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1. INTRODUÇÃO

O estudo de reações de íons gasosos com moléculas neu-

tras gasosas é de suma importância para a compreensão dos fato-

res fundamentais de que.,depende a reatividade química. A maior

parte da informação a respeito de mecanismos de reação provém de

investigações realizadas em sOlução. Muitas relações interessan

tes entre reatividade e estrutura dos compostos foram descober

tas, mas a interpretação em termos de propriedades intrínsecas

dos compostos envolvidos é dificultada, pelo fato de os reagen -

tes iônicos estarem solvatados. Deve-se esperar que urna -espe-

cie qu1mica se comporte de maneira diferente, se urna atmosfera

- -5de solvente a circunda. Em fase gasosa, a pressoes baixas (10

Torr), íons podem ser formados por impacto de elétrons sobre mo-

léculas neutras, sem serem solvatados, reagindo em processos bi-

moleculares simples com moléculas neutras. Desta maneira, meca-

nismos de reação deduzidos a partir de resultados experimentais.

de reações de íons com moléculas em fase gasosa, bem como cons

tantes de velocidade de reação calculadas a partir desses resul-

tados, refletem as propriedades estruturais intrínsecas das es-

pécies participantes.

Num espectrômetro de massa convencional os íons perma-

-6necem por um tempo muito reduzido na fonte do mesmo (10 s) e,

nas pressoes baixas reinantes, ~ probabilidade de colisão entre

íons e moléculas é desprezível. Contudo, modificações apropria

das possibilitam o estudo de reações de lons com moléculas. Po

rém, existe um instrumento especialmente desenvolvido para esses

estudos: o espectrômetro de ressonância ciclotrônica de íons,1,2
-)

capaz de manter os íons por tempos superiores a 10 s numa cela
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metálica. Este espectrômetro é extremamente versátil, permitinr

do a identificação inequívoca dos reagentes e produtos iônicos e

a elucidação de mecanismos de reação; as possibilidades experi-

mentais estendem-se desde estudos a respeito da termodinâmica das

reaçoes (calores de reação), até estudos cinéticos, visando a ob

tenção de constantes de velocidade de reação. Uma série de arti
, '-

gos de revisão de ressonância ciciotrônica de íons foi public~

1-11 12da e um livro está sendo preparado, o que certamente mos-

tra o grande interesse despertado por essa técnica. O número to

tal de publicações na' literatura aberta já ultrapassa duas cen-

tenas, devendo-se mencionar que os primeiros artigos apareceram

depois de 1960. 13

Nesta tese serao discutidos inicialmente Os princípios

fundamentais da ressonância ciclotrônica de íons; necessaria -

mente requer esta discussão a dedução de algumas equações que

relacionam grandezas observáveis com parâmetros instrumentais.A~

mite-se que algumas das deduções sejam apresentadas de forma de

masiadamente longa e detalhada, mas acredita-se que isto possa

levar em alguns casos a uma compreensão mais profunda de certos

aspectos da ressonância ciclotrônica de ions.

Existem alguns modelos teóricos que permitem tratar

reaçoes de ions com moléculas, considerando a colisão dos reage~

tes ao nivel de partículas e, a dissociação do complexo de coli-

sao eventualmente formado. EsseS modelos permitem em geral o

cálculo de certas grandezas cin~ticas ou dinâmicas envolvendo

produtos de reação. No capItulo 3 desta tese os aspectos mais

salientes desses modelos serão mencionados e, se bem que na tese

só um deles seja empregado e de modo muito superficial para cál-

culos quantitativos, eles serão frequentemente invocados em ou-

tras partes da tese.
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Nos três capítulos seguintes (4, 5 e 6) será relatada

a parte experimental deste trabalho. " Como foram realizados es-

tudos relativamente independentes, cada um será tratado num ca-

pítulo próprio, constando cada capítulo de uma revisão biblio-

gráfica pertinente ao assunto, de'uma descrição dos métodos ex-

perimentais empresados, de urna apresentação dos resultados, se-
I ,

guida de discussão dos mesmos. Assim, o capítulo 4 refere-se a

reações de acilação de compostos carbonílicos, o 5, ã medição de

afinidades protônicas relativas de alguns compostos oxigena -

dos e, o capitulo 6, a reações de esterificação.e transesterifi

caça0.

Finalmente, consta do capitulo 7 uma breve descrição

de algumas modificações instrumentais realizadas no decorrer

dos trabalhos.



2. PRINCIPIOS DA RESSONÂNCIA CICLOTRONICA DE 10NS

Um espectro de ressonância ciclotrônica de íons, que n~

da mais é do que um espectro de massa no qual aparecem produtos

de reaç6es entre íons a~oléculas, requer a aplicação de certas

correç6es para obter correntes iônicas a partir das alturas dos

picos no espectro. -Para compreender a natureza dessas correçoes

é necessário conhecer as características do movimento dos íons na

cela de ressonância ciclotrônica, através das equaç6es que descr~

vem tal movimento. Para a melhor compreensao das experiências re~

lizadas no presente trabalho, será apresentada neste capítulo uma

discussão dos princípios flsicos da ressonância ciclotrônica de

íons e das diversas possibilidades experimentais. A discussão nao

é exaustiva e dificilmente o poderia ser, pois continuamente sao

sugeridas experiências novas; mas justamente isto mostra a poten-

cialidade da técnica.

2.1. O ciclotron

A força que atua sobre uma partlcula/de carga·g e velo

cidade v num campo magnético ª e~

~

F = g (~ x H)
c (2.1.)

A força é sempre perpendicular â velocidade instantânea, de modo

que, se o campo magnético é uniforme, a trajetória da partícula é

circular, num plano perpend~cular ao campo magnético. Nenhuma for

ça age sobre a partlcula na direção paralela ao campo magnét!

co. são usadas unidades do sistema CGS; por isso aparece a velo-

cidade c da luz. A força magnética é igual ã força centrífuga:
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funciona da seguinte maneira:

