com DNA 

danificado. Esses compostos coordenam-se da mesma forma que seus análogos artificiais, 

através de ligações de hidrogênio (LH) entre o grupo NH da droga com a carbonila da Glu85 e 

entre a carbonila da imida com o sítio de ligação de ATP da enzima [7]. 
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Figura 1.3. Estrutura da Granulatimida. 
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Figura 1.4. Estrutura da Isogranulatimida. 

 

Sabendo que essas e outras propriedades de uma molécula são determinadas, 

fundamentalmente, por sua geometria e pela natureza das ligações químicas envolvidas, 

podemos inferir que o conhecimento desses fatores torna-se naturalmente relevante, em 

particular, para o estudo de sua reatividade química. Determiná-los passa a ser uma tarefa 

intrigante para os químicos, especialmente àqueles que trabalham com modelagem molecular 

fazendo uso de computadores como ferramentas. Dessa forma, com o desenvolvimento de 

computadores e programas cada vez mais velozes, físicos e químicos teóricos passaram a 

“aplicar” seus conhecimentos na predição de propriedades moleculares com maior precisão 

em comparando com dados experimentais disponíveis. Estudos desse tipo fazem parte da 

Física Atômica e Molecular e da Química Computacional. 

Alguns dos principais estudos computacionais envolvendo imidas cíclicas versam sobre 

a Relação Quantitativa Estrutra-Atividade ou Estrutura-Propriedade – QSAR ou QSPR (do 

inglês Quantitative Structure-Activity or Property Relationship). Como o próprio nome 

sugere, estes estudos têm permitido obter informações relevantes sobre as relações 

matemáticas envolvendo o observável experimental e os parâmetros intrínsecos da molécula, 

comumente chamados de “descritores moleculares”. Desta forma, por exemplo, é possível 

prever que mudanças estruturais podem minimizar ou maximizar uma resposta biológica. 

Além disto, mecanismos reacionais envolvendo esta classe de moléculas têm sido elucidados 

computacionalmente, dando um maior suporte às observações experimentais. Em geral, 

podemos dizer que a função básica das ferramentas computacionais é não apenas de 

corroborar os resultados experimentais, mas também de prever possíveis deficiências e até 

mesmo sugerir correções, dentro dos limites da teoria, de algumas observações experimentais. 

 

No entanto, o principal propósito desse trabalho será o de aplicar métodos de química 

computacional para estudar um sistema especial derivado das imidas cíclicas, a maleimida, 
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não apenas para determinar as suas propriedades moleculares, mas também para estudar a 

formação de seus dímeros e trímeros que ocorrem em decorrência de ligações de hidrogênio. 

Mas antes de entrarmos na parte “divertida” do trabalho, devemos conhecer um pouco mais 

sobre o sistema a ser estudado. 

1.1. Maleimidas 
 

A maleimida (Figura 1.5) e seus derivados N-substituídos, formam uma classe de 

reagentes que são freqüentemente utilizadas na química de proteínas. Elas são seletivas e 

estequiometricamente alquiladas pelos resíduos de cisteína para formar tio-ésteres estáveis 

[8]. Estes ésteres têm sido sintetizados com grupos eletroativos ou com “pontas de prova” de 

infravermelho [9] de modo a servirem como marcadores biológicos. 

 

N

O

O

H

H

H

 
Figura 1.5. Estrutura da maleimida. 

 

A síntese fotoinduzida de polímeros é um campo em crescimento no qual a maleimida e 

seus derivados N-substituídos têm atraído um considerável interesse. É conhecido que 

maleimidas N-substituídas polimerizam facilmente através de um processo de inicialização 

radicalar quando expostas à luz [10]. A título de exemplo, Samyn et al. [11] sintetizaram 

recentemente um cromóforo funcionalizado de copolímeros de polimaleimida, o qual exibiu 

uma alta temperatura de transição vítrea (178 – 228ºC), que resultou em numa resposta ótica 

não linear de segunda ordem estável em temperaturas elevadas. 

Certos polímeros de derivados de bismaleimidas são utilizados na indústria 

aeroespacial, pois possuem propriedades mecânicas similares a compostos metálicos e levam 

vantagem sobre estes com relação à densidade final do material, uma vez que para este tipo de 

aplicação a relação entre a resistência e o peso do material é de fundamental importância. Um 

exemplo desses compostos é o PMR-15 utilizado pela NASA, que apresenta grande 

resistência mecânica, baixa densidade e alta temperatura de transição vítrea [12]. 
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Ao que parece, a inclusão de unidades de maleimidas em polímeros leva a um aumento 

da estabilidade térmica do composto. Isto foi também visto por Peng et al. [13]. Estes autores 

sintetizaram uma série de novos diodos poliméricos emissores de luz (PLED, do inglês 

Polymer Light-Emitting Diodes). Estes polímeros apresentaram uma forte emissão na região 

do amarelo com uma baixa excitação elétrica e boa solubilidade em solventes orgânicos tais 

como CH2Cl2, CH3Cl, tolueno e xileno. Os polímeros sintetizados apresentaram uma 

excelente estabilidade térmica e uma alta temperatura de transição vítrea. Os autores atribuem 

isto à inclusão da maleimida na cadeia principal. Eles observaram também, através de 

voltametria cíclica, a alta afinidade eletrônica e transporte de elétrons desses polímeros. 

Outro exemplo que destaca a importância dos derivados da maleimida veio mais 

recentemente através do trabalho de Drobin et al. [14], ao testar com sucesso um novo 

substituto para o sangue humano: a hemoglobina modificada com N-polietileno-glicol 

maleimida (MP4), tendo como objetivo seu uso em transfusões e operações médicas. O 

diferencial deste substituto reside primariamente no fato de não ser produzido a partir de 

sangue, evitando assim o risco de contaminação do paciente. Além disso, por ser uma 

molécula relativamente pequena, não dá suporte à replicação e/ou transporte de vírus, 

inclusive o HIV. 

 

Devido a suas aplicações atuais e perspectivas futuras, resolvemos estudar a molécula 

da maleimida e seus complexos de hidrogênio (dímeros e trímeros), levando em conta suas 

propriedades estruturais, eletrônicas e vibracionais. Para isto utilizamos métodos químico-

quânticos de teoria de perturbação de muitos corpos, com a aproximação de segunda ordem 

da teoria de Møller-Plesset, MP2, e teoria de funcional da densidade, com o funcional híbrido 

B3LYP. Estes métodos foram aplicados com o conjunto de funções de base 6-31++G(d,p). No 

sentido do leitor situar-se, ou relembra-se, do significado dos hieróglifos mostrados acima, 

apresentaremos uma revisão da teoria por trás do cálculo no próximo capítulo. 
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2. Métodos Computacionais 
 

Atualmente, o cálculo das propriedades moleculares para fins preditivos e 

interpretativos, por meio de métodos computacionais, se dá através do tratamento quântico do 

sistema molecular. Ou seja, através da descrição do arranjo nuclear e eletrônico do sistema. 

Esses cálculos são baseados, na sua essência, na resolução da equação de Schrödinger 

(Equação 2.1), geralmente, independente do tempo: 

 

Ψ=Ψ EH
)

Equação 2.1 
 

Em que Ĥ é o operador hamiltoniano não-relativístico que, quando aplicado à função de 

onda do sistema (Ψ) que envolve todas as coordenadas espaciais e de spin de todas as 

partículas do sistema, fornece o autovalor “energia total” (E) e a própria função de onda. O 

operador hamiltoniano é formado pelos operadores de energia cinética eletrônico, de energia 

cinética nuclear, de energia potencial ou coulombianos que descrevem as atrações 

eletrostáticas elétron-núcleo e as repulsões eletrostáticas núcleo-núcleo e elétron-elétron. 

Devido a este último termo de repulsão, a Equação 2.1 não tem solução exata para sistema 

com mais de um elétron, sendo, portanto, necessário realizar algumas aproximações para 

resolver os sistemas de muitos corpos. 

A primeira delas é de fundamental importância para a solução da Equação 2.1 em 

sistemas de muitos corpos. A aproximação de Born-Oppenheimer (BOA, do inglês, Born-

Oppenheimer Approximation) desacopla o movimento nuclear do eletrônico, possibilitando 

reescrever a função de onda do sistema como um produto da função de onda nuclear vezes a 

função de onda eletrônica. Essa aproximação está intimamente associada ao conceito de 

geometria molecular, ou seja, ao considerarmos que os elétrons conseguem se ajustar 

imediatamente às mudanças nas coordenadas nucleares obtemos uma equação das 

coordenadas eletrônicas parametrizada nas coordenadas dos núcleos. Entretanto, a BOA falha 

quando o sistema possui estados eletrônicos degenerados ou quando a diferença energética 

entre os níveis vibracionais for similar à diferença energética entre os níveis eletrônicos. 

2.1. Método de Hartree-Fock 
 

Esta metodologia é uma das mais usadas desde seu desenvolvimento em 1930 para 

descrição eletrônica de átomos e moléculas. Ela utiliza a aproximação conhecida como 
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Produto de Hartree, que descreve a função de onda de n elétrons sendo como o produto de n 

função de onda de um elétron. Isto nos permite substituir um problema de N variáveis, que é 

algo complicado de resolver, por N problemas de uma variável. Entretanto, devido aos 

elétrons serem férmions, eles são partículas indistinguíveis, por isso há a exigencia que a 

função de onda seja anti-simétrica. A correção para isto vem com a utilização de funções de 

onda determinantais multiplicadas pela função que descreve a coordenada de spin, resultando 

nos, assim chamados, spin-orbitais. Estes são bem representados pelo determinante de Slater. 

A anti-simetria da função de onda expressa por este tipo de função, trás, no seu bojo, o 

princípio da exclusão de Pauli, o qual associa a impossibilidade de dois elétrons assumirem 

uma mesma quadra de números quânticos (n, l, ml e ms), o mesmo que corresponde a não 

poder haver duas linhas ou colunas iguais no determinante de Slater. A utilização deste tipo 

de determinante permite resolver a chamada aproximação da partícula independente ou 

método Hartree-Fock (HF) [15]. Uma interpretação resultante deste método, com relação à 

interação elétron-elétron, é que um elétron passa a interagir com uma distribuição de carga 

gerada pelos demais elétrons, ao invés de interagir diretamente com outro eletron. Aplicando-

se esta solução no método variacional, obtêm-se as chamadas Equações de Hartree-Fock. A 

resolução destas é feita de forma autoconsitente, i.e., até que os autovalores e autovetores 

gerados pela solução das equações sejam idênticos àqueles usados para formar o hamiltoniano 

que os gerou. 

Outra aproximação, introduzida em 1951 por Roothaan [16], consiste em expandir a 

parte espacial de cada spin-orbital em um somatório de funções matemáticas conhecidas, 

geralmente do tipo gaussiana [17], centradas nos átomos. Quanto maior a expansão desta 

soma, ou seja, quanto maior o número de funções de base, melhor é a descrição da função de 

onda e, conseqüentemente, mais próxima do chamado limite Hartree-Fock esta função de 

onda se torna. Porém, como na pratica o numero de termos nessa soma não é infinito, o 

teorema variacional garante que por melhor que seja a função de onda calculada a energia 

sempre será maior que a obtida com a função completa. Entretanto, mesmo que um conjunto 

completo de funções de base fosse utilizado, a energia total seria maior que a energia exata do 

sistema, pois efeitos de correlação explícita entre os elétrons não são contemplados no método 

HF. A diferença entre a energia exata não relativistica (Eexata) e a energia HF (EHF) é 

conhecida como energia de correlação (Ecorr), como mostra a Equação 2.2. 

 

HFexatacorr EEE −=  Equação 2.2 
 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

8

A inclusão de correlação eletrônica pode ser feita por vários métodos e consiste, 

essencialmente, na descrição e resolução do termo de repulsão direta elétron-elétron. Métodos 

pós-HF são os mais comuns para se fazer isto, em sua maioria são baseados na Teoria de 

Perturbação de Muitos Corpos (MBPT, do inglês, Many Body Pertubation Theory), nos quais 

encontramos os métodos de Møller-Plesset (MPn, aqui n é a ordem da correção), de Coupled-

Cluster (CC) e de Interação de Configurações (CI, do inglês Configuration Interaction). Além 

disto, também é possível utilizar métodos baseados na Teoria do Funcional da Densidade 

(DFT, do inglês Density Functional Theory), os quais vêm sendo largamente utilizados 

devido aos seus relativos baixos custos computacionais, quando comparados com os métodos 

pós-HF, precisão química aceitável, e, assim como os métodos MPn, são extensivos. 

 

2.2. Teoria de Perturbação de Møller-Plesset 
 

A MBPT inclui o termo de interação direta elétron-elétron, negligenciado pelo método 

HF, como um potencial de perturbação no hamiltoniano (H), como mostra a Equação 2.3. 

 

VHH += 0  Equação 2.3 
 

Em que H0 é o hamiltoniano HF, por isto, esta metodologia é denominada pós-HF; e V é 

a perturbação. A separação deste potencial no hamiltoniano também leva a consideração da 

função de onda total ser uma combinação linear da função de onda HF. Desta forma a energia 

do sistema passa a ser definida pelo somatório descrito na Equação 2.4. 

 

E0 = E0
(n )

n= 0

n−1

∑  Equação 2.4 

 

Sendo )1(
0

)0(
0

)(
0

−= nn VE ψψ . Essa teoria é baseada na inclusão de potencial de 

perturbação (Equação 2.3) no hamiltoniano e no truncamento do somatório da Equação 2.4 

determinando a ordem da correção. A solução HF surge da MBPT como a aproximação de 

ordem zero (E0
(0)) e na aproximação de HF a energia de primeira ordem (E0

(1)) é nula, não 

contribuindo, assim, para a energia HF. 
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A mais conhecida e utilizada é a correção de Segunda Ordem de Møller-Plesset (MP2) 

[18], em que o potencial usado para representar a perturbação no hamiltoniano leva em 

consideração os operadores de Coulomb (J) e de troca (K) como mostra a Equação 2.5. 

 

∑∑∑ −−
−

=
< i c

cc
ji ji

iKiJ
rr

V )]()([1  Equação 2.5 

 

Na Equação 2.5 o primeiro termo fornece a interação direta elétron-elétron e o segundo 

termo fornece a interação elétron-elétron duas vezes na forma de uma média. Assim V corrige 

a contagem dupla da interação elétron-elétron e resulta numa descrição detalhada das 

interações individuais entre os elétrons. 

A perturbação no hamiltoniano modifica a função de onda, da qual a energia MP2 é 

obtida. A correção para E0
(0) é dada pela Equação 2.6 que relaciona a função de onda HF 

( )0(
iΦ ) e a função de onda com correção de segunda ordem ( )0(

2Φ ) e as energias HF ( )0(
iE ) e 

com correção de segunda ordem ( )0(
2E ). 

 

E0
(2) =

Φ0
(i) V Φ0

(2) 2

E0
(2) − E0

( i)
i

∑  Equação 2.6 

 

Apesar de ser uma das formas mais utilizadas para a inclusão da correlação eletrônica, a 

MBPT não é uma metodologia variacional podendo, assim, fornecer energias menores do que 

a energia exata do sistema. Mas como estamos interessados, geralmente, em propriedades, 

então não há problema, pois estas não são variacionais e quando tratamos com energias, 

utilizamos diferenças entre estas [19]. Além disso, três aspectos merecem ser mencionados: a 

sua simplicidade em termos de implementação computacional, a extensividade do método e a 

possibilidade de recuperar, cerca de 75% da energia de correlação [20]. Estas vantagens 

fazem do método MP2 um dos mais populares de inclusão de efeito de correlação eletrônica 

na atualidade. 

2.3. Teoria do Funcional da Densidade 
 

Outro modo de obter a estrutura eletrônica de moléculas é através do uso da Teoria do 

Funcional da Densidade, legitimada através dos teoremas de Hohenberg e Kohn (HK) [21], 

que descreveremos em detalhes abaixo. A implementação da teroria DFT na formulação de 
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Kohn-Sham foi facilitada, pois, utiliza-se de várias técnicas empregadas na metodologia HF, 

pois suas equações são matematicamente semelhantes às de Hartree-Fock-Roothaan. A 

escolha do uso de métodos DFT deve-se ao fato de permitir o estudo de sistemas de tamanho 

razoável (Nátomos > 20) com uma precisão aceitável e com relativo ganho no custo 

computacional quanto comparado com métodos MBTP e CI. 

O formalismo DFT utiliza a densidade eletrônica, )(rvρ , como variável principal, 

tornando a energia do sistema dependente desta, ou seja, um Funcional da densidade. Várias 

propriedades químicas podem ser descritas da mesma maneira, como potencial químico, 

eletronegatividade, maciez e dureza (do princípio de ácidos e bases duros e macios de 

Pearson) e primeira energia de ionização, bem como o índice de reatividade de Fukui. 

O primeiro teorema de HK estabelece que o potencial externo (termo no hamiltoniano 

referente à atração elétron-núcleo) é um funcional único de )(rvρ  além de uma constante 

aditiva. O segundo teorema estabelece que, havendo qualquer aproximação da densidade 

eletrônica, a energia total será sempre maior ou igual à energia exata do sistema. Ou seja, este 

teorema nos permite usar o princípio variacional, além disto, permite definir um funcional 

universal o qual define um potencial externo e uma função de onda que serve como função 

tentativa para o sistema. 

Em 1965, Kohn e Sham [22] deram uma importante contribuição à metodologia DFT, a 

idéia de usar o conceito de um sistema de referência de partículas independentes. Com isto a 

energia de troca e correlação, EXC[ρ], passou a incluir não somente o termo de interação 

elétron-elétron não-clássica, mas também a parte residual da energia cinética, resultante da 

consideração do sistema de partículas não interagentes. Desta forma contornaram o problema 

de encontrar o funcional da energia cinética exato, permitindo a realização de cálculos DFT. 

A descrição do termo EXC[ρ] gera os vários funcionais existentes, e eles são divididos 

conforme a aproximação utilizada, seja local ou gradiente generalizado. Na primeira utiliza-

se a Aproximação da Densidade Local (LDA, do inglês Local Density Approximation) que 

separa EXC[ρ] em um termo de troca e um de correlação. O primeiro descreve a contribuição 

residual da energia cinética enquanto que o último passa a conter a energia de correlação 

eletrônica não incluída na energia de Coulomb e na energia de troca. Fazendo com que 

EXC[ρ], de um sistema não-homogêneo, seja aproximada pelo modelo de gás de elétrons 

homogêneo. Já a Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA, do inglês, Generalized 

Gradient Approximation) surge naturalmente como forma de melhorar a aproximação LDA. 

A idéia é incluir a não-homogeneidade através de termos resultantes do gradiente como uma 
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expansão Taylor e corrigindo o comportamento assintótico para distâncias muito grandes, 

tornando a LDA um caso especial da GGA. [19] 

Além destes funcionais chamados puros, pois, baseiam-se somente em termos DFT, há 

também, os chamados funcionais híbridos. Estes incluem uma porcentagem da energia de 

troca exata fornecida pelo método HF. Essa maleabilidade na parametrização do termo de 

troca e correlação permite que o funcional seja melhorado para o cálculo de determinadas 

propriedades. Por exemplo, Reiher e colaboradores [23] reparametrizaram o termo de troca e 

correlação do funcional híbrido B3LYP [24] (Equação 2.7): 

 
VWN
CC

LYP
CC

B
XX

LSDA
X

HF
X

LSDA
XC

LYPB
XC EaEaEaEEaEE )1()( 88

0
3 −+++−+=  Equação 2.7 
 

em que, EXC
LSDA é o funcional de troca e correlação da densidade local com spin (LSDA) [22], 

EX
HF é o funcional de troca exato, EX

B88 é o funcional de troca GGA de Becke [25], EC
LYP é o 

funcional de correlação não-local de Lee e colaboradores [26] e EC
VMN representa o funcional 

de correlação local proposto por Vosko e colaboradores [27]. Os três parâmetros a0, aX e aC, 

ditam a contribuição dos vários termos, e têm valores iguais a 0,80, 0,72 e 0,81 

respectivamente, e foram definidos via ajuste dos mínimos quadrados com dados de 116 

energias de atomização, potenciais de ionização, afinidades próticas e energia atômica total 

por Becke [28]. 

A existência de vários funcionais está ligada aos valores destes parâmetros, eles podem 

ser modificados com o intuito de modelar melhor uma propriedade. Modificações feitas 

utilizando a0 = 0,15 para reproduzir a diferença de energia spin-alto/spin-baixo de um 

conjunto de compostos de ferro. Outros procedimentos semelhantes forneceram a0 = 0,30 

para modelar energias de excitação [29] e 0,05 para deslocamentos químicos no RMN [30]. 

Ou seja, a escolha do funcional depende da propriedade em estudo. 

O método híbrido tem um erro médio de 2 kcal·mol-1 com relação ao conjunto de 

moléculas G2 proposto por Pople [31]. Mas este método tem dificuldades para tratar sistemas 

fracamente ligados, os limites da capacidade DFT estão localizados na região das interações 

fracas inter e intramoleculares. Para estes casos novas metodologias estão sendo propostas, do 

tipo meta-GGA, que envolve o laplaciano da densidade eletrônica. Um dos primeiros 

funcionais propostos deste tipo é o LAP [32]. Duarte et al. [33] utilizou esse funcional e 

mostrou que os resultados para sistemas fracamente ligados e complexos de transferência de 

carga são promissores. 
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Uma comparação interessante a se fazer entre a DFT e os métodos baseados no método 

HF é que, no primeiro todas as propriedades são obtidas a partir da densidade eletrônica, 

independentemente da função de onda que a tenha gerado. Enquanto que as propriedades HF 

e pós-HF são obtidas diretamente da função de onda escolhida. Por fim, vale mencionar que 

um aspecto que tem despertado grande interesse pela DFT é o fato da sua demanda 

computacional ser relativamente baixa, chegando a ser mais baixa que os métodos HF, 

dependendo de sua implementação. Além de ser um método extensivo, uma característica 

importante para o trabalho desenvolvido nesta dissertação. 

2.4. Sobre a Correção de Superposição de Funções de Base 
 

Como já dito antes, a aproximação introduzida por Roothaan faz com que a função de 

onda do sistema possa ser descrita como uma combinação linear de funções conhecidas, 

geralmente do tipo gaussiana. Quando este somatório inclui infinitos termos, obtemos a 

função de onda no limite HF, mas como isto é inviável na prática, então a solução é truncar o 

somatório em certo número de funções. Isto gera uma função de onda aproximada, que, em 

sistemas fracamente ligados, influencia nos cálculos de energia total, energia de ligação, 

geometria, freqüências vibracionais e em qualquer propriedade que dependa da função de 

onda. 

Considerando um sistema bimolecular fracamente ligado, como sendo composto de 

duas unidades que chamaremos de Unidade 1 e a Unidade 2, aqui cada uma destas é uma das 

moléculas do complexo (Figura 2.1 a). Temos que as funções da Unidade 1 podem ser 

utilizadas na Unidade 2 e, desta forma, diminuir a energia desta quando comparado com sua 

energia na ausência das funções de base da Unidade 1. O mesmo pode ocorrer com a outra 

unidade, e isto é comumente chamado de Erro de Superposição de Base (BSSE, do inglês 

Basis Set Superposition Error), o que fornece energias de complexação mais baixas do que 

esta deve realmente ser. 
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FB 2

FB 2

(a)

(b)

(c)

 
Figura 2.1. Ilustração do erro superposição do conjunto de base: a) efeito de superposição de bases em um 

complexo; b) Unidade 1 na geometria do complexo com suas próprias funções de base mais as funções de base 
da Unidade 2 e c) Unidade 1 na geometria do complexo com suas próprias funções de base. 

 

Uma técnica utilizada para corrigir esta interferência do conjunto de base é o método 

Counterpoiser (CP) [34] introduzida por Boys e Bernardi. Esse método leva em consideração 

a energia de uma das Unidades complexada com a distribuição das funções de base da outra 

Unidade (Figura 2.1 b) e a energia das Unidades na geometria em que se encontram no 

complexo (Figura 2.1 c), de modo a obter a diferença energética que estas funções causam. 

Turi e colaboradores [35] expandiram o método de CP para agregados de mais de duas 

moléculas, de modo que a equação original passa a ser utilizada na forma do somatório 

(Equação 2.8): 

 

( )[ ]∑ −−−=
i

C
iii

BSSE EEEEE *  Equação 2.8 

 

Em que EBSSE é a energia do complexo corrigida, Eié a energia do monômero i isolado 

na geometria do monômero isolado, Ei
C é a energia do monômero i isolado na geometria em 

que se encontra no complexo, Ei
* é a energia do monômero i na geometria do complexo com 

as funções de bases dos outros monômeros e E é a energia do complexo. A inclusão da 

correção de energia de ponto zero (ZPE, do inglês, Zero Point Energy) é feita pela 

substituição de E e Ei pelas energias já corrigidas por ZPE do complexo e do monômero, 

respectivamente. A equação da correção de BSSE mostrada acima (Equação 2.37) é 

levemente diferente daquela proposta originalmente por Boys e Bernadi, pois incorpora a 
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diferença Ei
* – Ei

C que representa a mudança da geometria molecular do monômero quando 

este assume a configuração do complexo. 

A correção de BSSE é muito importante em cálculos do tipo HF ou pós-HF, pois nestes 

métodos a energia depende diretamente da função de onda obtida. Essa correção chega a ser 

da ordem de 24% da energia de complexação não corrigida e ficando bem acima do valor da 

correção vibracional do ponto zero, como mostraremos em nossos cálculos mais adiante. Já 

para cálculos com o método B3LYP esta percentagem cai bastante, tornando-se 

aproximadamente 7% ficando abaixo da correção ZPE, podendo até ser negligenciada em 

sistemas muito fracamente ligados. Isto ocorre devido à energia B3LYP ser obtida através de 

uma densidade eletrônica ajustada para o sistema a partir de um funcional de densidade, ao 

invés de ser obtida através de uma função de onda. 

2.5. Sobre as vibrações moleculares 
 

Ao contrário de várias propriedades moleculares dependentes da função de onda 

eletrônica do sistema, as vibrações moleculares são autovalores da função de onda nuclear do 

sistema. Tendo bem descrita a geometria molecular podemos considerar os núcleos ocupando 

posições de um equilíbrio estável. A função de onda nuclear é encontrada resolvendo-se a 

Equação 2.9: 

 

NuclNuclNuclNucl EH Ψ=Ψ  Equação 2.9 
 

Em que HNucl é o operador hamiltoniano nuclear, ENucl é a energia nuclear e ΨNucl é a 

função de onda nuclear do sistema. Através da solução da Equação 2.9 (ENucl e ΨNucl) é 

possível descrever os espectros vibracionais, rotacionais de RMN, além dos rovibracionais. 

A função de onda obtida da Equação 2.9, sob as condições de rotor rígido, pode ser 

descrita como o produto da função de onda rotacional e da vibracional, ou seja, ΨN = Ψvib 

Ψrot
i. Com isto a função de onda de um estado vibracional rotacional se torna Ψvbr = Ψi Ψn

i. 

Em que Ψn
i é a função de onda vibracional no estado eletrônico i e estado vibracional n. Esta 

relação representa a aproximação adiabática, a qual indica que o movimento nuclear ocorre 

numa única superfície de potencial pertencente a um único estado eletrônico. 

As vibrações moleculares são autofunções do hamiltoniano nuclear, e o uso do 

potencial adequado para a descrição deste, leva a resultados fidedignos por parte dos modos 

vibracionais, descrevendo todas as vibrações que a molécula pode possuir. O potencial mais 
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simples para descrever as vibrações é o do oscilador harmônico, em que dois átomos de massa 

m1 e m2 estão ligados por uma mola, representando a ligação química, de constante de força k. 

Esse sistema pode ser descrito como uma partícula de massa reduzida (η) ligada a uma parede 

por uma constante de força k, de acordo com a lei de Hook (Equação 2.10): 

 

)( 0qqkF −−=  Equação 2.10 
 

em que q é a coordenada generalizada do sistema, q0 é a coordenada de equilíbrio e η é 

definido pela Equação 2.11. 

