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IHTRODUOÃO

o desenvolvimento recente de uma nova técnica espec-

trosc6pica, chamada resson~~cia ciclotr8nica de íons (ROI),

abre caminho para uma série de experi~ncias Que poderiam ser

catalog~das de espectroscopia ~ufmica. ~ste ultimo nome é

muito apropriado para o caso da RCI, porq~e seu velor principal

consiste justgmente na capacidade de estudar reações ~uímicas ,

e processos dinamicos de íons na Iase gasosa por um método

espectrosc6pico. Assim, em muitas aplicações, as IItr2~sições

espectrosc6picaslt correspondem às reações de V~ íon de IDdssa

~ para produzir um outro íon de massa ~t.

Este trabalho usa os princípios da ROI para estudar

certo tipo de re~ções das amin2.sprotonadas na fcse gasosa.

Os resultados, associados com certas caraterísticas d8.Sreações

en~re fons e moléculas na fase gasosa, pennitem eetabelecer

a basicidade intrínseca relativa das ruminasalif~ticas, inde-

pendente de qaalquer efeito de solvatação. Esta escala de

basicidade ~ de interêsse fundamental em problemas clui..micos,

e na compreensão da relação entre estrutv.ra e comportdffiento

qu!mic o.

Como as conclusões desta tese dependem dos princípios

b~s1cos da RCI, grunde desta~ue é aado nos pr~leiro2 ~pní~llos

aos principio físicos e exper~nentaisdo método. Isto talvez

consiga dar uma idéia global da ROI, sua ~plicaç~o ao problema

indicado, e outras possíveis cplicações.



Cl~PITLJ~O I

C,A.B.A-i~ER1s'rICAS DO nOVlliT.:i'Ei:O DE Ul'[ ION 1':011 CICLO'rRON---~... ..-----.---..----.

1.1 11~' t ~ í .I. ,. 1, 2
J.';lOVlmen ° CL8...1Jdn. .on,num . CpIa.,:pO }1l2.f:;11e'clCO.

li. -craj et6ric, no V~LCUO de uma lJartícula com carga

elétric2. CJ. Il2. ~:?resença de 'l:.TIlC2ID.]?O magnético, H , é repre-

sentada pela eCJ.uaçQo (1-1), (em unidades gaussianas)

F 1- / ---:;.--> "

.-- I 1.- v 1,,-1 J\ l. /,. ,
ti

(1--1 )

Nesta eCJ.uação, 2.S gr2~dezas físicas de inter~sse são defini-

das da seguinte maneira~

F -- fôrça CJ.ue atua na partícula devido ao crunpo magn~tico

v -- velocidade da partícula

c -- velocidade da luz.

Se o campo magn~tico fôr UTlifor.me, a trajet~ria da

partícula ser~ ~Lma ~rbita circular, num plano perpendicular

ao campo magn~tico. Entretanto, a componente do movimento

original da partícula na direç~o paralela a tI 11.2,0ser~

alterada por esta fôrça.

O movimento circular do vm 10n nesta situacão estar~.
caraterizado por unI certo raio, e pela fre~u~ncia, ou período,

do movimento. A freQuência é geralmente denominada frequência

ciclotrônica, devido ao uso desta grandeza b~sica em física

nuclear como elemento do ciclotron. As duas grandezas mencio-

nadas podem ser obtidas fhcilmente a partir da relação de

equilibrio entre a ficticia f~rça centrífuga e a ~8rça magné-

-;;1ca.

CJ.

C~H =. m u;>Y"
(1-2)

2



(v. --~ componente da velocidade no plano perpendicul8.r à H).

D8.í

r-::. 111 C v"-

~ 1-1

(1-3)

e

Ú)- VL<:-- -
Y' -

<;1-/-rnc (1-4)

Estas equações mostr~ ~ue a froquônci~ ciclotrônicG,

e por tanto o tempo nocessQrio para pOrcorrer uma 6rbit8.yinde-

pendem da velocidade do íon, mas dependem da mass~ do mesmo.

l~s~, para ur1conjunto do íons do massa ~ , havorá uma dis-

tribuição de 6rbitas de ac8rdo com oq. (1-3), mas 8.frequênci~

sor~ a mesma p~ra todos os íons. Estas considerações podem

ser ilustrQd8.s n~~õric2~ente para um íon de ~rgônio num campo

magnético de 4.000 gauss, considcrro1do uma velocidado corros-

pondente h velocidade media de Ar+ à tem.pcratur:J. ft!"1lbiente.

Pnrn êstc Ci~SO,

Wc/2Tf -- 153,6 kHz

r 0,02 cm.

1.2 Equação do um íon no.J;>rcsoncnde um COJll"POmQ~ótico uni-o ' -
formo o um ca:rü.;po c16trico ~ternc.nte

A trnjot6rio. do íon considorada no ítem 1.1 sofre ~te-

raçõos quondo UI"l CQmpo elétrico aItoruc.ntcdo frequêncic.W1

6 adicionado 0.0 problema. O caso a ser detnlho.do nosto. pGrte

6 semelhante 0.0movimento de pnrtícul~s nlli~ciclotron~ o c~~po

e16trlco é aplicado numa direção perpendicular ao campo mngnó-

tico.

3



A equ~ção geral do movimonto de um íon isolado, neste

C~SOt será rcprcsent~da por eq. (1-5),

-;::t.d~ - f. -4',

I- =. )f! li::: ~ E(t} + Z ("J.x1-1J
(1-5 )

Se a direção do c~po magn~tico 6 definida n~ direç~o do eixo

positivo ~ de um sistema de coordenadas cartosi~as, enquan-

to o campo el~trico alternante oscila sObre o eixo ~ , as

grandezas vetoriais podem ser definidas de acôrdo h Figura 1-1.

1

X
I

~ E(t)

H

Figura l-I

H= H 1 I t(t)=~ stnwjt1 I CA)- f 1-1,- --
)11'

(1-6 )

-.!)
. (Aqui, ! , i' , c ~ representam como de costume vetores Ul1.i-

tárioanas direções ~,X, e ~.)

A solução da equação diferencial (1-5), car~terizada

expl~citamente pelas eqs. (1-6) ganha em sentido físico se

o campo el~trico alternante é decomposto vetoriQ1L1cnte em

2 campos elétricos girando em direção oposta, da maneira

ilustrado. pelns equ:::tções (1-7)

- --...

E( t} ~ El ( t) ~.. E2{t)



A vantagemde exprimiro campo elétrico destamaneira 6 que

o movimento circular explicado previamente, s6é perturbado

pelo campo elétrico quo.ndo ""'J.~""f . lato equivo.le a. dizer que

na solução do p~oblema é necess~rio considerar só ~que1a oompo-

nente do campo elétrico que est~ girando na mesma direção que

o :íon.

Se E (t)1 é escolhido arbitr~riamente como ~ componen-

te de inter~sse, a equação diferencial (1-5) pode ser desdobra-

da em três equações correspondentes às componentes do vetor

velocidade.

du;= 1 E;;, '!tn 4;/ + '$ tA/:dt Z'?1

Jv.- ~-J
.t =- - ~ fC,~.t - ~ «i

fi 21'''''.

~=<o
As duas primeiras equações são equações diferencio.1s acopladas.

(1-8 )

Sua resolução pode ser obtida diferenciD~do a primeira equação

com relação ao tempo,

J4tJ:. ~ ~ . t du:.
-2..:= - ~ '~(J../& ~ '4: ::1<lt'" 2m.. dt

( 1-9 )

e substituindo
dV/dt por seu valor na equação (1-8). Assim,

obtém-se,

J2fJ;... tf- lAii Ir :: i§. (W +LJJ ) cos (.dt
,,1.1. ~'{.. !Wt ;&, ~ :!

(1-10 )

+ coa t 1')
Ê1 (t) =- Eo<sen t i

(1-7 )

12( t):::
.....

- cost 1)Eo(sen u;.t i
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Resolvendo esta e~u~ç~o diferencial, e ctcndendo às
~

-

condições de contôrno se chega à soluç~o p~rG vx(t).
, ..~

v; (t) == 1 ~ \(U}$IIJ/-(~..,)) + (~>~ (UJ.1+r)1h1. tu,- f.V1

(1-11)

A solução :para Vy(t) pode ser obtid~ de maneira ~áloga.

~ (i) ~ - --~~d"d 0e~ v.J~t - Stn "i:~ t v;.aC05 (wc;t + r)
lh\ ~-t..j)

Aqui, v~

(1-12 )

se refere à velocidade no plano perp0ndicul~r ~ H

no tempo t ~ O t enquanto CJ..ue r é simplesmente a f[:>,se

inicial desta grandez~.

A solução rigorosa 'do problema, ou soja considerando

El( t) e

E2(t) corresponde ao campo elétrico El(t) com frcqucncia

.7T- úJ1.

(
.L

)
fj~ f. f " +-

)
r I I 7 o, i t

'

)v; Il -::.-~ (0$Wl - CO$lI)c)
/

:-- -I- f + Li. 1.€i'í(4i' + Y
"'

~ m. -ú.i- úJL ut +á/:J

E2(t) , é fhcilmento obtida quando so observ~ que

. Daí, a soluç~o complota seria da forma

(1-13)

e uma expressQo semelhante para Vy(t). Como na maior p~rte

dL~Sexperiências c"serem oonsidere.das 4j""~, o segundo tênuo
dentro do colcnete pode ser desprezado de acôrdo com a hip6tese

inicial.

As soluções c.té o.quí obtidas, e represe11.tD.dD.spelas

oQuações (1-11), (1-12) e (1-13), ~dmitem que : N'
Wj. r '4. . 1.e s"t;~S

condições, o efeito do CQmpo elétrico representa uma pcr'Cur-

bQção no movimento circul~r original, ou em outros têrmos,

o c~po e16trico altcrnQnte modula o movimento circular com

f ,..
uma 'reçtuenc~a. Wj. .



QUroldo 8. f'requt\ncia do CClIllJOc.l teI'"l1o.nte 6 igueJ. à

frequ~ncia ciclotr8nica do fon de massa ~, as soluções(1-11)

e (1-12) se convertem em

~ (tJ :::~ _E; t .(If I'! '4 i r v;.° 16" (w) + r)Lm..

~ fi) ::: 'j,~t 'os 14 i + <{' w,("! t-.y)

(1-14 )

A trajet6riado fon neste problema, ou mais prbjJriamente

o raio da trajet6ria curvi1inea, pode ser obtido simplesmente

a partir das expressões para Vx e
Vy na equação (1-3).

QUGlldo Ú)J.1r c.tt

ir=-~~ l '1~ (ÚJ-"'\

.J. VJt + V; :: (L Sen" ~ t+-oo Ir( 4t -~J) ~ ~

~- C E.

j

1~'n ~:t
!

me f.f:°1- -- . +:.J.
H '~-W1 ~

(1-15)

Quc.ndo ~ :- fL1ç ,

r' - ç~t 111 eu;.:
- 21-1 + ~H

(1-16 )

e o r~io da trajet6ria circular cresce linearmente com o tempo,

num movimento espiral.

Na condição de ressonância, (Wj:"t), e de acôrdo com

as eqUações (1-14) e (1-16), o ion ~ acelerado pelo C2~pO

e16trico altcrnante, e consequentemente a energia cinética do
...

íon aumentará com o tempo. Este acréscimo de energia cinética

pode ser estudado em t~rmos da potôncia absorvida pelo ion do

crumpo elétricoaltorn~te.

Potência

A4uJo< k(1: »1.r~> ~ rn<;}. f)
(1-17)



4 ~

A'~)= m <J-.(~) + ~ (~,. H)
)
> ~ 0<. v..~(~»

. \7.. »1.c i
(1-18 )

Os colchetes nas equações (1-17) e (1-18) indicam o

va20r médio de V. E;,( t) com rolaçGo ao tempo.

Desenvolvendo o produto escalar em têrmos da velocidade

do íon, obt~m-se

~i[/ .

>
1

A(~}... - <(0$'41 .f!I1t4 t ---1en tJ1tC4s'4;i /.- )~~ \~-%
(1-19 )

IE.2.

A(~) ~ ..~ o. <1en (úJ(+Ui)f>
t;;n(Ú/;.~)

(1-20)

Para calcular o valor médio com relação ao tempo

considera-se o comportamento da equação (1-20) n~1rointervalo
ft

de tempo definido. Esse intervL1~ode tempo pode ser escolhido

entre t:O e t :: 'L , ond c ~ representa o tempo que o íon

fica sob a influ~ncia do CMàpO elétrico. Daí então, calcula-se

a pot~ncia absorvida em flliÁçãoda frequência do campo a1ternante.