~
I ~i~l

fil
tro

dete
tor

~~~~limitador

FIGURA 2.1. Esquema simplifioado do osci

lador marginal. C1 é a cela.

Uma oscilação no circuito de ressonância é amplificada num ampl!

ficador de rádio-frequência e realimentada através de um limita

dor ao circuito LC. Isto constitui um oscilador. O limitador

corta a onda senoidal de rádio-frequência, fornecendo uma onda

quadrada de amplitude constante, mesmo que a da onda senoidal se

reduza. Esta tensão constante, aliada à resistência R de va~or

muito alto, constitui uma fonte de corrente constante. Se o con

densador Cl estiver num campo magnético e se entre suas placas

houver íons de frequência ciclotrônica igual ã do oscilador, os

íons absorverão potência do circuito; como a corrente no circui

to LC é constante, a tensão precisa diminuir. Pode-se mostrar

que a queda de tensão é· proporcional ã absorção de potência; as

sim, registrando a tensão, sabe~se a potência absorvida. Após

o amplificador de rádio-frequência, o sinal vai a um detetor e

a um filtro, obtendo-se uma tensão contInua. Como será 'visto a-

baixo, é conveniente modular de alguma forma a absorção de potê~

cia, geraJ.,mente numa frequência de áudio, isto é, fazer com que

alternadamente haja e não haja absorção de potência. Então,
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hclvendoiCondições de ressonância em Cl , a amplitude da rádio-fre

quência será alternadamente maior ou menor (modulação) e a ten-

são depois do filtro não será mais contínua, mas variará na fre-

quência de modulação, podendo ser amplificada por um amplific~

dor de áudio. Se em Cl não houver condições de ressonância, não

haverá absorção de potê~cia em instante algum, a amplitude de rá

dio-frequência permanecerá constante no valor máximo e após o

filtro ter-se-á uma tensão contínua, que não chega ao

cador de áudio, do qual não sairá sinal algum.

amplifi-

Sob condições usualmente empregadas em ressonância ci

clotrônica de íons, um íon monovalente de massa atômica 50, sen-

do o nível de oscilação no circuito LC do oscilador de 100 mV,a~

sorve uma potência de 4 . 10-8 ergo s-l (ver fórmula 2.3J~). Num

oscilador marginal típico isto corresponde a uma variação de

5 • 10-8 V • ion- l . ~ O ruído no circuito LC é tipicamente 7 .

10-7 V. Portanto, o oscilador marginal tem em princípio sensib!

1 d 4í - - 7ida e suficiente para 1 ons .na cela ja serem detectaveis.

A equação 2.3. mostra que, mantendo a frequência

do oscilador fixa e varrendo o campo rnagnéti-co !:!, a condição 11) =1

wc será sucessivamente satisfeita para Ions de diversas relações

massa/carga (m/q). Então, um gráfico de tensão contInua após o

filtro no oscilador marginal em função do campo magnético, é o

espectro de ressonância ciclotrônica da mistura de Ions de vá-

rias massas, com uma escala linear em massa. Assim tem-se um es

pectrômetro de massa.

A tensão contInua mencionada acima precisa obviamen-

te ser amplificada para poder alimentar um registrador. Mas o

processamento de sinajs contínuos sempre está sujeito a desloca-

mento de linha base, isto é, a uma variação no sinal, devido a
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uma variação na tensão de referência (zero) do sistema. Por is-
~ \

so deve-se "zerar" frequentemente o s'istema (equivale, por exem

pIo, a fazer medida com um "branco" em colorimetria). Quanto

mais frequentemente o sistema for "zerado", mais certeza pode-

- .... 15 d dse ter de que a linha base nao se esta deslocando; um mo o e

fazer isso é modular o sinal como mencionado acima; no caso, o. .
período em que não há absorção de potência corresponde ao "ze-

rar". Dessa maneira a tensão continua i transformada essencial

mente numa tensão alternada de amplitude proporcional à tensão

contínua, e que pode ~er amplificada convenientemente (amplific~

dor de áudio, no esquema do oscilador marginal), por um amplifi-

cador que deixa passar apenas uma banda de frequências ao redor

da de modulação, de modo que o ruído não seja amplificado em

extensão igual à do sinal. A frequência de modulação mais apro

priada para ressonância ciclotrônica de lons situa-se na faixa

de áudio (tipicamente 27 Hz), mas deve situar-se longe de "fre-

quências do ambiente", tais como os 60 Hz da linha de energia e

létrica, por razões que serão vistas abaixo. A maneira de con

seguir períodos de absorção de potência seguidos de períodos em

que não há absorção (modulação), será apresentada seção 2.3.4.1 •
.

Depois que o sinal foi amplificado, é necessário retificá-lo, p~

ra recuperar novamente o sinal original. Isto poderia ser fei-

to com um retificador de onda completa, que deixa passar o sinal,

se este vem com certa polaridade e o inverte, se vem com polari-

dade oposta, de modo que o sina~, de saída tenha só urna polarid~

de, não sendo, porém, uma tensã~ contínua pura; os componentes a!

ternados restantes podem ser removidos por filtros. Um retifica
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2.2. A~sorção de potência

A f9rça que atua sobre uma partlcula carregada quando,

além do campo magnético, existir um campo elétrico alternante,

E(t), perpendicular ao magnético, é dada pela equação de Lo-

rentz.

(2.4.)

Esta equaçao é aplicável ao movimento dos lons no ci-

clotron, quando este é usado corno espectrômetro de massa, corno

visto acima. Mas corno tal, não tem vantagens, apesar da sensibi

lidade e da resolução, que é razoável. O aparelho torna-se inte

ressante, quando, além dos lons, também houver um número muito

grande de moléculas na cela. Então o movimento ciclotrônico coe

rente dos lons é de vez em quando interrompido por colisões com

moléculas neutras, levando a espalhamento dos lons. Nestas oca

siões a absorção de potência pelos tons é sustada e um termo de

amortecimento precisa ser adicionado ã equação 2.4. para descre

ver o movimento dos lons. l

-+
dv Ê . n ~:t ~m -- = q (t) + Ã (v x H) - mtvdt c (2.5.)

I é a velocidade de relaxação da quan~idade de movimento do ton,

também chamada frequência de colisão reduzida QO lon e que se re

laciona com a frequência de colisão entre lons e moléculas, ~'

através de

M
~ = m + M" (2.6.)

onde m é a massa do íon e M a da molécula neutra; esta relação

1 .. -.. 17 - .. 13va e so para colisoes elasticas. A equaçao fenomenologica

de movimento de um lon médio, quimicamente não reativo, num ci

clotron, equação ,2.5., foi deduzida 18 a partir da equação de

Doltzmann aplicada a propriedades de transporte em gases ioniza
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dos. Ela é válida se ~ é independente da velocidade do íon e 1s

to só ocorre se o potencial de interação do Ion com a molécu-

1 f d i d . 1 i d' .d 19. t .. f d t'i - 4a or o t po carga- 1pO o . n UZ1 o, 1S o e, or o po r

sendo r a distância entre o íon e a molécula (vide seção 3.2.1-.).

Isto nem sempre é o caso, mas a equação 2.5. deve ser uma aprox!

13 17 20mação boa se i variar monotonicamente com a velocidade. ' ,

o lon absorve a potência A(t) do campo elétrico e esta

é dada pelo produto escalar da força elétrica qÊ(t) sobre o íon

e a velocidade do Ion~

-+ -+
A (t) = qE (t) • v (2.7.)

Para obter A(t) é preciso portanto resolver a equaçao 2.5. para
-+v.

Tome-se um sistema de coordenadas x, y, z, com vetores

unitários t, 1, k, tal que o vetor campo magnético seja paral~

, .

lo ao eixo z e o vetor campo elétrico oscile paralelo ao eixo x.

-+ ~

H = Hk

o campo elétrico alternante linearmente polarizado po-

de ser deco~posto em dois campos pircularmente polarizados, gi

rando em sentidos opostos.

E;+(t)
E

1
=2 ( t ! t +J)sen wl + cos wl

(2.8.)
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o campo~létrico só perturba o mo~imento circular do íon próximo

às condições de ressonância; nesta sítuação só a componente do

campo elétrico que gira no mesmo sentido que o íon é capaz de

acelerá-lo. Seja Ê+(t) esta componente; Ê-(t) é desprezado.

y

.CrJ t
E+(t)

1
I l(t),--. '• I. ,, ,

t'-(t)
,

f
l'

t x

FIGURA 2.2. Sistema de coordenadas fixo à
cela de ressonância ciclotrônica de !ons.

Decompondo a equaçao 2.5. nas componentes x, y, z,sub~

tituindo a expressa0 2.8. e usando a 2.3., resulta o sistema de

equaçoes:

dv qE Ix
wlt +dt = 2m sen

Wc~y - ~vx

dv qE l--1 = 2m cos w t - wcvx - r.Vydt 1
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a absorç~o de potência instantânea é:

A(t) =

.[ -1 2Ew
x sen (wc-wl)~ + tg c

e-2 2+ 2... -w c w l

L

Na condição de ressonância, wl • wc ' e fazendo a aproximação de

que a frequência de colisão é muito menor que as frequências ci-

clotrônicas geralmente encontradas, isto é, t

se reduz ã 2.12.

«w , esta equaçãoc

Quando o espectrômetro de ressonância cic1o~rônica. e

operado de forma contínua (seção 2.3.), os íons ficam expostos

ao campo de rádio-frequência por um intervalo de tempo t; logo,

o que se observa é uma potência absorvida média no intervalo de

tempo t.

= J
t

A(t')dt'

O

dt'

de surgir esta equaçao, foram usadas equações que valem em con-

antes

(2.13.)

+.=

- 19Esta expressa0 e geral e foi deduzida por Comisarow;
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dições e~tremas, ou melhor, que valem ou só a pressoes muito bai

xas, ou só a pressões muito altas. A'pressões baixas os ions não

sofrem colisões, o que equivale a fazer ~ = O na equação 2.13. ,o~

tendo-se

(A)

2
E

2
q 1

= 4mt

1 - cos(CAli - CAlC)t
, 2

(CAl
l

- CAl
C

) (2.14.)

Esta equaçao havia sido deduzida anteriormente,21 começando já

com a equação 2.5. truncada, sem o termo de amortecimento. Nes