 

21

21

mm
mm

+
=η  Equação 2.11 

 

A partir da Equação 2.10, é possível achar matematicamente o potencial gerado, através 

do negativo da integral da força nas coordenadas. Vemos com isto que este potencial tem o 

formato de uma parábola, como mostra a Equação 2.12: 

 

2
)( 2

0qqkV −
=  Equação 2.12 

 

Esta equação pode ser generalizada através de uma expansão de Taylor entorno de q0, 

do potencial V(q). Desta forma chegamos à Equação 2.13: 

 

V (q) = V (q0) +
dV
dq q= q0

(q − q0) +
1
2!

d2V
dq2

q= q0

(q − q0)2
⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 
+

1
3!

d3V
dq3

q= q0

(q − q0)3
⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 
+ ...

 

Equação 2.13 

 

Quando a molécula se encontra numa geometria de equilíbrio, temos que a primeira 

derivada de V(q) é nula, uma vez que é assumida esta posição como o mínimo de energia do 

sistema. O potencial harmônico é um caso especial da Equação 2.13, ela surge naturalmente 

ao desconsiderarmos os termos de ordem maior que dois, ou seja, os termos cúbicos, 

quárticos etc. 

Como qualquer truncamento, o feito realizado na aproximação harmônica leva a uma 

não completa descrição das vibrações do sistema. A melhoria do potencial V(q) é feita com a 

inclusão da anarmonicidade, o que na prática é feito considerando os termos cúbicos, 
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quárticos etc, da Equação 2.13, muito embora isto aumente consideravelmente o custo 

computacional requerido. 

Resolvendo-se a equação de Schrödinger (Equação 2.1) com o potencial harmônico, é 

possível determinar as energias dos estados de um oscilador harmônico, para um determinado 

sistema, através da Equação 2.14, mostrada abaixo. 

 

νhnE )2
1( +=  Equação 2.14 

 

Em que n é um número natural e v é a freqüência de vibração fundamental dada pela 

Equação 2.15. 

 

ηπ
ν k

2
1

=  Equação 2.15 

 

Quando utilizamos n = 0 encontramos a energia do ponto zero (ZPE) proveniente do 

princípio da incerteza de Heisenberg, o qual impossibilita a determinação simultânea da 

posição e momento exatos do sistema. 

As metodologias de cálculos de estrutura eletrônica fornecem as propriedades no 

mínimo da superfície de potencial, e desta forma, assumem os núcleos como estando fixos. 

Então a diferença entre a energia do sistema obtida no fundo do poço de potencial e a energia 

obtida da Equação 2.15 com n = 0 é a chamada correção do ponto zero, ou correção de ZPE. 

A inclusão desta correção traz o sistema em estudo para um patamar mais próximo dos 

resultados experimentais, sendo, desta forma, passível de comparação. 

 

Para sistemas com mais de duas partículas a metodologia de obtenção das freqüências é 

a mesma que para um sistema diatômico. A utilização de um novo conjunto de coordenadas 

para descrever as posições dos átomos, denominado Coordenadas Internas, faz com que a 

Equação 2.12 seja separável. 

Este novo conjunto de variáveis tem como referencial o centro de massa da molécula, 

fazendo com que os movimentos de rotação e translação sejam automaticamente excluídos do 

cálculo das dos modos vibracionais. Utilizando-se a aproximação harmônica com este 

conjunto de variáveis, os movimentos vibracionais resultantes são chamados de modos 

normais de vibração, ou simplesmente modos normais (Q). 
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Estes modos normais formam um conjunto que descreve todas as possibilidades de 

vibração que a molécula pode apresentar. Cada um deles é definido por uma freqüência 

característica v. Estes modos surgem das matrizes de energia cinética de Wilson (G) e a de 

energia potencial (F). As freqüências características são obtidas da resolução da equação de 

autovalores abaixo (Equação 2.16): 

 

0|| =− EFG λ  Equação 2.16 
 

Além desta metodologia de cálculo de freqüências harmônicas, há, também, o 

procedimento implementado nos programas de estrutura eletrônica. Essa rotina tem início 

com a montagem da matriz Hessiana ( ijcartf  ), formada pelas derivadas segundas do potencial 

(V) com relação aos deslocamentos dos átomos em coordenadas cartesianas (Equação 2.17), 

 

0

2

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

ji
ijcart

Vf
∂ξ∂ξ

∂  Equação 2.17 

 

em que ξn representa os deslocamentos ∆x1, ∆y1, ∆z1, ... ∆z3N (aqui N é o número de átomos) e 

o sobre índice 0 indica que as derivadas estão sendo calculadas em um mínimo da superfície 

de potencial. 

De posse da matriz de constantes de força, é necessário converter o sistema de 

coordenadas para as coordenadas cartesianas pesadas pela massa. Deste modo a matriz 

Hessiana passa a ser descrita da seguinte forma (Equação 2.18): 
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aqui mn é a massa do átomo, 11111 xmmq Δ⋅=⋅= ξ , 11212 ymmq Δ⋅=⋅= ξ  e assim por 

diante. A diagonalização desta matriz fornece os modos vibracionais e as freqüências 

harmônicas. No entanto, essas freqüências vibracionais podem estar contaminadas pelas 

freqüências de rotação e translação, então, para obter estes, desloca-se a origem das 

coordenadas para o centro de massa do sistema e calcula-se o tensor de momento de inércia 

( I ). Os autovetores do tensor de momento de inércia são utilizados para gerar os vetores 

correspondentes à translação e a rotação. Isso é importante para a obtenção de uma matriz 
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transformação (D) das coordenadas cartesianas pesadas pela massa para um conjunto de 3N 

coordenadas em que os modos de translação e de rotação da molécula são separados, 

deixando Nvib = 3N – 6 ou 3N – 5 modos para a analise vibracional. 

Os três vetores (D1, D2 e D3), de comprimento 3N, correspondentes às translações são 

relativamente fáceis de serem calculados. Esses vetores são simplesmente o produto escalar 

de im  com o eixo cartesiano correspondente, em que mi é a massa do átomo i. No entanto, 

os vetores correspondentes às rotações não são calculados com esta trivialidade. Esses vetores 

são obtidos segundo as relações: 

 

( ) ( )( )
i

jizjiy
ij m

XPXP
D 2,3,

,4

−
=  Equação 2.19 

( ) ( )( )
i

jixjiz
ij m

XPXP
D 3,1,

,5

−
=  Equação 2.20 

( ) ( )( )
i

jiyjix
ij m

XPXP
D 1,2,

,6

−
=  Equação 2.21 

 

em que j = x, y, z; i representa o átomo correspondente, X é a matriz que diagonaliza o tensor 

de momento de inércia e P é o produto vetorial da matriz de coordenadas centradas no centro 

de massa com a coluna correspondente na matriz X. 

Os vetores de translação e rotação são normalizados e uma ortogonalização de 

Schmidt é utilizada para obterem-se os vetores vibracionais, que passam a ser ortogonais às 

translações e rotações. O resultado disso é uma matriz transformação D que converte as 

coordenadas cartesianas pesadas pela massa (q) em coordenadas internas: S = Dq, na qual as 

translações e rotações estão separadas. Com essa nova matriz D podemos transformar a matriz 

Hessiana de coordenadas cartesianas pesadas pela massa em coordenadas internas (Equação 

2.22). 

 

fINT = D†fccpmD Equação 2.22 
 

 A sub matriz Nvib x Nvib de fint, que representa as constantes de força em coordenadas 

internas, é diagonalizada fornecendo Nvib autovalores 224 νπλ =  e Nvib autovetores. Neste 

ponto as freqüências são calculadas e convertidas para unidades de cm-1 de acorodo com a 

Equação 2.23. 
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224
~

c
i

i π
λν =  Equação 2.23 

 

 

Além da freqüência vibracional, há também associados ao modo normal uma dada 

intensidade de transição. A intensidade da vibração é uma das características principais de um 

espectro de infravermelho, ela nos diz a taxa de absorção de radiação por um dado modo 

vibracional. A intensidade pode ser determinada de acordo com a Equação 2.24: 

 

∫=Γ
bandai dII

CL
)(ln()ln(1

0 ν  Equação 2.24 

 

Em que I0 e I são as intensidades incidente e transmitida na freqüência v, C é a 

concentração da amostra e L é o caminho ótico percorrido pelo feixe de luz na amostra [36]. 

Na aproximação harmônica temos que a intensidade está relacionada com a variação do 

momento de dipolo (μ) com relação à coordenada normal Qi, resultando na Equação 2.25. 

 

∑ ∂
∂

=Γ
zyx ii

i
i Qc

Nd
,,

2

2
0

3
μπ

ω
 Equação 2.25 

 

Em que di é a degenerescência de Qi, ω é a freqüência harmônica, N0 é o número de 

avogrado e c é a velocidade da luz. A intensidade numa banda é definida pelo produto de Γi 

com vi, em que este último é a freqüência no centro da banda. 

 

A taxa de variação do momento de dipolo com a coordenada Qi na Equação 2.25 está 

relacionada com as coordenadas cartesianas através dos Tensores Polares Atômicos (Equação 

2.26) [37 e 38]: 

 

P α =
∂μx ∂xα ∂μx ∂yα ∂μx ∂zα

∂μy ∂xα ∂μy ∂yα ∂μy ∂zα

∂μz ∂xα ∂μz ∂yα ∂μz ∂zα

 Equação 2.26 

 

Aqui os sobre-índices x, y e z representam as componentes cartesianas do momento 

dipolar no átomo α, enquanto que x, y e z no denominador do elemento de matriz representam 
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o sentido da derivada parcial. Deste modo a expressão para a intensidade de estiramento A−B, 

por exemplo, pode ser obtida pela Equação 2.27, mostrada abaixo. 

 

( )20
ABA qKA ⋅=−  Equação 2.27 

 

Aqui K = 975 para valores de intensidade em km·mol-1 [36] e 0
Aq  representa o termo 

A
z z∂∂μ , em que z é a coordenada no sentido da ligação A−B. 

Os tensores polares atômicos podem ser decompostos em cargas de Mulliken, fluxo de 

carga e um termo de sobreposição [39]. Esta é comumente conhecida como decomposição 

CCFO (do inglês, Charge-Charge Flux-Overlap) e tem a seguinte forma (Equação 2.28): 
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Equaçã
o 2.28 

 

Aqui, 0
αq  representa a carga de equilíbrio de Mulliken do átomo α, 0)( βαβ xxq ∂∂  

representa o fluxo de carga de Mulliken, o somatório é sobre todos os átomos da molécula e 
xx
αΔ  é o termo de sobreposição. 

Mais tarde, Zerbi et al. [40 e 41], verificaram que para sistemas planos os termos de 

sobreposição poderiam ser suprimidos. Dessa forma encontraram que para um oscilador A−B 

a sua intensidade poderia ser descrita como mostra a Equação 2.29: 
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Aqui K = 975 para valores de intensidade em km·mol-1, 0
BAr −  é a distância de ligação A–

B no equilíbrio e 0
Aq  representa a carga de equilíbrio de Mulliken do átomo A e a derivada 

BAA rq −∂∂  representa a taxa de variação desta carga com relação ao estiramento da ligação 

A–B. 

Para moléculas planas podemos verificar que os termos fora da diagonal da matriz de 

fluxo de carga são nulos. Isso se dá devido ao fluxo de carga perpendicular ao plano da 

molécula ser nulo, uma vez que o fluxo para “cima” e para “baixo” da molécula é o mesmo 
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com sentidos diferentes. Esta observação foi previamente considerada por Zerbi et al. [36]. A 

importância disso é refletida na obtenção da intensidade da deformação fora do plano, pois 

para esta, somente o termo de carga descreverá este modo, poderá ser calculada conforme a 

Equação 2.27 mostrada anteriormente. 

Por fim, em 1991, Ramos et al. [42] obteve uma relação que permite encontrar o fluxo 

de carga diretamente dos tensores polares atômicos, como mostra a Equação 2.30: 

 

∂qH

∂RC− H

= −
pH

zy − pH
zz − pH

xx( )⋅ tan β( )[ ]
RC− H

0 ⋅ tan β( )
 Equação 2.30 

 

Aqui zy
Hp é o elemento Hz yp ∂∂  do tensor polar atômico para o hidrogênio, β é o ângulo 

da ligação C=C–C e 0
HCR −  representa a distância de equilíbrio C–H. 

2.6. Sobre as Partições de Carga 
 

A função de onda obtida por cálculos de orbitais moleculares fornece várias 

informações e propriedades eletrônicas do sistema, mas não possui interpretação física por si 

só. No entanto a densidade eletrônica (ρ) obtida desta função de onda é uma propriedade local 

do sistema e fornece informações sobre a distribuição de probabilidade eletrônica. Essa 

propriedade é obtida experimentalmente através da técnica de difração de raio-X, e pode ser 

obtida teoricamente através da Equação 2.31 [43]: 

 

∑
=

Ψ=
2/

1

2)(2)(
N

i
i rr rrρ  Equação 2.31 

 

Aqui, Ψi representa o i-ésimo orbital molecular duplamente ocupado, rr o vetor posição 

espacial e N o número de elétrons. A densidade de carga, como propriedade, no entanto, é 

utilizada em estudos de superfícies de isovalores e diagramas de contorno de algum plano 

molecular que fornecem informações sobre a estrutura eletrônica do sistema. 

No sentido de facilitar a compreensão da densidade eletrônica em sistemas moleculares, 

a relação desta com os conceitos químicos de cargas atômicas parciais passa a ser desejável, 

devido à simplicidade de interpretação. Em outras palavras, os químicos gostam de enxergar 

átomos em moléculas, portanto, suscitando a idéia de cargas atômicas na densidade eletrônica 

molecular. As cargas atômicas são utilizadas em estudos dos mais variados escopos, desde 
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análises conformacionais até a previsão e racionalização da reatividade química, passando 

pelo estudo do efeito de substituintes [44] e estudos de correlação entre estrutura e atividade 

biológica [45] entre outros. No entanto, ao contrário de várias propriedades eletrônicas, as 

cargas atômicas não são observáveis, ou seja, não são valores esperados de um operador 

Hermitiano, e podem ser calculados de diversas maneiras. Devido a esta diversidade de 

métodos, a comparação direta entre os valores absolutos obtidos por estes passa a não 

apresentar significado. Porém, todas essas metodologias devem seguir alguns critérios básicos 

[46]: 

 

→ A soma da carga de todos os átomos na molécula deve ser igual à carga total na 

molécula; 

→ As cargas atômicas devem respeitar a simetria molecular e devem permanecer 

invariantes com relação às operações de translação e rotação; 

→ Devem concordar com a eletronegatividade atômica e possuir uma 

interpretação física clara, sendo compatíveis com a intuição química; 

→ Devem ser obtidas sem consumir recursos computacionais elevados; 

→ Não devem apresentar elevada dependência com o conjunto de função de base e 

devem tender a um valor limite quando o conjunto de funções de base tende a 

ser completo; 

→ Por fim, devem reproduzir o momento dipolar e o potencial eletrostático 

molecular. 

 

Com isto em mente, passamos a focar as metodologias de partição de cargas utilizadas 

neste trabalho, a partição de Mulliken, a partição NBO e a partição de Mulliken corrigida para 

as intensidades do infravermelho. 

2.6.1 A Partição de Carga de Mulliken 
 

Esta partição é de longe a mais conhecida e utilizada pelos químicos. Desenvolvida por 

R. S. Mulliken [47] e baseia-se na teoria dos orbitais moleculares. Uma vez definida a função 

de onda do sistema, a densidade eletrônica (Equação 2.31) é diretamente obtida. Mulliken 

calculou as contribuições individuais de cada orbital atômicos para a carga atômica, através 

da população dos orbitais atômicos (ni) e da região de recobrimento da qual o átomo participa 

(ni-j), conforme a Equação 2.32. 
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Aqui Ni é a população bruta do orbital atômico i. O somatório de Ni sobre todos os 

orbitais de todos os átomos da molécula resulta no número total de elétrons. Então a 

população bruta de um átomo α é definida como (Equação 2.33). 

 

∑
∈

=
α

α
i

iNN  Equação 2.33 

 

A carga líquida sobre o átomo (qα) é obtido através da subtração da carga negativa, 

população eletrônica bruta do átomo α, da carga positiva, carga do núcleo do átomo α (Zα), de 

acordo com a Equação 2.34. 

 

ααα NZq −=  Equação 2.34 
 

A análise populacional de Mulliken é amplamente utilizada devido a sua simplicidade e, 

além disto, todas as suas variáveis são calculadas da obtenção dos orbitais atômicos, não 

precisando nenhum custo computacional adicional. No entanto, a consideração arbitrária da 

divisão populacional da região de recobrimento como sendo igualitária (Equação 2.32) entre 

os átomos participantes da ligação resulta em valores de cargas atômicas que podem não 

condizer com a realidade. Esta eqüipartição resulta na péssima reprodução do momento 

dipolar molecular calculado com as cargas de Mulliken [46]. Outro problema desta análise 

populacional é a forte dependência com o conjunto de base utilizado [48 e 49]. Wiberg [48] 

mostrou que este efeito é significativamente pronunciado com a inclusão de funções difusas 

no conjunto de base. Há, também, casos em que a partição de cargas de Mulliken apresentou 

inconsistências com relação ao princípio de Pauli, fornecendo menos que zero ou mais que 

dois elétrons para um mesmo orbital [50]. 

Vários pesquisadores se dedicaram a reduzir estes problemas, e o método original de 

Mulliken sofreu várias modificações, no entanto, nenhuma obteve sucesso significativo. 

Outros tentaram resolver o problema da eqüipartição da região de recobrimento [51], mas o 

novo método desenvolvido por Weinhold et al. [54] atingiu grande popularidade, e tinha 

como objetivo solucionar os problemas da análise populacional de Mulliken utilizando um 
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procedimento mais complexo de partição da densidade eletrônica, resultando na metodologia 

conhecida como NBO (do inglês, Natural Bond Orbital). 

2.6.2 A Partição de Carga NBO 
 

Essa análise populacional é baseada na construção de um conjunto de “orbitais atômicos 

naturais” (NAO, do inglês Natural Atomic Orbitals) para uma dada molécula descrita por um 

conjunto de funções de base qualquer. A análise populacional natural representa, 

simplesmente, as ocupações (elementos diagonais da matriz de densidade de uma partícula) 

destes NAO em um sistema de interesse, de modo a formar um conjunto ortonormal. Deste 

modo, as populações naturais são positivas e sua soma sobre a molécula igual ao número total 

de elétrons. Além disto, os NAO são intrínsecos da função de onda e convergem suavemente 

para um valor limite bem definido com o melhoramento da função de onda, apresentando 

populações estáveis. Ou seja, a análise populacional natural não apresenta alguns 

inconvenientes da metodologia de Mulliken (citados na Secção 2.6.1), mas mantém várias de 

suas vantagens de generalidade e custo computacional. 

A construção dos NAO envolve duas etapas básicas: a diagonalização dos blocos de 

simetria angular de um átomo e a remoção do overlap interatômico. Do primeiro passo resulta 

os pré-NAO, um conjunto ortonormal com os orbitais para cada átomo, os quais são 

adequados para descrever o átomo no seu ambiente molecular. Deste conjunto outros dois 

conjuntos de orbitais são observados: o conjunto mínimo (NMB, do inglês Natural Minimal 

Basis) que compreende todas as subcamadas atômicas (n e l) de ocupação não nula no estado 

fundamental; e o conjunto de Rydberg (NRB, do inglês Natural Rydberg Basis) que consiste 

dos orbitais restantes, ou seja, aqueles com ocupação nula (isto pode não ser verdade no caso 

molecular). O NRB contém todos os orbitais que se misturam com os átomos adjacentes, no 

caso molecular, e este conjunto de orbitais é tratado separadamente. O segundo passo, a 

remoção do overlap interatômico, tem o intuito de ortogonalizar o conjunto completo de base 

enquanto mantém o caráter atômico dos pré-NAO. Sendo que a ortogonalização tradicional 

[52] trata os orbitais mínimos e de Rydberg como sendo iguais, ou seja, trata os poucos 

orbitais que fornecem a densidade atômica exata na aproximação SCF no mesmo nível que o 

grande conjunto de orbitais pouco populados e que não tem pouca participação na descrição 

da densidade atômica [53]. Devido a isto, Reed et al. [54] propuseram um método de 

ortogonalização baseado na ocupação de cada orbital, resultando disto os NAO. 
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2.6.3 A Partição de Carga de Mulliken Corrigida 
 

Os tensores polares atômicos foram originalmente introduzidos por Morcillo et al. [37] 

com o propósito de prover interpretabilidade às intensidades do infravermelho. Esses tensores 

fornecem as mudanças no momento de dipolo total da molécula (Δp) quando um dado núcleo 

α sofre pequenos deslocamentos (rα), como mostra a Equação 2.35 abaixo: 

 

∑
=

=Δ
N

r rPp
1

)(

α
α

α  Equação 2.35 

 

Aqui )(α
rP é o tensor polar associado com o átomo α, é assumido que a mudança no 

momento de dipolo depende linearmente do deslocamento rα do átomo e que os 

deslocamentos simultâneos de vários átomos resultam em um efeito aditivo na mudança do 

momento de dipolo. Em coordenadas cartesianas podemos escrever esses tensores polares 

atômicos conforme a Equação 2.26. 

Nesse contexto, como já descrito anteriormente na Secção 2.5, os tensores polares 

atômicos podem ser decompostos em três componentes: cargas de Mulliken, fluxo de carga de 

Mulliken e o termo de overlap (Equação 2.28). De acordo com a chamada decomposição 

CCFO. Com esta metodologia obtemos a carga atômica (qα) de acordo com a Equação 2.36: 

 
)(α

α XPq =  Equação 2.36 
 

Aqui )(α
XP é o elemento do tensor polar atômico do átomo α sobre o eixo X, em que X é 

o eixo cartesiano perpendicular ao plano horizontal de simetria da molécula. Essa carga 

atômica qα pode ser obtida experimentalmente através das intensidades do infravermelho [38]. 

As restrições de uso deste modelo de carga atômica residem na simetria molecular, a 

molécula de interesse deve ser plana; e nos elevados recursos computacionais para a obtenção 

dos tensores polares atômicos. Vale a pena citar nesse momento que uma metodologia 

análoga desenvolvida por Cioslowski [55], GAPT (do inglês, Generalized Atomic Polar 

Tensors), generaliza a carga atômica de modo que possa ser obtida para moléculas em 

qualquer simetria. 

O cálculo dos modos normais e de suas intensidades fornece diretamente os tensores 

polares atômicos, de modo que sua utilização como partição de carga torna-se natural, visto 

que são úteis para a interpretação das intensidades do infravermelho. 
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2.7. Metodologia Empregada 
 

A maleimida (Figura 1.5) teve sua estrutura molecular completamente otimizada aos 

níveis B3LYP e MP2 (na aproximação frozen core), com um conjunto funções de base 6-

31++G(d, p). O cálculo das freqüências harmônicas foi, por sua vez, efetuado a fim de 

verificar se a geometria encontrava-se, de fato, em um mínimo na superfície de energia 

potencial. A geometria DFT foi sempre utilizada como ponto de partida para os cálculos MP2, 

procurando, assim, reduzir o tempo computacional destes. 

Com o monômero completamente otimizado, os dímeros foram gerados com a 

consideração inicial de um plano de simetria, o que resulta em complexos planos. Cada nível 

de cálculo, nos complexos, teve como geometria de partida o monômero otimizado ao mesmo 

nível. A ausência de freqüências imaginárias garantiu a veracidade do mínimo energético para 

as estruturas resultantes. Seguindo este mesmo procedimento, os trímeros foram computados 

utilizando a geometria dos dímeros e do monômero, otimizados ao mesmo nível, como ponto 

de partida. 

As geometrias foram montadas utilizando coordenadas internas e definidas de forma a 

respeitar a simetria molecular durante a otimização, diminuindo o custo computacional e 

garantindo que o resultado fosse comparável com o experimental. Essas restrições foram 

suprimidas em casos nos quais eram obtidas freqüências imaginárias. Nesses cálculos, a re-

otimização foi realizada sem limitação alguma. 

Todos os procedimentos foram efetuados com o programa Gaussian 98 [56], incluindo a 

correção de BSSE, que foi obtida conforme a Equação 2.8, exceto para os trímeros ao nível 

MP2/6-31++G(d, p), os quais foram calculados com o programa Gaussian 03 [57] e a 

correção de BSSE obtida com o comando counterpoiser. Foram utilizados os critérios de 

convergência padrão do programa. As geometrias e modos vibracionais foram visualizados 

com o programa Gaussview 3.0. 

 

As energias de dimerização foram calculadas inicialmente sem nenhuma correção, 

tendo como ponto de partida a Equação 2.37. 

 

moncomp nEEE −=Δ  Equação 2.37 
 

Posteriormente, a correção de ZPE foi incluída nesta última dando origem à Equação 

2.38. 
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000
moncomp nEEE −=Δ  Equação 2.38 

 

Aqui Ecomp representa a energia total do complexo de hidrogênio, n representa o 

número de monômeros presentes e Emon é a energia total do monômero; o sobre-índice 0 

representa, assim, a energia corrigida por ZPE.  

A energia prevista através dos compostos previamente calculados foi obtida pela a 

Equação 2.39, 

 

22
31 DMDM

pred
EbEaE Δ

+
Δ

=Δ  Equação 2.39 

 

em que a e b representam o número de LH (N)H···O e (C)H···O, respectivamente, que o 

composto apresenta. ∆EDM1 e ∆EDM3 são as energias de dimerização sem correções dos 

dímeros DM1 e DM3, respectivamente. 

A Transferência de Carga (TC) foi contabilizada através do somatório da carga de cada 

átomo numa unidade monomérica, como mostra a Equação 2.40. As partições de carga 

utilizadas foram a de Mulliken e a NBO. As cargas NBO foram obtidas através de cálculos de 

ponto nas geometrias já otimizadas. 

 

∑ −=Δ )( m
i

c
i qqQ  Equação 2.40 

 

Aqui qc
i é a carga do átomo i no monômero presente no complexo, qm

i é a carga do 

átomo i no monômero. Como o monômero tem carga nula, então esta equação se resume ao 

somatório das cargas na unidade do complexo que desejamos verificar a TC. 

A maleimida pode realizar duas LH com outra molécula de maleimida, sendo uma com 

envolvendo seu grupo N–H e outra envolvendo sua carbonila. Tomando como referência um 

monômero, nesta dissertação usaremos o termo “LH doadora de elétrons” a rota de doação de 

elétrons (a carbonila) por parte de um monômero e o termo “LH aceptora de elétrons” a rota 

de acepção de elétrons (o grupo N–H) por parte de um monômero. 

Nas análises vibracionais referênciaremos o número de onda (ν~ ) como freqüência (ν) e 

as intensidades de transição calculadas serão classificadas da seguinte forma: I ≤ 1 kmּmol-1 

(muito fraca), 1 < I ≤ 10 kmּmol-1 (média), 10 < I ≤ 20 kmּmol-1 (forte), e 110< I kmּmol-1 

(muito forte). 
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3. A Maleimida Isolada 
 

Até a década de setenta, a simetria da molécula não era bem conhecida. Especulava-se 

que além de uma estrutura plana C2v, a maleimida poderia assumir uma conformação 

envelope deixando o grupo amina fora do plano do anel. Essa última era descrita como 

pertencente ao grupo pontual Cs. Somente em 1975, estudos vibracionais [58], comparando o 

espectro experimental de IV com as previsões feitas através de campos de força, mostraram 

que esta molécula era de fato C2v. Estes estudos foram posteriormente confirmados por meio 

de técnicas espectroscópicas mais recentes [59 e 60]. Hoje em dia, a estrutura molecular da 

maleimida (1-H-pirrolidina-2,5-diona) (Figura 1.5) é bem conhecida tanto por técnicas 

experimentais (espectroscopia de Infravermelho (IV), Raman, Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN), Difração de Elétrons e Difração de Raio-X [59-63]), quanto por estudos 

computacionais [64-65]. 