A(uJl)= 11E;,~- I J
r

fI!! (4t-/li) r 1t?! (w<.%~t dio

A(wj)== ~lf;
[
-1- cq;(t4-Wt) t ]4'm(t4-(t~)r (~-~)

(1-21)

A potência absorvida é de interesse em cortas a,1icações

da rossonancia cic~otr8nica de ions, o sua utilidade será

ilustrada postcrior.mente.



I.3 AJ!1;.9.t:!S.ãoq"uim~a dos "principias do cicl21!~

Os principias físico-matem~ticos estGbclecidos nQS

primeiras págü1aa desta tese constituem,os principias btsicos

do fu..~cionamentode um ciclotron, cujo uso & bem conhecido em

física nuclear. Porém, ôstes princípios que são u~ilizados

parI:'..E'.celerar proj~teis nucloares a al'GrtS velocidades, contêm

uma s~rie de possíveis aplicações para estudos qu~nicos.

Primeir~ente, êstes princípios poderiDm ser usados

y~a construir um espectrômctrode massQs, se Q substanci~ a

ser ~studada fôr pr~viL~ente ionizada, e [~n1is~da em seguida

em função da frequ~ncia oic1otrônica dos íons presentes.

Tal como foi estabelecido n~ equação (1-4), eéta frequência

depende inversamente da grnndoza m/q.

Em segundo lug~, êstes princípios podem ser US2~OS

como um ciclotron quimico pnra acelerar íons a energias defi-

nidas, e estudar reações qU~TIicasproduzidas por êstes íons em

função de suo. en(}rgJ.3. cin6tica translc~ci()nD.l.
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h h ,

ESP~CTROSCOPIA DE RESSONANCIA CICLO~RONICA DE IONS---' ' ~"--'~"-' '

II.1 Resumo hist6rico. '.----..---

A primeira aplicação química dos princípios expostos

no primeiro capitulo foi feita por Hipple, Sommcr e ThomQs3

na construção de um espoctrômctrode masaas chamado omog~tron.

O'método experimental consistia fundament~lmonte em produzir

:tons monovc.lentes :por bombardeio eletrônico num CE1.11lPOm:~~nético,

c ace1er~.-los seletivamente de acÔrdo com as Stl2.S nU1SI-3D.S por

meio de um osci1adorde radiofroqu8ncia variável, opergndo na

frequÔncia ciclotrOnica do íon se1ecion8~o.Os ions ~ce1er3dos

, em 6rbite espiral, do tipo ilustrado pela ecuação (1-16) eram

dctectQdos num coletar do íons coloc~do a. uma corte distancia

- ... A

da regiao de formaçao dos ions. Este método d~nonstrou ser

muito v~ntajosono que se refereà nlta sensibilidadedo ap~-

rÔlho pélI'a detectar íons em à~~.ix2. conccntrc.ção ne. :J,m.ostra

gasosa. Por6m, o poder de resolução do omegatron é gorGlmentc

Elui to inferior [\ou.trostipos de espectrômetros de m.assa.

Conseqüentemente, seu uso como espectrômctro de massas tem

sido rclativnll1cntolimi to..do. AIGlli"1B dos dctt:Ühes pr8.ticos do

oIDogQtron podem ser encontrados no livro de Kiser.4

Uma versão ~ais apruãornda dôste aparêlho foi construida

por 'llobschall, Graham e Malonc5, c_proveitando a potência

absQrvida do oscile.c1or de r.s.diofrecLuôncia ]?2.rc. dctGct2.I' os

:íons de massa m em ressonância. Um dos aspectos q~ú1icos

mais interessantes desta versão 6 o ccmpo relativ~nento longo

de permanôncia do íon na cela do espectr~tro7 possiDilit8~do

que os ions sofram uma s6rie de interações físicas c químicns



com. outras mol~culas presentes na cela. Os f.1.u-Gores USf'.r:~lD. o

apar~lho de ressonancia ciclotr8nica p~r~ o estudo dQS seções

de choQue para espalhamento entre íons e moléculas, a partir

da largura das lilihasde absorção.

Finalmente, em 1966 Ealdeschwieler e seus colQboradorcs

(referencias 6 a 8) desenvolverama técnica hoje chamadade
'.

espectroscopia de ressonância ciclotrÔnica de ions, ~ue serviu

para introduzir um método revolucionário no estudo das rQações

entre ions e mol~culas. As modificações introduzidas no m6todo

experimental fizeram com que o método ficasse muito scmlhc~to

às t6cnic~s do resson~cia magnétic[1..

As próximas partes dôste capitulo visam explicar a

parte instrumental da ROI, D.ssÍfficomo outros Gspectos físicos

de importância, não mencionados no primeiro capitulo mas neces-

sãrios para a compreensão dos result~dos oxperimentüis.

1;1.2 EST>cctr8metro--- .-

o cspoctrômetro de ressonnncia ciclotr8nica de íons

usado nesta tese é fundament~lmente o aparôlho produzido

pela Varinn Associates (Palo Alto, U.S.A.), sob o nome de

Syrotron. O espectrômetro 6 suficientemente versátil, podendo

ser modificado de acôrdo com as experiônciQs a serem reQli-

zadas.

A figura 2-1 apresenta um csq~ema geral do cspectrô-

metro usado, enquanto ~U8 a figura 2-2 descreve a cela em

detalhes. A cela do espe~trômotro usada nas oxporiôncias das

aminas t~ 2,54 em. do altura, 2,54 em. de largura e 12,7 cm.

1.J



,-
do comprimento. Ela se acha localizada entre os ~olos de um

eletrimã cnpaz de produzir campos m~6ticos entro o o

14.000 gauss. A cela está contida num tubo rctan~vtiar com

uma ontrada para a amostr~ gasosa, e lig~da n uma bomb~ i6n1ca

que mant6m a cela a uma pressão de

ralho não está sendo utilizado.

10-8 torre ~uando o apa-

.

A cela ilustr~da na figur~ 2-2 possue tr~s regiões

dQíinidas. Na pri~ü1ciraparte da cela (região fonte), o gás

~ submetidoa um bombardeio de e16trons omitidos por um fil~-

mento. A energia dos el6trons, assim como a intensidadeda

corrente cletr6nica são controlados de ~ôrdo com as exigênci~s

experimentais. A corrente de cinissão 6 gor~lmente rc~~lada

no máximo a 0,8 microamperes para m~tor um grau de ionizaç~o

relativamente baixo.

Os ions formados na primeira região da cela estão

sujeitosao c~po magnótico c aos campos elétricos const~tes

a?licadoenas pnredos. A voltagem ch~ada de aprisionamento

no esquema, 6 vc.r16.vel de o a. 2 volts, e .~em.por objetivo

principal repelir os ions positivos (ou neg~tivos se f~r o

caso) d~ região próxima às pc~edos latorais da. cela. Essa

voltagem faz com ~ue os ione positivos estejam concentrados

no meio da cela, enqu~to que os ions de sinD~ oposto soj~

recolhidos nas paredes.

A voltagem aplicad~ na pnrodo superior da prÍLleira

região, e identificada como voltagcm de arraste da rogião

fonte nos gráficos, é vari~vel entro o e 1 volt. Seu

objetivo rpinci~al 6 arrastar os íons para a segIDLdaregião

por meio de um movimento quê pode ser fàcilmontc explicado

pelas equações derivadas no primeiro capítulo, se o campo
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cl6trico altcrn~~te 6 substituido por unl ccmpo elétrico

con$t~tc- Os dotalhcs m~tcm~ticos s~o explicndos no itom II.3 ..

Na so~tnda regi~o de cela (r8gi~o ~alisndora), ~6m

das voltagens constnntcs a~lic~das nas pnrodes da cdla, os íons

estão sujeitos ~os efeitos de um oscilador de r~diofroquôncia.

O osci1ador de rndiofrcquôncia usado no cspectrômctro ó do
w

tipo usado em rcssonancia mngnóticn nuclear, muit~s vôzes

denomino.do como "oscilador mo.rgin~l a,9-11

A terceirn pnrte da celc. recolho os íons o mede a

corrente iônica.

A cola faz parte do circuito do oscilador como um

condensador. Conseqüentemente, uma absorçno de en~rgia por

parte dos íons dentro da cola se reflete no nível de oscilaç~o

do oscilQdor. Esta mudança no nível de oscilaç~o 6 detectada

e ampli:f'icada.

A amplificação dôstc fenÔmeno é muito maior se a

absorção de enDrgia 6 modulada o a detecção ó feita num

am~lificador de fase (lock-in amplifier ou phase sensitivo

detector).,Esta técnica é caraterística de tôdo,s as formas

cspectroscopia de radiofrequência.12

Os espectros de ressonância ciclotrônicQ dGst~ toso

for~ obtidos modulando o campo mQgnético com uma frequôncia

de 38 Hz, usando-se esta froquência como referência no ampli-

ficador de fase (Princoton Applied Research, modôloJE-5).

No esquema do espectrômetro, existo a possibilidade do modular

a voltagem de arraste, mas esta alternativa não foi usada.

Algumas expori~ncias recentes têm. demonstrndo a possibili.c1flde

de modulação da energia eletrônical), e ainda moà111r>l]no do.

corrente de emissão do filDEcnto.14

,~



Os espectros forru~rcgistr~dos mantondo n froquÔncia

do osoilr.dcrUmc.rgina.lu fixnda em 153,6 kHz, e, varrendo o

c~po megn6tico. A frequênci~ escolhida como fixa é tal que

a massa do íon monovalente observc~o num espectro corresponde

a. H/IOO , onde H é o c~po m~gnético em g~uss.

Um espectro t!pico de ressonância ciclotr8nic~ é
..

,.

apresentado na figurP. 2-3. Este espectro obtido com modulação

do campo m~~ético, dá origem à observ~ção na registradora

da primeira derivada da linha de absorção. Os motivos que

levam ao registro da primeira derivada, assim como as cara-

teristicas desta linha em função da modulação são discutidos

no livro de Poole.15

Um segundo oscilador convencional de radiofrequ~ncia

é ligado na parede inferior da segunda região da cela. Êste

oscilador é utilizado nas experiências de resson~cia dupla,

e para ~sse fim foi empregado tunosciladorHcwlott-Packard,

mod~lo 65lD, de frequ~ncia vari~vcl. Êste segundo oscilador

pode ser acionado de forma continua, ou pulsado periodicamente

na voltagem de saída. Bsta pulsação constitui mais uma técnica

de mod'Ulaç 8.0.

11.3 Considerações práticas_~Ôbreo ~l~~nt~ dos íOE_~~

cela do espe~trômetro

As equações deriv~das no prúleiro capítulo considerar~

a situação ideal de um íon isolado num crumpomagnético, e

submetido a um campo de radiofrequência.Porém, os detalhes

~ráticos da construção da cela, apresentam situações mais

complicadas do que as até Qquí consideradas.

16
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( a) VOLTAru~1 DE APRISIONM!ffiNTO

Embora seja fácil compreender qualitntivrunantc a

função do potenQial aplicado nas paredes lateraia da oela,

5sse potencial produz alterações no movimento do 1on. A pre-

sença dêste campo elétrico tem sido analisada por Andersl6

e ~eauchamp.l7 A conclusão mais import2nte dôstes estudos

foi a comprovação de uma oscilação lateral dos íons repelidos

""

devido a um poço de potencial no meio da cela. A a~:Üica9ão

desta oscilaçno lateral para auxiliar certos estudos tem

constituido uma extensão muito elegp~te da RCI.18~19

Esta oscilação lateral do íon afeta a frequ~ncia o1c10-

trônica efetiva dO movimento. Conscqüentementc~o campo magné-

tico necessário para observar a ressonância de um certo íon

de~ende da voltagem de aprisionamento.

De acÔrdo com os cálculos de Beauchampl7

(
2 ll

/

,

)

Y2.

c.otf = .U{ - 4~ "T m di,

( 2-1)

onde ~, -- frequÔncia ciclotrOnica do íon

VT -- voltagem de aprisionamento

d -- dist~cia entre as paredes l~terais.

A condição tc.{ ,» 4 q'yrlmd 2 é sempre satisfeitanas

experências.