te caso a potência absorvida é limitada pelo tempo que o ion fi

ca sob ação do campo de rádio-frequência. A equaçao para o 1imi

te de pressao alta é obtida, considerando i muito grande.

(2.15.)

vê-se que (A) nao é mais função de tempo, pois colisões com trans

ferência de quantidade de movimento são tão frequentes, que a

absorção de potência se torna constante no tempo. Esta expressap

foi anteriormente deduzida,18 não usando a solução completa do

. - 2sistema de equaçoes diferenciais.

Um gráfico de potência absorvida, (A) , em função da

frequência do oscilador marginal, CAl l , usando a,expressão 2.l3.,ou

as expressoes simplificadas, 2.14. ou 2.15., representa a for-

ma do pico de um ion de massa ~ num espectro de ressonância ci

clotrônica,de ions. Usando ae~pressão de potência absorvida li

mitada por colisões, 2.15., a linha obtida é lorentziana, que

. -e o que se observa a pressoes elevadas.

2.3. Operação continua

Foi visto que o espectrôme'tro de ressonânciacicl0l:rô-
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nica de íons serve basicamente como espectrômetro de massa, ob~

tendo-se um espectro ao registrar potência absorvida do oscila -

dor marginal pelos íons em ressonância, em função da frequência

de observação wl ' ou, do campo magnético ª. Também foi visto

que é possível calcular a forma de cada pico no espectro de mas-

sa. Para obter esses espectros, o instrumento é geralmente ope-

rado de modo que os íons sejam produzidos continuamente, haven-

do uma corrente iônica continua através da cela. Esta descri-

ção nao é perfeitamente correta, pois como mencionado, é preciso

modular a absorção de potência e, dentre as várias possibilida

des de modulação, existem as que interrompem periodicamente a

produção de lons (seção 2.3.4.1.). Porém, o termo "operação con

tlnua" será empregado a fim de distinguir de "operação pulsada",

na qual um punhado de lons é formado e seu comportamento observ~

do no decorrer do tempo, registrando-se potência absorvida em

função do tempo. Este tipo de experiência será descrito na se

ção 2.4.

Antes de discutir as técnicas de ressonância ciclotrô~

nica de lons mais empregadas hoje em dia, far-se-á menção a

40is instrumentos que foram importantes na evolução do instrumen

to atual: o omegatron e o espectrômetro de Wobschall.

2.3.1. O omegatron

Neste espectrômetro, descrito por Sommer, Thomas e HiE

22 ~ - ..pIe, 10ns sao produzidos por um feixe de eletrons paralelo ao

campo magnético, dentro de uma cela aproximadamente cúbica. A

rádio-frequência é aplicada entre as placas superior e inferior,

e também a anéis dentro da caixa, através de um conjunto de re-

sistores para garantir um campo elétrico uniforme. Uma dada
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FIGURA 2.3. Diagrama si~plificado do omegatron.

frequência faz com que íons de dada massa adquiram uma quantida

de constante de energia em cada revolução, de modo a descreverem

uma espiral de Arquimedes. Estes íons em ressonância podem ser

coletados num eletrodo que passa através do eletrodo de

frequência inf~rior e a corrente resultante pode ser medida num

c~rcuito externo. Varrendo a rádio-frequência, íons de massas

diferentes sao coletados ao entrarem em ressonância. A ressonân

cia também foi detectada através da 'potência absorvida pelos íons

d •. f • 23 Io oscilador de rad~o- requencia. Calcu ou-se que o aumento

na relação sinal ruído seria de 50, se a técnica de coletar dire

tamente os íons fosse substituíqa por essa, envolvendo

ção de potência.

absor -

- 22 -Foram deduzidas expressoes para a resoluçao do ins-

trumento, para o caminho percorrido por um íon até o coletor, p~

ra o tempa que ele leva para isso, para o raio máximo que um íon

I
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que nao pstâ em ressonância ating~ e também para o deslocamento

- 'da freguência de ressonância devido aum potencial positivo apl!

cada nos an~is da cela e que reduz a perda de ions na direçio

do campo magn~tico. Por exemplo, ions N2+ (massa 28) percorrem

em 67 ~s a distância de 36 cm do feixe iônico ati o coletor, num

omegatron em que e::;sa d:J,~tância i 0,7 em em linha ereta, sendo

a tensão da rádio-frequência de 1,OV (eficaz) e o campo magnit!

co 4300 G. 24

Inicialmente 22 o omegatron nao foi empregado como es-

pectrômetro de massa propriamente dito, mas para' obter grandezas

fisicas, tais como o momento magnético do próton, a relação car

ga/massa do próton, o valor do faraday, a relação massa do pró-

ton/massa do elétron. Atualmente ~ usado como medidor de pres

sões parciais (como ~ um espectrômetro de massa, permite sepa-

rar os componentes de misturas gasosas quanto à massa); tem a

vantagem de ser relativamente simples, principalmente na parte

1
• 25.. . -

e etronica;alem disso raios X nao constituem um problema,pois

... 24 -sao gerados so fora da cela. Neste tipo de aplicaçao geralme~'

te não são usados aniis, e o coletor cobre praticamente uma face

inteira da cela. O limite superior de pressão, ati a qual pode

... -5ser usado, e de 10 Torr, quando o caminho livre midio dos ions

se torna comparável ao comprimento da espiral que descrevem. A

sensibilidade do eletrômetro ligado ao coletor de lons permit!

~ ..

ria em principio medida~ até um limite inferior de 10-13 Torr,mas

... -11
há indicios de que esse limite ~. 10 Torr, em virtude de raios

X refletidos nos eletrodos da cela e que acabam atingindo o cole

tor de ions. 24

2.3.2. A cela de Wobschall

O espectrômetro de ressonância ciclotrônica de lons de

wobschall l3 ,26 já foi desenvolvido com a finalidade de observar
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frequ~noia; o sinal de absorçio i detectado pelo desbalanceamen-

to dessa ponte. ° campo magnético i modulado na frequência de

11 Hz e o sinal de absorção i processado por um detetor de fase.

Com esse sistema, o número mínimo de íons detectável entre os e-

letrodos i 30.

° instrúmento'descrito nao permite a separação de íons

positivos e negativos; por exemplo, 02+ não é distinguido de 02-.

Mas como uma partícula negativa num campo magnético gira no sen-

tido oposto ao de uma positiva (equação 2.1.), um campo elétrico

circularmente polarizado, girando em dado sentido em torno do

vetor campo magnético, acelera só um dos íons. Consegue-se o cam

po elétrico circularmente polarizado, colocando, perpendicu~ar 

mente aos eletrodos de detecção, dois outros eletrodos, eletro

27dos de quadratura, nos quais se aplica uma rádio-frequência que

o -esteja atrasada ou adiantada por 90 em relaçao à aplicada nas

placas de detecção. ! possível, escolhendo adequadamente as am

plitudes das rádio-frequências nos dois pares de eletrodos, fa-

zer, por exemplo, com que a absorção de 02+ seja zero e

var só a de 02~

obser~

Wobschall usou seu instrumento principalmente para me

dir frequências de colisão entre 10ns e moléculas e calcular mo

bilidades iônicas em gases. 28

2.3.3. A cela de três regiões

A Varian Associates (Pala Alto, California, USA) prod~

ziu durante alguns anos um espectrômetro de ressonância ciclotrô

nica de íons sob o nome comercial de Syrotron, conforme o princí

I 2 5 29
pio desenvolvido por Baldeschwieler e colaboradores. ' " A

cela deste espectrômetro tem as dimensões dadas na FIGURA 2.5.,

onde os potenciais indicados são os apropriadol para examinar
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FIGURA 2.5. Cela de ressonância ciclotrônica de

íons. Escala 1:2, dimensões em centímetros.

"íons positivos (para lons negativos, sao invertidos). Difere a

cela da de Wobschall, primeiro, por serem aplicados potenciais

nas placas às quais é ligada a rádio-frequência; como será vis-

bo, estes potenciais fazem com que os lons, além de executa -

rem o movimento ciclotrônico, adquiram uma velocidade na dire-

çao da maior dimensão da cela. Além disso é aplicado um poten

cial de aprisionamento (positivo para íons positivos, negativo

para íons negativos)num par de placas tal que os lons tenham seu

movimento restringido na direçãó do campo magnético, direção

na qual, apenas com campos magnético e elétrico cruzados, nenh~

ma força age (equações 2.1. e 2.4.). Wobschall fizera essa di

mensão paralela ao campo magnético muito maior do que as outras

dimensões da cela, de modo a evitar perda de Ions· nessa dire-

- 26çao.
I

Este campo elétrico cria certos problemas mas por outro

_______1
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= B c6s w t - A sen w t + cE
c c H

A velocidade média do íon nas direções x e ~ num período completo

do movimento ciclotrônico é 30

= O

(2.16.)

Portanto, o íon, além de descrever uma trajetória circular no pl~

no xy, desloca-se na direção~. Dadas as dimensões da cela, a e-

quaçao 2.16. 'permite éalcular o tempo de permanência do íon na ce

la, o que possibilita obter dados cinéticos na experiência de res

sonância ciclotrônica de íons (seção 2.3.5.) ..

O potencial aplicado nas placas de aprisionamento (não

considerando o potencial de arraste) dá origem a um campo quadr~

polar próximo ao centro da cela, que pode ser aproximado por 31

v = V + C(z2- x 2 )
o

onde Vo é o potencial no centro da cela e f, uma constante.

1= '2 VT

V
T

é a tensão de aprisionamento aplicada nas placas. A origem do

~istema de coordenadas é o centro da cela; o eixo z é perpendicu

lar às placas de aprisionamento, a distância entre as quais é d;

o eixo x é perpendicular às placas de arraste. No ponto da cela

z = d/2, x = O tem-se V(z,x) = V(d/2, O) = v