 

A Tabela 3.1 mostra os valores das distâncias e ângulos de ligação da maleimida 

calculados nos níveis MP2 e B3LYP, com o conjunto de base 6-31++G(d, p), e seus 

respectivos valores experimentais, obtidos através de difração de elétrons em fase gasosa [60]. 

 
Tabela 3.1. Distâncias, em Å, e ângulos de ligação, em graus, da maleimida, calculada, com os métodos 
B3LYP e MP2 com o conjunto de base 6-31++G(d,p), e valores experimentais em fase gás [60]. 

Param. MP2 B3LYP Exp. 
H–C 1,079 1,082 1,096* 
H–N 1,010 1,011 1,025* 
C=C 1,346 1,339 1,344 ± 0,004 
C–C 1,498 1,504 1,508 ± 0,003 
C–N 1,396 1,397 1,409 ± 0,003 
C=O 1,224 1,214 1,206 ± 0,002 

C–N–C 111,7 111,6 112,0 ± 0,2 
N–C–C 105,4 105,4 106,8 ± 0,2 
N–C=O 126,3 126,3 123,9 ± 0,3 

H–C–C(O) 122,1 121,8 – 
* Valores estimados segundo a ref 60. 
 

Vemos que não há diferenças significativas entre os respectivos valores teóricos e 

experimentais, mostrando, desta forma, que para parâmetros geométricos desta Tabela as 

metodologias empregadas apresentam boa concordância entre si. Entre os métodos teóricos, o 

erro RMS para as distâncias é de 0,006 Å. A título de exemplo, os valores DFT estão 

ilustrados na Figura 3.1 mostrada abaixo: 
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Figura 3.1. Estrutura da maleimida calculada com B3LYP/6-31++G(d, p). 

 

A maleimida apresenta momento de dipolo igual a 1,75 D ao nível B3LYP e 2,26 D 

para MP2. A direção do dipolo se encontra colinear à ligação N−H. 

3.1. Análise Vibracional da Maleimida 
 

Do ponto de vista vibracional, Woldbaek et al. [58] efetuou uma análise completa dos 

modos normais para a maleimida e da N-D-maleimida baseados nos espectros de IV em fase 

sólida, líquida e vapor; e Raman em fase sólida e líquida. Foi observado que o estiramento 

N−H na fase vapor (~ 160°C) se encontrava em 3482 cm-1, enquanto que em fase líquida (~ 

100°C) esta vibração aparece em 3310 cm-1 e em solução de CCl4/CS2 situava-se em 3300 

cm-1. Esta diferença, associada ao fato da succinimida (molécula análoga à maleimida) se 

apresentar na forma de complexos de hidrogênio em fase sólida, levou os autores a propor a 

existência de uma LH envolvendo o hidrogênio da imida com o grupo carbonila de outra 

maleimida, sugerindo uma estrutura bimolecular (Figura 3.2). Esta e outras estruturas 

diméricas e triméricas serão discutidas no capítulo seguinte. 
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Figura 3.2. Estrutura do dímero da maleimida. 
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A espectroscopia e dinâmica de absorção de um fóton na insaturação da maleimida e do 

seu análogo N-metilado recebeu atenção por parte de Steege e Buma [65] que calcularam os 

espectros vibracionais de IV e Raman ao nível B3LYP/6-311+G(d) para as moléculas neutras 

e UB3LYP/6-311+G(d) para o cátion radical, e compararam com os resultados experimentais. 

Do experimento foi visto que o processo de ionização popula um grande número de níveis 

vibracionais no estado eletrônico fundamental do cátion. Mostraram, também, que a 

introdução do substituinte metil leva a grandes mudanças nesse mesmo estado. Além disto, 

observaram que os parâmetros geométricos e os assinalamentos dos modos vibracionais 

calculados e escalonados apresentam boa concordância com os resultados experimentais [58-

60]. 

Estudos vibracionais envolvendo a N-metil maleimida haviam sido previamente 

descritos por Le Gall L. e Lauransan J. [59]. Devido às vibrações C−H da metila se 

apresentarem numa região distinta daquela na qual são encontradas as vibrações do anel 

pirrolidínico, este estudo separou os 33 modos vibracionais (18A’ + 15A’’) da N-metil 

maleimida em dois grupos: o primeiro com 9 modos (5A’ + 4A’’) associados ao grupo metila 

de simetria Cs; e os 24 modos restantes (13A’ + 11A’’) associados com o anel pirrolidínico, 

os quais correspondem àqueles encontrados para a maleimida (9a1 + 3a2 + 8b1 + 4b2) de 

simetria C2v. Em 1995, Parker [66], considerou uma simetria Cs para essa molécula como um 

todo e seus resultados concordaram com os reportados anteriormente. Estudos similares foram 

também reportados na literatura para outros compostos N-substituídos tais como N-fenil 

maleimida [67] e N-Cloro maleimida [68]. 

Apesar de vários trabalhos estudarem a maleimida e seus derivados de forma exaustiva, 

ainda não há, até o presente trabalho, estudos que apresentassem uma interpretação das 

intensidades vibracionais dessa molécula, o que poderia ser muito útil nas atribuições e 

compreensão da estrutura eletrônica dessas moléculas. Além disso, a compreesão dos 

parâmetros geométricos, energéticos e vibracionais da maleimida é necessária para 

verificarmos as alterações que ocorrem com a formação dos seus complexos de hidrogênio, 

tema do próximo capítulo. Por enquanto vamos observar apenas a molécula isolada. 

A Figura 3.3 mostra o espectro de IV experimental da maleimida em pastilha de KBr 

[69] sobreposto ao espectro calculado ao nível B3LYP/6-31++G(d,p) para o monômero; a 

escala da é a mesma para o experimental e o calculado, mas as intensidades não estão 

comparáveis com o experimental. Este espectro é claramente dominado pelo estiramento 

assimétrico C=O, situado em 1711 cm-1. Esse mesmo comportamento é visto nos espectros 
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calculados, tanto B3LYP (em preto) quanto MP2 (em vermelho), mostrados sobrepostos na 

Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.3. Espectro de IV , da maleimida: experimental em pastilha de KBr (em preto) (figura adptada da 

referência 69) e calculado com o método B3LYP/6-31++G(d, p) (em vermelho). 
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Figura 3.4. Espectros de IV da maleimida calculados com B3LYP (em preto) e MP2 (em vermelho), com o 

conjunto de base 6-31++G(d,p). O sinal em 1800 cm-1 teve sua intensidade reduzida pela metade. 
 

Na Tabela 3.2 mostramos as atribuições dos modos vibracionais e suas freqüências, 

para ambas as metodologias empregadas para o monômero da maleimida. Os valores 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

32

experimentais [58], também são dados para comparação. Os 21 modos fundamentais ativos no 

IV são divididos em 9a1 + 4b1 + 8b2. Inicialmente podemos observar da Tabela 3.2 que há 

uma grande concordância entre os espectros calculados e o experimental. 
Tabela 3.2. Modos vibracionais, atribuições, freqüências e intensidades, calculados com os métodos 
B3LYP/6-31++G(d,p) e MP2/6-31++G(d,p) (entre parêntesis). Os valores experimentais [58] em fase vapor 
estão entre colchetes. 
i Modo Atribuição νi(cm-1) (km·mol-1) 

1 b1 
Def. O=C–N–C=O fora do 

plano 139 (92) 1,9 (0,0) [N.A.*] 

2 a1 
Def. simétrica C=O no 

plano 390 (389) [400]a 19,6 (18,5) [média] 

3 b1 Def. N–H fora do plano 513 (455) [415]b 105,3 108,3 [forte] 

4 b2 
Def. assimétrica C=O no 

plano 536 (536) [552]c 2,9 (5,9) [fraca] 

5 b1 Def. do anel fora do plano 632 (611) [620] 10,9 (22,9) [média] 
6 a1 Estiramento do anel 639 (638) [637] 3,0 (2,2) [muito fraca] 
7 b2 Def. do anel dentro do plano 673 (679) [668] 25,6 (25,7) [forte] 

8 b1 
Def. simétrica C–H fora do 

plano 838 (783) [831] 75,3 (72,4) [forte] 

9 a1 Estiramento C–C 907 (924) [897] 1,4 (0,7) [forte] 
10 b2 Def. do anel dentro do plano 921 (938) [906] 35,8 (44,8) [forte] 

11 a1 
Def. simétrica C–H dentro 

do plano 1084 (1101) [1057]a 9,3 (9,3) [fraca] 

12 b2 Est. assimétrico CNC 1141 (1174) [1130] 46,3 (80,1) [forte] 

13 b2 
Def. assim. C–H dentro do 

plano 1321 (1351) [1285] 5,4 (30,8) [fraca] 

14 a1 Estiramento simétrico CNC 1347 (1373) [1335] 145,5 (140,0) [forte] 
15 b2 Def. N–H dentro do plano 1354 (1367) [1322] 20,3 (13,0) [média] 
16 a1 Estiramento C=C 1644 (1632) [1580] 1,1 (1,9) [fraca] 

17 b2 
Estiramento assimétrico 

C=O 1803 (1794) [1756] 847,0 (683,8) [muito 
forte] 

18 a1 Estiramento simétrico C=O 1842 (1818) [1770]a 27,5 (16,2) [média] 

19 b2 
Estiramento assimétrico C–

H 3250 (3316) [3170]a 0,0 (0,2) [muito fraca] 

20 a1 Estiramento simétrico C–H 3270 (3336) [3090] 
[3104]a 

0,0 (0,1) [muito fraca] 
[fraca]a 

21 a1 Estiramento N–H 3655 (3710) [3482] 91,5 (104,7) [forte] 
a Valor referente ao espectro de IV obtido em uma solução de CCl4/CS2; 
b Valor referente a ν2 na referência 58 e não a ν3 como proposto aqui (vide texto); 
c Valor referente ao espectro de IV obtido em fase sólida; 
* N.A. Não há definição. 

 

Em geral, as freqüências vibracionais B3LYP se mostram em melhor concordância com 

as freqüências experimentais. As maiores diferenças são observadas nos estiramentos C–H e 

N–H. Nestes últimos, os valores teóricos são superestimados em 5 a 6% com relação ao 

experimental. Por exemplo, os valores B3LYP e MP2 para o estiramento N–H são 3655 cm-1 

e 3710 cm-1, respectivamente, enquanto o valor experimental é de apenas 3482 cm-1. Isto se 
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deve, freqüentemente, à falta da correção anarmônica, ao truncamento na função de base e ao 

tratamento incompleto da correlação eletrônica. Com o intuito de analisar melhor estes modos 

ativos no IV da maleimida, dividimos seu espectro em três partes: a região dos estiramentos 

X–H, com X = C e N; a região do estiramento C=O; e a região abaixo desta última. 

3.1.1 Estiramentos da região X–H (X = C e N) 
 

a) Estiramentos N–H 

A intensa banda presente em 3482 cm-1 do espectro de IV experimental, em fase vapor 

da maleimida, é associada ao estiramento N–H; seus valores B3LYP e MP2 são, 

respectivamente, de 91,5 km·mol-1 e 104.5 km·mol-1. Isto confirma a forte intensidade 

observada experimentalmente. Estas intensidades podem ser melhor interpretadas pela 

Equação 2.29. Conforme já mencionamos na Secção 2.5, K = 975 para valores de intensidade 

em km·mol-1, 0
HNR −  é a distância de ligação N–H no equilíbrio e 0

Hq  representa a carga de 

equilíbrio do hidrogênio, obtida das cargas de Mulliken corrigidas pela inclusão do termo de 

overlap do modelo CCFO. Isto significa que a carga do hidrogênio é dada pelo elemento do 

tensor polar atômico 
XX
Hp  do átomo de hidrogênio, em que ‘X’ é o eixo cartesiano 

perpendicular ao plano molecular. A derivada HNH Rq −∂∂  representa a taxa de variação desta 

carga com relação ao estiramento da ligação nitrogênio–hidrogênio. Trabalhos anteriores [36 

e 42] mostraram que esta derivada é pequena e negativa para átomos de hidrogênio ácidos, 

como, por exemplo, ≡C–H, =N–H e –O–H. Seus valores encontram-se entre -0,01 e·Å-1 e -

0,03 e·Å-1. Para o oscilador N–H, encontramos o valor de -0,02 e·Å-1 usando cálculos B3LYP 

e MP2 com grandes funções de base, i.e., do tipo duplo-zeta incluindo funções de polarização 

e difusas [70]. Valores B3LYP e MP2 para o elemento 
XX
Hp  do átomo de hidrogênio no grupo 

N–H são 0,328 e e 0,342 e, respectivamente, e seus valores correspondentes à distância de 

ligação no equilíbrio, 0
HNR − , são 1,011 Å e 1,010 Å. Utilizando estes valores na Equação 2.29, 

prevemos as intensidades B3LYP e MP2 para o estiramento N–H como sendo de 92,4 

km·mol-1 e 101,0 km·mol-1, respectivamente; estes valores estão em excelente concordância 

com aqueles calculados diretamente com a variação do dipolo com relação ao modo normal, 

mostrados na Tabela 3.2. 
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b) Estiramentos C–H 

Os modos de estiramento simétrico e assimétrico do oscilador C–H foram atribuídos 

experimentalmente em 3104 cm-1 e 3170 cm-1, respectivamente, para a maleimida em solução 

de CCl4/CS2. O modo simétrico em fase vapor encontra-se em 3090 cm-1, que está, portanto, 

em boa concordância com o valor obtido em solução. Isto talvez seja um indício de que a 

interação C–H com o solvente é pequena. Por outro lado, com relação às atribuições 

experimentais dos osciladores C–H alguém poderia, naturalmente, supor que o estiramento 

simétrico deveria gastar mais energia que o assimétrico. Com relação a isto, é interessante 

notar que nossos resultados B3LYP indicam que as freqüências valem 3270 cm-1 e 3250 cm-1, 

simétrica e assimétrica, respectivamente. É importante lembrar que as atribuições 

experimentais foram feitas com certa incerteza. Dois aspectos principais contribuíram para 

isto: as intensidades de IV para estes osciladores são muito fracas; e há leves ombros entorno 

de 3110 cm-1. De modo a efetuar as atribuições, Woldbaek et al. [58] utilizaram cálculos de 

constantes de força e do fato da banda do estiramento simétrico C–H está supostamente em 

ressonância de Fermi com o estiramento C=C em 3170 cm-1. 

As intensidades dos estiramentos simétrico e assimétrico C–H também podem ser 

interpretadas usando a Equação 2.29. Para este oscilador, temos que 0
Hq é um valor grande e 

positivo, enquanto HCH Rq −∂∂ é pequeno e negativo. Conseqüentemente, suas intensidades de 

estiramento X–H são predominantemente regidas pela carga atômica do hidrogênio. Em 

átomos de hidrogênio pertencentes a grupos etilênicos, essa situação é alterada devido ao 

aumento da componente de fluxo de carga. Esta última passa a ser grande e negativa e, 

conseqüentemente, podemos considerar um cancelamento de termos, ou seja, 

( )HCHH Rqq −∂∂−≅0 . Como resultado disto, temos que suas intensidades são geralmente 

fracas ou muito fracas. Por exemplo, a soma das intensidades de estiramento C–H, simétrico e 

assimétrico, para o cis-C2H2F2 é de 3,5 ± 3,5 km·mol-1 [71]. Devido a essa fraca intensidade 

há uma grande incerteza experimental na atribuição das bandas de estiramento C–H simétrico 

e assimétrico através das suas intensidades. 

O elemento 
XX
Hp  do tensor polar atômico, o qual representa a carga atômica do 

hidrogênio na região etilênica da maleimida, tem valor 0,155 e em cálculos B3LYP e 0,163 e 

em MP2. O termo de fluxo de carga, HCH Rq −∂∂ , pode ser obtido da expressão deduzida por 

Ramos et al. [42] (Equação 2.30), Em que zy
Hp é o elemento Hz yp ∂∂  do tensor polar atômico 

para o hidrogênio, β é o ângulo da ligação C=C–C e 0
HCR −  representa a distância de equilíbrio 
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C–H. Desta equação obtemos os seguintes fluxos: -0,155 e·Å-1 em cálculos B3LYP e -0,167 

e·Å-1 para MP2. Por exemplo, o valor B3LYP do termo 0
––

0
HCHCHH RRqq ⋅∂∂+  é de 0,013, 

conseqüentemente, sua intensidade prevista é de apenas 0,2 km·mol-1. Ao fazermos o mesmo 

para o valor obtido do cálculo MP2, vemos que este valor é de 0,3 km·mol-1. Portanto, se 

torna claro o porquê das intensidades dos estiramentos C–H na maleimida serem fracas ou 

muito fracas. 

3.1.2 Estiramentos da região C=O 
 

Como já foi dito anteriormente, o espectro vibracional da maleimida é fortemente 

dominado pelo estiramento C=O assimétrico em 1756 cm-1 na fase vapor e 1738 cm-1 em 

solução de CCl4/CS2. Em ambas as condições, esta banda é observada como muito forte. Este 

fato também é confirmado por nossos cálculos. Os valores B3LYP e MP2 da intensidade 

desta banda são 847,0 km·mol-1e 683,8 km·mol-1, respectivamente. É conhecido [72] que esta 

intensidade é particularmente afetada pela falta de correção anarmônica e, conseqüentemente, 

seu valor deve estar superestimado, como já comentado anteriormente. Por outro lado, a 

intensidade do estiramento C=O simétrico aparenta ser média em 1770 cm-1 em solução de 

CCl4/CS2. Isto também é confirmado por nossos cálculos teóricos, em especial com o B3LYP, 

o qual fornece uma intensidade de 27,5 km·mol-1 para esta banda. 

Ao contrário do que vimos para os modos de estiramento C–H simétrico e assimétrico, 

os resultados experimentais e teóricos concordam que a freqüência do modo de estiramento 

assimétrico C=O é menor que a do modo simétrico. Segundo Woldbaek et al. [58] isto é 

devido principalmente à estabilização por ressonância do grupo imida da maleimida, como 

mostra a Figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5. Estruturas de ressonância do grupo imida. 

 

3.1.3 Estiramentos da região abaixo do C=O 
 

Nesta região há dezenove modos ativos no IV para a maleimida. No sentido de 

comparar melhor nossos resultados teóricos com os experimentais, mostramos seus espectros 
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entre 400 cm-1 e 1700 cm-1 (Figura 3.6). Desta Figura podemos, mais uma vez, observar que, 

em geral, há grande concordância entre os espectros teóricos e o experimental. 

 

 
Figura 3.6. Espectros de IV da maleimida: a) Experimental em pastilha de KBr, b) Calculado com o método 

B3LYP/6-31++G(d,p) e c) Calculado com o método MP2/6-31++G(d,p). Todos na região entre 400 cm-1 e 1700 
cm-1. 
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a) Estiramento C=C 

Este modo é observadocomo fraco em 1580 cm-1 em fase vapor e 1583 cm-1 em 

solução de CCl4/CS2 [58]. Isto também é confirmado por nossos cálculos B3LYP e MP2, os 

quais apresentam, respectivamente, valores de 1,1 km·mol-1 e 1,9 km·mol-1 para a intensidade 

deste estiramento. Estes valores são baixos devido à variação do momento de dipolo. A 

maleimida possui simetria C2v e sua derivada do momento de dipolo associado com a 

intensidade do estiramento C=C está orientada perpendicularmente à ligação C=C. Este 

comportamento também é observado e bem descrito por Kargel et al. para o cis-C2H2X2 (X= 

F ou Cl) [71]. 

 

b) Modos de deformação N-H no planlo e fora do plano 

O modo de deformação N–H fora do plano surge como uma banda forte em 513 cm-1 

para cálculos B3LYP e 455 cm-1 para MP2. Seus valores de intensidade são 105,3 km·mol-1 e 

108.3 km·mol-1, respectivamente. Esse valor é essencialmente devido à carga atômica no 

equilíbrio do átomo de hidrogênio, uma vez que a molécula é plana, não há contribuições do 

fluxo de carga para sua intensidade. Assim, este modo pode ser simplesmente descrito pela 

carga do hidrogênio, como mostra a Equação 2.27. Já vimos que a carga atômica para o 

hidrogênio da imida, em cálculos B3LYP e MP2, é de 0,328 e e 0,341 e, respectivamente. 

Conseqüentemente, a intensidade, calculada por esta equação, do modo de deformação N–H 

fora do plano é de 104,9 km·mol-1 para B3LYP e 113,4 km·mol-1 para MP2. Estes valores 

estão em boa concordância com aqueles obtidos diretamente dos cálculos vibracionais. 

De fato, esta banda deve ser bem intensa, uma vez que é determinada pela carga 

atômica do hidrogênio ácido. Já foi dito anteriormente, esta última é grande e positiva, como 

nossos resultados já mostraram. Como conseqüência, será mais apropriado atribuir este modo 

à banda presente em 415 cm-1 do espectro de IV em fase vapor, ao invés de referenciar este 

sinal ao modo de deformação C=O no plano, como é feito na referência 58. Este último modo 

atribuído com intensidade média a 400 cm-1 em solução de CCl4/CS2. Isto é confirmado por 

nossos cálculos B3LYP e MP2, os quais fornecem para este modo, intensidades de 19,6 

km·mol-1 e 18,5 km·mol-1, respectivamente. Além do mais, é interessante notar que a outra 

deformação C=O fora do plano em 639 cm-1 é observada como muito fraca. 

O sinal referente ao modo de deformação N–H no plano é mais facilmente identificado 

no espectro obtido em solução de CCl4/CS2. Este aparece em 1340 cm-1 e é atribuído como 

tendo intensidade média. Isto também é confirmado por nossos cálculos B3LYP e MP2, os 

quais fornecem intensidades de 20,3 km·mol-1 e 13,0 km·mol-1, respectivamente, que 
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correspondem a valores de freqüência de 1354 cm-1 e 1367 cm-1. Aqui é interessante notar que 

a intensidade deste modo é inferior àquela encontrada para o modo de deformação N–H fora 

do plano. Isto ocorre principalmente devido à presença do termo de fluxo de carga angular 

HNCHq θ∂∂ , o qual é negativo, o que torna a intensidade desse modo no plano menor que 

aquela fora do plano, já que esta última, como vimos, depende apenas da carga atômica 

positiva do átomo de hidrogênio. 

 

c) Modos de deformação do anel dentro e fora do plano 

Em geral há uma boa concordância entre os valores calculados e os experimentais para 

estes modos de deformação do anel, sendo dois deles dentro do plano. Esta concordância se 

torna particularmente visível ao observarmos na Tabela 3.2 os valores de suas freqüências 

vibracionais. A deformação do anel no plano em 906 cm-1 em fase vapor tem uma forte 

intensidade, o que é corroborado por nossos cálculos B3LYP e MP2, os quais fornecem os 

valores de 35,8 km·mol-1 e 44,8 km·mol-1, respectivamente. A banda referente à deformação 

do anel fora do plano, por sua vez, tem intensidade média em concordância com os nossos 

cálculos B3LYP e MP2, ou seja, 10,9 km·mol-1 e 22,9 km·mol-1, respectivamente. 

Por outro lado, o outro modo dentro do plano situado em 668 cm-1 na fase vapor é 

classificada como forte, mas nossos resultados teóricos indicam uma intensidade média, 25,6 

km·mol-1 para B3LYP e 25,7 km·mol-1 para MP2. 

 

d) Modos de Estiramentos C–N–C 

As bandas do IV referentes aos modos de estiramento simétrico e assimétrico C–N–C, 

estão situados em 1335 cm-1 e 1130 cm-1, respectivamente. Estes são observados como de 

forte intensidade em fase vapor. Isto é, de fato, confirmado por nossos cálculos B3LYP e 

MP2, especialmente por este último, o qual fornece 140,0 km·mol-1 e 80,1 km·mol-1 para a 

intensidade destes modos. 

 

e) Modos de deformação C–H dentro e fora do plano 

A intensidade da deformação C–H dentro do plano de simetria b2 situada em 1285  

cm-1 na fase vapor é observada como fraca, o que é, também, confirmado por cálculos 

B3LYP, o qual fornece 5,4 km·mol-1. No entanto, o valor MP2 prevê uma banda de 

intensidade média igual a 30,8 km·mol-1. 
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Por outro lado, ambos os níveis de cálculo prevêem uma forte intensidade para o modo 

de deformação C–H fora do plano, confirmando os resultados experimentais. Os valores 

B3LYP e MP2 para este modo são 75,3 km·mol-1 e 72,4 km·mol-1, respectivamente. Ao 

contrário da deformação N–H fora do plano, o modo C–H fora do plano não é completamente 

localizado nos átomos de hidrogênio da parte etilênica da maleimida. Isto torna inviável o uso 

da Equação 2.27 diretamente. Assim, para estimar a intensidade deste modo, torna-se 

necessário introduzir um fator de peso da coordenada normal (λ) associada com os dois 

átomos de hidrogênio no grupo –CH=CH–, além de suas cargas atômicas. Como 

conseqüência disto a Equação 2.27 se torna (Equação 3.1): 

 

( )20
. 2 H

planodofora
HCdef qKA ⋅⋅⋅=−−

− λ  Equação 3.1 
 

em que λ é 0,67 para B3LYP e 0,68 para MP2. Considerando suas cargas atômicas 

correspondentes a 0,155 e e 0,163 e obtidas do elemento de tensor polar atômico do átomo de 

hidrogênio do grupo etilênico na maleimida ( XX
Hq ), os valores B3LYP e MP2 predizem 

intensidades de 62,8 km·mol-1 e 70,5 km·mol-1, respectivamente, o que está em boa 

concordância com o experimental. 
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4. A Maleimida e a Ligação de Hidrogênio 
 

Dentre as interações intermoleculares, a LH ocupa um lugar de destaque sendo 

responsável por fenômenos de transferência de carga, estabilização de sistemas biológicos, 

evolução genética, modificações na cinética de reação e estado físico de substâncias. Este tipo 

de ligação pode ser interpretado como um par ácido-base de Lewis, em que há um grupo 

doador e outro grupo aceptor de elétrons. Outra interpretação foi desenvolvida por Linus 

Pauling, e descrita no seu livro “The Nature of the Chemical Bond” de 1960, que diz: 

 

“A Ligação de Hidrogênio é a interação de um átomo de hidrogênio, já covalentemente 

ligado, com um ou mais átomos, grupos de átomos ou moléculas, formando uma estrutura 

suficientemente estável para ser considerada uma espécie química independente”. 

 

Sendo um pouco mais conceitual, uma interação é considerada LH quando envolve uma 

entidade doadora de prótons, composta por uma ligação moderadamente polar, (Aδ−−Hδ+) e 

outra entidade aceptora de prótons (Bδ−), numa estrutura do tipo A−H···B. A LH é 

caracterizada por uma distância de ligação A···B menor que a soma dos raios de van der 

Waals dos átomos A e B. Geometricamente, as LH, se apresentam na forma linear, com 

pequenas variações. Isto confere um padrão linear à LH. Geralmente, A e B são átomos mais 

eletronegativos que o hidrogênio, sendo comumente oxigênio, flúor, enxofre, fósforo e 

nitrogênio. Além dessas LH tradicionais, uma outra envolve o hidrogênio interagindo com 

sítios de grande densidade eletrônica, como nos complexos de hidrogênio do tipo T [73]. 

Nesses, ao invés da unidade A−H se ligar a um átomo B, ela se liga à insaturação do 

composto, como mostra a Figura 4.1. 

 
CH3

CH3

H Cl

 
Figura 4.1. Estrutura do complexo de hidrogênio do tipo T formado entre o HCl e 2-butino. 
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A força da LH em espécies neutras em fase gasosa é da ordem de 2-15 kcal·mol-1, 

situando-se entre as ligações covalentes (> 50 kcal·mol-1) e as interações de van der Waals ( < 

2 kcal·mol-1). Mesmo sendo relativamente fracas, as LH freqüentemente têm participação 

decisiva nas propriedades químicas de substâncias; por exemplo, são responsáveis pela 

estabilização das estruturas secundárias e terciárias das proteínas, assim como, têm papel 

fundamental na catálise enzimática e na ligação e reconhecimento de substratos [74]. A 

importância da LH para os seres vivos pode ser observada no elevado do ponto de ebulição da 

água; caso não houvesse tal ligação a água estaria na fase gasosa em, aproximadamente, -

100ºC [75]. Além disso, ela participa ativamente nos processos de lise e renaturação do DNA 

e de sistemas enzimáticos e protéicos como já comentado. Devido à sua importância, a 

natureza da LH ainda é um tema atual de discussão tanto na química como na biologia. Vários 

estudos têm revelado que a interação eletrostática e a transferência de carga são, em geral, os 

componentes mais relevantes na magnitude da energia de ligação [76]. 