(b) VOLTAGJ~:1 DE A.1.1RASrE

A função da voltagem de arraste pode ser compreendida

matcmàticamente resolvendo a equação diferencial al)rOj)riada.

Para estudar isolad~ente os efeitos desta volta~em, os outros

campos elétricos (aprisionamento o radiofrcquência) são ignorados.

lA



Nessa coudições9 o movimento do íon dentro da oela fica

representado pela c~uaçQo (2-2)

?11. <i~ fi ~" ~

df==- c( (fy; H) + ~ ~
(2-2)

Deve-se lembrar que EA na região fonte dos íons, e EA

na região de detecção SQO controlados independentemente.

Dai, cada região estaria caraterizada por uma eQuação (2-2)

'"

diferente, dependendo do valor de EA"

Se o sistema de coordenadas definido na figura 1-1

fÔr adotado, o campo elétrico EA terá sua componente na
- ~ -

direçao do votor unitário j . Desenvolvendo a equaçao (2-2)

em suas componentes, obtém-se

dI/; ,r (li- - v~ _.~dt -
"li;; f C
:.:4-:: - '& ú.i .,/-- J-~

dt . ~ A

Diferenci8~do a 9rimeira equação com relação ao tempo, e

(2-3)

substituindo dvyldt por seu valor na segunda equação, tem-se

J2ifx t ~'V, r
df 2. :: -~ úJ, VX + -;;- c:fJ,

( 2-4 )

A solução da equação (2-4) é s~~plesmente

o L t ) !l~
'IX -: ~ <:os tl.U, . + y «f---

Ú)çnt
,

( 2-5 )

ou substituindo ~(;

v,;,. u: CClS{""t+y) 4- HF..

~ ~ v1 ~fn (w,t +r)

( 2-6 )

... ~ ...



com y represcntando a defasagem ela velocidade com relação
ao sistema de coordena.d<:'.s adotado no t::- O.

NCEr~a orien1ia.çÔ:p ge cnm.po magn~tico e elétrico o~l?e+,.,.'< '" ' ' , , ,

va-se que a valoc1d~de do íon tem uma componente nct~ na

direç ão x , dada p010 seg~U1do tôrmo da express~o de Vx."
Esse t6r.mo~ode ser i~entificado como a velocidade de arraste,

e seu valor tfpico será da ordem de 103 em! seg.

'.o

A reprcsen1iação g;rá:f'ica do rnovimento periódico derive.do

destas qquações ~ ilustrada na figu~a 2-4. (Ver também Reis.

19 e 2Q).

Figura 2-4

Uma consequ8ncia inlportante dos campos elétricos

analisados nas partes (a) e (b) dôste {tem, é que qu~~do o

~ efeito combinado dos dois é considerado, chega-se a um ccmpo

potencial complicado. A presença dêssc potencial complicado"

cria incertezas na avaliação de certas grandezas cinéticas,

e constitui indiscut~velmente uma limitação no método da

RCI na aplicação quantitativa a problemas cinéticos.

( c) :8FBITO DOS CHOQUES DOS :tONS COM MOL~CULAS Nb'U'rRAS

A absorção de energia observada experimentalmente

~ devido a um conjunto de íons com uma certa distribuição

estatística de suas propriedades da transporte. Essa distri-

1:n1iç:;c ::Jta.tisGica será afetada pelos choques dos iona com

outras partículas.

- 20



Um tratru~ento estatístico deste efeito foi considor~do

:po.raum conjunto de elétrons por Kelly, Nare;el1C'.ue Drovm21

usando Q o~uação de transDorte de TIoltznann. Para o caso da

interação de íons com moléculas noutras, BeD.uch8J1lpdesenvolveu

o. e~uo.ção de Boltzmann, e os resultados teóricos foram veri-

f
.

d
.

t í ~ -'- 221ca os exper~en 2~enve.

Como aquí só interossa ilustrar o efeito goral sBbre

ltm conjunto de íons na cola, o modôlo escolhido pode ser o

mais sllaples possível. Assim, OB lugar do considerar a eq~ação

de Boltznann, vru~os considerar o s~~ples caso de unI número

+n de íons de massa m e velocidado média <. v) , intero.gindo

com UlI1 número N elemolóculas neutrss, (N» n+). Esta interação

vai se manifestar na cela como cho~ues entro estas duas espécies,

já que o :íon perüOllece no. cela U.JntGInpo rel8.:Giv8111entelongo

em relaç~o à fre~uônciD.média do colisões. O tipo de interação

considerada vai ser restringido a troca de energia translacional

entre íons e moléculas neutras, desprozando então as possibi-

lidades de choques inelQsticos, re~ções quÍI:licasou troca de

carga ontre íon e molécv~a neutra.

Com as restricções impostas no par~grafo ~t8rior,

devamos nos preocupar com a situação na qual êstGS choques

são de im.portQncia. 2stes choques interrompem o movimento

periódico do íon na cela do eSl1octrBmetro, e portanto afetam

as e~uações cOl1sidoradas nas partes (a) e (b) doste ítem

assim como a equação considerc.dano ítem 1.3 . Êste último

caso vai ser considerado isoladmllente, ignorando (a) e (o),

por~ue o que interessa é a influencia dos choques elásticos

no processo de c.bsorçaode energia de radiofrequônciG.

21



A equa.ção de movimento de "Wllíon :'Imédio" (:íon com

propriedQdes de transporte correspondentes à médin estatís-

tica delas)na presençade "Wllcampo m8~6tico, e um CcrlpO

el6trico de radiofrequência, será semelhante G equação (1-5),

com a adição de um têrmo responsável pelos cho~les. Se consi-

doramos a situação na qual o íon está em ressonância ou quase

em resson5.ncia «(~ -::J..~ ), a.s colisões sorvirê.:o para relaxar

o excesso de energia translacional do íon, absorvida da fon~c

da radiofrcquência. Sob essas condições, a equação (2-7)

.8

deve ser considerada como uma equação fenomono16gica.

J(iJ.) 9f ~ -\
)

~
tt)

~

m di -:. c\<tr) xA -#-~1:.~ - ~ m (<.r)
(2-7)

o \11timo tôrmo aparece como um têrmo de DJ1lort:Jcimento na

equação de movimento, e so refere à transferência de momento

linear para as mo16culas neutras com uma eficiência ~ '

definida sem muito rigor como frequência m6dia de colisão

el~stica entre íon e molécula.

Esta equação pode ser desdobrada de maneira similar

àquela empregada para resolver as equações (1-8).

d {v-)" 'i E;, i
dI' = ~ lInllJt. + Gr{(v-)~ - ~ (\1»)(

d<.\i1)'4- ~t. C-«J f -f4 <.1)") - '4! (v):
dI. - z;;: 'IV~ ) '} ~

A solução destas equações diferenciais acopladas 6
E. '1

<\J)~ == .~ o ~ L ,.L(t4 -~}C45lÃJli + ~ 4in ~ 1)M ~ ~(~-~)

~ .
<\7")~ L t ~ ['1:.('bs~t -- ('4. -wJ)-1~Yi-~fl

4 ll?'l. )lt 1l~ ..t.ti.y ...

Estas expressões i~1oram as condiçõos iniciais devido à

( 2-8 )

( 2-9 )

situação particular na qual a equação (2-8) é ~plictvol.

22



Outrossim, as soluções (2"-9) se referemD. um tempo t ».1. ,
~

de maneira que as múltiplas colisões fazem com que os fons

não sejam afetados pelas condições iniciais.

Conhecendo estas soluções, calcula-se a p'ot~ncia

absorvida por um conjunto de n+ íons atr~v6s das equações

(1-J.7) c (1-18)

A(~) '::: ~It+< <\I'~~4tn(IJJi ~ (\1"~t CC'J4IjL >

Como a potência absorvida :L."'1.teressa56 quando ~:11!.4l '

o t~rmo multiplicado por ~ será a componente de importânoia

na expressão de velocidade, enquanto que Q outro tQrmo pQde

ser desprezado. Nessa condições

A(~)"" ~~(~t4m R (2-10 )

A conolusão dê5te tratamento é Que sob condições nas

quais a equação (2-7) 6 válida, a linha de absorção do espectro

de rcssonâcia ciclotrônica terá uma forma Lorentziana, cara-

ter!stica de outros tipos de ospectroscopia (ressonância

magnét1ca e elétrica). Observa-se ~ue a partir da largura

da linha de absorção seria possivol calcul~r a fr~uência

m6dia de colisão elástica, se êste fôsse o único processo

de in1;er~ção cn1;:re -{I")"'~ ~ rnl"lJAculas.

Um tratamen~o mais ~igo»oso e mais gcra1, incorporando

ou~os possíveisprocossosentreions e mol~culas,6 dctalhado

no trabalhode Bonuch~p.22
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11.4 ;g:.:tq.tto do resf3.on2nc i.::1..§.~-~.2_<l9-Q.-'Olamonto doJs 11!,oviRontos

entre íons-----

. o espectro de massas obtido com o aparôlho do rossonân-

cio. ciclotrônica apresenta om geral uma série de picos do

absorção, D.medida que o campo magnótico ó varrido. Êsses picos

correspondem a ions de massa diferente como se obsorvana

figura 2-3.

Os íons detectados no espoctrômetrosão produzidos por

diferentes processos: 1) ionização direta da mostra gasosa

pelos elétrons, 2) fr~nentação dos íons pri~U1ários produzidos

com excesso de energia interna, o 3) reação do um íon primário

com uma molócula neutra para produzir um íon secundário, e

processos similares devido a íons secill1d~rios.

Considere-se o caso de uma reação entre íon 1~ e uma

molécula neutra A parG produzir um outro íon J+ .
I+ + A + J+ + B

o movimento dos íons I+ e J+ na cela do espectrômetro

pode ser representado pelas equações (2-11), se as voltngens

constantes das paredes são desprezadas

iffl2::;;~ Sf11UI,,tr + ~ q),,~, + t6:",108 do ",mortocmonto

J;P";- \;s,>!47 -!- l<iJ> " ,) 4- ~O8 do amort"oimonto

Se o campo magnótico fôr ajustado de tal maneira que

o :íonJ+ estejaem ressonância (41ft"úIj ), o efeito do campo

elétrico será desprezívelpara o íon 1+ do acôrdocom as

equaçõos (1-11) e (1-12). Assim, a tr~jct6ria do íon 1+

será pràticamontc circular, enquanto que a trajetória do íon

24
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J+ o a pot~ncia por ~l~ absorvida cstarão reproscnt~dos pelas

equações dcriv~das na parte anterio~. Como 1+ c + -J cst~o

ligadospor uma reação qufmica, ns suas equações de movimento

cst~rão acopladas atrav6s do tô~o de amortecimentoquo leva

em consideração a interrupção dd,ndvimcnto de 1+ com G

conseqÜente formação dó J+. I~-ho implica em.que Uma mb.dança

em <vjJ afotará (v j) , so á constante.de velócidadc da

reação depender da velocidade do íôn rcagcnte.
~

Experimentalmente, a velocidade do íon I+ pode ser

mudada com ajuda de um segundo oscilhdor de radio~roquência

sintonizado na frequÔnêia eiclotrônica do íon

o espectro do ressonância ciclotr8hicn do íon

1+. Assim,

J+ obtido dom

um.campo mugn.6tico H e frcqu6ncia do oscilador marginal tttt

6 porturbado pela presenQa do sC~1do oscilador de frcquônc1a

(4J . tAJ. -::. t!.
2. ~ ...,.,

(,

que 6 ligado na parede inferior da cela. (Ver figura 2-2).

E~ta técnica dG rcssón~cia dupl~ 6 muito especifica

para indicar a relação entre íons observados no espoctro.

Isto permito então idcn~ificar quais sno os íons precursores

de um !on em particular, um aspecto (lua precisaser postulado
,.

em espec~ros de massa comuns. Este m6todo permite osenciaLmentc

constru.ir a árvore gonea16gica de um ion.

25
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CAPT.eULO---- 111

~,

..

-.1

ESTUD~E!l.SICIDADp. RELA1IVA DAS A1.~I.NAS
~
.
t

III.l .!!lirodução
~
..

Os trabalhos recentes de Braunlan o Blair23,24 sôbre

a acidez relativa do compostos orgânicos a pa.rtir dos dados

obtidos por rcsson&ncia cielotr6nica de fons, ostimularrum

o estudo da basieidade rolativ~ das aLlinas na f['>so gasosa.