T

e isto fornece a

constante f; logo

V = V [i + 2 (z 2
X

2 )]
d 2 -T

As

Ex

E
Y

componentes do campo elétrico sao:

dV 4VT= - = x
dx d2

dV= - dy = O
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dV =dz

Substituindo esse campo elétrico na expressa0 2.4. e desdobrando

esta nas componentes x, y, z, obtém-se o sistema de equações

dvx
dt =

dv
--Y =dt

dV z
dt =

4qVT--x+oov
md2 c y

- 00 v
c x

Valem aqui considerações análogas às feitas no caso da tensão de

arraste. porém, os dois campos elétricos não deveriam ser consi

derados separadamente, pois existe urna componente do campo de a-
'.

prisionamento na direção ~ que precisaria ser somada ao campo de

arraste na direção~. Contudo, corno o primeiro depende da coorde

nada ~ e corno, trabalhando a correntes iônicas baixas, os íons de

vem concentrar-se no centro da cela, o campo de aprisionamento nao

deve influir muito no de arraste. Um gráfico de linhas equipote~

ciais numa cela de ressonância ciclotrônica de íons em condições

32típicas de operação, foi apresentado por Futrell. Diferencian-

do em relação ao tempo a equaçao em x e substituindo a em~, re

sulta:

(00 2
c

-Diferenciando a equaçao em z:

= -

Estas

00 =ef

4qV
T

md 2 V z

equações representam movimento harmônico de frequência

2 4qVT 1
(00 -- )'2'

c rnd2 (2.17.)





-27-

a obter sinal máximo para um íon qualquer. Na placa de arraste

inferior da região analisadora é aplicada a rádio-frequência de

observação (a placa superior forma um "terra" para rádio-frequên

cia, mas não para tensão contínua); desta forma este par de ele

trodos da região analisadora forma um condensador que faz par-

te do elemento cap?citi~o do circuito LC do oscilador marginal,

permitindo a detecção de íons em ressonância. Em seguida os í-

ons vao para a região coletora de íons, onde não há mais ten-

sao de aprisionamento, de modo que os lons são recolhidos nes-

tas placas, numa placa final que fecha a cela e nas placas sup~

rior e inferior; todos estes eletrodos são ligados a um eletrô

metro, podendo-se ler assim a corrente iônica total na cela. A

placa de arraste superior da região analisadora estende-se na

realidade até a região coletora, 'o que deve facilitar. a cheg~

da dos lons no coletor; no entanto a utilidade prática disto é

questionável. Em algumas celas a placa final não existe, estan

do a cela aberta, o que permite certas experiências, como a in-

- 33-35troduçao de um feixe de luz.

Os eletrodos da cela são feitos de aço inoxidável ou

de cobre prateado. A estrutura da cela é feita de cer5mica ou

de Vespel, urna poli-imida da DuPont.O bloco do filamento é de

cerâmica ou de nitreto de boro. são em geral usados filamen-

tos de rênio, com seção retangular. (A corrente que passa pelo

filamento normalmente não excede 4 A.) As conexões elétricas

com os eletrodos são feitas através da base da cela (cerâmica ou

Vespel) e saem da câmara de vácuo, indo a dois conectores de

oito pinos. A rádio-frequência e a tensão de arraste da placa

inferior da analisadora vêm através de um cabo blindado de bai-

xa impedância, e entram na câmara através de um conector blinda

do (TNC); daI chegam até a cela por um fio localizado dentro de
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um tubo metálico (blindagem). De\maneira idêntica sao ligadas

as placas do coletor de íons ao eletrômetro externo.

A amostra gasosa a ser estudada é introduzida inicial

... -5mente numa antecâmara, que pode ser evacuada ate 10 Torr por

meio de bomba mecânica e peneira molecular. No instrumento do

nosso laboratório "foi ad~cionada uma bomba de difusão de óleo.

Da antecâmara o gás entra na câmara de alto vácuo, onde está a

cela, através de uma válvula de controle fino (safira movendo-

se sobre um anel de cobre). Trata-se de um sistema em fluxo: o
.

gás entra e. é continuamente bombeado por uma bomba iônica (Va~

Ion, Varian, 81/s). Veja a seção 4.3. para uma descrição mais

completa.

2.3.4. Técnicas de reisonância ciclotrônica de lons

Há vários tipos de experiências que podem ser realiz~

das em espectroscopia de ressonância ciclotrônica de lons; expe

riências, que permit~m desvendar as reações que ocorrem num si~

tema gasoso su!>metido a impacto de elétrons. Serão descritas a

seguir algumas das técnicas desse tipo de espectroscopia, dan

do mais ênfase às empregadas no presente trabalho.

2.3.4.1. Ressonância simples

•

o espectro de ressonância simples de baixa pressao

(10-7 Torr), nada mais é do que o espectro de massa da substân

cia introduzida, e é importante tê-lo, a fim de certificar-se da

pureza do composto em estudo. Elevando a pressão, aparecem pro

dutos de reação, geralmente de massas mais elevadas. Conhecen

do a natureza quImica dos fragmentos iônicos que eventualmente

I
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tificado será proporcional à diferença entre os extremos, que
~

e

-,
J

]

11' Vê-seque, quando o campo magnético chegou em H2 , o sinal

aumentou continuamente de II a l 2 " Em H3 o sinal caíu subitamen J
te para zero, e em H4 é novamente intenso, mas de polaridade o-

posta à anteriormente apresentada, pois em H
4

, a uma oscilaçio

para campos maior~s cor~esponde uma absorçio menor, o contrário

do que acontecia antes. Progressivamente a intensidade do si-

nal diminui em valor absoluto (vai de um valor negativo para ze-

ro). O que acabou de ser descrito corresponde ã derivaçio da li

nha de absorçio.

Outro esquema é modulação da tensio de arraste na re

giio fonte da cela, feita com ondas quadradas. Na parte do ci-

cIo em que a tensio é baixa, os íons permanecem na regiio fonte;

quando a tensão é alta, os íons são arrastados para a regiio an~

lisadora. Logo, a absorçio de potência é modulada pela varia

çio do número de ions nesta região. Porém, esse esquema de modu

lação não é mais usado, apesar de o aparelho possibilitá-lo,pois

nio permite um controle muito bom das condições na cela. Duran~

te o tempo em que os lons permanecem na região fonte a carga es-

pacial aI aumenta, porque ions continuam sendo produzidos; a car

ga espacial faz com que os ions "esguichem" para dentro da re-

giio analisadora, provocando oscilações periódicas no nivel do

oscilador marginal. 36

Este problema, não existe com modulação da energia ele

trônica,36 onde o potencial no filamento (energia eletrônica) é

mantido abaixo do potencial de ionização das moléculas presentes,

não sendo produzidos ions durante esse tempo; periodicamente o

potencial é pulsado para um valor acima da energia de ioniza -

çio, havendo formação de íons. Em geral usa-se modulação com on

da quadrada.

I
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lamento, de modo a barrar a entrada do feixe de elétrons na cela.

da ao mesmo é removida, havendo menos interferência no movimento

I

..
1.-

meio

urna grade (placa com furo) entre o filamento e a placa de aprisi~

o melhor esquema de modUlação é provavelmente o de fei-

1 -. 37 bl d f . I t . Ixe e etronlco, que requer um oco e 1 amen o especla, com

xe eletrônico passar e ionizar moléculas do gás. Durante o tempo

A experiência de ressonância dupla 38 é que torna ares

namento. A grade é mantida num potencial mais negativo que o fi-

Os três últimos esquemas de modulação fornecem direta 

mente linhas de absorção.

Considere-se a reaçao

Periodicamente o potenci~l'na grade é pulsado (onda quadrada) pa-

em que a entrada do feixe está bloqueada, a carga espacial devi-

ra um valor mais positivo que a energia eletrônica, podendo o fei

2.3.4.2. Ressonância dupla

ração pulsada do espectrômetro de.ressonância ciclotrônica de

dos íons. Este tipo de modulação tem grande importância na ope-

ons (seção 2.4.).

A+ + B ~ e+ + D

... + - festando o espectrometro sintonizado para observar C , isto e, r~

sonância ciclotrônica de íons uma técnica muito poderosa na eluci

gente (seção 3 .. 2.1.). Logo, se o íon A+ for acelerado por

dação de caminhos de. reação.

de um segundo campo de rádio-frequência (que tem que satisfazer a

quência do oscilador marginal e campo magnético são tais que wI =

qHe/mec, sendo me a massa do íon C+. A constante de velocidade da

maioria das reações varia com a energia translacional do íon rea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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condição de ressonância de A+ no campo He , isto é, w2 = qHe/mAc) ,

- - _. ~ +
podera ocorrer uma variaçao no numero de ~ons e , o que se mani -

festará por uma variação na intensidade do sinal de e+. Este se-

gundo oscilador é ligado na placa superior da região analisadora.

A maneira usual de executar a experiência, é observar

+o sinal de e . e então desligar a modulação, qualquer que seja; c~

mo explicado na seção 2.1., o sinal não aparecerá mais. Em se

guida irradia-se A+ na frequência w2/2n com um campo que é liga -

do e desligado periodicamente (modulado). A intensidade do sinal

de e+ varia!á periodi~amente,obtendo-sediretamente um sinal propo~

cional ã variação do sinal de e+. Então, observando e+ e varrendo

a frequência do segundo oscilador., obtém-se um espectro dos íons

+ + +Al ' A2 , ••• precursores de e , ou seja, é possível identificar

todas as reações que levam ã formação de e+ e, estendendo a exp~

riência, observando outros produtos, é possível conhecer reagen -

tes e produtos iônicos de todas as reações que se dão no sistema.

+ +Irradiando A , o sinal de e pode aumentar ou diminuir,

obtendo-se, respectivamente, um sinal de ressonância dupla pos~