Por ser uma ligação relativamente fraca, predomina principalmente nas fases líquida e 

sólida; e como já foi dito anteriormente, a estrutura da maleimida favorece a formação de LH. 

Baseado nisto vimos que, além do dímero 1 (DM1) (Figura 4.2 a) reportado no estudo 

cristalográfico, é possível combinar duas moléculas de maleimida de modo a formar mais 

duas estruturas diméricas, constituídas por duas LH. A primeira destas (DM2) (Figura 4.2 b), 

é construída por uma LH entre o hidrogênio da imida de e a carbonila do outro monômero; e a 

outra LH entre a carbonila e o hidrogênio etilênico do outro monômero, resultando em um 

complexo de simetria Cs. Já o outro dímero possível (DM3) (Figura 4.2 c) é formado de modo 

simétrico entre a carbonila e o hidrogênio etilênico, resultando em uma estrutura C2h. 
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Figura 4.2: Estruturas dos dímeros da maleimida: a) DM1, b) DM2 e c) DM3. 
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Esses complexos, talvez, possam existir em fase condensada, principalmente em 

soluções concentradas, e, desta forma, influenciar no espectro vibracional, como já observado 

para o DM1 [58 e 60] e como poderemos verificar, com nossos cálculos mais adiante, para o 

DM2 e DM3. 

 

Devido à complexidade de estudar teoricamente as vibrações moleculares de estruturas 

em fase sólida, principalmente quando participam de interações intermoleculares, Nolasco et 

al. [77] propuseram uma metodologia, PiMM (do inglês Pairs in Molecular Materials), para 

calcular o espectro vibracional de um sistema cristalino que realiza várias LH. Em que cada 

modo vibracional é descrito como uma combinação do mesmo modo no monômero e nas 

componentes bimoleculares, conforme descrito na Equação 4.1: 

 

∑ ∑Δ+Δ+= )()()()( )1()1( indiretodiretoisoladacristal iiii νννν  Equação 4.1 
 

Aqui, o termo “direto” é referente aos modos vibracionais diretamente envolvidos na 

LH, enquanto que “indireto” diz respeito aos outros modos alterados com a formação da LH, 

mas que não estão diretamente participando da interação intermolecular. O índice “1” 

sobreposto refere-se à primeira camada de vizinhos, uma vez que a Equação 4.1 pode ser 

expandida para mais esferas de interação conforme a necessidade. Deste modo cálculos das 

propriedades vibracionais de sistemas cristalinos podem ser conhecidos, uma vez que esta 

metodologia fraciona um sistema impossível de resolver-se em tempo hábil em vários blocos 

passíveis de tratamento computacional. 

Essa metodologia nos levou a cogitar um estudo vibracional envolvendo complexos de 

hidrogênio maiores, indo além dos dímeros da maleimida, para verificar teoricamente a 

aplicabilidade deste modelo no nosso sistema. Com isto incluímos os trímeros da maleimida 

no nosso leque de complexos. Ao todo, são seis estruturas possíveis (Figura 4.3), 

combinações dos três dímeros dois a dois. É fácil ver que o grupo pontual base deste conjunto 

é Cs, e somente dois complexos (TM4 e TM6) apresentam eixo de simetria de segunda ordem, 

fazendo-os pertencer ao grupo pontual C2v. 
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Figura 4.3: Estrutura dos trímeros da maleimida. a) TM1, b) TM2, c) TM3, d) TM4, e) TM5 e f) TM5. 
 

É importante notar, neste ponto, que não há nenhuma referência na literatura relatando 

qualquer um destes complexos de hidrogênio, tanto bi- e trimoleculares, com exceção da 

comparação vibracional do DM1 com o espectro experimental [64]. Devido a isto, resolvemos 

realizar, computacionalmente, estudos energéticos e geométricos como forma de fornecer 

base para estudos futuros neste sistema e em outros correlatos. A avaliação vibracional destes 

complexos nos levou próximo de nossos limites computacionais atuais. Os complexos de 

maior simetria, por exemplo, levaram cerca de dois meses para o cálculo completo de 

otimização de geometria e de freqüências harmônicas ao nível MP2 (em um computador 

baseado em LINUX dedicado para cálculos do tipo Pentium 4 3.0 GHz, com 2 GB de 

memória RAM e 160 GB de disco rígido). Apesar dessas dificuldades, somente para o TM1 

não conseguimos obter os resultados vibracionais. A discussão sobre estes complexos é 

apresentanda mais adiante. 
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4.1. Dímeros da Maleimida 
 

Como foi sugerido por Woldbaek et al. [58], em fase sólida e em soluções 

concentradas, a natureza da estrutura da maleimida favorece a formação de LH de modo que 

as moléculas se agruparem em dímeros. Na verdade a estrutura cristalográfica da maleimida 

[63] mostra uma cela unitária triclínica com oito moléculas que formam quatro complexos de 

hidrogênio. Esses complexos se apresentam na forma do DM1, o qual foi originalmente 

estudado do ponto de vista computacional por Corsaro e Parker [64]. 

As três estruturas bimoleculares da maleimida são mostradas na Figura 4.2. Duas delas 

apresentam simetria C2h (DM1 e DM3) e a outra pertence ao grupo pontual Cs (DM2). Isso já 

nos aponta algumas considerações com relação às propriedades desses dímeros. A primeira 

versa sobre o momento de dipolo dos complexos de hidrogênio. É de se esperar que apenas 

DM2 apresente dipolo diferente de zero com valor próximo do dobro do momento de dipolo 

da maleimida, como mostra, de fato, a Tabela 4.1 abaixo, seguindo a soma dos dipolos de 

ligação. 

 
Tabela 4.1. Valores para os momentos de dipolo elétrico, em Debye, da 
maleimida e seus dímeros com os métodos B3LYP e MP2 com o 
conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 Momento de Dipolo Elétrico 
 B3LYP MP2 

MAL 1,75 2,26 
DM1 0,00 0,00 
DM2 2,63 3,99 
DM3 0,00 0,00 

 

Outra previsão possível de ser feita, somente com base na simetria, é com relação à 

Transferência de Carga (TC). Podemos inferir que somente no DM2 (Figura 4.4) ocorre TC, 

devido à baixa simetria. Corroborando esta previsão, vemos que este dímero é o único que 

possui as duas LH diferentes. Isto significa que cada LH irá transferir um montante distinto de 

carga. Resultando, assim, em uma TC não nula entre os monômeros deste dímero. Em nossos 

cálculos obtivemos, através da partição de carga de Mulliken, TC de +0,077 e para cálculos 

B3LYP e +0,035 e para MP2, obtido através da Equação 2.40. Estes valores são referentes à 

soma das cargas dos átomos do monômero (A), ou seja, aquele com a ligação N–H 

participante (Figura 4.4 A) da LH com a outra molécula (B) (Figura 4.4 B). Desse resultado 

concluímos que a TC ocorrida na LH (C)H···O é maior que a LH (N)H···O, ao contrário do 
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que esperávamos. Esse comportamento pode ser entendido como sendo resultado do efeito da 

eqüipartição da integral de overlap entre dois átomos como é definida a partição de Mulliken. 

 

A B

 
Figura 4.4. Dímero DM2 da maleimida, à esquerda a unidade A e à direita a unidade B. 

 

A utilização da partição de cargas NBO resulta numa TC inversa à obtida com a 

partição de Mulliken, e com valores semelhantes entre os níveis de cálculo. Para B3LYP tal 

valor é de -0,018 e, enquanto para MP2 seu valor é -0,019 e. Esse resultado pode ser 

entendido da forma mais simples e intuitiva possível: a carbonila atua doando elétrons numa 

LH enquanto que N–H e C–H atuam como aceptores de elétrons. Além disso, a LH (N)H···O 

transfere muito mais elétrons que a (C)H···O, isto já era de se esperar, uma vez que o 

hidrogênio da imida é muito mais ácido que o hidrogênio etilênico. Essa mesma tendência é 

observada através da partição de cargas de Mulliken corrigidas, obtidas a partir dos tensores 

polares atômicos, a qual forneceu uma TC de -0,034 e e -0,033 e para cálculos B3LYP e MP2, 

respectivamente. A concordância entre as cargas NBO e Mulliken corrigida fornece um maior 

suporte a esta última, a qual não apresenta um caráter tão geral e não é tão bem consolidada 

quanto à metodologia NBO. Isso mostra, também, que a inclusão de correções provinientes do 

tensor de overlap na partição de carga de Mulliken é necessária para a descrição do sistema 

aqui estudado.  

A Tabela 4.2 mostra os valores dos comprimentos das LH, para os dímeros maleimida, 

obtidos através de cálculos B3LYP e MP2 com o conjunto de base 6-31++G(d, p). 

 
Tabela 4.2. Valores das Ligações de Hidrogênio, em Å, obtidos de cálculos B3LYP 
e MP2 (entre parêntesis), com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 (N)H···O (C)H···O 
DM1 1,918 (1,917) - 
DM2 1,939 (1,932) 2,297 (2,276) 
DM3 - 2,299 (2,275) 
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Da Tabela acima, vemos que DM1 tem o menor valor de distância de LH, enquanto 

que o DM3 possui o maior valor. Já os valores para DM2 mostram que a LH (N)H···O é 

maior, comparada ao seu análogo em DM1, ao passo que a LH (C)H···O permanece 

praticamente inalterada em comparação ao seu análogo em DM3. Ao associarmos isto à 

interpretação da transferência de carga, inferimos que a retrodoação que ocorre no DM1 tem 

grande influência nas LH presentes, pois a falta desta fez a LH (N)H···O variar em +0,021 Å 

no cálculo B3LYP e +0,015 Å no MP2. 

Já, com relação às alterações estruturais ocorridas nos monômeros após a 

complexação, observamos que se restringem, como esperado, aos sítios diretamente 

envolvidos com as LH. A Tabela 4.3 mostra as alterações geométricas mais acentuadas. 

 
Tabela 4.3. Valores das mudanças nas distâncias, em Å, e ângulos de ligação, em graus, ocorridas com a 
dimerização da maleimida, obtidos com os métodos B3LYP e MP2 (entre parênteses), com o conjunto de 
base 6-31++G(d,p). 

 DM1 DM2 DM3 
Hb–Nb +0,014 (+0,012) +0,012 (+0,011) – 
H–Cb – +0,003 +0,003 (+0,002) 
Cb–N -0,015 (-0,015) -0,010a (-0,009a) -0,005 (-0,005) 
C–N – – (+0,004) 

Cb=Ob +0,011 (+0,010) +0,008a +0,005 (+0,004) 
    

C–N–Cb (-0,8) – (-0,3) 
N–Cb–C (+1,1) +0,8 (+0,8) (+0,5) 
N–Cb=Ob – -0,5 (-0,4) 

* O sub-índice ‘b’ informa os átomos participantes da ligação de hidrogênio. 
a Valor referente à molécula que não forma LH com o grupo N-H. 

 

Da Tabela 4.3, vemos que entre os níveis de cálculo empregados não há diferença 

significativa nas variações estruturais ocorridas. Desta Tabela podemos observar que o DM1 

sofre as alterações estruturais mais acentuadas em comparação aos outros dois dímeros; isto 

ocorre devido à força da LH formada. Neste complexo, tais ligações ocorrem entre um grupo 

N–H e uma carbonila. Ou seja, um grupo extremamente doador de prótons e outro fortemente 

aceitador de prótons. Além disto, no DM1 os monômeros estão mais próximos um do outro, 

perturbando-se, mutuamente, de maneira mais efetiva que nos outros dímeros. 

O DM3 apresenta alterações muito fracas em comparação ao DM1, observamos isso 

através da ordem de grandeza das variações. Isto se deve ao fato deste dímero ser formado por 

um par de ligações (C)H···O=C, que é uma ligação mais comprida e fraca que a formada pelo 

DM1 e devido, também, ao grupo C–H, o qual não é um doador de próton tão forte quanto o 

N–H. 
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Em DM2 podemos esperar um comportamento intermediário, uma vez que é formado 

por dois tipos de LH, um característico do DM1 e outro do DM3. Esta hipótese é verificada 

observando-se os sítios comuns nos quais os três dímeros sofrem alterações, ou seja, nos 

parâmetros Hb–Nb, Cb–N e Cb=Ob. Da Tabela 4.3, vemos que os valores em DM2 são 

praticamente médias dos valores observados nos DM1 e DM3. As mudanças mais acentuadas 

estão localizadas nas distâncias N–H e N–C, pertencente à LH, ou seja, ocorrem 

principalmente na molécula de maleimida a qual a imida participa da LH. As alterações 

estruturais na outra unidade formadora do DM2 não ocorrem de forma perceptível. 

As distâncias contidas na Tabela 4.2 juntamente com a premissa de que a LH (C)H···O 

é mais fraca que a LH (N)H···O podem nos indicar uma série de estabilidade para estes 

dímeros, ou seja: DM1 > DM2 > DM3. Mas para verificar isto de uma forma mais correta e 

aprofundada, resolvemos fazer uma análise energética destes complexos. A discussão sobre 

este assunto é apresentada a na secção a seguir. 

4.1.1 Análise Energética 
 

Como sugerido na secção anterior, a ordem de estabilidade, baseada nos 

comprimentos das LH e nas TC, para os dímeros é de DM1 > DM2 > DM3. Isto pode ser 

inferido analisando-se a Tabela 4.4, mostrada abaixo: 

 
Tabela 4.4. Energias de dimerização, em kJ·mol-1, da maleimida sem correção alguma (ΔE), corrigida por 
ZPE (ΔE0), por counterpoiser (ΔEBSSE) e por ambas (ΔE0

BSSE); com os métodos B3LYP e MP2 (entre 
parêntesis), ambos com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 ΔE ΔE0 ΔEBSSE ΔE0
BSSE 

DM1 -44,01 (-53,83) -39,31 (-49,17) -41,46 (-41,76) -36,76 (-37,10) 
DM2 -31,81 (-40,70) -28,28 (-37,53) -28,48 (-31,08) -24,95 (-27,91) 
DM3 -20,80 (-28,59) -18,33 (-27,07) -19,31 (-21,29) -16,84 (-19,77) 

 

Da Tabela 4.4, observamos, inicialmente, que as energias de ligação sem correção 

alguma são bastante superestimadas com relação às energias completamente corrigidas, 

chegando a ser até 45,8% maior. Este comportamento é particularmente acentuado ao nível 

MP2, em que as energias sem correção encontram-se, em média, 45% acima das 

correspondentes corrigidas, enquanto que este valor não ultrapassa os 27,5% nos cálculos 

B3LYP. Isto ocorre principalmente devido à correção de BSSE, a qual tem valor significativo 

e, entorno de, três vezes maior que a correção de ZPE, em cálculos MP2. Já os valores 

B3LYP para a correção de BSSE são menores que a correção de ZPE, podendo até mesmo ser 

desprezada frente a esta última. Esta observação foi relatada em trabalhos anteriores 
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publicados por nosso grupo [78]. Isto pode ser devido a não dependência direta da função de 

onda nos cálculos B3LYP, uma vez que neste caso, as propriedades são obtidas a partir de um 

funcional de densidade eletrônica ao invés da função de onda, como descrito na Secção 2.3 

desta dissertação. É interessante notar que apesar das energias sem correção serem muito 

diferentes, entre os níveis de cálculo estudados, com a inclusão das correções as energias 

passam a convergir para valores próximos entre si. Por exemplo, a diferença entre os valores 

de ΔE nos níveis B3LYP e MP2 para os DM1, DM2 e DM3 vale 9,82 kJ·mol-1, 8,89 kJ·mol-1 

e 7.79 kJ·mol-1; enquanto essa diferença entre os valores de ΔE0
BSSEvale 0,34 kJ·mol-1, 2,96 

kJ·mol-1 e 2,93 kJ·mol-1, respectivamente. A Figura 4.5 mostra a contribuição de cada uma das 

correções (ZPE e BSSE) para a energia de complexação deste grupo de dímeros. 
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Figura 4.5. Gráfico das parcelas das correções de ZPE e BSSE para a correção total da energia de dimerização 

dos sistemas DM1, DM2 e DM3, com os métodos MP2 e DFT (B3LYP), com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 
 

Desta figura, vemos que os valores para a correção ZPE são praticamente os mesmos 

para cada dímero, independente do nível de cálculo escolhido. Isto é esperado, uma vez que, 

esta correção depende diretamente da freqüência fundamental de vibração da molécula de 

menor energia, e, como será descrito no tópico seguinte, esta não varia, significativamente, 

com o método escolhido para introduzir a correlação eletrônica, ao contrário da correção do 

BSSE. 
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Outra observação importante extraída da energia de complexação desses dímeros tem 

como base a conclusão anterior, fundamentada na simetria, dos dímeros DM1 e DM3 

apresentarem transferência de carga nula. Isso torna a energia de ligação fruto principal da 

interação eletrostática. Com isto podemos a priori dizer que uma LH (N)H···O contribui para 

a energia de ligação com metade de ΔE no DM1 e uma LH (C)H···O com o metade de ΔE no 

DM3. Essa simples observação nos permitiu prever o ΔE para o DM2 apenas somando as 

contribuições unitárias de cada tipo de LH obtida dos outros dímeros, de acordo com a 

Equação 2.39. Segundo essa relação, obtemos para o ΔE do DM2 -32,41 kJ·mol-1 para 

B3LYP e -41,21 kJ·mol-1 para MP2; estes valores estão apenas superestimados em 1,87% e 

1,25%, respectivamente, com relação àqueles mostrados na Tabela 4.4, obtidos da otimização 

do DM2. Já para a energia de complexação completamente corrigida (ΔE0
BSSE), pela mesma 

Equação 2.39, encontramos -26,80 kJ·mol-1 para B3LYP e -28,44 kJ·mol-1 para MP2; estes 

valores estão superestimados em 7,42% e 1,89%, respectivamente, com relação àqueles 

mostrados na Tabela 4.4, obtidos da otimização do DM2. Essa diferença entre a estimativa de 

energia dos dímeros puros e o DM2 pode ser devida à transferência de carga ocorrida no DM2 

que não está inclusa nos valores de ΔE dos dímeros DM1 e DM3. Assim, podemos considerar 

que as energias de complexação desses dímeros podem ser tratadas através de um modelo 

aditivo, e podem ser separadas nas componentes de quantidade de LH (N)H···O e (C)H···O. 

Por fim, a observação dos resultados de momento de dipolo e energia de ligação para 

os dímeros da maleimida nos leva a tentar entender sua existência em fase condensada. Por 

exemplo, em fase aquosa, o DM2 pode ser tão favorecido quanto do DM1, pois é o segundo 

dímero mais estável e apresenta momento de dipolo diferente de zero, o que pode favorecer 

sua existência em meio polar. Em meios líquidos apolares, por outro lado, a ocorrência do 

DM1 deve ser predominante uma vez que este apresenta momento de dipolo igual a zero, e 

um monômero se liga mais fortemente ao outro, em comparação a DM2 e DM3. Já em fase 

sólida o argumento energético irá determinar as proporções entre os dímeros. Portanto os 

resultados apresentados até este ponto do texto indicam que dependendo do meio no qual a 

maleimida se encontre, o espectro vibracional experimental da maleimida pode não 

corresponder ao esperado, ou seja, as freqüências fundamentais vibracionais da maleimida 

isolada. 
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4.1.2 Análise Vibracional 
 

Do ponto de vista da espectroscopia vibracional, a formação de complexos de 

hidrogênio leva a uma diminuição da freqüência de estiramento A−H (conhecido como “red 

shift”), acompanhado por um alargamento desta banda e substancial aumento de sua 

intensidade. Isto acontece devido à transferência de carga ocorrida na complexação, a qual 

popula o orbital sigma antiligante da ligação covalente A−H; o que resulta em um 

enfraquecimento desta ligação, quando seu hidrogênio atua como aceptor de elétrons e devido 

à transferência de carga durante o estiramento da ligação. A espectroscopia de RMN também 

consegue verificar a formação de LH, pois esta leva à diminuição do deslocamento químico 

do próton envolvido, em comparação com a molécula isolada; isto é devido à mudança na 

densidade eletrônica no sítio de LH, reduzindo a blindagem do próton ácido [74]. 

A estrutura sugerida por Woldbaek et al. [58] envolvendo a interação da carbonila de 

uma maleimida com o hidrogênio do grupo NH de outra maleimida, resultou numa estrutura 

de simetria C2h. Essa estrutura possui 54 modos vibracionais e a existência de um centro de 

simetria leva ao princípio da exclusão mútua; isto significa que 27 destes modos são ativos 

somente no IV (9Au + 18Bu) e outros 27 restantes são ativos no Raman (19Ag + 8Bg). 

Baseado neste trabalho e na cristalogafia de Raio-X, Corsaro e Parker [64] obtiveram o 

espectro vibracional experimental em fase sólida através da técnica de Espalhamento 

Inelástico de Nêutrons (INS, do inglês Inelastic Neutron Scattering), que resulta em um 

espectro com todos os modos vibracionais ativos em IV e Raman. Os autores realizaram, 

também, cálculos com a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) com o funcional híbrido 

B3LYP e o conjunto de base 6-31++G(d, p), para a molécula isolada e seu dímero, aqui 

denotado de DM1. A comparação desses dois resultados, experimental e computacional, 

mostrou que a estrutura do dímero concorda melhor com os resultados experimentais do que 

com a maleimida isolada. 

Com relação aos nossos resultados para esse dímero (DM1), os espectros de IV 

calculados para os dímeros da maleimida se mostraram essencialmente os mesmos, 

independentemente do nível de cálculo. Assim como para o monômero, a região central do 

espectro, aproximadamente entre 1300 e 2500 cm-1, os dois níveis de cálculo fornecem 

praticamente o mesmo valor para as freqüências dos modos vibracionais. Na região abaixo de 

1300 cm-1, os resultados MP2 são levemente maiores com relação aos B3LYP, enquanto que 

na faixa do espectro após 2500 cm-1, esse comportamento é invertido. Isto pode ser visto, por 
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exemplo, no espectro calculado para o DM1, nos dois níveis de cálculo estudados, mostrado 

na Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Espectros de IV calculado para o DM1. Em preto com o método B3LYP e em vermelho com o 

método MP2, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 
 

Inicialmente podemos prever que os modos de estiramento N−H, no DM1 e DM2, 

C−H, no dímero DM2 e DM3; e C=O para todos os dímeros serão mais afetados, pois 

participam diretamente das LH. Esses modos devem apresentar um aumento considerável na 

intensidade e uma diminuição na freqüência fundamental de vibração. As mudanças no 

espectro vibracional que ocorrem com a complexação serão discutidas em mais detalhes por 

dímero nas sub-secções seguintes. 

4.1.2.1 O Dímero DM1 
 

As mais notáveis características neste espectro estão relacionadas com a região do 

estiramento C=O, entorno de 1800 cm-1, e do estiramento N–H, entorno de 3400 cm-1. A 

Tabela 4.5 mostra as atribuições dos modos ativos no IV para o DM1 em ambos os níveis de 

cálculo estudados. 
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Tabela 4.5. Modos vibracionais do DM1, em simetria C2h, obtidos através de cálculos B3LYP e MP2 (entre 
parêntesis) com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

i Atribuição vi [cm-1] A [km mol-1] 
1 (Bu) Def. C=O no plano fora de fase 414 (414) 88 (84) 
2 (Bu) Def. do anel fora de fase 645 (644) 35 (30) 
3 (Bu) Def. do anel fora de fase  684 (690) 74 (76) 
4 (Au) Def. do anel fora do plano  

(Def. simétrica C-H e N-H fora do plano)* 
765 (766) 10 (324) 

5 (Au) Def. N–H fora do plano em fase 796 114 
6 (Au) Def. C–H fora do plano em fase 839 192 
7 (Bu) Estir. simétrico C–C fora de fase 907 (924) 23 (16) 
8 (Au) Estir. assimétrico C–C em fase 951 (965) 37 (52) 
9 (Bu) Def. simétrica C–H no plano fora de fase 1084 (1099) 10 (11) 

10 (Bu) Estir. assimétrico C–N fora de fase 1161 (1193) 90 (169) 
11 (Bu) Def. assimétrica C–H no plano fora de fase 1326 (1354) 17 (41) 
12 (Bu) Estir. simétrico C–N fora de fase 1366 (1391) 267 (253) 
13 (Bu) Def. N–H no plano fora de fase 1408 (1418) 90 (79) 
14 (Bu) Estir. assimétrico C=O fora de fase 1780 (1780) 1849 (1569) 
15 (Bu) Estir. simétrico C=O fora de fase 1839 (1818) 115 (41) 
16 (Bu) Estir. N–H fora de fase 3415 (3498) 1817 (1706) 
* As atribuições entre parêntesis são referentes ao cálculo MP2, quando o modo difere do B3LYP. 

 

Na Tabela 4.6, mostramos as modificações mais acentuadas nos modos normais da 

maleimida, ocorridas com a formação do DM1. Nesta, é mostrada as freqüências vibracionais, 

calculadas e experimentais; a intensidade calculada associada a estes modos, para a maleimida 

isolada; a variação ocorrida nestas freqüências, calculada e experimental; e a razão entre as 

intensidades antes e após a complexação. A variação na freqüência experimental foi estimada 

através da diferença entre as freqüências obtidas em fase sólida e as obtidas em fase vapor, 

uma vez que em fase sólida a maleimida se encontra na sua forma dimérica mais estável, 

como observado para a succimidina [79]. 

 
Tabela 4.6. Valores B3LYP e MP2 (entre parêntesis), com o conjunto de base 6-31++G(d,p), das freqüências 
harmônicas (νi

is) e intensidades (Ai
is) do IV para a maleimida isolada, da variação nas freqüências (Δνi = νi

C - νi
is) 

e da razão entre as intensidades após e antes da complexação e os valores experimentais [13]a (entre colchetes). 

Modo νi
is(cm-1) (Δνi) (cm-1) Ai

is (km·mol-1) Ai
C/Ai

isb 
Estir. N–H 3655 (3710) [3482] -240 (-212) [-282] 91,5 (104,7) [s] 9,9 (8,2) 
Def. no plano N–H 1354 (1367) [1322] +54 (+51) [+48] 20,3 (13,0) 2,2 (3,0) 
Def. fora do plano 
N–H 513 (455) +283 (+311) 105,3 (108,3) 0,5 (1,5) 

Estir. assim. C=O 1803 (1794) [1756] -23 (-14) [-46] 847,0 (638,8) [vs] 1,1 (1,2) 
Estir. sim. C=O 1842 (1818) [1775] -3 (0) [-5] 27,5 (16,2) [m] 2,1 (1,3) 
Def. no plano C=O 390 (389) +24 (+25) 19,6 (18,5) 2,3 (2,3) 
Estir. assim. CNC 1141 (1174) [1130] +20 (+19) [+10] 46,3 (80,1) [s] 1,0 (1,1) 
Estir. sim. CNC 1347 (1373) [1335] +19 (+18) [+12] 145,5 (140,0) [s] 0,9 (0,9) 
a Valores experimentais foram obtidos a partir da diferença entre os valores de freqüência no estado sólido e em 
fase vapor (vs: muito forte, s: forte e m: média); b Esta razão é dada para um oscilador individual. 
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As variações de freqüência, em geral, estão em concordam entre os métodos teóricos e 

o valor experimental. Com relação às intensidades, observamos que apesar de destoarem 

levemente entre os níveis de cálculo, quando analisamos a razão entre seus valores na 

molécula isolada e no DM1, vemos, em geral, uma boa concordância entre os métodos. Para 

facilitar o entendimento e organização da interpretação destas mudanças espectrais, 

discutiremos, os osciladores que apresentaram maiores modificações com a complexação, na 

forma de sub-tópicos. 