Êstc tipo de problema 6 fundamental por t0r relação direta com

os conceitos mais tradicionais da qufmiea, 0 por tratar do uma

das propriedadcsmais fascinantos dos compostos qufmicos.25,26

Lbgicrumcnto, o.dpterminação das propriedades relatadas

nesta tese tem sido objeto de múltiplas pesquisas atrav6s dos

nnos. Os resultados dessas pesquisas podem ser encontrados em

tabelas convcnientos27, resumidas nos valores da constante de

dissociação em soluções aquosas. P~r6m, qualquer estudo na

fase liquida 6 limitado pelo simples fato de que a propriedade

de acidezou de basieidade de um composto está intimamente

ligadaao meio no qU2~ essa propriedadeé determinada. Assim,

os resultados tabelados na Ref. 27 dependem impllcit~mente

da solvatação do composto c dos íons dissociados na fase

liquida. Êstcs efeitos de solvatação são indiscutlvclmcnta

de muita import~cia, porque na realidade muitas vêzes interessa

a propricdQde de basicidade em detorminado moio no ~ual uma

reação ou um fenômeno estão sondo observados. Entrementes,

8stes efeitos de SOlvo.tc~çãocriam dú.vidassôbre 8.S propriedades

intrínsecas de basicidade, e a relação entre estrutura molecular

e comportamento químico.
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A familio. das ~linas Ó p~rticulQTIüGnto intoroS30~te

já Clue existo uma gr['~de vc.riGd-~de dGlas antre as mnis

simples, incluindo as primárias, secundárias e torciárias.

Seu estudo permite avaliar os efeitos de grupos al qy..ilc,loco.-

lisados porto do centro responsável p01a bQsicidade das ruminas.

Alguns estudos prcliminc.ros desta nc.turcza, ~br['~gindo

as cJllinc>s e oU"Gros compostos na fase gasoso., forc.m rco.lizo.dos

por Munson28 fazendo uso de cspectrometria de massas. Embora,

os resultados de Munson sejam confinnados pelas ostudos o.1're-

sentados n~sto trabo.lho, assim como pelas medidas de Brawnan

e Blair24, a interpretação desses resultados prelliüinarcs está

baseada em argtunentos limitedos.

111.2 Carateristico. ge:r:.o.ldo~.s_s'p'ec,tros._~..Ql ft.~~~=h.~

o espectro de ressonância cielotrônica simples das

~inc.s aliftticas 6 semelhante aos espectros de massas carate-

rizados por Gohlke o Me Lafferty.29 As intensidades relativas

dos picos diferem daquelas do o.rtigomencionado, devido às

cc.rnteristicas do espeetrômetro, o sobretudo pela presença

do picos atribuídos a produtos de roações entre lons pr~TIários

e mo16culas neutras.

A figura 3-1 ilustra o espectro de resson~1eia ciclo-

trôllicc. de
(CR 3) 3C-NH2 registrado a uma. pressão de 10-5 torro

c a tun~ energia eletrônica nomin~l do ~6 oVo Os picos mais

27
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proeminentes neste espectro corra9Pondem a

m/q 41
+

C3R5

m/q 58
( CR 3) 2CT'"fH2 +

m/Cl 74 (CR3) 3Crll13+
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Os dois primoiros :íons correSljonc1eTilo,os picos olJser- ,,'

vados com maior intcnsidade no espectro do massO,s de
(CH3)3CNH2-

o t~rceiro ion, de massO, 74, deve SOl" o produto fonnO,do ~or

uma reação na cela do espectrômotro entre um íon primnrio

e uma mol(~cuJ.o' neutra-

Os GS1)(~ctros do outrCts 2J11ino'oapresentam. cc~rntorístic8.s

semolhQl1tcs às observO,dO,sneste caso? com picos dovido a íons

secund~rios- Os picos correspondentes às espécies protonadas,

como Ct,quclarepresento'da pelo íon de massa 74, s~o po'rticulnr-

monte interessantes, j~ que a formação dessas espécies dependo

da propriedade tarmodinrumico'chamado, c~ini~~~~~~t~E_~~30,

definida pelo'equação (3-1).

M + +H ? r,m+
(3-1 )

A . P. (1) -:. 8 Rf0:1) + 6 Rf (H+) + A Hf ( 1\'11+)

Estn o'finidade protônica, c!'ssociadacom o efeito de entropio'

para a reação (3-1), contribui para a basicidadc da mo16cu.laM.

Estes íons protonados apresent~l um aspecto muito inte-

(!;; ressc.nte no espectro de RCI de uma mistura aproximo'damente

equ~lolo'r de duas aminas. Isto ó ilustrado no, figuro' 3-2

para o espectro de uma mistura de
CH3NH2

e C2H5NH2- PtlrO,

cada uma das ominas, detectam-se o íon molecular de maSSG M,

assim como os íons de massa M-:-l, e ~t~. Os íons protonGdos

das aminas são íons secundários, Qe ~côrdo aos argrunentos

ilustrados nos parágrafos anterioros. O mecanismo de formação

dôstes íons protonados não 6 de interesse imediato- Porém,

independentemente da origem QGsses íons, as formas protonadas

esto'rõ'o ligado's lJolareação química (3-2), se houvor colisões

tont~ldo ostaoelecer e~uilíorio qu~nico.
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+
CH]NH]

+
C2H5NH2

oJ>,,---- CH3HH2
+ --- i-

C H e:;}j..J 32 ./ (3-2)

A reação quLtiic~ (3-2) não pretendo isol~r ôste único

processo dos íons protonudos; s6 ustaboleco um~ possível comuni-

caçã.o entre as dno.s ::minc.s protono.do.s ~través à.8.tro.nsf 0rôncio.

do um pr6ton. A direção preforoncio.l do equilíbrio não G

especificado. porque desconh'JCCTJ.-se o. priori os dad.os teI!tiodi-

nâmicos da reação, e porque Ó ospectro não reflete necosshri~-

monte uma. condiçQo de equilíbrio osto.tistico entro rongentes

e produtos para o. reação postulada. Embor~ as oon8t~tos de

velocidade paro. ôste tipo de reação sej~ muito Q,ltas,o núme-

ro do colisões hs pressões ostudado.s (10-5 torr.) não GOIanto

essa condiçêo do oquilíbrio.

A ocorrência da roo.ção (3-2) na colo. podo ser teotQd~

~or meio do método do resson~cia dupla. O íon C2H5ITH3+
os-l:;o.-

rQ em ressontncia quando o osciladormarginal fôr fixado numo.

frcqu6ncia ~1~ 153,6 ~!z e o arunpomc.gnóticoem 4600 güuss.

Se concomitante com esta observaçêo, o segundo osc1lo.dorfôr

varrido na roginoda frequêncic. ciclotrônico. de CII3NH3+ para

um COl!lpOm2.gnático de 4600 gcmss,

M(c2H5mI3 +)
4J. -=- Lu1.=

M(CH3HH3+)
220,5 kHz

ser~ possívcl determinar de Qcôrdo com os princípios estabe-

lecidos no segundo capítulo, 80 Og dois íons proton~d08 0stão

ligados entro si por uma roação qufmica.

Na figura 3-3, o espectro do rcssonfu1cic.duplc. Ó ilü.~ ~~ :,-<

do paro. o íon C2H5NH3+. Êste ospectro foi obtido modu1c.ndo

8. ill1lplitudo do segundo campo do r~'.diofreQ.uôncio.,E( f~)<), QO.'..
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mosmo tempo quo ôlo Ó vCl,rric1o n2. rogio,o dos íons c1orivC\,dos

do CH3NH2. :t~sto ospoctro rovol2. ofotivml1en to (tUO CH3rnr5 est6

lig~do ~ C2H5NH3+ ~travós do. roação postulsdao D~ mosmo. ffiGneira9

o ospectro indico. do que os íons CH2NH2+ e CH3NH2+ contri-

buem tambóm pare:, fOr.il1o.ção de C2H5HH3+ ~trcwós do rO<::1çõos (luí-

I

I~

"~,,

-I

...~I

micas.

Êstes resultados garsntem então que as equaçõos de movi-
+ +-

mento de CH3N113 o C2H5NH3 esto..o acoplo..dc"s. Alóm disso

6 do intorôsse conhecer os do.dos tormodinfuüicos dosta reação?

j1 que 012. representa a competição de dugs omin~s po.ro. com o

ljr6tol'l? e portanto capaz de esto.belecer a bc,sicid(',de roL-"tivo,

do.s duas ~linas em discussão.

, Os espectros de ressonruLcia simples em função da pressão

constituiriam em principio as bases de um mótodo qualitativo

J?2.ra obtier inforl11o..çõ,o sô.bre a basicidade relQtiva das duo,s

8lTlinas. A intensidade dos íons corres]Jondel1.tos indico.ria nôsse

Co.so qual dôsses íons fOrl11o.dos ó favorocido tonl1odinfunicQ~monte.

~ste tipo de argumento ó semelho.nte 0..0 usado por ~1unson.28

Poróm? osta linha de ponsOlllcmto prossupõe misturas gasosas

eCluimolaros, o.usôncic.. do lJombeio prefi::rencicl na cel8.? o oÇLui-

librio estatístico interno. Estas suposições podem ser p~rticu-

lanüento critico.sno caso do roaçõos no..sÇLuais a enorgio. livre

da reação é muito pequena? como no caso considerado.

A interpretação dos dados torffiodincrüicos da reação (3-3),

assim como tambóm o de outras semelhantes, G basead8. neste

trabalho? no sinal do ospectro de ressont\ncin dupla. Porém,

ôsses argumentos dependem de certos aspectos das reaçõos entre

íons e moléculas neutras na fase gasosa.
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111.3 ,Çonsideraç ões sÔbre as reaç9_~ ent~~._:f.?~2::'121..?_9-1Z-:.~?:.§.
":1a J:'~' se !Y0é"<0 c:!'?
=-";--~ ~~'?- _'?.~.:

A reaçõ,o (3-2) constitui mn caso típico d.e U11lareação

entre íon e mol~cula neutra na fase gasosa. Êste tipo de reações,

cujos estudos for2J.~ iniciados na década de 19507 carateriz~n-se

lJOr uma constante de velocidade muito alt8, (d8. ordcEl de 1011

l -I 1 -1
)

'" . d
.

d t
. ...

mo seg, e a aUsenCl8. e uma encrgl8.. e a lvaçao para
. é . 31- 34o processo Cln tlCO.

'"

. A ....

Os aspectos purmnente dln~liicos destas rer~oes podem

ser interpretados com o já clássico modêlo de GioQmousis e

Stevenson.35 Neste modêlo, a reação de CH}TI-I3+ e c2E5:r:m2
é visu.alizada em têrmos dc,s trajetórias clássicas para colisão

bimolecular sob a influêncii.l de um potoncial de atração. Na

figura 3-4, a molécula de C2H5NH2 é identificada como U111

ponto fixo, TI, enQuanto que o íon, A+ , aproxima-se com uma

velocidade relativa v e com Ulll "parfunetro de impilctoll ini-

c i 8,1 b .
A,+ ....

I, .,,,I "
t ....

b t '...r-
I '
. "',
t ~... B

Figura 3-4

o potencial de interação introduzido no problema é aquêle entre

UIíla carga .CJ. e U111a molécula polarizável
~"

D .

( tJ:~;,.V f~-- -
-- Z'(4

(3-3)
:'1

O( --- :?olarizabilidade de B 'I

li'
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A -
Este simI;Üos potencial 11.80 levE', en conta a }')ossí"\rol existência

de um momento dipolar permQl1.entc na mOlécula, ou os tGrfiOS do

potencial de Lonnard-Jones. A trajetória de A+ sor8 [.ü te 1"0..da

pelo potencial de atração, de tal maneira que para parômetros

de irIl};:1C-:.Ctosiniciaís l11onores do que DIil vnlor critic o, bo '
o :íon A+ entrará em órbita espiral de rcdo decrescente ao

redor de TI. A trajetória do A+ chog[1,rá a pf.1.sSo.r pelo cOIltro

de TI, se UI.rJ.l)otoncial elo ropulsc-o (do tipo 1"-12 por OXOffil"Üo)

não fôr adicionado ao problema. ftste valor critico, do b pode

ser determino.do, ~lalisando detalhadamente o problema mocênico.36

~ =(~-~" cI..