tivo ou negativo, operando como descrito. No caso de reações sim

ples, como as de transferência de próton, um sinal positivo cor-

responde a uma reaçao endotérmica (o segundo oscilador fornece a

energia para vencer a endotermicidade), e um sinal negativo, a

uma reação exotérmica.

A ressonância dupla é uma ferramenta poderosa, mas é

- , 39preciso tomar algumas precauçoes. t comum observar sinais devi

dos a efeitos instrumentais, tendo quase sempre origem em corren-

tes iônicas muito elevadas ou campos de rádio-frequência do osci-

lador de ressonância dupla muito intensos. - ~Nestes casos e poss~-

1 í +-ve que o on A nao esteja sendo apenas irradiado, mas acelerado

a ponto de ser ejetado da cela, o que pode diminuir a carga espa-
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cial na FeIa, o que por sua vez altera as condições de ressonân

cia para o Ion que está sendo observàdo (c+), pondo-o fora de

sintonia; dessa maneira seu sinal observado diminui, o que é e

quivalente a um sinal de ressonância dupla negativo. O próprio

Ion C+ pode ser ejetado quando sua oscilação natural no campo de

aprisionamento (v~ja a 9~ção 2.3.4.3. e a equação 2.18.) for au

mentada pelo campo de rádio-frequência do oscilador de ressonân

cia dupla (operando numa frequência apropriada), pelo fato de es

se campo ter uma componente na direção ~, em virtude de o oscila

dor ser ligado a apenas uma das placas de arrast·e. 40 Recomenda

se 39 nas experiências de ressonância dupla registrar'simultânea'

mente a corrente iônica total, medida na terceira região da cela;

se esta corrente cair ao irradiar um Ion, Ions estão sendo remo

vidos da cela e o resultado de ressonância dupla é suspeito. Pa

ra fazer esta experiência simultânea, é preciso usar o segundo o~

cilador continuamente e lançar mão de algum outro esquema de mo

dulação.

2.3.4.3. Ejeção de Ions

A ejeção de Ions, ocasionada por um nlvel de oscilação

muito alto do oscilador de ressonância dupla, ~ode ser feita in

tencionalmente. Neste caso a rádio-frequênciafl»2é ligada ã re

gião fonte e sua amplitude é ajustada de modo que o lon em ques

tão seja removido inteiramente na região fonte. Esta amplitude

mlnima para haver ejeção completa depende da tensão de arraste

na fonte, pois quanto maior esta, menor o tempo disponlvel para

ejeção, tendo que ser, em consequência, maior a amplitude. O

Ion estará removido, se atingir uma das placas de arraste, bas

tando para isso que o raio de sua órbita seja igual à metade da
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altura da cela. Usando a equaçao 2.2. para o raio, com a veloci

dade v dada pelas equações 2.9. e 2.10. (usadas no limite de

baixa pressão,~ = O, e substituindo EI , o campo de rádio-frequê!!

eia de observação, por E2 , o campo da rádio-frequência de eje

ção> e, usàndo a equação 2.20. para o tempo que o íon leva para

ir do filamento, onde é·tormado, até o fim da região fonte, onde

já nao deverá mais estar presente, sendo que nesta equação ~ ago

ra é o campo de arraste na região fonte e I a distância do fila

mento até o fim da região fonte, obtém-se

E = 2rE
2 I

]

Quando E. é metade da distância entre as placas de arraste, E2
~

e

a -amplitude mínima necessária para que o 10n não chegue a

da região fonte.

sair

Esta técnica fornece informações análogas às da resso

+nância dupla: se um 10n A for ejetado e isto causar uma diminu~

i d d 1 + +, + -çao na ntensi a e do sinal de um on C , A e C estao acopla -

dos através de uma reação quImica. Também é possível obter in-'

formações quan~.ttativas; considerem-se as reações

.+ +
AI + B .. C + D

A + + B.. C+ + E
2

Ejetando Al +, a intensidade de C+ diminui pela fração que A
l

+ CO!!

+tribui para essa intensidade, o mesmo valendo para A2 ; isto peE.

mite obter a contribuição relativa de diversos íons para a forma

ção de dado produto. Obviamente a ténica só funciona para ~1.ons

reagentes primários, formados diretamente no feixe de elétrons,e

se~pre há um,pequeno erro envolvido, pois, mesmo que os íons rea

gentes sejam totalmente removidos na região fonte-,alguns já te-

I
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rão reag,ido. O erro e pequeno, pois geralmente a tensão de ar

raste na fonte é maior que na analisadora, de modo que os íons

ficam mais tempo nesta última região.

Outra possibilidade de ejeção vem do fato de os íons

executarem um movimento oscilatório na direção paralela ao cam

po magnético,3l cuja frequência, wT/2~ é dada pela equação 2.18.

A amplitude desse movimento pode ser aumentada, aplicando um

campo alternante de frequência wT/2n através das placas de apr~

sionamento. A rádio-frequência pode ser ligada a uma das pl~

cas, formando a outra um "terra" para esse campo' ou, a ambas as

placas, com as fases invertidas. Os íons são removidos quando

atingem as placas de aprisionamento. wT independe do campo mag

nético; logo, é possível ejetar certo íon e verificar o efei-

to disso no espectro de ressonância simples. Também é ..
poss~ -

vel operar corno na experiência de ressonância dupla, modulando

o campo de ejeção e observar a variação de intensidade que isto

provoca em dado íon produto. O problema com esta técnica é

que a resolução é muito baixa, ou seja, ao tentar ejetar certo

íon, os íons de massas próximas também são afetados.

2.3.5. Constantes de velocidade de reaçao

Em qualquer estudo de reações entre íons e moléculas e

..
a

o

qual os íons permanecem na cela e, portanto, o tempo qu~ têm

desejável ter também as constantes de velocidade das reaçoes. A

equação 2.20. mostra que, variando a tensão de arraste na cela

de ressonância ciclotrônica de íons, varia o tempo durante

disposição para reagir. Logo, é possível em princípio obter in-

formação cinética sobre um sistema, ou seja, obter as constantes

de velocidade das reaçoes que ocorrem. A grandeza medida em res
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sünânciar ciclotr6nica de ions ~ um sinal de intensidade propoD-

cion~l a uma potência absorvida, integrada sobre o tempo de- ob-

servaçao dos ions. Esse sinal precisa ser relacionado com as

correntes iônicas na cela e estas, por sua vez, com as constan

tes de velocidade, atrav~s de urna análise cin~tica.

Não ~ posslvei achar expressões analiticas para as

constantes de velocidade, mesmo usando as expressões simplifi-

cadas de absorção de potência, isto é, as equações limite para

alta ou baixa pressão; soluções exatas só podem ser obtidas por

métodos iterativos.

Serão apresentados dois métodos de cálculo de constan

tes de velocidade de reação: um, baseado na expressão para ab 

sorçao de potência no limite de alta pressão (equação 2.12. com

~ muito grande) e outro, baseado nesta expressão no limite de

baixa pressão (equação 2.12. com ~ = O). Há diferenças inte-

ressantes entre os dois métodos por causa da forma particular

com que as duas expressões se apresentam.

2.3.5.1. O método a pressao alta

Este método foi apresentado por Beauchamp e colabora-

41dores, que mediram as constantes de velocidade das reações em

etileno.

Considere-se urna corrente de Ions primários, P(t),fo~

necendo as correntes Sj (t) de Ions secundários, através de rea

çao com moléculas neutras, sendo as constantes de velocidade

desses processos indicados por k j . As expressoes cinéticas pa

ra essas reaçoes sao



Se a corrente de íons de dada espécie é C(t), C(t)dt í-

potên-

(2.25.)

(2.26.)

(2.22.)

(2.23.)

(2.24.)
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C(t)A(t)dt

í:- n.k.P(t)
J J

ficando as correntes iônicas,

S (t) --.l P (O) (1 _ e-nJ~kJ' t)
j = fk

j
.

dS. (t)
J = nk.P(t)
dt J

para o íon i. Substituindo 2.26. e separadamente- 2.23. e 2.24. em

2.25., resultam:

dP(t) =
dt

-rios sejam nao reativos.

P(O) é a corrente de íons primários formados no feixe de elétrons;

n é o número de moléculas neutras por unidade de volume; as cons

tantes de velocidade das reações b~01ecu1ares são geralmente da-

3 ~ -1 -1das em cm . molecula.s Considera-se que os íons secundá-

ons estarão absorvendo a potência A(t) no instante t. A

cia total absorvida, e com isso a intensidade do sinal, é

sendo ti e ti respectivamente os instantes em que os lons i en

tram e saem da região ahalisadora. As correntes C(t) são P(t) e

S. (t) dadas acima e A(t) é dada pela equação 2.12. que, no limi-
J

te de pressao alta (! muito grande), toma a forma

q2
E1

2
=

4mi ~1

I

l
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2J 2q E
1

p(O)

L
4m ~ n.k.

p p J J

(2.27.)

+[
n ~k . (t I. _ t .) _ -n ~k . t .
-J J SJ sJ e J J S)

2 2q El P(O)k.
J

E 2
4m . ~. . n ( . k . )

SJ SJ J].

I . =sJ

+ -n~k. ti.]
e J) SJ (2.28.)

Os índices E e s referem-se, respectivamente, a. íons primário

e secundário e o índice i, ao íon secundário da espécie i. Des

sas expressões não é possível obter diretamente os k .• Mas corno
, )

em geral nkt «1, as exponenciais podem ser expandidas numa sé-

rie de McLaurin, desprezando os termos de ordem maior que 2.

I
P

= q2E12p (O) (tE

4m ~p p

- t )
P r(1 - n.k.

J )

t' + t
p p)

2 (2.29.)

I .
SJ

= q2E1 2p (O) (t~j
4msj t S j

- t .)SJ (nk.
J

ti. + t .
SJ S)

2

Mas, usando as expressoes 2.3. e 2.20. resulta, no caso de ser

varrido o campo magnético e mantida fixa a frequência do osci1a

dor ,marginal para a obtenção do espectro:

t .
SJ

m .
= ~tm pp

m .
ti. = ~ t'

S) mp p (2.30.)

Substituindo isto na expressa0 de I sj :

I .
SJ

- t )
p

m .
(nk. ~

) mp

t' + t
p p)

2 (2.31.)

-Somando a equaçao 2.29. com as i equaçoes 2.31. (um pouco rearran

•