 

a) O oscilador N–H 

Este modo vibracional é intensamente afetado pela formação do dímero. Como 

esperado, sua freqüência é diminuída em -240 cm-1 e -212 cm-1 aos níveis B3LYP e MP2, 

respectivamente; o que está na mesma direção do resultado experimental, -282 cm-1. Sua 

intensidade do IV é bastante aumentada pela complexação, apresentando fatores de 9,9 e 8,2 

aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. Este aumento pode ser melhor entendido através 

da Equação 2.29. Hoje é bem conhecido que este aumento na intensidade do estiramento N–H 

é devido ao termo de fluxo de carga (∂q ∂RN−H ) [80], o qual é fortemente afetado pela 

complexação, ao contrário daquilo que acontece com a carga do hidrogênio. Como já foi visto 

aqui, esta é levemente reduzida de 0,328 e para 0,284 e; e de 0,342 e para 0,296 e, aos níveis 

B3LYP e MP2, respectivamente, com cargas de Mulliken corrigidas. Deste modo a variação 

da carga do hidrogênio não pode ser a responsável pela mudança significativa da intensidade 

do estiramento N–H. Por outro lado, o termo de fluxo de carga que é levemente negativo na 

molécula isolada, -0,022 e·Å-1 para B3LYP e -0,014 e·Å-1 para MP2 e passa a ser 

razoavelmente positivo no dímero, +0,664 e·Å-1 e +0,527 e·Å-1 para B3LYP e MP2, 

respectivamente. No complexo, a carga do hidrogênio e seu termo de fluxo de carga tem o 

mesmo sinal algébrico; portanto, uma vez que a intensidade do estiramento N–H é 

proporcional ao quadrado da soma destes termos, como mostrado na Equação 2.29, 

encontramos que a intensidade é aumentada após a formação do dímero.  

 

b) Deformação N–H dentro e fora do plano 

O modo de deformação dentro do plano é aumentado em +54 cm-1 e +51 cm-1 aos 

níveis B3LYP e MP2, respectivamente, semelhante ao observado em outros complexos de 

hidrogênio [81]. Nossos valores estão em boa concordância com àquele observado 

experimentalmente, +48 cm-1. A intensidade deste modo é aumentada de um fator de 2,2 e 3,0 
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aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. Este acréscimo na intensidade é devido ao termo 

angular de fluxo de carga, o qual é substancialmente aumentado no dímero. 

O modo fora do plano sofre um significante aumento na sua freqüência fundamental, 

+283 cm-1 ao nível B3LYP, indo de 513 cm-1 a 796 cm-1 após a formação do dímero. A 

intensidade do IV deste modo é reduzida pela metade. Pela Equação 2.27 vemos que para este 

modo a intensidade é regida pela carga do hidrogênio. Como esta é diminuída após a 

complexação, a intensidade também é reduzida. Este modo não foi avaliado ao nível MP2, 

uma vez que, para este nível de cálculo, a deformação N–H fora do plano se encontra 

acoplada com o modo deformação simétrica C–H fora do plano, observada em 766 cm-1 com 

intensidade de 324 km·mol-1. 

 

c) Estiramento C=O 

O espectro da maleimida e de seus dímeros são claramente dominados pelo 

estiramento assimétrico C=O, em fase para o dímero. Este modo sofre uma diminuição na sua 

freqüência fundamental de -23 cm-1 e -14 cm-1 aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. 

Estes valores são compatíveis com o observado experimentalmente, -46 cm-1. A intensidade 

deste modo praticamente não se altera, apresenta um leve aumento, por um fator de 1,1 e 1,2 

aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. 

O modo de estiramento simétrico C=O é um pouco mais energético que o assimétrico, 

encontrando-se em 1842 cm-1 e 1818 cm-1 na molécula isolada, aos níveis B3LYP e MP2, 

respectivamente. Este modo praticamente não se altera com a formação do complexo; ele 

apresenta uma leve diminuição ao nível B3LYP, -3 cm-1, e não se modifica ao nível MP2. 

Estas observações se encontram em boa concordância com o resultado experimental, -5 cm-1. 

A razão da intensidade para este modo é de 2,1 e 1,3 aos níveis B3LYP e MP2. 

 

d) Deformação C=O no plano 

Na molécula isolada, este modo é observado em 390 cm-1 e 389 cm-1 com intensidade 

de 19,6 km·mol-1 e 18,5 km·mol-1, aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. Após a 

complexação a freqüência fundamental deste modo é aumentada de +24 cm-1 e +25 cm-1 para 

B3LYP e MP2, respectivamente. A intensidade deste modo também é aumentada por um fator 

de 2,3 em ambos os níveis de cálculo. 
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e) Estiramentos CNC 

O estiramento assimétrico CNC é observado, na maleimida isolada, em 1141 cm-1 e 

1174 cm-1, com intensidade de 46,3 km·mol-1 e 80,1 km·mol-1 aos níveis B3LYP e MP2, 

respectivamente. Com a complexação este modo passa a ser observado em 1161 cm-1 e 1193 

cm-1 com intensidade de 90,0 km·mol-1 e 169,0 km·mol-1 aos níveis B3LYP e MP2, 

respectivamente. Isto significa um aumento na freqüência fundamental deste modo de +20 

cm-1 e +19 cm-1 e um leve aumento na sua intensidade por um fator de 1,0 e 1,1, aos níveis 

B3LYP e MP2, respectivamente. 

O estiramento simétrico CNC apresenta, com a complexação, um aumento de  +19  

cm-1 e +18 cm-1 na sua freqüência fundamental aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. 

Este valor está em boa concordância com àquele observado experimentalmente, +12 cm-1. 

Enquanto que sua intensidade é reduzida em 10% em ambos os níveis de cálculo. 

 

f) Estiramento da Ligação de Hidrogênio 

O estiramento da LH é observado, teoricamente, em 81 cm-1 e 82 cm-1 aos níveis 

B3LYP e MP2, respectivamente. Este valor se encontra dentro das nossas expectativas, uma 

vez que em trabalhos anteriores [82] mostram o estiramento da LH entre 114 cm-1 e 81 cm-1. 

Pelo mesmo motivo, esperamos uma intensidade muito baixa para este modo. Em nossos 

cálculos encontramos 3,3 km·mol-1 e 2,8 km·mol-1 aos níveis B3LYP e MP2, respectivamente. 

4.1.2.2 O Dímero DM3 
 

A formação do complexo de hidrogênio DM3 é feita através de duas LH (C)H···O. Isto 

dá origem a um dímero fracamente ligado, no qual os monômeros não sofrem modificações 

significativas em comparação ao que acontece com o DM1. O DM3 apresenta 54 modos 

vibracionais e a existência de um centro de simetria leva novamente ao princípio da exclusão 

mútua; isto significa que, assim como ocorrido no DM1, 27 destes modos são ativos somente 

no IV (9Au + 18Bu) e outros 27 restantes são ativos no Raman (19Ag + 8Bg). As principais 

características do espectro de IV do DM3 é o estiramento C=O assimétrico e o aumento na 

intensidade do estiramento C–H, como mostra a Figura 4.7.  
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Figura 4.7. Espectros de IV calculado para o DM3. Em preto com o método B3LYP e em vermelho com o 

método MP2, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 
 

Da Figura acima é possível verificar que há pouca diferença entre os níveis de cálculo 

estudados. As atribuições dos modos vibracionais fundamentais deste dímero são mostrados 

na Tabela 4.7 abaixo. 

 
Tabela 4.7. Modos vibracionais do DM3, em simetria C2h, obtidos através de cálculos B3LYP e MP2 (entre 
parêntesis) com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

i Atribuição vi [cm-1] A [km mol-1] 
1 (bu) Def. simétrica C=O no plano, fora de fase 397 (397) 49 (46) 
2 (au) Def. N–H fora do plano, em fase 510 (444) 214 (227) 
3 (bu) (Def. assimétrica C=O, fora de fase) (541) (16) 
4 (au) Def. do anel fora do plano, em fase 644 (618) 10 (23) 
5 (bu) Def. do anel no plano, fora de fase 672 (679) 90 (91) 
6 (au) Def. simétrica C–H fora do plano, em fase 855 (789) 143 (140) 
7 (bu) Estir. simétrico NCC, fora de fase 923 (940) 97 (122) 
8 (bu) Def. assimétrica C–H no plano, fora de fase 1100 (1118) 11 (11) 
9 (bu) Estir. assimétrico NCC, fora de fase 1146 (1179) 100 (176) 

10 (bu) (Def. assimétrica C–H, assimétrica com N–H no 
plano, fora de fase) 

(1354) (52) 

11 (bu) Estir. Simétrico CNC, fora de fase 1351 (1378) 216 (277) 
12 (bu) Def. asimétrica C–H, simétrica com N–H no 

plano, fora de fase 
1358 (1373) 130 (30) 

13 (bu) Estir. assimétrico C=O, fora de fase 1793 (1790) 1995 (1619) 
14 (bu) Estir. simétrico C=O, fora de fase 1839 (1817) 66 (24) 
15 (bu) Estir. C–HLH (assimétrico C–H), fora de fase 3231 (3301) 157 (152) 
16 (bu) Estir. C–H (simétrico C–H), fora de fase 3262 (3329) 17 (20) 
17 (bu) Estir. N–H, fora de fase 3655 (3710) 185 (213) 
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Na Tabela 4.8 mostramos as modificações mais acentuadas nos modos normais da 

maleimida, ocorridas com a formação do DM3. Nesta, é mostrada as freqüências vibracionais 

calculadas e a intensidade calculada associada a estes modos, para a maleimida isolada. 

Mostra também a variação ocorrida nestas freqüências e a razão entre as intensidades antes e 

após a complexação. 

 
Tabela 4.8. Valores B3LYP e MP2 (entre parêntesis), com o conjunto de base 6-31++G(d,p), das freqüências 
harmônicas (νi

is) e intensidades (Ai
is) do IV para a maleimida isolada, bem como a variação nas freqüências 

(Δνi = νi
C - νi

is) e razão entre as intensidades antes e após a complexação. 

Modo νi
is(cm-1) (Δνi) (cm-1) Ai

is (km·mol-1) Ai
C/Ai

isa 
Estir. assim. C=O 1803 (1794) -10 (-4) 847,0 (638,8) 1,2 (1,3) 
Estir. sim. C=O 1842 (1818) 3 (1) 27,5 (16,2) 1,2 (0,7) 
Def. no plano C=O 390 (389) 7 (8) 19,6 (18,5) 1,3 (1,2) 
Estir. C–H assim. 3250 (3316) -19 (-15) 0,0 (0,2) – (380) 
Estir. C–H sim. 3270 (3336) -8 (-7) 0,0 (0,1) – (100) 
a Esta razão é dada para um oscilador individual.

 

As variações se encontram em boa concordância entre os níveis de cálculo estudados. 

Mesmo observando que as intensidades entre estes são bastante diferentes, a razão entre a 

intensidade do complexo pela da molécula isolada se mostrou praticamente a mesma para os 

modos estiramento assimétrico e deformação simétrica no plano do oscilador C=O. Os 

valores B3LYP para esta razão de intensidades para os modos de estiramento C–H não 

puderam ser calculados devido às intensidades destes modos serem nulas na molécula isolada. 

4.1.2.3 O Dímero DM2 
 

O DM2 é o único dos dímeros que tem as duas LH diferentes, uma LH (C)H···O e uma 

(N)H···O. Esse fato nos leva a tratá-lo como um complexo intermediário entre DM1 e DM3. 

A discussão sobre modificações geométricas e sobre as propriedades energéticas deixou bem 

embasada a hipótese da possibilidade de modelar o DM2 através das observações feitas em 

DM1 e DM3. Neste sentido, do ponto de vista vibracional, podemos inferir que os modos 

vibracionais do DM2 devem carregar características dos dois outros dímeros. Esse complexo 

tem 54 modos vibracionais (37 A’’ + 17 A’) todos ativos no IV. Do espectro de IV calculado 

(Figura 4.8) vemos os sinais referentes aos estiramentos dos osciladores N–H e C–H que 

formam LH na região entre 3000 cm-1 e 4000 cm-1, além da grande intensidade do estiramento 

C=O próximo a 1800 cm-1. 
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Figura 4.8. Espectros de IV calculado para o DM2. Em preto com o método B3LYP e em vermelho com o 

método MP2, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 
 

Da Figura acima é possível verificar que há pouca diferença entre os níveis de cálculo 

estudados. As características mais notáveis, em comparação ao monômero, é o estiramento C–

H do anel A, previsto em 3231 cm-1 e 3302 cm-1, e do estiramento N-H do anel B, previsto em 

3441 cm-1 e 3518 cm-1, pelos cálculos B3LYP e MP2, respectivamente, com a intensidade 

aumentada devido à formação de LH. As atribuições dos modos vibracionais fundamentais 

deste dímero são mostradas na Tabela 4.9 abaixo. 

 
Tabela 4.9. Modos vibracionais do DM2, em simetria C2h, obtidos através de cálculos B3LYP e MP2 (entre 
parêntesis) com o conjunto de base 6-31++G(d,p). “Anel A” se refere àquele o qual o N-H não participa da LH. 

i Atribuição vi [cm-1] A [km mol-1] 
1 (A’) Def. simétrica C=O no plano, fora de fase 396 10 
2 (A’) Def. simétrica C=O no plano, em fase 406 (406) 56 (53) 
3 (A’’) Def. N–Hanel A  fora do plano 516 (454) 105 (109) 
4 (A’) (Def. assimétrica C=O no plano, em fase) (542) (12) 
5 (A’’) (Def. simétrica N–Hanel A e C–Hanel A fora do 

plano, em fase) 
618 (12) 

6 (A’) Def. do anel A no plano 673 (680) 49 (48) 
7 (A’) Def. do anel B no plano 681 (687) 32 (34) 
8 (A’’) Def. N–Hanel B fora do plano 759 (744) 57 (93) 
9 (A’’) Def. fora do plano do anel B 770 10 
10 (A’’) Def. simétrica C–Hanel B fora do plano 837 (775) 72 (66) 
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11 (A’’) Def. C–Hanel A fora do plano 854 (785) 89 (75) 
12 (A’’) Estir. simétrico CCanel B 905 (923) 24 (21) 
13 (A’) Estir. simétrico CCNanel A 929 (945) 35 (46) 
14 (A’) Estir. simétrico CCNanel B 943 (959) 26 (33) 
15 (A’) Estir. assimétrico CCNanel A 1149 (1181) 35 (62) 
16 (A’) Estir. assimétrico CCNanel B 1157 (1191) 71 (130) 
17 (A’) (Def. assimétrica C–Hanel B no plano) (1356) (20) 
18 (A’) Def. N–Hanel A e simétrica C–Hanel A no plano 1354 (1370) 64 (17) 
19 (A’) Estir. simétrico N–Canel B 1360 183 
20 (A’) (Estir. simétrico N–C em fase) (1385) (254) 
21 (A’) (Estir. simétrico N–C fora de fase) (1386) (17) 
22 (A’) Estir. simétrico N–Canel A e Def. N–Hanel A no 

plano 
1362 52 

23 (A’) Def. N–Hanel B no plano 1406 (1420) 38 (34) 
24 (A’) Estir. assimétrico C=O fora de fase 1784 (1784) 226 (434) 
25 (A’) Estir. assimétrico C=O em fase 1787 (1785) 1654 (1100) 
26 (A’) Estir. simétrico C=O em fase 1833 (1811) 120 (106) 
27 (A’) Estir. simétrico C=O fora de fase 1840 22 
28 (A’) Estir. assimétrico C–Hanel A 3231 (3302) 61 (56) 
29 (A’) Estir. N–Hanel B 3441 (3518) 963 (939) 
30 (A’) Estir. N–Hanel A 3652 (3707) 94 (107) 

 

Os modos vibracionais entre os monômeros estão pouco acoplados entre si, ou seja, 

vários modos são observados para cada monômero. Entretanto, é interessante notar que os 

estiramentos C=O em fase apresentam uma participação maior dos osciladores situados no 

anel B, enquanto que os fora de fase se localizam mais no anel A. 

Na Tabela 4.10 mostramos as modificações mais acentuadas nos modos normais da 

maleimida, ocorridas com a formação do DM2. Nesta, é mostrada as freqüências vibracionais 

calculadas e a intensidade calculada associada a estes modos, para a maleimida isolada. 

Mostra também a variação ocorrida nestas freqüências e a razão entre as intensidades antes e 

após a complexação. 

 
Tabela 4.10. Valores B3LYP e MP2 (entre parêntesis), ambos com o conjunto de base 6-31++G(d,p), das 
freqüências harmônicas (νi

is) e intensidades (Ai
is) do IV para a maleimida isolada, bem como a variação nas 

freqüências (Δνi = νi
C - νi

is) e razão entre as intensidades antes e após a complexação. 

Modo νi
is(cm-1) (Δνi) (cm-1) Ai

is (km·mol-1) Ai
C/Ai

isa 
Estir. assim. C=O 1803 (1794) -16 (-9) 847,0 (638,8) 1,0 (0,9) 
Estir. sim. C=O 1842 (1818) -9 (-7) 27,5 (16,2) 2,2 (3,3) 
Estir. C–H assim. 3250 (3316) -19 (-14) 0,0 (0,2) – (140) 
Estir. N–H 3655 (3710) -224 (-192) 91,5 (104,7) 5,3 (4,5) 
Def. no plano N–H 1354 (1367) +52 (+53) 20,3 (13,0) 1,9 (2,6) 
Def. fora do plano 
N–H 513 (455) +246 (+289) 105,3 (108,3) 0,5 (0,9) 
a Esta razão é dada para um oscilador individual.
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As variações se encontram em boa concordância entre os níveis de cálculo estudados. 

Neste dímero vemos que os modos do anel A se aproximam bastante daqueles encontrados no 

DM3, enquanto que os modos do anel B se aproximam daqueles no DM1. Os modos de 

estiramento e deformação C-H só mostraram intensidade significante para o anel A, isto 

devido a este oscilador formar LH. Esses mesmo modos para o anel B não se alteraram, 

quando comparados à molécula isolada. Os modos associados ao oscilador N-H do anel B 

apresentaram comportamento semelhante aos observados no DM1. Essas inferências são 

facilmente identificadas comparando as tabelas 4.10, 4.8 e 4.6. 

4.2. Trímeros da Maleimida 
 

Como já foi dito anteriormente no início deste capítulo, três moléculas de maleimida 

podem ser combinadas de 6 modos diferentes, dando origem aos trímeros apresentados na 

Figura 4.3. Por serem compostos trimoleculares e pela disposição de seus monômeros no 

espaço, podemos inferir que: (i) nenhum deles vai ter momento de dipolo igual à zero, (ii) em 

todos deve haver TC, exeto aqueles formados por combinações dos dímeros DM1 e DM3, e 

(iii) as mudanças estruturais mais acentuadas ocorrerão nos sítios de LH, e que a unidade a 

qual se encontra entre dois outros monômeros apresente mais alterações que as outras 

unidades. 

A primeira hipótese é confirmada por nossos cálculos, e os valores de dipolo destes 

complexos são mostrados na Tabela 4.11 abaixo. 

 
Tabela 4.11. Valores do momento de dipolo, em Debye, dos trímeros, 
com os métodos B3LYP e MP2, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 Momento de Dipolo Elétrico 
 B3LYP MP2 

TM1 1,76 2,29 
TM2 0,87 1,52 
TM3 2,94 4,19 
TM4 3,50 4,71 
TM5 1,03 1,66 
TM6 1,71 2,22 

 

Desta Tabela vemos que apesar dos valores diferirem bastante entre os métodos, a 

tendência definida por cada um deles é a mesma, ou seja, o crescimento do momento de 

dipolo se dá na seguinte seqüência: TM4 > TM3 > TM1 > TM6 > TM5 > TM2. 
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A segunda hipótese versa sobre a TC; e nossos resultados mostram que a inclusão de 

um terceiro monômero não altera completamente o comportamento observado nos dímeros. 

Ou seja, em complexos que apresentam estruturas do tipo DM1 e DM3, a TC entre estes 

monômeros se encontra muito próxima de zero. Outra observação feita nos dímeros a qual foi 

vista novamente para os trímeros diz respeito às partições de carga utilizadas. O 

comportamento das cargas NBO e Mulliken corrigidas permanece antagônico àquele 

apresentado pelas cargas de Mulliken. 

 

O esquema da Figura 4.9 mostra o TM1 e o modo como os monômeros serão 

referenciados (as unidades monoméricas serão nomeadas da esquerda para a direita como A, 

B e C até o fim deste texto, escritas em negrito). 

 
Figura 4.9. TM1, esquema de nomeação das unidades monoméricas no trímero. 

 

Para uma melhor compreensão resolvemos apresentar inicialmente uma compilação 

dos resultados obtidos de nossos cálculos B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 

6-31++G(d, p) para a TC, LH e mudanças estruturais com a complexação nos trímeros da 

maleimida. Logo após apresentaremos a discussão destes temas sobre cada trímero 

separadamente.  

A Tabela 4.12 mostra os valores obtidos de cálculos B3LYP e MP2 para a TC nos 

trímeros da maleimida, utilizando as três partições de carga escolhidas neste trabalho. 
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Tabela 4.12. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero dos trímeros da maleimida, 
obtidas com os métodos B3LYP e MP2 (entre parênteses), obtido o conjunto de base 6-
31++G(d,p), com as partições de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e Mulliken corrigidas 
(MC). 

 A B C 

TM1 
Mull -0,008 (−) 0,007 (−) 0,001 (−) 
NBO 0,000 (−) 0,000 (−) 0,000 (−) 
MC 0,001 (−) 0,000 (−) -0,001 (−) 

TM2 
Mull -0,005 (-0,004) -0,080 (-0,041) 0,085 (0,045) 
NBO 0,004 (0,004) 0,015 (0,016) -0,019 (-0,019) 
MC 0,007 (0,007) 0,028 (0,028) -0,035 (-0,034) 

TM3 
Mull -0,077 (-0,035) -0,001 (-0,005) 0,078 (0,041) 
NBO 0,023 (0,022) -0,001 (-0,001) -0,022 (-0,021) 
MC 0,040 (0,039) -0,001 (-0,001) -0,040 (-0,037) 

TM4 
Mull 0,107 (0,044) -0,213 (-0,088) 0,107 (0,044) 
NBO -0,018 (-0,018) 0,036 (0,036) -0,018 (-0,018) 
MC -0,032 (-0,031) 0,064 (0,062) -0,032 (-0,031) 

TM5 
Mull 0,010 (-0,007) -0,117 (-0,035) 0,107 (0,042) 
NBO 0,001 (0,001) 0,019 (0,019) -0,020 (-0,019) 
MC 0,001 (0,000) 0,035 (0,033) -0,036 (-0,034) 

TM6 
Mull 0,011 (-0,009) -0,022 (0,018) 0,011 (-0,009) 
NBO 0,000 (0,000) 0,000 (0,001) 0,000 (0,000) 
MC -0,002 (-0,001) 0,003 (0,003) -0,002 (-0,001) 

 

A partir da Tabela 4.12 observamos o que foi dito anteriormente: as cargas NBO e MC 

fornecem valores compatíveis entre si, enquanto que as cargas de Mulliken seguem uma 

direção antagônica em relação às duas primeiras. Ou seja, assim como ocorreu para os 

dímeros, a partição de carga de Mulliken fornece resultados que contradizem a idéia da 

carbonila atuar como doadora de elétrons numa LH. Em ambos os níveis de cálculo, a mesma 

tendência de TC é seguida em todos os trímeros, exceto para o TM6. Da Tabela 4.12 vemos 

também que as cargas NBO e MC não variam significativamente com o nível de cálculo 

escolhido. O mesmo não pode ser dito das cargas de Mulliken. Isso pode ser observado, por 

exemplo, a partir das unidades B e C do TM2 ou das unidades A e C do TM3. 

 

A Tabela 4.13 mostra o comprimento das LH obtidas através de cálculos B3LYP e 

MP2 para os trímeros. 
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Tabela 4.13. Ligações de Hidrogênio entre as unidades dos trímeros da maleimida, tipo e distâncias, 
em Å, obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-
31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 

TM1 A···B 1,916 (−) 1,918 (−) – – 
C···B – – 2,297 (−) 2,294 (−) 

TM2 A···B 1,932 (1,931) 1,899 (1,900) – – 
C···B 1,940 (1,933) – – 2,285 (2,274) 

TM3 A···B – 1,916 (1,911) 2,328 (2,297) – 
C···B 1,919 (1,920) – – 2,309 (2,281) 

TM4 A···B 1,956 (1,946) – – 2,309 (2,283) 
C···B 1,956 (1,946) – – 2,309 (2,283) 

TM5 A···B – – 2,324 (2,286) 2,304 (2,273) 
C···B 1,942 (1,935) – – 2,318 (2,295) 

TM6 A···B – – 2,312 (2,272) 2,314 (2,284) 
C···B – – 2,312 (2,272) 2,314 (2,284) 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.

 

Com base nestas duas últimas tabelas acima e no conhecimento adquirido dos dímeros 

da maleimida, podemos estimar o sinal da carga bem como o seu valor esperado para cada um 

das unidades dos trímeros. Algo importante de lembrar neste ponto é o fato de que em uma 

LH do tipo (X)H···O (X = N ou C), a carbonila atua como doadora de elétrons e o hidrogênio 

da amina é mais ácido que o hidrogênio etilênico. Por fim com base nas características das LH 

podemos estimar uma série de estabilidade energética dos trímeros da maleimida. 

 

As modificações estruturais mais acentuadas são mostradas nas tabelas que se seguem. 

A Tabela 4.14 mostra as alterações nas distâncias de ligação ocorridas após a complexação. 

Nesta Tabela o TM6 foi suprimido por não apresentar modificações maiores que 0,005 Å. 
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Tabela 4.14. Variação nas distâncias de ligação (em Å) nos monômeros dos trímeros da maleimida, com os 
métodos B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). Os valores 
mostrados foram multiplicados por 103. 

  TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 

N−H 
A +15 +14; (+12) − +11; (+10) − 
B +15A +16A; (+14A) +13A; (+12A) − − 
C − +13; (+11) +13; (+12) +11; (+10) +12; (+10) 

N−C 

A -15 -15; (-15) -11; (-11) 
+7*; + (7*) -9; (-9) − 

B -12A -9A; (-9A) 
-8C; (-7C) -11C; (-10C) (+5A) 

(+5C) -7C; (-6C) 

C − -10; (-10) -10; (-10) -9; (-9) -9; (-6) 

C=O 

A +11 +11; (+10) +8; (+7) +6; (+6) − 

B +10A +9A; (+8A) 
+7C; (+6C) 

+5A 
+8C; (+7C) 

+6A 
+6C +7C 

C +5 +7; (+6) +7; (+6) +6; (+6) +6 

C=C 
A +15 − − − − 
B +15A − − − − 
C − − (-7*) − − 

A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A;C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH. 

 

Já a Tabela 4.15, abaixo, mostra as mudanças mais acentuadas nos ângulos de ligação, 

ocorridas com a formação dos complexos de hidrogênio. 