)
Y4

)J.. if2

( 3-4-)

(p --- massa reduzida dos reagentes)

Se cada colisão caraterizada por wn par&metro de bn-

l")o,cto menor que bo 6 capaz de produzir 1.U118.reação qui.mica,

a secção de choque para o processo será~

(/' (!f)-=;; 7Th.' - ~1r I ~1~)
v~

~ u:- l ;z- (3-5)

(Esta fónnula será válida só para reações exotérmicas onde

a energia ele ativação é considernc1a nula. Pc:,ra :procossos

ondot6rmicos, a própria endotermicido.derOlJresentario. 2" energi2

ele ativação).

Dai, calcula-se a constante elo volocido.do d2 reação

química por meio da equação (3-6), (ver referência 37) 111

1::;;.V'<T ( 3-6 )
.

~

~'IIIII

35
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III

111

P~ra O modêlo om quostão,
.,.,

Y2.

'- := lTr<4-(jZ)
(3-7) '.

t

I

ES.GOS concoi tos simples lJroduzem resultados q.ui.-llitc.tivos

aIto.mente satisfat6rios para reações exotérmicc.s. Assim,

a oquc.ção (3-7) prediz corrctmnente a ordem de grandeza da

constru1te do velocidade, c demonstra que k indolJcncle da

temperatura. LQ~mentàvelmonto, a constante de velocidade do

modêlo de Giouwousis e Stevonson independe da velocidade relativa

das partículas, em desacôrdo com resultados experimentais.

Uma interprotaçGo quantitativa dos resultados experimentais

em f1L~ção desta teoria nem sempre ó possível, devido às sh~pli-

ficaçõcs conccituais do modôlo, e sobrotudo do potencial do

intoração. As limitações dêste tratamento };)é."r2.os det~lhos

obtidos J?elos mótodos cxpoliúl\.mtais mais caprichados, assim

como ootudos sôbrc a variação da constante k com D..cmorgi~

translacianal fazeEJ.parte da excolcnte mOY1ogrnfia pulJlico.à.8.

3°
pela American Chemical Society. o

Conclui-se destas eonsidero.ções, que p~~rc'..fins 1")r6ticos

o como boa aproximação, as secções do choque calculadas para

colisões ílíntimasil (ClcLuelas com b <...b ) corrosponc1eEl hso
~ ~,

secçaes de choque para roaçoes exotormicas.

111.4 Significado ci~ót~_2.._§.p.. eX22..~iôncia de reê_sonfuJ.ci_~

ciclotrônica.. .

Dcauchamp c Butril139 ~nalisarcm a cinótica de UITfiíon

1111

, , .

cJ.

. í d'. b cJ.
' ~ ,

J?r~mar~o lJara pro J.lz~r UITll011 secun C,TlO 80 2,8 con llÇOOS CLO
,il,

'I

, ~ A . . A. .

ooservaçao do espectro de ressonanC1d clclotronlca slmples
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o dupla. O f~to da reação (3-2) envolver íons secundsrios

como roa.gentes s6 ~Ü tere.. [.~ nome>.l1cl:',tura do problC)}1lC1.o

Os íons
C2H5NH3+ dotectados pelo oscilGdormarginal

sQ.o devidos a uma sório de procossos químicos rosl')ons2,vcis

pola sua fonaaçQo. ProsruTIe-se que todos ôstos procossos

í ::\ . ,-, . ."" ,
ocorrom ao n vel úa enorgla ~0rnllca.,mas as rostrlçoes sooro

esta hip6tose serão discutidas mais adiante. Qucmdo um dos íons.

responsáveis pela formação do C~{5NH3 + <5 L",-colore,do~}or WJ.1

segundo C8Jl1pOdo radiofrequência, E2 (<.u.t) (11.20 comunclir com

o E2 do pri~meirocapí~~lo), equivale a dizer que o íon inci-
- ;-. ,...

( )dente, CH3NH3 no CO,so da reaçao 3-2, r'J8ge com C2H5NH2

com uma onegia cinótica maior do que a energia têTIaica.Ass~n,

a onorgia cinótica translacional do íon roagente na exporiôncia

de resson3,l1cic~ dupla, limitL"1.dapor colisõos eléÍs"bicas que

dis:sipom essa energia em excosso (ver 11. 3c c (2-10)), poc10

ser derivada a partir da oxpressão de A( w~ ).

~
S:~NHi= ~ "'T + [(rn+M)A(~Vz\11'>1",+]

( 3-8 )

In: ---
massa do CH3NH3+

massa da molócula responsável pela colisão dissipante.

m ---

Quando W, ::: W ( CH}TI-I3+ )

f;;H.iN/./; ~ t KT + [q'0.4(hI+ M)/g v' m'J
( 3-9 )

Conseqüentemente, so ~~ coincidir com a frequência

ciclotrônicado íon CH3NH3+' o processocinéticodo fonuação
do

C2H5Nli3 +
a po-rtir dos roagentos j 6. moncionudos [)crá aI te-

rado, se o lJrocesso depender de, energi:J,trm1.slz1Cional (to íon

roo.gonte.Como foi mencionado no ítem 11103, o o. d08~~)oito do
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Clue Do tooria de Gioum.ousis o stovensol1. prediz, :~s constc..ntes

de velocidade destas rec..çõoG depondem de.. ol1.orgio. tr211.s1c~cion[Ü.

A experiência de ressonfulci~ dupln, cujos rosulto.dos

específicos foram mostrados n~ figura 3-3, 6 realizada modulando

a 38 Hz a voltagem de saída do oscilc.dor do frequêncio. 6Vl'

entre E:::O e :s =E2. Isto implica e111que !IUBC'.netade do ciclo

de modul:J.ç~o, alguns íons
+

C2H5liH3 est~o sondo formados por
~

por CH3~m3+ com enorgia tr~sl:J.cional igual :J. 3/2 kT, enCluc.nto

Que na outra metade do ciclo est~o sendo formados ~or íons

com energia ci1'16tico. detdo. pola equaçGo (3-9). (I,embrc..r que

\I :» 35 Hz). Se o detector de fe..se f6r O-:ru.stc.do com rolC1ção

2. froquência de module.çã.o do oscilo..dor (.Vi;, o si1'12.1 registro.do

serQ de intensidade AI, definido em lli1id:J.des ~rbitr~ri~s

pela equação (3-10).

l::. I = I:an IRS ( 3-10 )

{

IRS -- intensidade da absorção do energiG por pnrte dos íons

C2H5NH3+ na experiência de ressonsllcio. simples ~ qu~::ndo

os íons rec.gentes ostD.O ec.rc..torizn.dos por umc~ onc.,rgiD.

t6nn.ic 8..

IRD -- intonsiclz:.do do. absorçõ'o do onorgia lJor lX'.rt;] elos íons

C2H5NH3+' <1u~do simultâ.l1eo.mento os íons CH3NE3+ sc..o

o.celerados o possuem onorgi:1. trc~_1s1Qcion['cl o..cim['~ da

energia t6rmico..

:GstC'~s intensido.des indivicluais sc.o dirotomento propor-

ciono.is 0.0 número de íons que c,bsorvo onergio. do oscil['.dor
"-

primúrio. Este ~úmero de íons prosente no. colo. deponde de

uma s6rie do processos cinóticos e suas constantes de volocid~de

correspondentes. Gomo o.. diferenço.. do intonsido..de ropre8ontf,dQ
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pela equaçSo (3-10)9 reflete s6 2 mudc:nça do procesoo (3-2)

o do sua constc.nto do velocidc.de9 obtóD-SO

I oc: ( kl1D - kRS) (3-11 )

Como 2S experiôncias de ressonê~cio. dupla S20 reoli-

zadas ~ campos elétricos fracos (E2 mtxlluo rv091 V/em), a

onorgic. cinóticc. do CH3NH3 +. será. apenas ligeiri:'111onteC'"umen-

tc.dacom relação c. 3/2 kT. Qu~mdo E2 fôr suficientemente

frc.co de tcl m~eiro. que

'1~F/'(m+M)(I 1 ~ T
Ol Z '2-
Çi')' m

(3-12)

a constc~te de velocidc.de,kRD ' poderG ser expressa por wna

série de Taylor.

~ ;:; ~. .,.. JR (E - .] ~T\
RO r{f(Mico, dE r ClI'jNH{ 2. I

(.H,N"'3

(ECH3NH3+-- energi~ cin6tica trcillslo.cionaldo fon CH3rlli3+)
LelJ.brondo que kt'. ~ ::;: kR'"' 9 c. C O~lC1US Õ,O final é que sob

C TI1.J..C o .l::)

o.s condições representadas pela og~QÇQO (3-12)9 tem-se

( 3-13 )

d~
'Io(-;rr4 d tl-Í4?:t~

( 3-14 )

Isto Í1n}?lic2. em °.l.UO8, eXj)oriêmcic; do rosson~:J1ci<;. dUJ?l~~ J?ode

ser utilizada po.raobter infoTIilaçÕOSsôbro a variaç20 da

constante de velocidade em função da energia trcnslacional

do re8.gente.

S1eL 'OTECA
\NS111U10 OEQU~MlCA

U,,"'I"':', ,..Gil aI> Sao pa-ulo
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111.5
Uso da vc~iação dCo, consta~te _c~~_ve1o~idade c_~~..2!~er~ic_'.

I!'!I

"::111

.trr~slL1cionnl do íon rerlgonte lJarc.. dots..~'lin~_[)..f~niS1s,de

.J2.rotfu1.ic~._das 9f'0J?-QS
'!I

'11

Polos motivos apontc:,dos no ítem 111.3, o saliont01ldo

o pe CLueno LJ.R eSl)orado lx>rc:, rGaçõos do tipo (3-2), a compc.-

ração da intGnsidade dos picos dos íons protono.dos no espectro

do. misturc> de CI-I3N1-I2 G C2H5J:TH2 não revelr::. de maneira óbvic.

a sua sfinidc.de prot8nica relativa.

Entret01lto, as conclusões resumidas na eCLusção (3-14)

podem ser aproveitadas de maneira inesperada como UIli teste dss

propriedades ter.modinruüicQs. A relaç;1o entre
'-Ia -'" )( dJ:'- .L:JtreU1.s

e Ô AR de lliüa reação entre íons e mo16culas na f~se gasosa

foi estabelecido. por Beauchru~p c Butrill,39 e confirmada

pelos resultados recentes de Bowers, Elleman e King.18

Os princípios estabelecidos nôsses trabo.lhos indicctJTI~ (a) quCtlldo

o t:).I observado expurimontoJ.monte 6 Ull12>grc'l1deza nogc;.-1;ivC!., li'
11"

a reação testada deve ser exot6nnico.~(b) se o 61 obtido por

A. ,-.A. . ~ .l. .
resson01lCla dupla Ior POSltlVO, a roaçao pode ser oxot~TIillCa

Jli endotÓTIlica. Esta relQçQo empíric2 ontre as propriedades

tormodinfuilicasda reação e a variação da constante de velocidade

com a energic, tro.,nslo'cionc'clestó. vinculo.c1o' G c'..usôncirl de energia

de ativação para ôstes processos, e QS peculiaridades dss

reações entre íons e molGculas. De forma geral, estas obseTVc,ções

sustentam as conclusões mais importantes dQ teoriQ c1eIJight,40

que considera colisões "ergódic,-:'.,s"o os possíveis cancds de

decomposição de um complexo de colisão.

Mais ospecIfic8.l'l1ente, tem-se obsery,itc1oquo J.JGra reCtções

de sim~GJles transferência de prótons entre duas entidf',desmole-

culares, as reaçõos oxotórmicas estõ,o senpre c~],rCtterizad8.s
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por U111 AI negativo o

Dada então uma reaçQo geral do tipo

RNI-I +3 + HI JSfH2 .' ~,. RliH2 + R'N H +
, 3 ( 3-15 )

onde as afinidades protônicas das duas ~liinas, RITIi2 e R'NH2 '

são dosconhecidas, mas proswnivelmonte semelh~tes devido Q

observação dos dois picos protonados no espeçtro do rGsson~ncia

simples, a tGTIfiO~U~lica da roação podo SGr inferido, a partir

d . ... . " .as segu~n~es oxperlenclas~

(A) Os íons do R'NH +
- 3 são detectados (ou observados) atrovós

do oscilador marginal, fixo na frequência ciclotrônica dos

mosmos, enquanto ~ue o se&Uldo oscilador de frequência (JJ~ '

igual à frequência ciclotrônica de RlTIi3+' 6 pulsado da m~Leira

indicada no item III. 4 o Daí, o A I pode ser obs'ervado como

uma grandeza positiva ou negativa.