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- t )
p

m
-E...:-. I
m . ~sj sj

sJ

jadas), ,resulta:

[

I [

I

o lado direito desta equaçao pode ser obtido também a partir da

equação 2.31.; fazendQ isto, substituindo nesta última equação e

rearranjando, resulta:

k. =
J

2m ~ .1 .
P S] S]

E m
n(t' + t )m . (~I + J' m~. ~SJ·ISJ·lp P sJ· p. p sJ (2.32.)

Usualmente 41-44 esta equaçao é aplicada da seguinte fo~

ma: t e t' sao calculados pela equaçao 2.20., sendo que o tem-
p p

po em que o lon entra na região analisadora depende do campo de

arraste na região fonte, Ef , e o tempo em que sai da região anali

sadora depende do campo de arraste nesta região, E. Logo,a

t
P

t' =
P

t +p

lf e la sao, respectivamente, distância do filamento ao fim da re

~ião fonte e, comp~imento da região analisadora. H é o campo ma~

nético adequado ãObservação do lon primário. Como geralmente fr~

quências de colisão de lons primários e secundários num mesmo gás

neutro são muito próximas (veja a TABELA 4.4.), i é frequentemen

te cancelado. Assim chega-se a uma expressa0

inverso

+ 1 )
a

2q

2l
fnmsjw l (_

a
=

I .
SJ

m
-E-
m .

SJ

cujo membro esquerdo, colocado num gráfico em função do

do campo de arraste na região analisadora, fornece uma reta cujo
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coefici~nte angular contém k .• Então, a experiência consiste em
J

medir I e os I ., variando a tensão de arraste na região analisa
p SJ. .

dora. (Também é preciso variar a tensão na região fonte propo~

cionalmente; ~, na equação acima, é a relação entre as duas ten

sões, a = Vf/V
a

). As retas obtidas geralmente são satisfató

rias dentro de cez:to int.~rvalo de tensões de arraste. A ten-

soes muito baixas impurezas na superficie das placas da cela alte

ram os potenciais efetivamente sentidos pelos lons, o que causa

um desvio na linearidade do gráfico. Quando a tensão é muito al-

ta, ! é muito pequeno, ou .seja, a extensão da reação é pequena e

os I . são pequenos, causando dificuldades na medição, o que leva
SJ

a considerável espalhamento dos P9ntos experimentais.

o método descrito é aproximado, por causa da expansao

das exponenciais numa série, mas pode ser tornado exato, se os

k j assim calculados forem substituldos nas equações 2.27. e 2.28.,

calculando valores para I p e I sj ' os quais são então comparados

com os valores experimentais, tentando-se assim corrigir os k j i

niciais; as constantes corrigidas são novamente substituídas em

2.27. e 2.28., até obter a convergência desejada. Isto, contudo,

... 45raramente e feito.

2.3.5.2. O método a pressao baixa

21Este método foi apresentado por Buttrill, num traba -

lho em que também foi deduzida ~ expressão de absorção de potên 

cia no limite de baixa pressao. Também parte das equações 2.23.,

2.24.e 2.25., sô que a absorção de potência é dada pela equação

2.12.

A. (t)
1

no limite de baixa pressão (~

q2
E1

2

= t4m
i

.... O) •

(2.33.)
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Esta expressdo difere fundamentalmente da 2.26., pois agora a p~

têncla instantânea absorvida depende do tempo e, num dado instan

te, todos os íons não estarão absorvendo igual. potência, mas a-

queles que já estão no campo de observação por mais tempo, ab

sorverão mais. Disto se conclui que não é possível tratar todos

os lons secundário$ da mesma forma, pois aqueles que foram prod~

zidos na região fonte entram na analisadora ao mesmo tempo e co

meçam a absorver potência ao mesmo tempo; porém, os íons secundá

rios produzidos na região analisadora, o serão em diversos pon-

tos da mesma e, portanto, estarão absorvendo potências dife -

rentes. Isto precisa ser levado em conta na integração e esta

é a principal diferença com o método anterior, onde todos os

lons são tratados de maneira idêntica.

Para deduzir a expressão da· constante de velocidade de

reação é conveniente empregar uma escala de tempo que pode ser

1 "" 19 ,-entendida com·aux lio da ~IGURA 2.7: ti e ti sao os instantes

em que o íon i (primário ·ou secundário i> entra e s~i da região

analisadora; t' e t são dois instantes q\lafs:quer do período que'

o lon fica na região analisadora, tais que ti , t' ( t e

ti < t , ti ~ serão deduzidas separadamente expressões para a in

tensidade do sinal de ressonância simples de íons prirnários,lons

secundários formados na fonte e íons secundários formados na ana

lisadora.

Intensidade do sinal de lons primários. Num instante

t na região analisadora há íons primários formados t unidades de

tempo atrás no feixe de elétrons; a corrente P(t) devida a esses

lons é dada pela equação 2.23.; esses íons permaneceram t - t
P

unidades de tempo na região analisadora; logo, sua contribui-

ção para a potência absorvida é A (t - t ). Logo-,.a intensidade,- . p P

do sinal é, usando a equação 2.25.:
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.- fonte
. ~ analisadorarCF;lao ref>~ao

4 /'

I

7 I
I I
/ I Ifeixe ~ t. ~ I I

de I J. I ,
el,étrons, ~.

I.. I I
t' ,

I
I I,. ~

I

I t I,
'4 ..

t!
J.

FIGURA 2.7. Escala de tempo na

celà de ressonância ciclotrôni

ca de tons.

P(t)A (t - t )dt
P P

= 2 2
4m n (Ejk.)

p J

-ntk t' ]x e J j p (2.34.)

Intensidade do sinal de íons secundários formados na

fonte. Os íons secundários formados na fonte entram na analisa-

dora no instante t sj e sua corrente, Sj(tsj )' é dada pela equa

ção 2.24. Corno esses íons são considerados não reativos, seu

1i
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dS . (t' )
--d~]~tTi-- Asj(t - t')dt'dt Jt

t sj

2
t (t I. - t .)

(1 _ -n.k.t.) SJ SJ
e J J SJ 2

Sj(t .) A .(t - t .)dt
sJ sJ sJ

J'Si
t .

SJ

J
tl .

SJ

t ._
SJ

2 2= q El P(O)k j
4m . tk.

sJ J J

I sj (fonte) =

Intensidade do sinal de íons secundários formados na

instante t estão absorvendo potência Asj(t - t sj ). Logo,

numero permanece constante a partir da entrada na analisadora. No

analisadora. O número de íons formados entre os instantes tI e

no instante t, cada íon terá permanecido pelo tempo -, t - t I na ana

o número de íons formados nesse intervalo permanece constante e,

tI + dt' pode ser obtido da equação 2.22., que, após substituir

nela a equaçao 2.23., fica

I sj (analisadora) =

,
lisadora, de modo que estará absorvendo a potência A • (t - t'). ~, SJ

preciso somar sobre todos os instantes tI em que íons secundários

podem ser formados na analisadora, isto é, entre t . e t. Em se
sJ

guida é preciso somar sobre todos os instantes em que os íons são

observados, isto é, somar sobre~, de t . a tI .• Logo,
SJ SJ

,I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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(ti. - t .)2
sJ S]

2
-n~k.t 'Je J J sJ

o sinal total devido aos íons secundários é

I sj = Isj(fonte) + I sj (analisadora)

2 2= q El P(O)k j
2 L 34m . n (. k.)

sJ J J
[

(t'.-t .)2 L
n2(~k.)2 S] S] -n.k.t'. +

J J 2 - e J. J sJ

L . L 1+ -n.k.t . _ nLk (t'. _ t ) -n.k.t .
e ] J sJ j j sJ sj e ] J sJ

(2.35.)

Como no método anterior, as exponenciais em I p e I sj são expand!

das numa série de McLaurin, mas desta vez até terceira ordem; em

alguns produtos acabam sendo gerados termos de quarta ordem, que

çao indicada nas expressões 2.30.

sao desprezados. Na expressão de I . também é
SJ

Obtém-se:

feita a substitui--

I =
P [

(t t,)2
P ~ P

I .
sJ

t,3 t 3
h(--E- + -12..- -

6 3

(2.36.)

de k j , chega-se ao resultado final,

mp 2ISj [3 - n 1~j k 1 (~p + 2t~)J
k j =

nI m j2(2t + t' ) + nI .m 2(t + 2t')
P s P P 5J P P P

Dividindo uma expressão pela outra e tirando da 50matória dos k j

o valor

• I
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.-
e

(2.37.)
2

tI) + nI m (t + 2t l
)

P s P P P
2nI m (2t +p s p

tem-se:

~o caso partircular de o íon primário intervir só em uma reaçao,

k =

Esta fórmula foi usada extensivamente, principalmente

para obter constantes de velocidade relativas. 30 Ela é aproxima

da, mas o método pode ser tornado exato, desde que por iteração

se melhore sucessivamente o ~ calculado pela equ~ção 2.37., sub~

tituindo-o em 2.34. e 2.35. Buttrill, em seu trabalho original,

21 -apresentou urna matriz com fatores de correçao: calculando k

por 2.37., obtém-se o k "exato~ multiplicando o primeiro pelo fa

tor da tabela. Os fatores foram-dados em função da relação de

massa dos íons primário_ e secundário e da relação de intensida

des dos sinais dos íons primário e secundário; também só valem pa

grande. Os fatores de correção sao próximos de 1,00 quando a in
,

ra certa relação entre t e t' mas a dependência disto nãop p'

2.3.5.3. Métodos mais completos

As equaçoes 2.32. e 2.36. sao obviamente muito limita

das, p~is são aplicáveis apenas no caso de um íon primário prod~

zir Ions secundários estáveis. Em sistemas de íons positivos,co

mo nos tratados nesta tese (capItulos 4, 5 e 6), a formação de

Ions terciários é praticamente reqra.

I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
I
I
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Marshall e Buttrill 46 estenderam o método da

2.3.5.2. para íons secundários reativos e íons terciários

seçao

está

veis. Os íons terciários foram tratados de maneira análoga aos

secundários no tratamento anterior. Não sao obtidas expressões

explIcitas para as constantes de velocidade, mas só para as in-

tensidades dos sinais, mantendo as exponenciais; o método é ite-

rativo. Foram calculadas as constantes de velocidade das rea-

çoes em fluoreto de metila e foi possível reproduzir por meio

de cálculo as curvas experimentais de intensidades iônicas em