 
Tabela 4.15. Variação nos ângulos de ligação (em graus) nos monômeros dos trímeros da maleimida, com os métodos 
B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
  TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 

C
N

H
 

A -0,8 
+1,5* 

-0,8 
+1,5*; 
(+1,2*) 

− 
-0,6 

+1,1*; 
(+0,9*) 

− − 

B -0,8A 
+1,7C 

-0,8A 
+1,9C; 
(+1,5C) 

1,3C; (+1,1C) − − − 

C − +1,0*; 
(+0,8*) 

-0,5 
+1,1*; 
(+0,9*) 

-0,6 
+1,1*; 
(+0,9*) 

-0,6 
+1,1*; 
(+0,9*) 

− 

O
C

N
 A − − -0,8; (-0,8) − − − 

B − -0,7C; (-0,8C) -0,6A 
(-0,7C) 

-1,2A; (-1,2A) 
-1,2C; (-1,2C) 

-0,9A; (-0,9A) 
-1,1C; (-1,1C) 

-0,8A; (-0,8A) 
-0,8C; (-0,8C) 

C − − − − − − 

C
C

N
 

A +1,2 +1,2; (+1,2) +0,8; (+0,9) +0,8; (+0,8) +0,5; (+0,5) +0,5; (+0,5) 

B +1,1A 
+0,8C 

+1,1A; 
(+1,1A) 
+1,1C; 
(+1,2C) 

+0,7A; 
(+0,8A) 
+1,2C; 
(+1,2C) 

+0,7A; 
(+0,7A) 
+0,7C; 
(+0,7C) 

(+0,5A) 
+0,7C; 
(+0,8C) 

+0,5A; 
(+0,5A) 
+0,5C; 
(+0,5C) 

C +0,5 +0,8; (+0,8) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8) +0,5 (+0,5) 
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H
C

=C
 

A (+0,6) − +0,9; (+0,8) − +0,6 +0,6 

B +0,7C +1,1C; 
(+1,0C) 

+1,1C; 
(+0,9C) 

+0,7A; 
(+0,6A) 
+0,7C; 
(+0,6C) 

+0,7C; 
(+0,6C) − 

C +0,6 − − − − +0,6 

C
C

C
 A -0,5 -0,5; (-0,5) -0,5; (-0,6) − − (-0,4) 

B -0,7C -0,8C; (-0,8C) -0,8C; (-0,8C) − − − 
C -0,4 − − − − (-0,4) 

A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A; C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH; 
O ângulo CCC refere-se à região C-C=C. 

 

Através destas duas tabelas confirmamos nossa hipótese sobre as variações 

geométricas ocorridas nas unidades monoméricas dos trímeros com a complexação, a qual nos 

diz que as principais mudanças estarão nos sítios participantes das LH. Como esperado, a 

unidade B sofre modificações em mais ligações e ângulos de ligação que os monômeros mais 

externos, pois participa com quatro LH, duas em cada metade da molécula. Enquanto que as 

modificações nas unidades A e C, na maioria dos casos, se concentram em uma de suas 

metades, aquela onde se encontra o sítio formador de LH. Também é possível ver nas duas 

tabelas acima que no TM2 os monômeros se distorcem mais que nos outros trímeros, em 

ambos os níveis. Isto ocorre porque este complexo de hidrogênio é uma composição dos dois 

dímeros mais estáveis, o DM1 e o DM2. Conseqüentemente, os monômeros interagem entre 

si com mais intensidade quando comparado com os outros trímeros. Pelo mesmo motivo o 

TM6 não aparece nas tabelas acima, pois é formado pela combinação de duas unidades do 

DM3, o mais fracamente ligado da série dos dímeros. Isto faz com que os monômeros do 

TM6 não se perturbem o bastante para ocasionar mudanças estruturais significantes. Esse fato 

nos chamou atenção para o fato de que nos trímeros os quais contém unidades DM3, em sua 

estrutura, o monômero mais externo (A ou C), participante deste dímero, não apresenta 

alterações geométricas significativas. 

Estes resultados indicam a possibilidade de prever o que ocorre com a formação dos 

trímeros da maleimida através das observações realizadas sobre os dímeros. Esta discursão 

também está agrupada por complexo e é apresentada nos tópicos abaixo. 

4.2.1 O Trímero 1 (TM1) 
 

O TM1 é uma composição do DM1, por parte das unidades A e B, e do DM3, por 

parte de B e C, como mostra a Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Estrutura do TM1. Em laranja: Diferença entre o comprimento das LH no trímero e no dímero 

correspondente; em verde: Principais mudanças nas distancias de ligação (em Å) depois da complexação; em 
preto: Cargas de Mulliken; em azul: Cargas NBO; e em vermelho: Cargas de Mulliken corrigidas. Valores 

obtidos com o método B3LYP/6-31++G(d, p). 
 

A Tabela 4.16 mostra os valores de comprimento das LH do TM1 calculados ao nível 

B3LYP/6-31++G(d, p). 

 
Tabela 4.16. Distância das Ligações de Hidrogênio entre as unidades do TM1, em Å. Valores 
obtidos com o método B3LYP/6-31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 
A···B 1,916 1,918 – – 
C···B – – 2,297 2,294 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.

 

Desta tabela, vemos que a similaridade das LH observada nos dímeros DM1 e DM3 é 

levemente quebrada com a formação do trímero. Entre os monômeros A e B observamos, da 

Figura 4.10, que a LH (N)H···O aceptora de elétrons de A é encurtada de -0,002 Å ao nível 

B3LYP enquanto que a LH doadora de elétrons não se modifica, com relação ao DM1. Isto 

mostra uma leve tendência desta unidade (A) em receber mais elétrons do que doar à unidade 

B. Já entre C e B observamos um breve encurtamento de ambas as LH doadora e aceptora de 

elétrons com relação ao seu dímero correspondente, o DM3. Nesse sentido, a ligação aceptora 

de elétrons em C sofreu uma menor alteração em comparação a doadora, 0,002 Å ao nível 
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B3LYP. Isto resulta em uma leve tendência desta unidade em ter um caráter positivo. Quanto 

à unidade B é difícil prever o sinal de carga líquida decorrente da complexação, pois com 

relação à A ela vai estar positiva e com relação à C vai estar negativa. Mas, provavelmente 

terá caráter positivo, pois a interação A–B é mais forte que a interação C–B. Por fim, sabemos 

da Secção 4.1 que nos dímeros DM1 e DM3 não ocorre TC entre seus monômeros. Portanto, 

podemos esperar que o TM1 não apresente carga líquida significativa nas suas unidades 

monoméricas, como mostra a Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Modelo aditivo para estimar a transferência de carga do TM1. Os valores de carga das unidades 

foram obtidos pelas partições de carga de Mulliken, NBO e Mulliken corrigidas, com o método B3LYP/6-
31++G(d,p). 

 

Os valores das cargas encontradas para as unidades monoméricas do TM1 ao nível 

B3LYP/6-31++G(d, p) são mostradas na Tabela 4.17 abaixo. 

 
Tabela 4.17. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero do TM1, obtidas com o método 
B3LYP/6-31++G(d,p). Com as partições de carga de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e 
Mulliken corrigidas (MC). 

 A B C 
Mull -0,008 0,007 0,001 
NBO 0,000 0,000 0,000 
MC 0,001 0,000 -0,001 

 

As hipóteses feitas são confirmadas por nossos cálculos. Como pode ser visto na 

Tabela acima, não há TC significativa entre os monômeros; sendo esta praticamente nula 

conforme mostram as partições NBO e MC. A partição de Mulliken fornece, também, valores 

baixos para as cargas, -0,008 e para A, 0,007 e para B e 0,001 e para C, ao nível B3LYP. O 
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resultado encontrado com a partição MC se apresenta em concordância com nossa previsão do 

caráter de carga em cada unidade do TM1. Isto, mais uma vez, não é observado com relação 

aos resultados obtidos com a partição de Mulliken; esta vai de encontro com nossa previsão 

para as unidades A e C. Isto pode ser devido aos limites teóricos da partição de Mulliken e/ou 

à aplicabilidade desta partição no sistema estudado. 

As mudanças nos parâmetros geométricos obtidas para o TM1 são mostradas na 

Tabela 4.18. Também são fornecidos os valores dessas mudanças nos dímeros da maleimida 

para comparação. Como os dímeros DM1 e DM3 são simétricos, apresentamos apenas as 

variações de um dos seus monômeros. 

 
Tabela 4.18. Variação nas distâncias (em Å) e ângulos (em graus) de ligação nos monômeros do trímero 1 e 
dos dímeros correspondentes, com o método B3LYP, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 

 TM1 DM1 DM3 
 A B C A† C† 

N−H +0,015 +0,015A − +0,014 − 
N−C -0,015 -0,012A − -0,015 -0,005 
C=O +0,011 +0,010A +0,005 +0,011 +0,005 
C=C +0,015 +0,015A − − − 

      
CNH -0,8 +1,5* -0,8A +1,7C − -0,8 +1,5* − 
OCN − − − − − 
CCN +1,2 +1,1A +0,8C +0,5 − − 

HC=C − +0,7C +0,6 − − 
CCC -0,5 -0,7C -0,4 -0,5 − 

A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A; 
C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH; 
† Notação referente à associação com o monômero correspondente no trímero; 
O ângulo CCC refere-se à região C-C=C.

 

Nesse trímero, a unidade B agrega características de DM1 e de DM3. Nas distâncias 

de ligação, esta unidade, apresentou modificações compatíveis com o DM1, além de um 

aumento de 0,015 Å na ligação C=C, ao nível B3LYP. Esse comportamento se deve ao DM1 

ter uma menor distância entre seus monômeros que o DM3, fazendo que as unidades passem a 

interagir de modo mais efetivo. Já os ângulos de ligação da unidade B apresentam mais 

modificações que nos dímeros, pois esta unidade está interagindo através de mais sítios que 

nos complexos bimoleculares. 

As modificações sofridas por A são compatíveis com aquelas observadas em DM1: a 

ligação N−H é aumentada de 0,015 Å; a ligação N-C é diminuída em -0,015 Å; e a distância 

de ligação da carbonila aumenta aproximadamente 0,011 Å, isto ao nível B3LYP. Por fim, na 
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unidade C as mudanças estão associadas com aquelas apresentadas pelo DM3, portanto 

somente a distância de ligação C=O é alterada significativamente, +0,005 Å, ao nível B3LYP. 

4.2.2 O Trímero 2 (TM2) 
 

O TM2 é uma composição do DM1, por parte das unidades A e B, e do DM2, por 

parte de B e C, como mostra a Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Estrutura do TM2. Em laranja: Diferença entre o comprimento das LH no trímero e no dímero 

correspondente; em verde: Principais mudanças estruturais depois da complexação; em preto: Cargas de 
Mulliken; em azul: Cargas NBO; e em vermelho: Cargas de Mulliken corrigidas. Valores obtidos com os 

métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
 

A Tabela 4.19 mostra os valores de comprimento das LH do TM2 calculados aos 

níveis B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 

 
Tabela 4.19. Distância das Ligações de Hidrogênio entre as unidades do TM2, em Å. Valores 
obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 
A···B 1,932 (1,931) 1,899 (1,900) – di 
C···B 1,940 (1,933) – – 2,285 (2,274) 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.
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Da Figura 4.12 vemos que a LH (N)H···O aceptora de elétrons em A é 

significativamente aumentada em ambos os níveis, +0,014 Å; enquanto que a LH (N)H···O 

doadora de elétrons da unidade A é bastante encurtada, -0,018 Å em ambos os níveis, com 

relação ao dímero DM1. Isto agrega um caráter positivo a esta unidade. Na unidade C, temos 

que a LH (C)H···O doadora de elétrons é encurtada ao nível B3LYP, -0,014 Å, e quase não 

varia ao nível MP2, -0,001 Å. Por outro lado, a LH (N)H···O aceptora de elétrons é bastante 

aumentada em ambos os níveis, +0,022 Å para B3LYP e +0,015 Å para MP2, em comparação 

ao DM2. Isto faz com que aumente a doação e diminua a recepção de elétrons por parte desta 

unidade, mas mesmo assim não podemos prever com segurança o caráter de carga que C terá, 

visto que as LH em questão são diferentes. 

Entretanto, ao levarmos em consideração o fato de que este mesmo comportamento 

(aumento da LH (N)H···O doadora e diminuição da LH (C)H···O aceptora) é observado no 

DM2, inclusive com valores similares (+0,021 Å para B3LYP e +0,015 Å para MP2; e -0,002 

Å para B3LYP e +0,001 Å para MP2), podemos inferir que o caráter de carga de C deverá ser 

igual ao apresentado pelo monômero A do DM2 (Figura 4.4). Isto significa, portanto, atribuir 

à unidade C do TM2 uma carga liquída negativa. 

As unidades A e B do TM2 formam a estrutura do DM1, e como já foi visto, este 

dímero não apresenta TC entre seus monômeros. Portanto, podemos prever que não haja TC 

significativa entre as unidades A e B do TM1. Por outro lado, uma vez que B e C formam 

uma estrutura igual a do DM2 podemos inferir que a unidade C terá uma carga similar àquela 

do monômero A do DM2 (Figura 4.4), isto é, -0,019 e para a partição NBO e -0,034 e para a 

partição MC. Pelo mesmo motivo, B deverá apresentar uma carga similar à unidade C, mas de 

sinal oposto, ou seja, positivo. Um resumo disso é mostrado na Figura 4.13. 
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Figura 4.13. Modelo aditivo para estimar a transferência de carga do TM2. Os valores de carga das unidades 

foram obtidos pelas partições de carga de Mulliken, NBO (em itálico) e Mulliken corrigidas (e, itálico 
sublinhado) com o método B3LYP/6-31++G(d,p). 

 

Os valores das cargas encontradas para as unidades monoméricas do TM2 aos níveis 

B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p) são mostradas na Tabela 

4.20. 

 
Tabela 4.20. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero do TM2, obtidas com os métodos 
B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). Com as partições de carga 
de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e Mulliken corrigidas (MC). 

 A B C 
Mull -0,005 (-0,004) -0,080 (-0,041) 0,085 (0,045) 
NBO 0,004 (0,004) 0,015 (0,016) -0,019 (-0,019) 
MC 0,007 (0,007) 0,028 (0,028) -0,035 (-0,034) 

 

As hipóteses feitas são confirmadas por nossos cálculos, exceto sobre o caráter de 

carga dos monômeros utilizando a partição de carga de Mulliken. Como pode ser visto na 

Tabela acima, não há carga liquida significativa em A, 0,004 e com a partição NBO, 0,007 e 

com MC e -0,005 e para Mulliken, em ambos os níveis de cálculo. Para B obtivemos, em 

ambos os níveis de cálculo, carga líquida igual a 0,016 e com a partição NBO, 0,028 e com 

MC e -0,080 e para B3LYP e -0,041 e para MP2 com a partição de Mulliken. Finalmente, 

para a unidade C obtivemos, em ambos os níveis de cálculo, carga líquida igual a -0,019 e 

com a partição NBO, -0,035 e com MC e 0,085 e para B3LYP e 0,045 e para MP2 com a 

partição de Mulliken. Estes valores de C são compatíveis aos encontrados no monômero A do 

DM2, como teorizamos nas hipóteses feitas. A TC observada entre A e B pode ser explicada 
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através da mudança eletrônica ocorrida na unidade B devido à interação com C. Esta carga 

transferida para B por C é redistribuída para A, uma vez que, B passou a ser eletronicamente 

diferente de A. 

 

As mudanças nos parâmetros geométricos obtidas para o TM2 são mostradas na 

Tabela 4.21. Também são fornecidos os valores dessas mudanças nos dímeros da maleimida 

para comparação. Como o dímero DM1 é simétrico, apresentamos apenas as variações de um 

dos seus monômeros. 

 
Tabela 4.21. Variação nas distâncias (em Å) e ângulos (em graus) de ligação nos monômeros do trímero 2 e 
nos dímeros correspondentes, com os métodos B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o conjunto de funções de 
base 6-31++G(d, p). 

 TM2 DM1 DM2 
 A B C A† C† B† 

N−H +0,014 
(+0,012) 

+0,016A 
(+0,014A) 

+0,013 
(+0,011) 

+0,014 
(+0,012) 

+0,012 
(+0,011) − 

N−C -0,015 
(-0,015) 

-0,009A 
(-0,009A) 
-0,008C 

(-0,007C) 

-0,010 
(-0,010) 

-0,015 
(-0,015) 

-0,010 
(-0,009) 

-0,010 
(-0,010) 
+0,006* 

(+0,006*) 

C=O +0,011 
(+0,010) 

+0,009A 
(+0,008A) 
+0,007C 

(+0,006C) 

+0,007 
(+0,006) 

+0,011 
(+0,010) 

+0,007 
(+0,006) 

+0,008 
(+0,007) 

       

CNH 
-0,8 

+1,5* 
(+1,2*) 

-0,8A 
+1,9C 

(+1,5C) 

+1,0* 
(+0,8*) 

-0,8 (-0,5) 
+1,5* 

(+1,2*) 

-0,5 
+1,0* 

(+0,8*) 
− 

OCN − -0,7C 
(-0,8C) − − − -0,8 (-0,8) 

CCN +1,2 (+1,2) 

+1,1A 
(+1,1A) 
+1,1C 

(+1,2C) 

+0,8 (+0,8) (+1,1) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8) 

HC=C − +1,1C 
(+1,0C) − − − +1,0 (+0,8) 

CCC -0,5 (-0,5) -0,8C 

(-0,8C) − -0,5 − -0,6 (-0,6) 
A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A; 
C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH; 
† Notação referente à associação com o monômero correspondente no trímero; 
O ângulo CCC refere-se à região C-C=C.

 

Nesse trímero, a unidade A apresenta modificações idênticas àquelas observadas para 

o DM1, tanto para as distâncias de ligação, quanto para os ângulos. Isso mostra que a 
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interação de B com C não interfere nessa unidade. Este mesmo comportamento é observado 

para a unidade C, a concordância entre esta unidade e o monômero A do dímero 2 (aqui 

denotado de C†) é grande no que diz respeito às distâncias e ângulos de ligação. Já a unidade 

B do trímero deve agregar características do DM1 e do monômero B (aqui denotado de B†) do 

DM2. Isso é o que observamos da Tabela acima, os parâmetros com o expoente “A” 

concordam fielmente com as modificações ocorridas no DM1, pois esses estão interagindo 

com a unidade A formando uma estrutura do tipo DM1. Por outro lado, os parâmetros de B 

com o expoente “C” concordam com as modificações encontradas no DM2, com pequenas 

alterações provavelmente devido ao ambiente químico no qual esta unidade está submetida. 

4.2.3 O Trímero 3 (TM3) 
 

O TM3 é uma composição de duas unidades de DM2, uma por parte das unidades A e 

B, e outra de B e C, como mostra a Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Estrutura do TM3. Em laranja: Diferença entre o comprimento das LH no trímero e no dímero 

correspondente; em verde: Principais mudanças nas distancias de ligação (em Å) depois da complexação; em 
preto: Cargas de Mulliken; em azul: Cargas NBO; e em vermelho: Cargas de Mulliken corrigidas. Valores 

obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
 

A Tabela 4.22 mostra os valores de comprimento das LH do TM3 calculados aos 

níveis B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
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Tabela 4.22. Distância das Ligações de Hidrogênio entre as unidades do TM3, em Å. Valores 
obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 
A···B – 1,916 (1,911) 2,328 (2,297) – 
C···B 1,919 (1,920) – – 2,309 (2,281) 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.

 

Da Figura 4.14 vemos que a LH (N)H···O doadora de elétrons em A é diminuida em 

ambos os níveis, -0,002 Å para B3LYP e -0,007 para MP2, em comparação ao DM1. 

Enquanto que a LH (C)H···O aceptora de elétrons aumenta bastante em ambos os níveis, 

+0,029 Å para B3LYP e +0,022 Å para MP2, em comparação ao DM3. Isto confere um 

caráter positivo a esta unidade, uma vez que ela passa a receber menos elétrons que no seu 

dímero correspondente. Na unidade C, vemos que a LH (N)H···O aceptora de elétrons sofre 

um leve aumento em ambos os níveis, +0,001 Å para B3LYP e +0,002 Å para MP2, em 

comparação ao DM1. Da mesma forma que sua LH (C)H···O doadora de elétrons, que 

aumenta em ambos os níveis de cálculo, +0,010 Å para B3LYP e +0,006 Å para MP2, em 

comparação ao DM3. Isto confere a unidade C um caráter negativo. Já com relação ao 

monômero B é difícil dizer o caráter de carga que terá, pois são ligações distintas, além de 

estar entre dois extremos: de um lado a unidade A positiva e do outro a unidade C negativa. 

Ao nos basearmos na TC observada no DM2, podemos inferir que ocorrerá TC de A 

para B e de B para C, ambas com o mesmo valor, -0,019 e com a partição NBO e -0,035 e 

com MC, em ambos os níveis de cálculo. Portanto é razoável afirmar que a unidade B 

apresentará carga próxima de zero, enquanto que A e C estarão com valores de cargas 

similares, porém de sinais opostos: A com carga líquida positiva e C com carga liquida 

negativa. Esse comportamento é ilustrado na Figura 4.15. 
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Figura 4.15. Modelo aditivo para estimar a transferência de carga do TM3. Os valores de carga das unidades 

foram obtidos pelas partições de carga de Mulliken, NBO (em itálico) e Mulliken corrigidas (e, itálico 
sublinhado) com o método B3LYP/6-31++G(d,p). 

 

Os valores das cargas encontradas para as unidades monoméricas do TM3 aos níveis 

B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p) são mostradas na Tabela 

4.23 abaixo. 

 
Tabela 4.23. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero do TM3, obtidas com os métodos 
B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). Com as partições de carga 
de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e Mulliken corrigidas (MC). 

 A B C 
Mull -0,077 (-0,035) -0,001 (-0,005) 0,078 (0,041) 
NBO 0,023 (0,022) -0,001 (-0,001) -0,022 (-0,021) 
MC 0,040 (0,039) -0,001 (-0,001) -0,040 (-0,037) 

 

Nossos cálculos para este trímero confirmam as predições feitas acima, exceto sobre o 

caráter de carga dos monômeros utilizando a partição de carga de Mulliken. Como pode ser 

visto na Tabela acima, A apresenta carga líquida, em ambos os níveis de cálculo, de 0,023 e 

com a partição NBO, 0,040 e com MC e -0,077 e para B3LYP e -0,035 para MP2 com a 

partição de Mulliken. Como teorizado anteriormente, C apresenta valor absoluto de carga 

similar a A, em ambos os níveis de cálculo, -0,022 e com a partição NBO, -0,040 e com MC e 

0,078 e para B3LYP e 0,041 e para MP2 com a partição de Mulliken. Em conseqüência disso, 

a unidade B apresenta valor líquido de carga próximo de zero, -0,001 e em ambos os níveis de 

cálculo com as partições NBO e MC e -0,001 e para B3LYP e -0,005 e para MP2 com a 

partição de Mulliken. 
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Esses valores apresentam um aumento na TC com relação ao observado no seu 

análogo, DM2. Isto pode ser entendido através do efeito cooperativo induzido pelo terceiro 

monômero. Nesse trímero vemos que as LH (N)H···O são bastante curtas em comparação 

àquelas observadas no DM2. O inverso ocorre com relação às LH (C)H···O, as quais 

apresentam um grande aumento quando comparadas com as encontradas no DM2. Em resumo 

isso significa dizer que as LH (N)H···O aceptoras de elétrons passam a transferir um montante 

maior no TM3 do que no DM2. 

 

As mudanças nos parâmetros geométricos obtidas para o TM3 são mostradas na 

Tabela 4.24. Também são fornecidos os valores dessas mudanças nos dímeros da maleimida 

para comparação. 

 
Tabela 4.24. Variação nas distâncias (em Å) e ângulos (em graus) de ligação nos monômeros do trímero 3 e nos 
dímeros correspondentes, com os métodos B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o conjunto de funções de base 
6-31++G(d, p). 

 TM3 DM2 
 A B C A† B† 

N−H − +0,013A 
(+0,012A) 

+0,013 
(+0,012) 

+0,012 
(+0,011) − 

N−C 
-0,011 (-0,011) 

+0,007* 
(+0,007*) 

-0,011C 
(-0,010C) 

-0,010 
(-0,010) 

-0,010 
(-0,009) 

-0,010 (-0,010) 
+0,006* 

(+0,006*) 

C=O +0,008 
(+0,007) 

+0,005A 
+0,008C 

(+0,007C) 

+0,007 
(+0,006) 

+0,007 
(+0,006) 

+0,008 
(+0,007) 

C=C − − (-0,007*) − − 
      

CNH − +1,3C (+1,1C) -0,5 
+1,1* (+0,9*) 

-0,5 
+1,0* (+0,8*) − 

OCN -0,8 (-0,8) -0,6A 
(-0,7C) − − -0,8 (-0,8) 

CCN +0,8 (+0,9) +0,7A (+0,8A) 
+1,2C (+1,2C) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8) 

HC=C +0,9 (+0,8) +1,1C (0,9C) − − +1,0 (+0,8) 
CCC -0,5 (-0,6) -0,8C (-0,8C) − − -0,6 (-0,6) 

A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A; C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH; 
† Notação referente ao dímero; 
O ângulo CCC refere-se à região C-C=C.

 

Nesse trímero observamos, novamente, que as unidades situadas na extremidade do 

complexo apresentam características muito mais próximas daquelas encontradas em 

comparação à unidade central. Da Tabela acima é fácil ver que a unidade A do TM3 é 
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perfeitamente descrita pelo monômero B do DM2 (aqui denotado de B†), equanto que a 

unidade C do TM3 é perfeitamente descrita pelo monômero A do DM2 (aqui denotado de 

A†), com exceção do parâmetro de ligação C=C que apresenta alteralçao de -0,007 Å ao nível 

B3LYP no TM3. Já a unidade B, como nos casos anteriores, deve apresentar, aqui, 

modificações compatíveis com os dois monômeros do DM2, sendo os parâmetros com o 

expoente “A” comparáveis com àqueles observados para o monômero A do DM2, equanto 

que os parâmetros com o expoente “C” são comparáveis com àqueles encontrados para o 

monômero B do DM2. Este comportamento, de fato, é visto da Tabela 4.24. Nesta, os únicos 

parâmentros nos quais encontramos alguma discordância são os ângulos CNH e CCN. 

Com relação ao parâmentro CCN do sítio de LH entre B e C no TM3, este se mostra 

aumentado de 0,004º quando comparado com seu análogo do DM2. Já em CNH, temos 

variações nos sítios de LH com a unidade C do TM3 de +1,3º e +1,1º, para B3LYP e MP2 

respectivamente, enquanto que no DM2 a mudança análoga, no monômero B, não existe. Mas 

devemos lembrar que a unidade B do TM3 carrega características dos dois monômeros do 

DM2, e vemos deste dímero que o seu monômero A sofre modificações no parâmetro CNH o 

qual não estão associadas com a LH, +1,0º e +0,8º, para B3LYP e MP2 respectivamente. Ao 

visualizarmos estas modificações no TM3, observamos que se referem diretamente ao 

paramentro CNH do sítio de LH entre a unidade B e a C do TM3. 

4.2.4 O Trímero 4 (TM4) 
 

O TM4 é uma composição de duas unidades de DM2, uma por parte das unidades A e 

B, e outra de B e C, como mostra a Figura 4.16. 
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Figura 4.16. Estrutura do TM4. Em laranja: Diferença entre o comprimento das LH no trímero e no dímero 

correspondente; em verde: Principais mudanças nas distancias de ligação (em Å) depois da complexação; em 
preto: Cargas de Mulliken; em azul: Cargas NBO; e em vermelho: Cargas de Mulliken corrigidas. Valores 

obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
 

A Tabela 4.25 mostra os valores de comprimento das LH do TM4 calculados aos 

níveis B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 

 
Tabela 4.25. Distância das Ligações de Hidrogênio entre as unidades do TM4, em Å. Valores 
obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 
A···B 1,956 (1,946) – – 2,309 (2,283) 
C···B 1,956 (1,946) – – 2,309 (2,283) 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.

 

Da Figura 4.16 vemos que as variações das LH respeitam a simetria do complexo. A 

LH (C)H···O doadora de elétrons, das unidades A e C, sofre aumento em ambos os níveis de 

cálculo, +0,010 Å para B3LYP e +0,008 Å para MP2, em comparação ao DM3. Este mesmo 

comportamento é verificado na LH (N)H···O aceptora de elétrons em ambas as unidades: um 

aumento significativo de +0,038 Å para B3LYP e +0,028 Å para MP2, em comparação ao 

DM1. Por serem LH diferentes não podemos afirmar com precisão o sinal de carga líquida 

que as unidades A e C apresentarão. Mas, sabemos que a LH (N)H···O transfere mais carga 
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que a LH (C)H···O. Desta forma, observando que a primeira é mais curta que a segunda, é 

plausível dizer que as unidades A e C apresentarão um sinal negativo de carga, pois a LH 

aceptora é mais curta que a LH doadora. Por conseqüência a unidade B precisará 

contrabalançar esta carga negativa, assumindo, assim, carga líquida positiva. 