(:8 ) O processo 6 agora invertido, observando-se RNH +3

enq~anto a energia translacional do H'ITH +
3 6 pulso.da ~~,travós

do segIDLdo oscilador. O AI registrado indica a caro.terística

tOl~liodinrunica da reo.ç80 (3-15) no. direçQo de direito. Po.ra

esquerda.

Os rosu1to.dos destas experiêncio.s podem ser enquadradas

" ~. - t f ".
Qontro das consideraçoes gerals para reaçoes de -rans-erenc~a

do pr6tons ontre molóculas poliatômicas na fase gasosa.

1) Se a reação (3-15) estudado.no sentido do es~uerda para

direi ta (e:qJeriôncia A, e ~ (1) l)Toduz 1ml ~ I negcctivo, existem

duas :i:Jossibi1id2.des para n experiôncia D.

(a) AI(d ---~ e) Ó negc~tivo. Nôste crwo, e de r\côrdo com

as rogras geraiB que formn especificadas, a roaç~o (3-15) SOTio.
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o,]?2.renteJ110nte e:iwtórmico., nos dois sentidos~ Fisic21110ntc~ ,:;st2.

intorpretQç~o implico., em que [1 reação ó tormoneutral, já ~ue

o pequeno excesso de energia comwLicado ao íon recgente pelo

oscilo,dor do rossonQnci2. dupla ó suficiente yara produzir ~una.
reação Gxo'córmica.~ Sob estc.s condições, conclui-se ClUO

, A.P. (RITH2) ~ A.P. (RflTI12)

(b)~I(cl ,. e) é positivo. i::sta observaçõ,o indica [1

endotermicid2.de d~ roo,çãodo direitc:.para esquerdo,.A oonclusão

6 ~bvia,

A.P. (R'NH2) > A.P. (RNH2)

2) Se a rc~ação (3-15) no sentido de oSQ..l).erda paro, direita

produz um AI positivo no espectro de ressonancio, duplo"

a experiôncic:.B s6 apresenta uma possibilidadG~ Â I (d --~ e)

~ negativo. Conseqüentemente, as indicações aqui assinalrun

A. P. ( RlTH2) > A.:P. (RI NH2)

A segunda possibilidade, ou seja ~I(d _._~ o) positivo, nmlca

foi observado" e suo,ocorrônci~ uüplicaria na nQo validez dos

argumentos at~ o,qu~ expressos.

"-

Estes resultados que pormitem a inforôncis de dados

~ermodin2~icos constituom wn m~todo muito V211tajosD G sensível

po.ra deterrninr,r as afinic1c,des protônic:,s rGl;,'ctiv["',s.Poróm,

convóm insistir em q~e QS peculi8ridades n[1Squais êstos resul-

tados estã.o basoo.dos, s6 são O-l'Üic2.vois IJ2.ra ôsto -lJillode

~

reaçoes.
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111.6 ;GsP?2tros o rosult~9l!. ::II i~
"

Os concoi tos ol[~borQdos l1~sto torcoiro C[1.1:>ítul0 foro.m

1 . 3 .! d 3 . t .
Cv -:1''' . , -., -'-'1

ap ~caQOS 110 es eu o Clas soguln cs 8.TIl~nc.s ~ --13'':'2' V2h5~i12 1

CH3CH2CH2NH2 ? (CH3)2C~2 ' (CH3)3CNH2 ' (CH3)3CCH2NH2 ?

(CH3)lTH , (CH3)3N ? (C2H5)2TfH , (C2H5)3N . As OIüinn,s g2.sosas

à temjJoratura a:mbionte foram obtidas em cilindros da r![n.theson

Sciontific Company, onqun.nto que 2.S restcmtes forc~n Qà,quiric1c~s

da IvIathoson, Coleman o J3011. Atrav6s dos ospectros do rosson5.n-

cio. simplos domonstrou-se lliilalto toor do ~uroza nêstos oompos-

tos, e, conseq~entomonte n~o foi nOcoss~r~o purificé-los.

Os ospoctros do resson~'1ciD. simples do ci'..c1:-::.lJJllC. clostc-s

2l11inQs foreItl c:,nalis~dos a umc.. onorgic, elotrônicc.. nomi110,1 ele
"

16 oV. Estos OSlx1ctros sorvirfLrn. pc..ro. ic1entific2.r 08 :;Jicos mzÜs

irül)Ort2I.J.tes p:coc1uzidos ])e10,s c..miuas, como j f, fôrc, indic8c1o nc..

parto III. 2, e sobretudo para cletorn:d.nC'.r c~s lirossõos mo,is

adequadas para a observc..ç~o dos íons protonados do massa M+l.

(M representa o pêso molecular da O1'nina). Pressões do 10-5 torr

1'1

:.,
.I

forrun detor.minadélS como as ffi,sis convemiontos l')nra ôstos estudos.

Os ospoctros for~il obtidos com o espoctrômotro t tomJ)oraturo.

m3biente? nwna s2.1a rogulo.da a 20:- 2 oCo

A seguir, m.is.!GUrC1s 2.proximo,d,:'J11onto equi:Q101c..ros de duas

c..nlinccs 01"0,111proparadas nuriw, lin.ho. de Vó.cuo convenc ionf'.l, p2_ro.

o estudo da reaç5.o (3-15) correspondente J)or r03sonô..ncic, duplc...

Uma VGZ detorfllinado.s as condiçõos idoais para a obsorvaç20 dos

:íons protonado8 das, duas o..mino,s om cOLl::!arCLç~o, 08 :Jspactros de:

rossonêflcia dupla oram obtidos de acBrdo com o esqueffio. desel~lado

no.. parte 111.5 . Os ospectros do r08son211cic.. dupla or:lI."]. obtidos

8.. uma energia eletrônica nominal de 16 oV, G tc.mb6m ~, em:Jrgic,

eletrônica minima noccssQria para a oosorvaç~o dos íons proto-
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nados (10 o, 10,5 oV). Os 'JSl)oc-~ros do resson~cin duplC'- olJtidos

~ energia eletrônic~ mínim~ er~ftdo intensidC'-licmuito fr~c~,

m~s nunca foi observo..do ur~amud~ça no sinQl Glg6brico de L\1

entre as duas experi~ncins.

A in-(;,-;rprotaç2.o de 61 como UI112.gr'."'11dcz;"'.. ::)08i tive, ou

negativo. c101Jonde do contrôle de faso do dotector o ,vil]jlifico.,dor,

e por to.,nto foi ncccss1rio resolver osso.,srbitr~riod~de ~ntGs

das Gxpcri~ncias. Dois mótoÜos form!l usados JJ~,rC'.c[~libro.,ro

detector do m~~eira G saber qU~Ldo 41 reIJr:JS,Jnt2v2, um i,cróf5-

cimo, ou llil decréscimo com rol:J.çQ.o 2. in tonsido..do do espectro

de rcsson~cia sim~les~

1) o espectro de resson~ci2 simples oro., observndo modulondo

o campo magnótico enquanto que o segundo osci12dor ora usado

em fonil8. contínu~ na frequência ciclotrônico., do íon roagonto.

Em picos muito intensos, era possível obseTVar t~ pequeno 2crés-

Cii110, ou decróscimo, 110. prim.eir8. dorivf~d2, do, linha. do e,lJsorçr:o.

2) Um critério mc..is SiIil}:>les consistic. em c['.lilJr2.r o detector

us~do como p8.dr~o a reação

(CH3)2CHOH2+
+

(CH3)3COII ~ (CH3)2CHOff
+

(CH3 )'3cor-I2 +

a CLU.2.1produz Uli1
A ""'° 16

~ I n']gEli~VO.

o contrôlo de f,~sc no detector foi ost-',bolccido elo t:"l

m~leir8. 0,~e os espectros do resson2ncia duplo.,roprOGOnt311 tun

L\1 "° d . ,.. 1 °

h bl1c~gati~vo quem o os ]J~cos SObCl,.J com relc,çc.o r'. _-Ul C\. O,se

do espectro, c viceversQ.

J
'"

Um resumo d~s misturas ~alisQdas 6 Qpresent~do

Q seguir com m2is detQlhes.
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~C!{3!~I!.?_~~__C_~?NI:2.: As car2toristicas do ospGctro c'L'1rossonr.nci,co.
'I

I 'I

simplos c dupla j1 for~~ ?onlionorizadasnas figuras 3-2 G 3-3.

o es)ectro do ressonnncio. dUTÜo. obtido qum1.c1oo Gspoctrôl11Gtro

está sob condições de rosson~Dcia para o ion C oU 1\TT- +
2.Li 51,!.ri 3

dOLions-

I ...

-(ir8., que Do r02.ç ao,

CH3NH3 +
+ C H pT.:f

2 5-u-2 -~ CH3ITH2
+ - +

C 2H51TH3

6 exot6n~ica devido ao .61 nogativo observado. A exporiônci~

OPOst8, 2,ClUol,:'.,na quo..l o ion CH}TH3+ 6 o b;30rv~:.c109811(lUo..11 to que

c 2H51í1H3 + 6 irradi8do com o segundo oscilador,n~o produziu

mil espectro de rossonâncio.. dupla.

~_?~~?I\~:?~_:~..~!::3~?o~~?_C~~?!~~I_?.~~(Ver figura 3-5). Os picos proton::,dos
~ .,,,,. d C 11 1\T1" + ( TIl" 46 ) ' c T.T ""' 1]' +

Cle J.n"GeresSG corresponom. a 2 5mi3 1.1=- ,e 3117.1-]13

(M:::: 60). As oxporiênci2.s do rosson2.ncio'c1uplCt indioo"m QUO a
""

re[1ç2.o

C2H5NH3of- + CH3CH2CH2ITH2 ~ C2H5NH2 + C3H7lTH3+

6 oxot~rm.ic2., enquanto que a roaç;:'oinvorsa revolo. ::-:.s co,1"o..to-

ris-!iicas ele unw. reação endotórmica. (Os espectros elc:, figurf'. 3-5

mostram um detalho muito intoresscillto~o sinnl obsorvado para

reações ondotórmicas s6 aparece sim6trico a crunpos olétricos

de irr2.c1iaçõ.omuito fro.cos. Ul1l<~ oXJ11icaçc.o qucli t'"'.tivac1ôs-Go

. , . o. . ., ° . 18
ofeJ."Go, o sou SJ.gnJ.fJ.cadofislco, é dJ.SCU"Gldo por Bowcrs ).

.~?!I5lT~?.__~5~~l~_??_~'T_I~2.~ A experiênciaelo rosson~ncia c1uplc. lXlrc,

csta mistur~ demonstrou ~uo a reQçao,

C2H5NH3+
+

(ClI3) 2CH~rn2
C 13 -'1

"

1
~ 2~15J.\...2

+
(CH3) 2Clmu3 +

6 exot6nnica. A despeito do mui-G~Gtontativas~ a roaç80 inversa

não foi detectada por resson~ncia dupla.
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~_H3C.H2.CH2!\fH.2+.-(.c.~T::I2 i Os resulte-dosobtidos :porrosson0.ncin

dupla peD~item concluir que G reaç~o,

CH3CH2CH2NH3+ + (CH3)3CNH2 ---+CH3CH2CH2N1I2 + CCH3) 3CNH3 +

~ exot6rmica. A reaçQoinversaproduzum ~I mui to fraco e

positivof indicnndo a endotermicid~de dessa reação.

.C?rH3_) 2~I{NHL~~CH.3) 3Cl'TH2.:. A intorpretação dos resul tc'.dosdestGs

exporiÔncias <1 somelhnnto Q de:.ex])oriôncic, c.nterior, indicando

que a 2finidado protônica de
(CH3) 3Cj'T.H2

ó maior do Que a

A.P. do
(CH3)2CHNH2. .° sinal da reaçQo endotórmica para ôste

caso 6 bom mais pronunciado do que no caso antorior.

5:_~)3CITH2 + C:H3?3C-CH2~TH2i (Ver figura 3-6). Esta mist~ra, de
grnndo interôsse devido aos resultados obtidos por Blair e

Brauman para alc6xidos924 revela que

(CH3)3CNH2 + (CH3'3C-CH2NH3+ ~(cn3)3CNH3+ + (CH3)3C-CH21'frl2

6 um processo exotónnico, cnqu~to que a reação inversa de

protonação revela e:.scarater!sticas de WTIe:.reação endotóTI~ica.