função da pressao. Verificou-se que a teoria de baixa pressão é

aplicável até a uma pressão de 5 . 10-5 Torr. A teoria não leva

- - 47 - íem conta colisoes nao reativas. Qualquer colisao de ons com

moléculas reduz a intensidade do sinal de ressonância simples,

pois a colisão interrompe a absorção de potência. Colisões rea

tivas são mais eficientes nesse sentido, pois alteram a massa do

Ion que está absorvendo, 'de modo que nao absorva mais potência.

Colisões não reativas apenas alteram a velocidade do íon,que de-

pois continua a absorver potência. Por causa disso a intensida~

de do sinal de íons terciáiios é mais afetada (a intensidade cal

culada é maior que a experimental) que a de íons secundários e

primários, pois os íons terciários sao considerados estáveis, de

modo que todas suas colisões precisam ser não ,reativas.

Os cálculos de Comisarow 19 levam em conta colisões nao

reativas, pois é usada ,a expressa0 geral de absorção de potên

cia (equação 2.11.), onde o r é/justamente a frequência de coli

sao. Como A{t) depende do tempo, o tratamento formal é semelhan

te ao da seção 2.3.5.2., sendo porém incluídos lons secundários

reativos e íons terciários estáveis. Deve-se notar que é empre-

gada a equação 2.11., que vale em qualquer condição e nao só na
"

de ressonância; por isso as equações de Comisarow permitem calcu
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dos 11,2% menores que a de Comisarow, e a de baixa pressão, 1,8%.

Todos os métodos mencionados nesta seçao requerem solu

~

~ons

mais

ions

resulta-

apresentadasNas fórmulas 2.32. e 2.36., bem corno nas

o tratamento da referência 46 foi estendido 48 no sen-

lar a forma da linha de absorção d~ íons reativos; para o cálcu

lo de constantes de velocidade de reação bastam, no entanto, as

intensidades dos sinais na condição de ressonância. Na publica

ção original 19 esta teoria foi comparada com a da seçao 2.3.5.2,

verificando-se que as constantes de velocidade são de 15 a 20%

maiores que as calcUladas pela equação 2.37. Porém, Bowers num

estudo experimental 45 em que as três teorias, a de Comisarow,- a

de pressão baixa e a de pressão alta, foram comparadas e todas ~

sadas na sua forma "exata" (ver seções 2.3.5.1. e 2.3.5.2.), ve-

tido de permitir calcular a forma das linhas de absorção; também

rificou que em média a teoria de alta pressão fornece

2.3.5.4. Medição experimental do tempo de residência

çoes iterativas. Por isso usam-se frequentemente métodos

foi incluída urna discussão pormenorizada de colisões entre

e moléculas em geral.

simples para obter urna primeira aproximação para as constantes de

velocidade de reação. Porém corno será visto a seguir, há vários

~oblemas experimentais que afetam a medição de constantes de ve

locidade de reação e que tornam inútil a aplicação de teorias mui

to sofisticadas, bastando então os métodos mais simples.

tempo zero, o instante de formação de íons primários no feixe de

nas deduções mais ,elaboradas, aparecem t p e t~ os tempos em que

os íons entram na região analisadora e saem da mesma, sendo o

elétrons. Vê-se que é necessário conhecer o tempo que os

I
I
I
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arraste.

respectivamente os instantes nos quais oslons entram na analisa

muito

avanço45mo 5%, mas esta experiência representa considerável

dora e saem da mesma. Obviamente queda e subida não sao

bruscas, principalmente por causa de um espalhamento dos íons a

través da cela, resultante da repulsão entre os ions (carga esp~

cial). Por isso o erro nas medidas dos tempos é considerado co-

do removidos pelo pulso), subindo depois novamente para o valor

inicial (lons já no coletor). A queda e a subida de corrente dão

em relação às em que os tempos são calculados pelas tensões de

depois cai abruptamente para zero (íons na região analisadora,se~

50 +Futrell estudou a reaçao entre H2 e CO2 e apli-

cou para a análise dos dados simplesmente a equação ln [lo .(H2+) /

I (H2+)] = kt [C02], onde I(H2+) é a intensidade do sinal de H2+

no espectro de ressonância simples, lO (H 2+) é esta intensidade

quando a pressã.o de CO2 , expressa como [C02], é zero; ~ é medido

e~perimentalmente. ~ claro que este método só é aplicável nes

tas condições particulares, de íons provenientes de dado gás re~

girem com moléculas de outro gás, mas ilustra á possibilidade de

obter em casos especiais constantes de velocidade de reação de

maneira direta, sem ser.necessário preocupar-se com absorção de

potência e outras característic~à de ressonância ciclotrônicas de

íons.

do pulsa, na placa de ~prisionamen~p em relação ao pulso de forma

ção ~os lons, obtém-se um gráfico, onde incialmente se tem a cor

rente iônica total, constante (íons ainda na região fonte), que

lo difici~ente conseguem-se medidas de pressão muito melhores

que 10% e este é o principal fator limitante da precisão das

Os estudos de ressonância ciclotrônicà de lons sao ge

ralmente realizados na faixa de 10-6 a 10-4 Torr. Neste interva
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tons saq formados por um pulso de um feixe de elétrons e depois

aprisionados por um longo perlodo de tempo na cela especial. En

quanto os lons reagem com as moléculas do gás, a mistura de rea

ção pode ser analisada em qualquer instante durante o curso da

reaçao, para determinar a concentração de um lon de qualquer mas

sa. ~, portanto, .posslvel seguir a concentração de um lon de da

da massa em função do tempo de reação. Esta téénica especial,de

nominada espectroscopia de ressonância ciclotrônica de lons pul

sada, .foi desenvolvida por Mclver na Universidade de Stanford

(USA).51-53

2.4.1. A cela de aprisionamento

A cela usada nesta técnica difere daquela descrita na

seçaq 2.3.3., pelo fato de os lons não atravessarem simpl~sme~

te a cela em virtude de uma tensão de arraste, mas sim, ficarem

efetivamente aprisionados na mesma. ~ constitulda de apenas uma

região, de modo que os lons são formados e detectados no mesmd

espaço; a carga espacial do feixe de ~létrons, porém, nao inter

fere na detecção, pois produção de lons e detecção estão separ~

das no tempo.

A cela é constituid~ de seis placas metáiicas forman

do uma caixa retangular. Para lons positivos, as placas de apr!

sionamento são mantidas num potencial positivo, as placas de ar

raste são ambas negativas e, o que é novidade, existem placas te~

minais que fecham a cela, negativas. Para lons negativos os po

tenciais são invertidos. Esta configuração de potenciais permi

te manter os lons por algumas centenas de milissegundos na cela.

Os' lons executam um movimento ciclotrônico ao redor das linhas

de força do campo magnético e um movimento harmônico simples na

direção dessas linhas de força, por causa do campo de apr1siona-
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placas
termi
nais

.--+---j_I

vista de cima

vista lateral

placas de
arraste

FIGURA 2.8. Cela de aprisionamento.

mento. O resultado é que o íon se desloca sobre urna superfí -

cie cilíndrica orientada na direção do campo magnético. Isto ta~

~ém acontece na cela de arraste (seção 2.3.3.). Na cela de apr!

sionarnento esse cilindro ainda se move ao redor de urna linha se-

melhante a urna elipse, mas mantendo seu eixo ná direção do cam-

.. .. 54
po magnetico. Este último movimento tem urna frequência de al-

guns hertz, enquanto que ·os dois'primeiros estão na região de rá

dio-frequência.

Na cela existe ainda o coletor de elétrons e, na fren-

te do filamento, a grade, que é simplesmente uma peça metálica

com um furo. A grade normalmente é mantida num potencial mais

negativo que o filamento, de modo que os elétrons não possam en-

trar na cela; quando desejado, é aplicado um pulso na grade,
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tornandq-a alguns volts mais positiva que o filamento, permitin

do a pussagem do feixe de elitrons. Entre coletor e placa de

aprisionamento e entre grade e placa de aprisionamento são co10~

cadas grades (telas de arame) no mesmo potencial das placas de

aprisionamento, para atenuar a penetração dos potenciais do cole

tor e da grade de.contrp}e na cela, o que afetaria seriamente a

capacidade de aprisionamento. As placas finais também são geral

mente feitas de tela para evitar gradientes de pressão dentro e

fora da cela. A placa de arraste inferio~ é ligada ao oscila

dor marginal.

2.4.2. Sequência de pulsos

A experiência com a cela de aprisionamento i realiza

da da seguinte maneira: O campo magnético e a frequência do osci

lador marginal ,são ajustados de modo que o íon a ser estudado es

teja fora de ressonância, ou ~elhor, a frequência i um pouco mais

baixa que a necessária para haver ressonância. Um pulso na gr~

de em frente ao filamento faz com que o feixe de elétrons pene

tre na cela e produza alguns íons. A duração do pulso i bem co

nhecida e i tipicamente de 1 a 5 ms. Em seguida os íons reagem

livremente e como estão fora de ressonância, ~~o sao acelera

dos pelo oscilador marginal, nem absorvem potência. O tempo de

reação pode ser estendido em casos favoráveis até 500 ms. Após

um tempo de reação qualquer i ativado o pulso de detecção para

determinar a concentração do íon em questão. Este pulso i apli

cado nas placas-de aprisionamento e é positivo para íons posit!

vos. De acordo com a equação 2.17. a frequência ciclotrônica na

tural wc /2w de um íon num campo magnitico H é deslocada para uma

frequência efetiva, wef /2w, em virtude da tensão de aprisioname~



-56-

to VT . O pulso faz com que VT aumente, ou seja, wef diminua e