Ao nos basearmos na TC observada no DM2, podemos inferir que ocorrerá TC de A 

para B e de C para B, ambas com o mesmo valor: -0,019 e com a partição NBO e -0,035 e 

com MC, em ambos os níveis de cálculo. Portanto é razoável afirmar que a unidade B 

apresentará carga próxima de 0,038 e com a partição NBO e 0,070 e com MC. As unidades A 

e C estarão com valores de cargas idênticos e próximos a -0,019 e com a partição NBO e -

0,035 e com MC. Esse comportamento é ilustrado na Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Modelo aditivo para estimar a transferência de carga do TM4. Os valores de carga das unidades 

foram obtidos pelas partições de carga de Mulliken, NBO (em itálico) e Mulliken corrigidas (e, itálico 
sublinhado) com o método B3LYP/6-31++G(d,p). 

 

Os valores das cargas encontradas para as unidades monoméricas do TM4 aos níveis 

B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p) são mostradas na Tabela 

4.26 abaixo. 

 
Tabela 4.26. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero do TM4, obtidas com os métodos 
B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). Com as partições de carga 
de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e Mulliken corrigidas (MC). 

 A B C 
Mull 0,107 (0,044) -0,213 (-0,088) 0,107 (0,044) 
NBO -0,018 (-0,018) 0,036 (0,036) -0,018 (-0,018) 
MC -0,032 (-0,031) 0,064 (0,062) -0,032 (-0,031) 
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Nossos cálculos para este trímero confirmam as predições feitas acima, exceto sobre o 

caráter de carga dos monômeros utilizando a partição de carga de Mulliken. Como pode ser 

visto da Tabela acima, A e C, em ambos os níveis de cálculo, têm carga -0,018 e com a 

partição NBO, -0,032 e com MC e 0,107 e para B3LYP e 0,044 e para MP2 com a partição de 

Mulliken. Ao passo que B, em ambos os níveis de cálculo, tem carga 0,036 e com a partição 

NBO, 0,064 e com MC e -0,213 e para B3LYP e -0,088 e para MP2 com a partição de 

Mulliken. 

 

As mudanças nos parâmetros geométricos obtidas para o TM4 são mostradas na 

Tabela 4.27. Também são fornecidos os valores dessas mudanças nos dímeros da maleimida 

para comparação. 

 
Tabela 4.27. Variação nas distâncias (em Å) e ângulos (em graus) de ligação nos monômeros do trímero 4 e 
nos dímeros correspondentes, com os métodos B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o conjunto de funções de 
base 6-31++G(d, p). 

 TM4 DM2 
 A B C A† B† 

N−H +0,011 
(+0,010) − +0,011 

(+0,010) 
+0,012 

(+0,011) − 

N−C -0,009 
(-0,009) 

(+0,005A) 
(+0,005C) 

-0,009 
(-0,009) 

-0,010 
(-0,009) 

-0,010 
(-0,010) 
+0,006* 

(+0,006*) 

C=O +0,006 
(+0,006) 

+0,006A 
+0,006C 

+0,006 
(+0,006) 

+0,007 
(+0,006) 

+0,008 
(+0,007) 

      

CNH -0,6 
+1,1* (+0,9*) − -0,6 

+1,1* (+0,9*) 
-0,5 +1,0* 

(+0,8*) − 

OCN − -1,2A (-1,2A) 
-1,2C (-1,2C) − − -0,8 (-0,8) 

CCN +0,8 (+0,8) +0,7A (+0,7A) 
+0,7C (+0,7C) +0,8 (0,8) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8) 

HC=C − +0,7A (+0,6A) 
+0,7C (+0,6C) − − +1,0 (+0,8) 

A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A; C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH; 
† Notação referente dímero; 

 

Em TM4, temos que as unidades A e C são análogas ao monômero A do DM2 (aqui 

denominado A†). Isso é observado diretamente dos valores observados na Tabela acima. As 

mudanças ocorridas, como esperado, respeitam a simetria da molécula. As únicas diferenças 

significativas entre A e C no TM4 e A†no DM2 estão nos parâmetros OCN e HC=C, os quais 
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não mostraram alterações acima de ±0,5º no trímero. Já a unidade B do TM3 se comporta, 

com relação a ambas as unidades A e C, como o monômero B do DM2 (aqui denominado 

B†). As mudanças estruturais ocorridas nesta unidade do trímero são bastante acentuadas 

devido à quantidade de carga negativa tranferida para ela. 

4.2.5 O Trímero 5 (TM5) 
 

O TM5 é uma composição do dímero DM3, uma por parte das unidades A e B, e do 

DM2 por parte de B e C, como mostra a Figura 4.18. 
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Figura 4.18. Estrutura do TM5. Em laranja: Diferença entre o comprimento das LH no trímero e no dímero 

correspondente; em verde: Principais mudanças nas distancias de ligação (em Å) depois da complexação; em 
preto: Cargas de Mulliken; em azul: Cargas NBO; e em vermelho: Cargas de Mulliken corrigidas. Valores 

obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
 

A Tabela 4.28 mostra os valores de comprimento das LH do TM5 calculados aos 

níveis B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
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Tabela 4.28. Distância das Ligações de Hidrogênio entre as unidades do TM5, em Å. Valores 
obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 
A···B – – 2,324 (2,286) 2,304 (2,273) 
C···B 1,942 (1,935) – – 2,318 (2,295) 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.

 

Da Figura 4.18 vemos que a LH (C)H···O aceptora de elétrons em A sofre um aumento 

significativo, +0,025 Å para B3LYP e +0,011 Å para MP2. Por outro lado, a LH (C)H···O 

doadora de elétrons é levemente aumentada de +0,005 Å ao nível B3LYP e diminuída de -

0,002 Å ao nível MP2, em comparação ao DM3. Isso fornece um sinal de carga líquida 

positivo à unidade A. Com relação à unidade C, vemos que a LH (N)H···O aceptora de 

elétrons aumenta consideravelmente, +0,024 Å para B3LYP e +0,017 Å para MP2, em 

comparação ao DM1. De modo análogo, a LH (C)H···O doadora de elétrons também aumenta 

em ambos os níveis, +0,019 Å para B3LYP e +0,020 Å para MP2. Baseado nisso, vemos que 

mesmo com o aumento de ambas as LH da unidade C, a LH aceptora é mais curta e transfere 

mais carga que a doadora, logo esta unidade deverá apresentar uma carga líquida negativa. 

Já do ponto de vista da TC nos dímeros que compõem este trímero, observamos que 

não há TC em DM3. Logo podemos esperar que não haja carga líquida significativa na 

unidade A, e que por parte desta unidade a carga observada em B será proveniente da unidade 

C. Baseado na TC em DM2 podemos esperar que C tenha carga líquida próxima de -0,018 e 

com a partição NBO e -0,034 e com MC, em ambos os níveis de cálculo. Logo B apresentará 

cargas similares em valor absoluto às observadas em C, sendo que com sinal positivo. Esse 

comportamento é ilustrado pela Figura 4.19. 
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Figura 4.19. Modelo aditivo para estimar a transferência de carga do TM5. Os valores de carga das unidades 

foram obtidos pelas partições de carga de Mulliken, NBO (em itálico) e Mulliken corrigidas (e, itálico 
sublinhado) com o método B3LYP/6-31++G(d,p). 

 

Os valores das cargas encontradas para as unidades monoméricas do TM5 aos níveis 

B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p) são mostradas na Tabela 

4.29 abaixo. 

 
Tabela 4.29. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero do TM5, obtidas com os métodos 
B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). Com as partições de carga 
de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e Mulliken corrigidas (MC). 

 A B C 
Mull 0,010 (-0,007) -0,117 (-0,035) 0,107 (0,042) 
NBO 0,001 (0,001) 0,019 (0,019) -0,020 (-0,019) 
MC 0,001 (0,000) 0,035 (0,033) -0,036 (-0,034) 

 

Nossos cálculos para este trímero confirmam as predições feitas acima, exceto sobre o 

caráter de carga dos monômeros utilizando a partição de carga de Mulliken. Como pode ser 

visto da Tabela acima, A tem carga líquida, em ambos os níveis de cálculo, de 0,001 e com a 

partição NBO e MC e 0,010 e para B3LYP e -0,007 e para MP2 com a partição de Mulliken. 

A unidade B apresenta carga líquida, em ambos os níveis de cálculo, de 0,019 e com a 

partição NBO, 0,035 e com MC e -0,117 e para B3LYP e -0,035 e para MP2 com a partição 

de Mulliken. Por outro lado, C apresenta valor de carga de -0,020 e com a partição NBO, -

0,036 e com MC (em ambos os níveis de cálculo) e de 0,107 e e 0,042 e para B3LYP e MP2, 

respectivamente, com a partição de Mulliken. 
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As mudanças nos parâmetros geométricos obtidas para o TM1 são mostradas na 

Tabela 4.30. Também são fornecidos os valores dessas mudanças nos dímeros da maleimida 

para comparação. Como o dímero DM3 é simétrico, apresentamos apenas as variações de um 

dos seus monômeros. 

 
Tabela 4.30. Variação nas distâncias (em Å) e ângulos (em graus) de ligação nos monômeros do trímero 5 e 
nos dímeros correspondentes, com os métodos B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o conjunto de funções de 
base 6-31++G(d, p). 

 TM5 DM3 DM2 
 A B C A† C† B† 

N−H − − +0,012 
(+0,010)  +0,012 

(+0,011) − 

N−C − -0,007C 
(-0,006C) 

-0,009 
(-0,006) 

-0,005 
(-0,005) 

(+0,004*) 

-0,010 
(-0,009) 

-0,010 
(-0,010) 
+0,006* 

(+0,006*) 

C=O − +0,007C +0,006 +0,005 
(+0,004) 

+0,007 
(+0,006) 

+0,008 
(+0,007) 

       

CNH − − 
-0,6 

+1,1* 
(+0,9*) 

− 
-0,5 

+1,0* 
(+0,8*) 

− 

OCN − -0,9A (-0,9A) 
-1,1C (-1,1C) − (-0,5) − -0,8 (-0,8) 

CCN +0,5 (+0,5) 
(+0,5A) 
+0,7C 

(+0,8C) 
+0,8 (+0,8) (+0,5) +0,8 (+0,8) +0,8 (+0,8)

HC=C +0,6 +0,7C 
(+0,6C) − − − +1,0 (+0,8)

A Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade A; C Parâmetro de B em sítios de LH com a unidade C; 
* Parâmetro não situado em sítio de LH; 
† Notação referente à associação com o monômero correspondente no trímero; 
O ângulo CCC refere-se à região C-C=C.

 

O trímero 5 tem que sua unidade monomérica A corresponde aos monômeros do 

DM3, com isso suas modificações devem ser parecidas. Por ser um par fracamente ligado, não 

apresentou alterações significantes no DM3, e no par correspondente no TM5 essas mudanças 

foram diminuídas devido ao aumento no comprimento das LH envolvidas. A unidade C do 

TM5 corresponde ao monômero A do DM2 (aqui denominado C†); deste modo, podemos 

observar da Tabela acima que os parâmetros geométricos são bastante compatíveis. Já a 

unidade B do TM5 corresponde a uma mistura do DM3 com o monômero B do DM2 (aqui 

denomonado B†). Como o DM2 apresenta uma interação maior entre seus monômeros em 

comparação ao DM3, então, no TM5, B deve carregar muito mais características do 

monômero B do DM2 que dos monômeros do DM3. Isso é observado da Tabela acima, as 
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alterações nas distâncias interatômicas se concentram no sítio de LH com a unidade C. Com 

relação aos parâmetros angulares, vemos um efeito cooperativo no ângulo OCN, que se 

modifica de -0,5º ao nível MP2 no DM3 e -0,9º no TM5 em ambos os níveis, este mesmo 

ângulo se modifica -0,8º no DM2 e -1,1º no TM5 em ambos os níveis de cálculo estudados. O 

parâmetro CCN apresenta modificações concordantes no TM5 com àquelas no DM2 e DM3, 

0,5º para o par análogo ao DM3, em ambos os níveis, e 0,8º para o par análogo ao DM2. Já o 

parâmetro HC=C se apresenta menos modificado no TM5 que nos dímeros correspondentes, 

provavelmente devido ao aumento do comprimento das LH envolvidas. 

4.2.6 O Trímero 6 (TM6) 
 

O TM6 é uma composição de dois complexos do dímero DM3, um por parte das 

unidades A e B, e outro por parte de B e C, como mostra a Figura 4.20. 
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Figura 4.20. Estrutura do TM6. Em laranja: Diferença entre o comprimento das LH no trímero e no dímero 
correspondente; em preto: Cargas de Mulliken; em azul: Cargas NBO; e em vermelho: Cargas de Mulliken 

corrigidas. Valores obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de funções de base 
6-31++G(d, p). 

 

A Tabela 4.31 mostra os valores de comprimento das LH do TM6 calculados aos 

níveis B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p). 
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Tabela 4.31. Distância das Ligações de Hidrogênio entre as unidades do TM6, em Å. Valores 
obtidos com os métodos B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 (N)H···O O···H(N) (C)H···O O···H(C) 
A···B – – 2,312 (2,272) 2,314 (2,284) 
C···B – – 2,312 (2,272) 2,314 (2,284) 

Aqui (X)H···O representa a ligação aceptora de elétrons do monômero, enquanto que O···H(X) 
representa a ligação doadora de elétrons do monômero, em que X = N ou C.

 

Da Figura 4.20 vemos que, assim como para o TM4, as variações nas LH obedecem à 

simetria do complexo. Nas unidades A e C a LH (C)H···O aceptora de elétrons apresenta um 

aumento de +0,013 Å ao nível B3LYP e um breve encurtamento de -0,003 Å ao nível MP2, 

em comparação ao DM3. Já com relação à LH (C)H···O doadora de elétrons, ambos os níveis 

concordam com o aumento desta ligação, +0,015 Å para B3LYP e +0,009 Å para MP2, em 

comparação ao DM3. Com isto podemos dizer que as unidades A e C deverão apresentar um 

caráter negativo em ambos os níveis de cálculo. Como conseqüência do balanço de carga, a 

unidade B deverá apresentar caráter positivo. 

Do ponto de vista da TC dos dímeros que compõem este trímeros, temos que: devido 

há não haver TC no DM3, podemos esperar que não haja carga líquida significativa em 

nenhuma das unidades de TM6. Isso é mostrado na Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Modelo aditivo para estimar a transferência de carga do TM6. Os valores de carga das unidades 
foram obtidos pelas partições de carga de Mulliken, NBO e Mulliken corrigidas, com o método B3LYP/6-

31++G(d,p). 
 

Os valores das cargas encontradas para as unidades monoméricas do TM6 aos níveis 

B3LYP e MP2 com o conjunto de funções de base 6-31++G(d, p) são mostradas na Tabela 

4.32 abaixo. 
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Tabela 4.32. Valores de cargas, em elétrons, em cada monômero do TM6, obtidas com os métodos 
B3LYP e MP2, entre parênteses, com o conjunto de base 6-31++G(d,p). Com as partições de carga 
de Mulliken (Mull), Orbitais Naturais (NBO) e Mulliken corrigidas (MC). 

 A B C 
Mull 0,011 (-0,009) -0,022 (0,018) 0,011 (-0,009) 
NBO 0,000 (0,000) 0,000 (0,001) 0,000 (0,000) 
MC -0,002 (-0,001) 0,003 (0,003) -0,002 (-0,001) 

 

Nossos cálculos para este trímero confirmam as predições feitas acima, exceto sobre o 

caráter de carga dos monômeros utilizando a partição de carga de Mulliken. As unidades A e 

C apresentam cargas muito próximas à zero, em ambos os níveis de cálculo, 0,000 e com a 

partição NBO, -0,002 e com MC e 0,011 e para B3LYP e -0,009 e para MP2 com a partição 

de Mulliken. Enquanto que C assume valor, em ambos os níveis de cálculo, de 0,001 e com a 

partição NBO, 0,003 e com MC e -0,022 e para B3LYP e 0,018 e para MP2 com a partição de 

Mulliken. 

 

Estes resultados de TC para todos os seis trímeros da maleimida mostram a 

dependência da partição de carga de Mulliken com a métodologia escolhida e a falta de 

confiabilidade que esta partição transparece no sistema estudado. As partições de carga NBO 

e MC não apresentaram esta dependência com a métodologia de cálculo e forneceram 

resultados compatíveis entre si. Isto é um forte indício da qualidade destas partições em nosso 

sistema. Mostram também a possibilidade de conhecer o caráter de carga em cada unidade 

que compõe o complexo de hidrogênio estudando apenas suas LH, identificando, assim, o 

possível sentido da TC. 

Outra informação que podemos extrair das LH diz respeito à estabilidade dos 

complexos. Dos dímeros, vimos que a presença das LH (N)H···O leva a uma maior 

estabilização do complexo que a LH (C)H···O. Com isto podemos separar os trímeros em 

quatro grupos, conforme o número de LH (C)H···O: 1) TM2, 1 ligação, 2) TM1, TM3 e TM4, 

2 LH, 3) TM5, 3 LH e, por fim, 4) TM6 com 4 LH. Portanto, a série estabilidade dos grupos 

pode ser definida como 1>2>3>4, ou seja, TM2 > TM1 ≈ TM3 ≈ TM4 > TM5 > TM6. 

Além disto, quanto menor a distância da LH maior a interação entre os monômeros, 

conseqüentemente, mais estável será o complexo. Então analisando a Tabela 4.13 podemos 

inferir qual a seqüência energética dos trímeros do grupo 2. O TM1 apresenta as LH mais 

curtas do grupo, seguido do TM3 e, portanto, neste grupo a estabilidade segue a seguinte 

ordem: TM1 > TM3 > TM4. Portanto a escala de estabilidade esperada deverá ser: TM2 > 
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TM1 ≈ TM3 ≈ TM4 > TM5 > TM6. Mas, para confirmar esta hipótese realmente, devemos 

proceder com a análise energética destes complexos, que será o tema da discussão na próxima 

secção (Secção 4.2.7). 

4.2.7 Análise Energética 
 

De fato, como sugerido anteriormente, os trímeros podem ser agrupados em quatro 

grupos principais, de acordo com o número de LH (C)H···O; e, como teorizado, a ordem de 

estabilidade para os trímeros da maleimida é TM2 > TM1 ≈ TM3 ≈ TM4 > TM5 > TM6. Isto 

pode ser verificado analisando a Figura 4.22 e a Tabela 4.33 abaixo: 
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Figura 4.22. Gráfico da energia de complexação dos trímeros da maleimida, obtidas por cálculos MP2 e B3LYP 

com o conjunto de base 6-31++G(d, p), pelo número de LH (C)H···O. 
 

Tabela 4.33. Energia de complexação, em kJ mol-1, para os trímeros da maleimida sem correção alguma (ΔE), 
corrigida por ZPE (ΔE0), por counterpoiser (ΔEBSSE) e por ambas (ΔE0

BSSE) e as energias previstas pela Equação 
2.39, sem correções (ΔEpred) e corrigida (ΔEpred, 0

BSSE). Com os métodos B3LYP e MP2, entre parêntesis, com o 
conjunto de base 6-31++G(d,p). 

 ΔEpred ΔE ΔE0 ΔEBSSE ΔE0
BSSE

 ΔEpred, 0
BSSE

TM1 -64,81 
(-82,42) 

-65,38 
(-83,19) 

-58,48 
(−) 

-61,62 
(-63,49) 

-54,72 
(−) 

-53,60 
(-56,87) 

TM2 -75,82 
(-94,53) 

-76,06 
(-95,01) 

-68,09 
(-87,76) 

-71,54 
(-73,05) 

-63,57 
(-65,80) 

-61,71 
(-65,01) 

TM3 -64,81 
(-82,42) 

-64,61 
(-82,56) 

-57,60 
(-76,75) 

-60,53 
(-62,92) 

-53,53 
(-57,11) 

-49,90 
(-55,82) 

TM4 -64,81 
(-82,42) 

-61,91 
(-79,98) 

-54,81 
(-73,54) 

-58,57 
(-61,16) 

-51,47 
(-54,73) 

-49,90 
(-55,82) 

TM5 -52,61 
(-69,29) 

-51,41 
(-67,80) 

-45,48 
(-62,95) 

-47,71 
(-50,68) 

-41,77 
(-45,83) 

-41,79 
(-47,68) 

TM6 -41,60 
(-57,18) 

-40,28 
(-56,13) 

-35,60 
(-52,52) 

-37,66 
(-41,75) 

-32,98 
(-38,14) 

-33,68 
(-39,54) 
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Nesta Tabela temos que ΔE representa a energia de ligação sem correção de BSSE e 

de ponto zero, ΔE0 representa a energia de complexação corrigida apenas por ZPE, ΔEBSSE 

representa a energia de complexação corrigida apenas por BSSE, e finalmente, ΔE0
BSSE 

representa a energia de complexação corrigida por ZPE e BSSE. ΔEpred e ΔEpred, 0
BSSE 

representam, por sua vez, as energias, sem correção alguma e completamente corrigida, 

respectivamente, estimadas através dos dímeros conforme a Equação 2.39. 

De modo análogo ao que foi observado para os dímeros, vemos que a energia sem 

correção alguma é bastante superestimada àquela completamente corrigida, principalmente ao 

nível MP2, chegando a ser até 48% maior, como é o caso do TM5, à energia completamente 

corrigida. Este valor, para cálculos B3LYP, não ultrapassa a 23%, resultado também obtido 

para este último trímero. A experiência com os dímeros mostrou que esta diferença, entre os 

resultados dos dois métodos, decorre da correção do BSSE; esta, mais uma vez, se mostra 

relativamente maior no nível MP2 quando comparado com a métodologia B3LYP. O gráfico 

da Figura 4.23 mostra as parcelas de cada correção, BSSE e ZPE, para a energia de 

complexação. 
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Figura 4.23.  Gráfico das parcelas das correções de ZPE (azul escuro) e BSSE (azul claro) para a energia de 

dimerização dos sistemas triméricos, com os métodos MP2 e DFT (B3LYP), com o conjunto de base 6-
31++G(d,p). 
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De modo análogo ao que observamos nos dímeros da maleimida, a influência do 

BSSE no valor da energia de complexação, para o nível B3LYP, é mínima, podendo até 

mesmo ser desprezada, quando comparado à correção ZPE ao mesmo nível, uma vez que 

representa de 33% a 38% da correção aplicada à energia. Já para cálculos MP2, vemos que a 

correção do BSSE é aproximadamente 3 a 4 vezes o valor da correção de ZPE, representando 

de 75% a 78% da correção aplicada à energia. Os resultados B3LYP mostram, também, que a 

correção ZPE é maior que a que a BSSE por um fator de aproximadamente 2. 

 

Todas essas observações e comparações entre os dímeros e os trímeros reforçam a 

idéia da possibilidade de um modelo aditivo. Isto é, até agora vimos que a modelagem dos 

trímeros através dos dímeros da maleimida é observada não só na estimativa da TC e nas 

regiões onde ocorrem mudanças geométricas com a formação do complexo. Mas, podemos 

estimar também, com certa precisão, a energia de complexação não corrigida, como mostrado 

na Tabela 4.33. A fim de fundamentar a veracidade desta afirmativa, podemos ver dos 

gráficos da Figura 4.24, a relação entre energia prevista, através do ∆E dos dímeros (Equação 

2.39), com a calculada computacionalmente seguindo o procedimento tradicional (Equação 

2.37). 

 
B3LYP/6-31++G(d, p): 
R = 0,9972; p < 0,0001; Coef. Ang. = 0,943 ± 0,036. 
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MP2/6-31++G(d, p): 
R = 0,9975; p < 0,0001; Coef. Ang. = 0,944 ± 0,034. 
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Figura 4.24. Gráfico da Energia Prevista, através da energia dos dímeros, versus Energia Calculada, através da 
métodologia empregada, B3LYP (gráfico da esquerda) e MP2 (gráfico da direita), com o conjunto de base 6-

31++G(d,p). 
 

As relações apresentam coeficiente angular muito próximo da unidade, 0,943 para 

B3LYP e 0,944 para MP2, mostrando a linearidade da relação; além disto, a regressão 

apresenta valor do coeficiente de variância (R) muito próximo de 1 e valor de p menor que 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

91

0,0001 em ambos os níveis de cálculo. Isso mostra que as equações apresentadas têm 

significância estatística e o modelo linear se ajusta bem aos dados. As relações entre a energia 

de complexação prevista versus a calculada para as energias completamente corrigidas por 

ZPE e BSSE se mostraram essencialmente as mesmas encontradas para as energias não 

corrigidas (Figura 4.24). As regressões lineares da energia corrigida prevista versus a 

calculada ao nível B3LYP e MP2 mostraram coeficiente de variança muito próximo da 

unidade e valor de p menor que 0,0001. Além disso, apresentaram coeficiente angular menor 

que os calculados na Figura acima, tendo valor de 0,896 ± 0,048 para B3LYP e 0,899 ± 0,048 

para MP2, como mostra a Figura 4.25, por exemplo, para os resultados B3LYP. Com isto 

podemos dizer com certa segurança que a energia de agregação dos complexos de hidrogênio 

da maleimida, dímeros e trímeros, pode ser obtida através da Equação 2.39 com um pequeno 

desvio. 
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Figura 4.25. Retas da regressão linear da energia prevista pela Equação 2.39 versus a energia calculada, para as 

energias não corrigidas, em preto, e para as energias com as correções de ZPE e BSSE, em vermelho, com o 
método B3LYP/6-31++G(d,p). 

 

Um ponto interessante, para o qual devemos chamar atenção aqui sobre este modelo 

aditivo é sua validade para as energias corrigidas e não corrigidas. As correções tornam 

universal o resultado obtido e, portanto, passível de comparação exeperimental e entre outros 

métodos de cálculo, desde que corrigidos. Por ser válido tanto para as energias corrigidas 

quanto para as não corrigidas, mostramos que este modelo aditivo é inerente ao sistema 

estudado, fornecendo um suporte maior a sua extrapolação para complexos maiores. 



Eduardo de Castro Aguiar 
Dissertação de Mestrado: Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros 

92

4.2.8 Modelo do Pseudo-átomo 
 

Um modo mais simples de representar esse modelo é a consideração da molécula da 

maleimida como um “átomo”. Dessa forma os dímeros seriam estruturas pseudodiatômicas e 

os trímeros seriam entidades pseudotriatômicas. Os dímeros nos mostram que uma unidade 

de maleimida pode interagir com outra unidade maleimídica de duas formas: formando LH 

com o grupo N–H ou formar LH sem complexar o grupo N–H. No primeiro caso, nomeamos 

a molécula de maleimida de α e no segundo caso de β. Desse modo o DM1 equivale à α–α, o 

DM3 à β–β e DM2 à α–β, como mostra a Figura 4.26. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.26. Dímeros da maleimida e seu correspondente no modelo de pseudo-átomo: a) DM1, b) DM2, 
c) DM3. 

 

Nos dímeros é possível observar o efeito da complexação no momento de dipolo total, 

através do DM2. A partir da molécula isolada foi visto que o momento de dipolo se 

encontrava colinear com a ligação N–H e com isso vimos em DM1 e DM3 que o sentido 

oposto das ligações N–H anulava o momento de dipolo da molécula. Já para o DM2 

observamos um momento de dipolo de 2,63 D e 3,99 D para B3LYP e MP2, respectivamente. 

Esses valores são maiores que na molécula isolada e menor que a soma do dipolo de duas 

maleimidas isoladas. Ao invés de tentarmos prever o momento de dipolo resultante através de 

somas vetoriais, o que nos obrigaria saber o ângulo entre as duas ligações N-H do complexo, 

resolvemos simplificar empiricamente o problema. Desse modo formulamos duas premissas 

para a previsão do momento de dipolo de combinações dos dímeros formando complexos 

maiores, tais como os trímeros da maleimida: 

 

(P1) O momento de dipolo da molécula é dado essencialmente pelo dipolo da ligação 

N–H; 
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(P2) A complexação da ligação N–H acarreta uma diminuição de 0,87 D para B3LYP 

e 0,53 D para MP2. 