(CH3)jC-CH2Irrl2 + (CH3)2CIIDTIi2~ Embora o sinal de endotormicidado---,, --
seja muito fraco pare:.ôste caso, Qonclui-so de:.sexperiôncias

de rGsson~ncia dupla que

A.P. do (CH3)3C-CH2NH2 > A. P. do (ClI3) 2CHNH2

(C2H5)2NH + C2H5NH2 ~ A roaç~o. "----

(C2H5)2NH + C2H51ffi3+ ~ (C~5 ) 2N112+ + C2H5NH2

produz um AI negativo. No sentido inverso, obtóm-se UL1

~I positivo.
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(C2H5)3lT + (C2H5)2nI-I ~ ACl"_lÍ os result2.dos concordC111 com Q cC.rr'c-
. r-A.'" ,-
tofistica gorQl que obsorveu-se nos Dé1S0S 8l1.torioros.Ass~n,

GO contrário do que ocorro om fo,SG lí~uid~,

A.P. de (C2H5)3N ) A.P. do (C2H5)2NH

~~CH3)2CI~f{2~~"-(C~~~)2m:,~ P2ro. Gsta. mistura, CoSduCos roo.çõos

estudadas, de protono.ção dQ dimetil ~tiina por (CH3)2CHNH3+

e de protonação da isopropil runinapor (CH3)2NH2+' produzirmü

um AI neg~tivo. Ainterproto.çc.odêsto resultGdo foi anteci-

PQda nos esclarecimentos da parte 111.5 . A Ú11ica diferença

observada entre as duas reações 6 o f~to do o 6.1 ser bom

mais frGco para a primeira reaçc.o.

(CH3)2NH + CH3CH2CR2NH2 ~ Os espectros de resson2ncia dupla~, , ,--

fornecem nôste caso um rosultado muito interessante,lev~do

om conta os resultados obtidos n~ oxperiênciG ~terior.

A.P. de (CH3 )2NH > A. P. c10 CH3CH2CH2NH2.

(CH3)3N + (CH3)3CNH2 ~ Aquí,os resultados formn novmilente~ ~_._,,--

de interpretação f~cil, tendo se obtido as caraterísticGs dGS

reações nos dois sentidos.

A.P. do ( CR3) 3N "'/ A.P. de (CH3)3CNH2

(C:1.3),3N +., (?2H?22~H ~ (Ver figura 3-7). As duc.s reo..çõcs do

protonação estudadas produz~m lliil~I nogativo, concluindo-se

entQo que dentro dos l~üites do m6todo utilizo..do,

A.P. do (CH3)3N ~ A.Po ele (C2H5) 2NH

49

---



i~
~;."""
-.. ~-~
"''''''?'
G:-

~~
~"J
:;p-
M

0
()

--o
~.
~
~
).,
b
\t)

~

"""

~
..s
11)

~
::e.
z

~

~
-:5(-"-
~

-o
~

~.

g
s..
u
Vt

--o
O

-t..--
&>o

""Z
~

r?)
~

0~,
\

<':"
~."...,.,
01

~
~

-=-
o
d
u

.;JU~

~-
~~-
~=-i:.!.--=-
-",?",:.;::,---
-..:;:;,-----

~:;:
~

-

~
'\

+-,~~~
""''''9
~

N
~ w
~

N
~

- --==-=-
, ~ -"~~+ ~t/ .~'-:Jl ...J ' ---=."\,~

~"""" .:::;;:.=-

~
!'.."II ,

.{$ ~
#')

.
"
.

--~,.-, -,";- .
~ ~i ~
-.iloo

,
~

.

'))
.
N "'",S'~

, " ., ,;r:-..r... ~'-J -=-".:::::.J U
11 G8

.V-;:e

--=~( '-. ç;fI)
::.,. ..-0=::.'"

U V

~---;;"':::-~. ..
~p..5"~

-~-
-=2..:~...........

~
t.J.

"C>

~
"""'"

e
d
U

~f\!

'PIGURA .3-7

..

o
~

~o
ln

,,::('"
~

/:'f-

}~spectros d.e rHssohsnej.n. duplo. uS8.dos, p(-~ra determinrl.r a brlsicidnde
relativfl. da trime.til runiUD. e [l. à.ietil ['..mina. B t B L,

' '" -

, iO"fESA
INSTITUTODEQU[MICA
IIIV8I'slda1J1 de São P""I..



111.7 ~~1612-~ cr~tico (1[\ orJ.5!!~_O b_C'-sjc~c!.[td(' l~or__ros~sm~~_~J-f'.

dU"Dlo..'----

As conclusões obtidas o.tr~vósdas exp8ri011cio..8 do res-

son~ci~ duplQ de misturc.s do ~3inGs porrlitem construir ume.

osc~a relativa de afinidade prot~nica, e de basicidade, df'.s

ruminas. por6m, a v~lidez na intorpretaçQo dos resultados dopon-

do do lli~a série de fatores Que precisam ser analisados sopara-

mente ~1tes Que as conclusões dôste trabalho sej~~ postulf'.d~s.

0.) SuperposiçQo no espectro de dois íons de estrutura diferen-

te mas com a mernna m~ssa.

J:;sto. possi bilido.de podo sor considor'1do. com njudQ d~

figura 3-2. Nosse osp3ctr6, os íons CF 1TH
+

~.L3.L' 3
o

C2H5NH3+
tôm

sido identificadus como rcsponsiveis pelos picos do massa 32

e 46 respectivQillente. E' 6bvio Que o.,s conclusões cinóticas

G termodin~icas obtidas da figurf'. 3-3 são vGlidas somente so

os picos étotect2.dos no. figure. 3-2 corrcspondeIl Q,os íons iclenti-

fic2.dos.

Zsto.s dúvidas podem ser osclarecidas atravós dos espectros

de resson~LciQ simples das ~@inas individu~is. De fate, oàser-

vou-se ç'cue U11l2.determin2..da runina n5.o produzia no espectro sim-

pIes lliil íon do massa igual c.r.:.1..lOlo íon protonC1.do do outrr. f.'ID.in~

com o ClUQ,l cstaric. ligcilo na cxperiôncio., de rossonB.ncia dupl~,o

Por outro lc..do, os íons protol12..c1os utiliz:'.dus 11[1rossoD.~.nci2,

du:pla, de ITl'1SS2. 8+1, SQO car2.tcrísticos dos espectros do RCI

devido r,s concliçõcs :.f:lvorf.vciG :10,1"2. o.. obsorvaçi::o cl'J íO~1.'3 Jocun-

d2.rios. ASS:ltll, os ospectros clC'~:cef G:;'~ÔllCi::'., 2S mostr:J..n. o.. ~,usôncif',

dôstc pico nos GSJectros de m~ssG cu~uns.
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Um~ seglU1d~ dificuld~do da mGsm~ nsturezG 2)rOsent8

llina situaçQo bem mGis sútil. Efctiv~illentelos íons de massa

ml têm sido identificados como produtos di)protonaç~o no

nitrogênio e n~o nos carbonos. Esta conclus~o eGt~ b~seQdQ

om argumentos qUllfiicosintuitivos que estabelecem o nitrogênio

como sondo mais bQsico do que o c~rbono. Porém, 2 nQo contri-

buiçQO do íons protonados no c~roono, mosmo ~~lOpequena, foi

estaoelecida experimentalmente por Blair4l us~!do etil ~1ina,

deuternds nos Qtomos ligados ~os carbonos.

b) Equilíbrio térmico nos graus de liberdade internos dos

reagontes.

Os dados teTIüodin8nlicos 8 serem deriv-~dos p8ra as reações

estud~d~s, e as suas implicações do ponto do vista físico-quí-

mico, vis~n estaoelocer propriedades fundmüentais das ~üinas.

Para conseguir êsto objetivo, ~s grandezas tormodin~~icas dovem

estar baseadas om reações nas quais as moléculas reagentos, assim

como os produtos, estão em seus ostados ostacion~rios fundamen-

tais. Para detoTIüinaçõos que ~roduzom ULla grundoza em funçno

da temperatura, reagentes e produtos devom estar carGtorizados

por lliTIndistribuiçQo estatística de Boltzmann nos graus do

liberdado internos. Êstos requisitos SQO críticos para o caso

dos graus do liberdade eletrônicos o vibracion~is QUO podom

alterar os resultados de vQrias kcal/mol.

Para julgar a importância dôste detalhe nas implicações

tiradas das experiências do resson~ncia dupla, 6 necoss~rio

considerar o processo através do qual os íons s~o fOTI1ados.

Os ions protonados das omin~s são ions secund~rios, formados

a m~ior p~rto d~s vôzos por reações de íons priB~rios7 ou
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fro.gTIlemtos do ions primários~ com. 2.8 [JTÜn~s 110utr~s. :'::::r1;oo

í .,. ,... n
d

. t lt ""
ons prJ.rilC~r1.0S so..o !orm~ os pOT :UllJf',C CJ. c 1'onJ.co ,)Ü procossos

que do :ponto de visto.,0st~cion~rio ost~o regul2.dos por.f~tores

de FrQllck-Condon correspondentes 2. duf1.s CU1~3S de potcnci2.1

num espaço multidimensiono.l do 3N-6 gro.us vibro.ciol1nis. Isto

implica em que os íons fOrffi[',dosper impo.cto eletr~nico~ ou

mesmo por fro..gIIlent~"1çõ.o?podeEl t~~r oxcito.çQO ol;:.d:;rônico.?vi;)rn-

ciono.,l G roto.ciol1o.I.

A possível excito..ç~ooletrônic2 n~o 6 do consequônci~

imodic.ta lXi,re:, nosso en.so ~ j t1 (I,UO ~ vidC'- elos estQc10s eletrônicos

oxcitQdos 6 muito curto.. com relo..çQo h frequêncio.. ffi0dio.,de coli-

sSo roativa. A excito.çQo rot2.cieno..l ó dos~rezivol pol2. suo. ordem

de grQlldezo..~ntreto.nto, o probloillQ de excito..ç20 vibro..cionQI ó

diferente, porque no.mo.ioria das vôzes Q relGxo..ç~o dessa ener-

gio. c1over6,ser foi t2 c.tr:::'vósde colisões com ou-cro..s Elolóculo..s.

Como Q. constc~~e de velocidQQe p2ra ren.çõesentre íons e moló-

culas é gcrn.lmente muito alto.., existe C'-posoibilid2.de QUO íons

C0171 vó'rios qUOllta ele energiC'- vi brncional rer\gn:rJlpo..ro..for.cclO.r

produtos eom V~Q distribuiçQO vibro..cion2.1desconhecido.. Em resu-

mo, nc.s condições em °Lue a oxperiôncif'. Ó reo..lizf1.d2.no Os~?octrô-

metro de nCI n~o h6 nocosshri~ente lunadistribuiç~o estf1.tisticc.

do Boltzm~ entre os níveis vibrn.cionc.isdos diferentes íons.

As liLlito..ções q~e osto..s condições podem impôr nas con~lusõe8

s~o ressalto..das pelo. recente controvorsia oco..sionf1.c12.pele. deter-

. ~ ":J '" .
B1.naçnO da aflnldaQo proton1.ca de

TI ~ h TI ~ .11 39,1jG,~UCOIJ.pe .uulJr1. .

H O2 por Friofuuan42e por

As consequ~nci~s destas o.preciaçõosno nosso trabalho

nQo podem sor avn.liL1.do.s q,uanti tativ8JJ1ento. Justf'Llento, os proces-

sos do oxcitação por elétrons? rolaxaçQo do energio..vibracional,
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o distrL::miç;:o vi braciol1.c.l C,OS produtos cl~J lmr'. rU[1,çÔ:o químic:,.

cOl1.stit~uem uma â~s frc~s m~is f~8cin~nte8 d2. físico-qu~~ic~

atual, o s6 oxistem conhoCDTIOntos detc.lhc.dos p~r~ os Cc.sos

mais simples. Est~ possível dificuld~do foi ont~o ignor~dc.

neste caso por f~ta de dados. Assim, as rG~çõos de tr~n8forôn-

cio. do pr6tons GD.tro as f'1TI.ino,s ~.quí censidor:"'d~.s prossupõem

equilíbrio t6rmico interno, o por tc'.nto Q. Ü:lIÜic1l.Çf10 on;3rgétic.~

do. eXluriêncic. ci.o ressonsncic. dur:Üc. é r'.clmiticlc. como sonde indi-

cative. das propriedi',dos intrínsecn.s Q2S [,I:Ün~s. Est~s hip6tos:Js

não podem sor justifico.dc.s rigorosruücnto, onborc.. oxistSR dois

fo..tores 8. sou f~:.vor. Do f':.to, foi I.loncionf'.do que, os OSlx;ctros

do rosson~cic. dupla obtidos ~~ onorgi~s elotrônicas diferontos

não produziro..n mud8.nças no sinal algóbrico do ('~I . Isto inc1ic~~

quo a onorgi8. do proj ótil ionizanto n;o v,'-',rin. r'.. c1istribuiçQo

do onergiO, intorno. dos íons ostudc..dos com rol8.ç~o ~ en8rgi~

interne.. proson-t;o n2. trc.nsiç2.o pUrC..IIlonto vertical perr:litid''. pelo

fator de Frn.nck-Conc1.on. r1o.is correto.monto, dovoric.Ilos restringir

osto. o.fimaç2.o (',os gro.us vi brc~cionD.is de Dl1~:Jort:\ncL: no.. roc..ç So

quiL1ic2. considerada. :i:.J-D.segundo lugc-.r, [~S c.rÜn('.s POSSUCEl m.ui tos

gro.us de li borde.elo quo c..juêLc.ri~V1 no rolc..::;-;:o..:raontotla cnergi"'. vi-

bracionnl. Por tc~to, UTüo..distribuiç2.o térmica do Doltzm~
.

b ' . d . '\. , t d
. t t . t " .

sor~C;. o -G~ a mc..~s ro..p~crl1J.on o o que 1?~'.r2, UTIl s~s O:i:lC'., r~a om~co

como H20.

c ) Inforência da bc..sicidado intrínseco.. a p~rtir do dados do

ontali?ia.

A.s conclusões obtido.s o.. ]?f'.rtir <1["'-8OXl)eri'ôncic.s rulo.-

te,das na parte 111.5 pormi terci construir 2.l6a do UiYl;~08c8.1,,-,,

relativa de afinidndo l;rotônicD.? UlTI.;'"'..esco.lc-, elo bn,sicic1c.do.
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Do fato, 2S rOClçõ,'}S do tipo (3-15) ostõ,o n.co1J1pC1,nhc:.dc.s

do um 6S~0, como podo sor porcobido quc.litn.tiv~lonto consido-

rc~do ~s contribuições ostetisticas nas funçõos do partiç~o do

proctutos o rec.gontos. Destn mf.meirc_, é possível r',firrnc.r ('-'-uo o

ôH pClrc. o. reClç;'o (3-15) sGréÍ igu~Ü 0,0 ~G o A somolhc,nça os-

trutur21 entro roo.gontos Q produtos pOITliite t~bém estebolocor

. . A' ., - - . ......
que o..s gro..lldozc.s lJorrD.od~n21J.~co.s cos tJL'-rO;J.çe:.o 8or;:,,,0 rolc.t~vf'.lncmtJo

indcpemc10ntGs de:. tomperr:-Gura. For trento, o L:':H doterminado ~~n.-

li tCotivm::tonto nGS tf.1S e::q:JeriônciQs ?;, tOllllx.'rL',turQ mnbionte 8;:;:0

considorcdas como correspondonte n. efeitos intrínsecos dos

s is teHas c ons ic1erc,cl.os.

111.8 :8:0C2~Co d.3 b;-"'.sicidc.dc~ relc,tivL', d2.s 2..111in2,s---"-'~ ' "-'---'" ..-.--.-.---.-..-.-

Os restút~dos obtidos perQ as mistures de 2lninaspelo

mótodo de resson~,nci3. dup1c\' podem ser restlIüidos m.llil;"""'.tC'.baln.

de bo.sicidade rolo.tivc\ em ordom cresoento de bnsioidC1-do.

NH3 < CH3HH2 < C2II5NH2 ~ CH3CH2CH2NI-I2 <: (OH3)2Crnn-I2

(CH3)2CHNE2 ~ (CH3)2HH -<.: (CH3)3C-CH2NH2 <. (CH3)3C-NH2

(CH3)3C-NH2 < (CH3)3N :1!. (C2H5)2NH< (C2H5)3N

EsJGo..tn.bola oonstitui n. conclusc.o r:1L'.is iID.~JOrtcllto dôstG tr2.oeJ.ho.

,... .. A" . '-' ~ .,
A rol2..ç8..o ontre 2. met1.1 C'J:nl1.Cce CHOn1.o. f(n Ol::n,~Cl2. u.a

referência 24.

A únicc, dúvida que existo n;.::, tc.belv, S(3 reforo à COE1JJf'.r:J,-

ção entro CH3CH2CH2NH2
o

(CR3)2CIllffi2 . Como os íons proton~dos

dost~s duas ~inas têm oxtGmonto ;.::,illOSE~ ill2SSQ? nQo foi possível

f['_zor UIJ. estudo diroto do- rOC1.ç:v.o do tr[msfQrônoi~ elo pr6ton

ontro ol2.s. P;.::,r2. indic:J.r QUo (CH3) 2CHNH2
ó :J, mi1.is bó..sic2.
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entre ~s duns prcpiJ 2ninss usou-so critório indireto, e suo.,

il1torpretc:'cÇ~opode ser quostionc:dL1. O :f2_to do CH3CH2CH2NH2

tor se rovol::\.domonos 0/).8 i c ;" do quo (CH3)2NH 7 onqUGnto q~e

que as cxpcriêncins do ( CH3) 2CHNH2
c om C~dir:>.ctil 2FLin~\ 110,0

porEJ.i tom idontificnr UH.~ c1iforonçn onb'"'osicic12do, foi utiliz:-lclo

COr.10 prov:::, indirotcl de, rolo.,çõ.osugc~rido...Un cstudo u8!'J:ldoumo.,

dc_s illilÍnc.s subotituic1a COEl cJ.Otltório oorin UI.m üC.l1oiro.elo so

08tuc1c.r dirot2Hcnto ostn rolsçQo.

111.9 .9.2n8 i ~_~r_~~<2..~-_:U-2~[~i s

Ns introduçQo dBsto terceiro cspitulo foi rosssltndn a

importância do so conhecor 2 02sicido.dointrinsoc2 do w~n sério

do compostos orgQnicos sOElolhnntos9 indepondonto dss c011tri-

buiçôos dovido 0.,0solvonte. No docorrer dos últimos itons9

a u tilide,de do.. resson8.l1cia ciclotrônicc~ do ions? com nuxilio

de., técnico- do rosson1:'11ci:1. du]?lo..9 teD. sielo c10Donstrndo.. pnra o..

i ...,.J...,.., . r,::;- ~...,,,, ~ . . d ~ 1 ~ t . -.~ i n c< "",,,,,,' C' O ' ,~.J... 1 -,c.v lJ<.;rnl1.n..ç.,o Cc. UL..S1.Cl (.,CLO ro ,.. lI! c. C,,,o u...ln,.u. J'~<,.;vOGO OlTI

si oncorro. grClndes possibiliclnc1os l')'::,r2. n const1'uç6.0 de oxtensas

taool0,s ele c..finidc,c1os protônicrts? eonsidcr,~,ndo soorotudo [,,8

c ondiçõos fc..vorn_vois C;uo cxisto:n no..c 01re do oSJ)OC trôrüotro pr,ro.

~ formsçQo de ions protonndos~ O uso Co.d2 voz m~ior Qosto. tócni-

é . 1 t ~ 1 .J... b'-I. ~ 4- 3?44-co. 1. us rQO-O om cUc_s roconLJOS pu -_1.C::.1.ÇOOS.

Os rcsulté">dos s;o c.lue.li 'Gc',tivos no sontido de quo G.S

exporiêncio.s s6 pcrmi tom docidir so 1)I,1[: sUDstB...ncio. ó Elsis ou

Donos 'btsico.do que outro..Poróm~ os c1c'c<los SQO coorontos ontro

si~ c nunco. oosorvou-se: urnc..si tu~ÇQO no..qu.::Ü [1, OrdCIl1 de o:::~sici-

d~do ostsoolocida numo.. oxpcriôncin, ontr~v2 on contrsdiç;o com
.", . f

. t 1
-

t J'" .
OXllOr1.0nC1.c,s Ol:::1.S COEI ro o..ço..o c.. 'lJ.mc.. erC01.ro. sUuS GSl1C~Q.

.
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ObSOIVi'.-SO como rogri'.- goro.l CLUOo.. bi'.sicido..do di:'.s f'LUnr.S

prim~ri~s, socundnrio..s o torcitric.s crasco sistOB\ticcBonto com

o t~nGnho fio grupo o..lquílico introduzido nG illo16culc.. O Doc~is-

mo espocífico rosponstvel ~or osta tondênci~ nQo ó f~cil do

c,pontc.r om tôrrD.os rigorosos, o nQo G o obj ctivo c1ôsto trc.b;~.lho

c.dontro.r-so nUDa troo. cobort~ do o..rgumontos do vf'~idoz purc~on-

to :fonomono16gicL'.. Eml:Jorc. so j OLl foi tns ostc.s rossi1l vo..s, obsorvo.-

so quo c. ordom do b~sicidc.do acomp~hc. oxat&lonto c. ordom ~S80-

cic,dc. gor~bnonto om ~uliaic~ orgp~ica com o ofoito indutivo do

grupos alquílicos. Assim, rcssEÜ to.. nl tidL'111cnto o c oI1portf!..BOn to

fo..vortvol do..s substAncio..s com grupos c.l~uílicos substituidos

com motilo. n~s yosiçõcs o< . Entõ,o, tomos Que (CH3)2CIQTH2 Ó

illf1is b.~sic[l do que CH3CH2CH2NH2' o (CH3) 3C-NH2 11li'.is bé.sic8.

do quo (CH3)3C-CH2NH2°

Esto..s conclusões po..rocom simplos o 16gici'.s c,té sorom

comparo..das com os do..dos obtidos ffiTIestudos roo..lizo..dos om solu-
~ 4 h

çc.o. :;>-47 A e8co..la roli1tiva dôssos ostudos o.presontc. liDa ton-

d3ncio. indefinida o inccrto., sendo C1.uOillgumf'.s dr:s dctormino..ções

sofrcm. séric.s c1ificuld2.dcs oXj?orimontaiso To..lvoz, C.S n08SO.S

conclusõos possrun ter vcllor justClIlonto no. intor=9retc.çQo do. 08c<.'.10.

obtido. no. fnso líQuid;:-.. T'or,jm, Ó ovidon te que cÜgunw.s dc.s teori,"".s

c oxplicnções que surgirru~ paro. olucido..r os rosulto..dos obtidos

em soluçQo, o ospeclficcmcnte o modôlo bem conhecido do BroWll848

n;o 80 justifiC2Ll p~r~ o c~So dQS ominss.

.
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RESlmm..---.--

Os aspectos IDatoIDQticoso físicos da ospectroscopiQ do

rcsson~nci2 ciclotrônica do íons SQO detalh~dos p~rQ o uso deste.

t6cnica no ostudo de rOQç3os entre íons c mo16culss ncutr~s na

fnso gnsosa.

1) A idcntificaç;o do íon ro~gcnte resrons~vol pela fOTITIaçãodG

um íon produto no.cola do cspoctrôDotro pode ser ostaoelecidQ

se1ctiv~~ante pala D6todo de ressonQncia dupl~.

2) O sinal obtido nos espectros puros de resson~nciQ dupln, obti-

dos modulnndo o oscile.dor de resson~nciQ dupl~, ostf lntim~~en-

te ligndo h ontnlpia dc" rec.ção químicc. ostud:-'cda.No cc.so ,;specí-

fico dos processos do transferôncinde próton~ runs reação exotór-

mica occ.sionc.lil sinal nogntivo, onqu~lto que o inverso 6 obser-

v~do pare. uma reação endotórmice..

3) Estes conceitos aplicados no estudo de misturns de ~ninQs

alifáticQ,s pormi to :3stQbclocer C. basicidade relativa intrínseca

dêste8 compostos. Os resultados nsslluobtidos independem dos

efeitos de solvatnç;o, e concordcE surpreendontemente bem com

os conceitos do efeito indutivo de grupos alquilc.loe~lizados

perto do nitrogônio.
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