 

Ou seja, P1 nos permite focar o momento de dipolo molecular apenas no dipolo da 

ligação N–H; e P2 nos diz que este dipolo é enfraquecido pela formação da LH gerando um 

dipolo oposto; como resultado o dipolo resultante será 0,88 D e 1,73 D para B3LYP e MP2, 

respectivamente. O corolário destas premissas é a consideração de dois momentos de dipolo 

para a maleimida formando complexos: µLH para o pseudo-átomo α e µNH,idêntico ao da 

molécula isolada, para o pseudo-átomo β. 

 

Da análise dos trímeros da maleimida feita anteriormente, foi observado que as 

unidades B (aquelas que formam quatro LH) podem ser modeladas como combinações dos 

monômeros dos dímeros DM1 e DM3. Aplicando essa observação no modelo de pseudo-

átomos temos que a unidade B pode ser descrita como uma combinação dos pseudo-átomos α 

com β (αβ) e de β com β (ββ) como mostrado na Figura 4.27. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 4.27. Representação de pseudo-átomos dos trímeros da maleimida. a) TM1, b) TM2, c) TM3, d) 
TM4, e) TM5 e f) TM6. 

 

Aqui o pseudo-átomo αβ sempre apresenta a ligação N–H complexada, ao passo que o 

pseudo-átomo ββ apresenta sua ligação N–H livre. Baseados nas premissas P1 e P2 e na 

combinação dos pseudo-átomos, temos que, para o momento de dipolo de um dado complexo, 

as unidades α e αβ contribuem, isoladamente, com µLH e as unidades β e ββ contribuem, 
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isoladamente, com µNH. Assim, por exemplo, o momento de dipolo do TM1 é previsto pela 

combinação: LHNHLHTM μμμμ −+=1 . O último termo é negativo, pois, a ligação N–H do 

pseudo-átomo αβ é oposta aos outros dois pseudo-átomos. Desse modo prevemos os 

momentos de dipolo dos trímeros, mostrados na Tabela 4.34, juntamente com os valores 

calculados e seus respectivos desvios. 

 
Tabela 4.34. Valores do momento de dipolo, em Debye, dos trímeros previstos, 
calculados (entre parêntesis), com os métodos B3LYP e MP2, ambos com o conjunto 
de base 6-31++G(d,p) e o desvio (entre colchetes). 

 Momento de Dipolo Elétrico 
 B3LYP MP2 

TM1 1,75 (1,76) [0,6%] 2,26 (2,29) [1,3%] 
TM2 0,88 (0,87) [1,2%] 1,73 (1,52) [13,8%] 
TM3 3,51 (2,94) [19,4%] 5,72 (4,19) [36,5%] 
TM4 3,51 (3,50) [0,3%] 5,72 (4,71) [21,4%] 
TM5 0,88 (1,03) [14,6%] 1,73 (1,66) [4,2%] 
TM6 1,75 (1,71) [2,3%] 2,26 (2,22) [1,8%] 

 

Um aspecto importante a ser observado nestas previsões do momento de dipolo 

molecular é fato de ser um modelo simples, mas que fornece resultados compatíveis com os 

obtidos de cálculos e mais importante, ele segue a mesma tendência apresentada por estes. 

Além da previsão dos momentos de dipolo de complexos maiores baseados nas 

estruturas diméricas da maleimida, este modelo de pseudo-átomos, também, simplifica nosso 

modelo aditivo inicial para a estimativa das energias de complexação descrito na Secção 

anterior. No modelo antigo estimamos as energias de complexação com base no número de 

LH do tipo (N)H···O e (C)H···O (Equação 2.39). Agora, no modelo de pseudo-átomos, 

tomamos como unidade de energia dos pares α–α, α–β, ou β–β. Ou seja, dos dímeros temos a 

energia de complexação destes pares, para complexos maiores basta somarmos as energias 

dos pares correspondentes. Por exemplo, para o TM1 temos uma combinação dos pares α-α e 

β–β, logo a energia de complexação deste trímero será ββαα −− Δ+Δ=Δ EEETM1 . Deste modo 

estimamos as energias dos trímeros da maleimida e obtivemos resultados idênticos àqueles 

mostrados na Tabela 4.33. Esta correspondência entre os modelos para a energia era esperada, 

pois, a consideração da energia de complexação do par (dímero) carrega consigo as 

contribuições isoladas das LH do tipo (N)H···O e (C)H···O, as quais foram obtidas pela 

equiparticionamento da energia dos dímeros. 

É natural imaginarmos a validade desta conclusão numa extrapolação para o cálculo 

de unidades poliméricas da maleimida. Com este modelo é possível prever a energia de 
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complexação e o momento de dipolo de complexos maiores. Por exemplo, se considerarmos o 

pentâmero (Figura 4.28), vemos que ele é formado pelo pares α–α, β–α, β–β e β–α. 

 

αβα ββ ααβαβα ββ ααβ
 

Figura 4.28. Representação do pentâmero da maleimida no modelo de pseudo-átomos. 
 

Por nosso modelo de pseudo-átomo, este pentâmero apresentaria energia de 

complexação igual à βββααα −−− Δ+Δ+Δ=Δ EEEE 2  e momento de dipolo igual à 

LHNHLHLHLH μμμμμμ ++++−= , ou seja este pentâmero irá apresentar ΔE = -128,43 

kJ·mol-1 (sem correção alguma), ΔE = -103,5 kJ·mol-1 (corrigida por ZPE e BSSE), e μ = 3,51 

D para cálculos B3LYP/6-31++G(d,p). 
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5. Conclusões 

5.1. Maleimida 
 

 Inicialmente sobre a maleimida observamos que os níveis de cálculo empregados neste 

trabalho descrevem bem a geometria molecular, apresentando resultados compatíveis com 

àqueles obtidos experimentalmente por difração de elétrons [65]. Observamos também que as 

freqüências fundamentais de vibração não variam significativamente com o tipo de método 

utilizado. No entanto, os resultados B3LYP/6-31++G(d,p) sem fator de ajuste apresentaram-

se mais próximos do experimental, em fase vapor [58], que os resultados MP2/6-31++G(d,p). 

 Um tratamento importante realizado nos resultados vibracionais da maleimida isolada 

obtidos neste trabalho foi a interpretação das intensidades através do método CCFO. Essa 

interpretação foi de grande valor no entendimento das intensidades do IV, auxiliando, 

inclusive, na resolução de uma discrepância observada entre nossos cálculos e os resultados 

experimentais com relação às atribuições dos modos de estiramento simétrico e assimétrico 

do oscilador C–H. Deste modo, nosso trabalho reforça resultados já encontrados na literatura, 

além de agregar novas informações ainda não exploradas para a maleimida. 

5.2. Complexos de Hidrogênio 
 

 Além do dímero já descrito na literatura, nosso trabalho mostrou duas outras possíveis 

estruturas diméricas da maleimida ainda não exploradas e que dificilmente serão observadas 

experimentalmente, realizando uma descrição completa dos dímeros em si e das modificações 

ocorridas após a complexação, do ponto de vista energético, geométrico e vibracional. As 

alterações observadas nos dois dímeros de simetria C2h (DM1 e DM3) nos permitiram prever 

as alterações ocorridas no terceiro dímero (DM2), nos indicando a possibilidade de um 

modelo aditivo passível de uso inclusive em complexos maiores, principalmente do ponto de 

vista energético e eletrônico. 

 Também apresentamos aqui os seis possíveis trímeros da maleimida e vimos que o 

modelo baseado nos dímeros forneceu resultados compatíveis com àqueles calculados. 

Mudanças geométricas ocorridas com a formação dos trímeros são muito próximas daquelas 

vistas após a dimerização. A transferência de carga dos trímeros também foi possível de ser 

estimada com base no que foi obsevado para os dímeros. A simplificação na parte visual do 

modelo aditivo nos levou a considerar um modelo de pseudo-átomo, que nos permitiu prever 

o momento de dipolo do complexo baseado nos resultados encontrados para os dímeros. E por 
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fim, possibilitou, também, a previsão da energia de complexação dos trímeros, tanto para a 

energia não corrigida quanto para a completamente corrigida. Como experimentalmente a 

utilização da maleimida e de seus derivados tem grande concentração na área de polímeros, 

seria de grande ajuda poder prever algumas das propriedades do sistema a partir de relações 

simples e pouco custosas computacionalmente. 
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6. Perspectivas para Trabalhos Futuros 
 

É natural considerarmos a utilização de métodos computacionais mais avançados e, 

principalmente, mais correlacionados de modo a melhorar os resultados obtidos. No entanto, 

para a maleimida isolada, a inclusão de componentes anarmônicos no potencial seria de maior 

utilidade. Desse modo seria possível verificar a consideração de Woldbaek et al. [58] a 

respeito dos modos em ressonância de Fermi, além de descrever o espectro vibracional com 

menos aproximações. 

No nosso trabalho encontramos resultados discrepantes para a transferência de carga 

utilizando a partição de carga de Mulliken tradicional. Com relação a isso, seria interessante 

aplicar outras métodologias de analises populacionais tais como ChelpG, AIM e GAPT, de 

modo a corrigir ou corroborar com os resultados encontrados nesta dissertação. 

A comparação do espectro vibracional dos trímeros da maleimida calculado e previsto 

através da métodologia PiMM [77], seria de grande valor para a verificação da validade deste 

método no sistema estudado nesta dissertação. Desse modo além de poder prever a energia de 

complexação e o momento de dipolo molecular, também, seria possível prever seu espectro de 

infravermelho. 

Com a proposição de um modelo aditivo é natural pensarmos na sua validade em 

sistemas análogos e mistos. Desse modo, a consideração de compostos derivados da 

maleimida, obtidos por substituições específicas no anel pirrolidínico, compostos 

imidazolidínicos, até mesmo em outros sistemas menores, formariam um conjunto de teste do 

modelo aqui apresentado. 

Do ponto de vista da complexação, a investigação de outras formas de dimerização pode 

ser explorada, tais como através de apenas uma ligação de hidrogênio, empilhamento π da 

maleimida e dos seus dímeros. Neste último caso, pode ser possível que uma interação de 

empilhamento π que ocorra entre dois dímeros do tipo DM1 seja favorecida, dada a estrutura 

cristalográfica da maleimida. 
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Abstract

B3LYP theoretical calculations with 6-31++G(d,p) basis set have been performed to study the infrared spectrum of maleimide and its dimer. Our
calculations have shown that the dimer formation leads to a binding energy of 44.0 kJ mol−1 involving two intermolecular hydrogen bonds between
the amide hydrogen and a carbonyl group of two neighboring maleimides. This value is essentially due to the electrostatic interaction term. Our
calculations have also revealed the vibrational changes, in terms of frequencies and IR intensities, after dimer formation. The most affected modes
are associated with the N H stretching and in-plane bending bands. This behavior can be adequately interpreted by the hydrogen atomic charge
and N H charge-flux based on the modified charge–charge flux-overlap model for infrared intensities. The B3LYP frequency shifts are in very

good agreement with the experimental ones.
© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
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. Introduction

Nowadays photoinduced polymer synthesis is a continuously
rowing field demanding special photoinitiators to be used in
ifferent areas. Maleimide derivatives have raised considerable
nterest in this field as they are copolymerisable and self-
leaching photoinitiators [1]. The structurally simple molecule
aleimide has been used in a variety of photochemical appli-

ations based on its electron accepting properties. It has been
hown that these properties can form the basis for modulating the
uorescence of compounds in which maleimide is incorporated.
his modulation, in turn, can be used to probe polymerization
ynamics [2] or as a molecular sensor [3]. These applications
ave then motivated studies on the electronically excited states
f maleimide and its derivatives, such as N-methylmaleimide
4].

In the last years, Parker and co-workers [5–7] have combined
nfrared, Fourier transform-Raman (FT-Raman) and inelastic

eutron scattering (INS) spectroscopies to provide a complete
ssignment of the vibrational spectra of maleimide and its N-
erivatives [5–7]. These studies have shown that vibrational

∗ Corresponding author. Tel.: +55 81 2126 8440x5009; fax: +55 81 2126 8442.
E-mail address: paraiso@ufpe.br (J.B.P. da Silva).
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pectroscopy combined with theoretical calculations using den-
ity functional theory (DFT) represents an enormous powerful
ool for the understanding of the chemistry of maleimide and its
-derivatives.
It is also interesting to point out that a recent single crys-

al X-ray diffraction study [8] has revealed that the triclinic
nit cell of maleimide contains eight molecules that form four
entrosymmetric hydrogen-bonded dimers. In order to better
nalyze the presence of the maleimide dimer and its abundance
ith respect to the monomer, Corsaro and Parker [5] have per-

ormed a combined study involving inelastic neutron scattering
pectroscopy and DFT calculations. In this work, they have
ompared the INS experimental spectrum with the correspond-
ng dimer and monomer theoretical spectra of the maleimide

olecule. They have essentially analyzed the INS spectrum
etween 400 and 1600 cm−1. Therefore, they have observed
hat the dimer calculated spectrum is more similar to the exper-
mental one. Particularly, the dimer calculation reproduces the
ifferent C N and C O bond lengths observed in the crystal
tructure, although this is not seen for the monomer.

These results obtained from Corsaro and Parker have moti-

ated us to study the effect of the dimer formation through
ydrogen bonds of the C O· · ·H N type in the structural, elec-
ronic and vibrational properties of maleimide. In order to attain
his goal we have performed the B3LYP theoretical calculations

mailto:paraiso@ufpe.br
dx.doi.org/10.1016/j.saa.2007.11.002
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Table 1
Bond lengths (Å) and angles (◦) of maleimide

Parameters B3LYP/6-31++G(d,p) Experimentala

H C 1.082 1.096b

H N 1.011 1.025b

C C 1.339 1.344
C C 1.504 1.508
C N 1.397 1.409
C O 1.214 1.206
C N C 111.6 112.0
N C C 105.4 106.8
N C O 126.3 123.9
H C C(O) 121.8
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Table 2
Uncorrected binding energies (�E), binding energies after zero-point energy
correction (�Ezpe), binding energies after basis set superposition error correc-
tion (�EBSSE) and finally, binding energies after zpe and BSSE corrections
(�Ezpe,BSSE) obtained from B3LYP/6-31++G(d,p) calculations of the three pos-
sible structures of maleimide dimer (see Fig. 2)

Maleimide dimer �E �Ezpe �EBSSE �Ezpe,BSSE

Structure 2(a) −44.0 −39.3 −41.5 −36.8
S
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a Experimental values are obtained from electron diffraction study of
aleimide in gas phase (Ref. [10]).
b Assumed parameters in Ref. [10].

sing 6-31++G(d,p) basis set with the Gaussian 94 program [9].
n this procedure, the molecular geometries of the maleimide
onomer and dimer were fully optimized and none of the imag-

nary frequency was verified.

. Results and discussion

From Table 1 one can see that B3LYP calculated values are
n good agreement with the experimental values obtained from
he electron diffraction study of maleimide in the gas phase. In
ig. 1 we give the optimized geometry of the maleimide dimer
btained from B3LYP calculations with 6-31++G(d,p) basis set.
s expected, the most pronounced structural changes due to
imer formation are seen in relation to the bond lengths and
ngles that are directly involved in the H-bond formation. Thus,
he Cb Ob, Cb N and N H bond lengths after dimer forma-
ion are altered by +0.011, −0.015 and +0.014 Å, respectively.

ith respect to the bond angles, the most important changes
re observed in H N Cb, H N C and Ob Cb C, i.e., −0.8◦,
1.5◦ and −1.3◦, respectively. The negative signal indicates

hat the geometrical parameter was reduced after dimer forma-

ion. It is also interesting to notice that the Ob· · ·H N angle is
lightly lower than 180◦, i.e., its value is 164.2◦. The Ob· · ·N
-bond length is 2.918 Å. This value is lower than those found

Fig. 1. B3LYP/6-31++G(d,p) optimized geometry of the maleimide dimer.
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tructure 2(b) −38.8 −28.3 −28.5 −25.0
tructure 2(c) −20.8 −18.3 −19.3 −16.8

nits in kJ mol−1.

n hydrogen-bonded complexes between azines and HF by 0.3 Å
11].

The binding energy due to dimer formation was obtained by
ubtracting the total energy of the hydrogen complex (dimer)
rom the sum of the energies of two maleimide molecules. Its
3LYP value is 36.8 kJ mol−1 including the zero-point energy

zpe) contribution and the basis set superposition error (BSSE)
see Table 2). As expected, the latter is, in general, very small
hen it is evaluated by B3LYP calculations [12]. The binding

nergy value is essentially due to electrostatic interaction since
he net intermolecular charge transfer is null. This is because
he transferred amount of charge from the lone-pair of the oxy-
en atom in the carbonyl group of one maleimide to the �*

ntibonding orbital of the other maleimide equals exactly the
ux of charge occurring in the reverse sense. This explains
hy the contribution by H-bond for the binding energy of the
aleimide dimer is only 18.4 kJ mol−1. This charge transfer can

e illustrated by considering corrected Mulliken atomic charges
btained from the modified charge–charge flux-overlap model
or infrared intensities [13]. For instance, the hydrogen atom
harge in N H is +0.328e and +0.284e before and after complex-
tion, respectively. As expected, the hydrogen atom becomes
ess positive by 0.044e.

The molecular symmetry of maleimide is C2v with a dipole
oment of 1.75 D. However, the most stable dimer formation

Fig. 2(a)) turns to molecular symmetry C2h and consequently,
ts dipole moment becomes zero. Therefore, the molecular com-
lexation does not produce an increase of polarity, in contrary
o what happens in other hydrogen-bonded complexes.

We have also analyzed dimer formation of maleimide through
wo other possibilities as shown in Fig. 2(b and c). In both cases
wo intermolecular hydrogen bonds are also formed. In Fig. 2(b)
ne of the H-bonds occurs between an ethylenic hydrogen atom
nd a carbonyl group, and the molecular symmetry is Cs. In
ig. 2(c) the two intermolecular hydrogen bonds are formed by
thylenic hydrogen atoms and not by amide hydrogen atoms as
n Fig. 2(a). Both, however, have C2h molecular symmetry.

Table 2 shows the uncorrected binding energies (�E), bind-
ng energies after zero-point energy correction (�Ezpe), binding
nergies after basis set superposition error correction (�EBSSE)
nd finally, binding energies after zpe and BSSE corrections

�Ezpe,BSSE) obtained from B3LYP/6-31++G(d,p) calculations
or the three possibilities of dimer formation to maleimide. As
reviously cited, the most stable structure is 2(a) with binding
nergy of 36.8 kJ mol−1 including both the zpe and BSSE cor-
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Fig. 2. Three possible structures for the maleim

ections. The stability follows the order: 2(a) > 2(b) > 2(c) and
heir �Ezpe,BSSE values are 36.8, 25.0 and 16.8 kJ mol−1, respec-
ively. As expected, the N H· · ·O H-bond strength is greater than
hat verified in C H· · ·O, i.e., the amide hydrogen atom is more
cid than that ethylenic.

.1. Vibrational properties

In Table 3 we show the most pronounced effects in the normal
odes of maleimide after dimer formation. There, we show the

ibrational frequencies and infrared intensities for these modes
n maleimide as well as their frequency shifts and intensity ratios
fter complexation. Experimental values [13] are also given for
he vibrational frequencies in maleimide as well as their fre-
uency shifts after dimer formation. These latter were estimated
y the difference between its solid/in oriented crystal and vapor
hase values. Maleimide is expected to be monomeric only in
he vapor phase and in dilute solutions, in contrast to what is

een in maleic anhydride [14] which must be monomeric in all
tates of aggregation. Maleimide, in turn, is expected to form
imer in concentrated solutions, in melting and in crystals [13],
imilarly to what was also observed for succinimide [15].

s
s
i
p

able 3
3LYP/6-31++G(d,p) values of the harmonic frequencies (νis

i ) and infrared intensities
fter dimmer-2a formation

ode νis
i (cm−1) �

H stretch 3655 (3482) −240
n-plane N H bend 1354 (1322) +5
ut-of-plane N H bend 513
symmetric C O stretch 1803 (1756) −2
ymmetric C O stretch 1842 (1775) −
n-plane C O bend 390
symmetric CNC stretch 1141 (1130) +2
ymmetric CNC stretch 1347 (1335) +1

xperimental values are given in parenthesis from Ref. [13]. Experimental values ar
hase values (vs: very strong, s: strong and m: medium).
a This ratio is given by individual oscillator.
mer. Structure 2(a) is the most stable (see text).

.1.1. N H oscillator

.1.1.1. N H stretching. This vibrational mode is greatly
ffected by dimer formation. As expected, its vibrational fre-
uency is shifted downward after complexation by −240 cm−1

hich is in very good agreement with its experimental value of
282 cm−1. Its infrared intensity is much enhanced upon H-

ond formation by 9.9. It goes from 91.5 km mol−1 in isolated
aleimide to 908.4 km mol−1 in dimer for each N H oscillator.
his can be better understood considering the expression below:

NH,str = K

(
q0

H +
(

∂qH

∂RN−H

)
R0

N−H

)2

(1)

here K = 975 for intensity values in km mol−1, R0
N−H stands for

he equilibrium N H bond length and q0
H represents the hydro-

en equilibrium charge, which is obtained from the Mulliken
et charge corrected by the inclusion of overlap terms from
he CCFO model [16]. The derivative ∂qH/∂RN H is the rate
f variation of this charge with the nitrogen–hydrogen bond

tretching. Today, it is well known that this increase in the N H
tretching intensity is due to the charge-flux term [17], which
s strongly affected by complexation, in contrast to what hap-
ens with the hydrogen charge. As it was already seen here, the

for maleimide as well as frequency shifts (�νi = νC
i − νis

i ) and intensity ratios

νi (cm−1) Ais
i (km mol−1) AC

i /Ais
i

a

(−282) 91.5 (s) 9.9
4 (+48) 20.3 2.2

+283 105.3 0.5
3 (−46) 847.0 (vs) 1.1

3 (−5) 27.5 (m) 4.2
+24 19.6 2.3

0 (+10) 46.3 (s) 0.96
9 (+12) 145.5 (s) 0.92

e obtained from the difference between its solid/in oriented crystal and vapor
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atter is slightly reduced from +0.328e to +0.284e after dimer
ormation. Thus, it might not be responsible for the increase
f the stretching intensity. On the other hand, the charge-flux
erm is slightly negative in the free molecule (−0.021e/Å) and it
ecomes quite positive after complexation (+0.673e/Å). In the
omplex, the hydrogen charge and the charge-flux term have the
ame algebraic sign; then, once the N H stretching intensity is
roportional to the sum of the square of these terms, as shown
n the expression above, it is highly increased upon H-bond
ormation.

.1.1.2. In-plane N H bending. This mode is shifted upward
y +54 cm−1, similarly to what we have also found in other
ydrogen complexes [18]. Here it goes from 1354 cm−1 in iso-
ated maleimide to 1408 cm−1 in dimer, as it can be seen in
able 3, in very good agreement with its experimental value.
ts intensity is increased by a factor of 2.2 by N H oscillator.
his enhancement is due to the angular charge-flux term which

s substantially increased after complexation.

.1.1.3. Out-of-plane N H bending. With respect to this vibra-
ional mode, its vibrational frequency is largely shifted upward
y +283 cm−1. It goes from 513 to 796 cm−1 after dimer for-
ation whereas its IR intensity is reduced by a factor of 2. The

harge-flux term is zero since the molecule is planar [19]. Thus,
ts intensity is only represented by:

NH,out-of-plane = K(q0
H)

2
(2)

ince hydrogen atomic charge is decreased after complexation,
ne can expect, therefore, that its IR intensity is also decreased.
ndeed, this calculated intensity is very well reproduced by using
he value of the hydrogen charge at equilibrium position. For
nstance, the hydrogen atomic charge is +0.328e in maleimide
nd then, its predicted intensity using Eq. (2) is 104.9 km mol−1.
he latter is in excellent agreement with its calculated value of
05.3 km mol−1 (see Table 3).

.1.2. C O oscillator

.1.2.1. C O stretching. The infrared spectra of maleimide
nd its dimer are both clearly dominated by asymmetric C O
tretching and in-phase asymmetric C O stretching bands,
espectively. In maleimide it is located in 1803 cm−1 and its
ntensity value is 847.0 km mol−1. These values are 1780 cm−1

nd 1848.6 km mol−1 after dimer formation (see Table 3). Thus,
he vibrational frequency is shifted downward by −23 cm−1

hereas the intensity ratio is 1.1 by C O oscillator. In fact, both
xperimental and calculated spectra show that they are clearly
ominated by this vibrational mode. However, its calculated
ntensity value is highly overestimated due mainly to lack of
nharmonicity correction, basis set truncation, and incomplete
reatment of electron correlation.

The symmetric C O stretching mode falls in 1842 cm−1 with

R intensity of 27.5 km mol−1 in maleimide, whereas these val-
es are 1839 cm−1 and 114.6 km mol−1 in dimer, respectively
see Table 3). Therefore, its vibrational frequency is shifted
ownward by only −3 cm−1 after dimer formation which is in

a
i
a
a

Scheme 1.

xcellent agreement with its experimental value of −5 cm−1.
ts intensity ratio is of 4.2 by C O oscillator. It is important to
tress that the symmetric C O stretching is at higher frequency
han its corresponding asymmetric mode. According to Wold-
aek et al. [13] this is due mainly to resonance stabilization
hown below (Scheme 1) resulting in a lower asymmetric C O
tretching frequency.

The out-of-phase symmetric and asymmetric C O stretching
odes in dimer occurring in 1832 and 1775 cm−1, respectively,

re only active in Raman spectrum.

.1.2.2. In-plane C O bending. This mode is verified in
90 cm−1 with IR intensity of 19.6 km mol−1 in maleimide.
fter complexation, its frequency is displaced to 414 cm−1

hereas its IR intensity is increased to 88.4 km mol−1. Thus,
his mode undergoes a displacement upward of +24 cm−1 while
ts intensity ratio is enhanced by 2.3 for each C O oscillator.

.1.3. CNC stretchings
The symmetric and asymmetric CNC stretching modes are

trong bands in 1347 and 1141 cm−1, respectively, in iso-
ated maleimide (see Table 3). Their calculated intensities
re 145.5 and 46.3 km mol−1, respectively. After complexa-
ion, these vibrational frequencies are displaced to 1366 and
161 cm−1, respectively. Thus, they are shifted upward by +19
nd +20 cm−1, respectively. On the other hand, their IR intensi-
ies are slightly decreased by 0.92 and 0.98 by CNC stretching
fter complexation, respectively, in contrast to what was verified
n the other stretching modes here analyzed.

The other vibrational modes in maleimide are practically
naltered after dimer formation.

.1.4. H-bond stretching
The hydrogen bond stretching frequency is predicted to be in

1 cm−1. This value is within the expected region. For instance,
ts values for the type-T complexes involving acetylene and HX
inear acids with X = NC, CN and CCH [19] are 114, 90 and
1 cm−1, respectively. As expected, this mode possesses very
eak IR intensity. Here its value is 3.3 km mol−1.

. Conclusions

Our B3LYP/6-31++G(d,p) calculations are in good agree-
ent with available experimental values for maleimide and its

imer in terms of structural and vibrational properties. Dimer
ormation leads to a C2h molecular symmetry involving two
ntermolecular hydrogen bonds between the amide hydrogen

nd a carbonyl group of two neighboring maleimides, as shown
n Fig. 2(a). The binding energy is 36.8 kJ mol−1 including zpe
nd BSSE corrections. The more pronounced frequency shifts
fter complexation are verified to the N H oscillator vibra-
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ional modes. The N H stretching is downward by −240 cm−1

hereas its out-of-plane bending mode is shifted upward by
283 cm−1. Both are in very good agreement with their corre-
ponding experimental values. Their IR intensities are largely
ffected by complexation, especially due to the N H stretch-
ng, which are adequately interpreted in terms of atomic charges
nd charge-fluxes obtained from the CCFO model for infrared
ntensities.
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