coincida com wl ' a frequincia do oscilador marginal. Desta manei

ra os ions que entraram em ressonância começam a absorver potê!!.

cia do campo de rádio-frequência. A potência instantânea absorvi

da em ressonância é dada pela equação 2.12., mas quando o tempo

de observação é m4ito c~rto, pode ser aproximada pela equaçao

2.33. Logo, observa-se um sinal crescendo linearmente a partir

do instante em que o pulso de detecção é acionado, caindo abrupt~

mente para zero no instante em que o pulso termina. Se o tempo

de observação for mai~ longo, nota-se que a subida no final nao

é mais linear, havendo tendência para um nivelamento, o que está

de -acordo com a equação 2.12. A duração do pulso de detecção
#

e

tipicamente de 3 a 10 ms. Finalmente todos os lons, independent~

mente de massa, são rapidamente neutralizados nas paredes da celà

por um pulso de destruição: a cela deixa de aprisionar íons ao i!!.

verter temporariament~ a ,polaridade do potencial da placa de ar

raste superior. O pulso-de destruição pára a reação e impede que

íons de uma sequência de pulsos ainda estejam presentes na próxi.-
ma sequência; tem duração típica de 1 a 5 ms. O ciclo todo é re

petido automaticamente logo em seguida.

n _
pulso de formação

ri pulso de detecção
I
I

rLI

I
I pulso de destruição
I
I I

Vi sinal

I •
tempo

FIGURA 2.9. A seqüênoia de pulsos • o sinal detectado.
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princípio estão em ressonância, mas o oscilador marginal i desli

cia. Vejamos como esse sinal i processado. Usar um detetor de

...os J.ons em55Outra maneira requer um oscilador marginal pulsado:

fase, como era feito em conjunto com a cela de arraste, nao fun-

ciona, pois presente ci,clo útil .. mui to reduzido,no caso o e , ou

seja, a relação entre o tempo em que se tem um sinal e o tempo

total i muito pequena. Explicando melhor: A sequência de pulsos

gado; só i ligado duran,te o período de detecção. Este deve ser

o melhor mitodo, mas ainda não está suficientemente desenvolvido.

A intensidade do sinal, dada pela equaçao 2.33., i ob-

Existem outras formas de aplicar o pulso de detecção.A

maneira 5bvia i a de pulsar o campo ~agnitico para o valor corre

to de ressonância. Isto foi feito,51 mas não i muito conveniente.

viamente diretamente proporcional ao número de íons em ressonân-

I
I
I
I
I
I
I
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I
I

repetitiva, fazendo o integrado~ abrir sucessivamente em diferen

tes pontos da curva; o condensador armazena os sinais correspon-

dentes aos diversos pontos da curva e um registro da carga do

pulsada a amostragem coincide com o pulso de detecção; durante o

..so

qual

tem J?or exemplo uma duração total de 100 ms e o pulso de detec 

ção, uma duração de 3 ms; portanto, de um total de 100 ms, só a

parece um sinal por 3 ms. Um detetor de fase não pode retificar

um sinal assim, que na maior parte do tempo é zero. O que se

56 57faz i usar um integrador, , um circuito desenvolvido para au-

mentar a relação sinal/ruído no caso de sinais repetitivos, qua~

abre durante o tempo em q~e chega o sinal de interesse, o

i então armazenado num condensador ati a janela abrir novamente

e chegar um outro sinal. ~ possível analisar uma forma de onda

do há muito "tempo morto". O integrador tem uma janela que

condensador em função dos instantes em que é feita a amostragem,

representa a curva. Na experiência de ressonância ciclotrônica
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resto do tempo só é produzido ruído, que entretanto nao é admiti

do pelo integrador, não degradando o sinal.

2.4.3. Curvas cinéticas

o pulso ,de detecção pode ser ajustado arbitrariamente
., "

em relação ao de formação dos íons. A separação entre os dois

pulsos pode ser medida bastante bem com um osciloscópio ou, me-

lhor ainda, com um contador de frequências, que geralmente perm!

te fazer tal medi~a. Varrendo o campo magnético, obtém-se um es

pectro de ressonância simples comum, onde no entanto todos os í-

ons reagiram durante tempos iguais, bem conhecidos. Além de es-

pectros de massa com essas características, é possível realizar

uma experiência mais interessante, na qual o atraso do pulso de

detecção em relação ao de formação de íons é variado continuamen

te, de modo que o sistema seja testado em diferentes instantes no

decorrer da reaçao. O resultado é uma curva de intensidade do

sinal de certo íon em função do tempo de reação, ou seja, uma,

curva cinética. Conhecidas as reações nas quais o íon intervém,
I

a curva pode s'er analisada diretamente com auxílio das equaçoes

éinéticas. Por exempJo, se um íon primário reage sem ser f~rma

do por algum outro processo, um gráfico do logaritmo da int~nsi

dade do sinal, medida diretamente na curva registrada, em função

do tempo de reação, isto é, do atraso do pulso de detecção em re

lação ao de formação, dá uma reta cujo coeficiente angular é

igual ao produto da constante de velocidade de desaparecimento do

íon primário pela pressão de moléculas neutras na cela. .Então

constantes de velocidade de reação podem ser calculadas sem as

equações que descrevem o movimento dos lons na cela, se bem que

a equação"2.33. seja usada implicitamente.
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A ressonância ciclotrônica de lons pulsada é menos sen

com as pressões das moléculas neutras, fornecem diretamente cons

tantes de equillbrio.

sinal

conjunto

mação do secundário, as constantes obtidas a partir das duas cu~

nos casos em que comparaçoes são posslveis, há concordãncia mui

to boa com outras técnicas. Geralmente é posslvel testar se os

resultados são consistentes. Po~ exemplo, se um Ion primário dá

um íon secundário, seguindo o decaimento do lon primário e a for

reação de 100 ms.

mente. Isto pode no entanto ser levado em conta, mas de qual

quer maneira os erros não são sérios, pois os pulsos são tipica-

tornam constantes com o tempo, elas são medidas e, em

A cela de aprisionamento, operada de forma pulsada, r~

solve o problema do tempo .de reação. As únicas aproximações fe!

tas são devidas ã duração finita dos pulsos de formação e detec-

Foram medidas constantes de velocidade de urna série de

... . i i' 3,52,53reaçoes, tanto de 10ns pOS1t vos, corno de negat vos, e

mente de 1 e 3 ms, o que é desprezível, comparado com um tempo de

ção, isto é, os íons nao são formados e detectados instantanea-

slvel que a contInua, o que é inerente à técnica, pois o

só aparece durante um período muito curto do 'ciclo total. Com o

mesmo empenho na tentat~va de aumentar a relação sinal/ruído, a

operação pulsada sempre ficará perdendo para a continua. Por-isso

vas têm que ser iguais. Ultimamente esta técnica despertou inte

resse no estudo de equilíbrios, ~o que permite a obtenção de gra!!

... ... 58-62dezas termodinarnicas (vide cap1tulo 5). Neste tipo de exp~

riência faz-se. na realidade apenas uso da capacidade de aprfsio

namento da cela por tempos muito longos, de modo que, apesar de

a pressão ser muito baixa, condições de equilIbrio sejam alcança

das. Quando as intensidades dos sinais dos íons em questão se

I
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é desejáwel poder operar o espect~ômetro das duas maneiras. Pri-

meiro ~studa-se o sistema com a cela de três regiões, para iden-

diversas

troca frequente das celas, o que é
~

mas requer a para necessa -
rio quebrar o vácuo. Be~uchamp

63 conseguiu construir celauma

que pode ser operada das duas formas; trata-se de uma cela de

três regiões, na qual os íons sao formados e aprisionados na re-

la funcione como uma cela de arra~te normal, sendo a detecção fe!

ta na região analisadora. A conveniência deste método de traba

lho ainda não está assegurada.

tificar todos os reagentes e produtos; depois fazem-se as medi

das quantitativas com a cela de aprisionamento. Isto é o ideal,

gião fonte por meio de potenciais convenientes nas

placas da cela; depois de os íons te~em reagido 'livremente por aI

gum tempo, todos os potenciais são pulsados de maneira que a ce-

I

Para concluir, pode-se dizer que a cela de aprisionamen

to é útil para medidas quantitativas, não o sendo tanto para est~

dos qualitativos, devido à dificuldade de detectar sinais fracos.

Obviamente não resolve o problema da pressão.



3. REAÇÕES ENTRE 10NS E MOL~CULAS

Nas seçoes 2.3.5. e 2.4.3. foram discutidas as maneiras

de obter constantes de velocidade de reação por espectroscopia de

ressonância ciclotrônicà'de íons. Apesar da escala em que as ex

periências são realizadas, as constantes de velocidade obtidas são

na realidade grandezas macroscópicas. Para alcançar urna

ensão mais profunda dos fenômenos que ocorrem nas reaçoes

compre

entre

íons e moléculas em fase gasosa, seria interessante poder reprod~

zir essas constantes de velocidade de reação através de cálculos

baseados em princípios físicos bem estabelecidos. ! então neces

sário descrever a reação ao níve+ microscópico. Para isso é pre

ciso conhecer inicialmente as forças que atuam entre as partíc~

las reagentes (forças entre íons e moléculas), com o que é poss!

vel calcular a energia potencial do sistema ernfunção da distân-

cia entre as partículas. As equações de movimento apropriadas po. -
dem então ser resolvidas para dada energia (translacional e inter

na) dos reagen~es. A reação pode ser definida em termos de traj~

tórias das partículas e assim uma seção de choque de colisão pode

ser deduzida. Se for calculada urna seção de choque méd i.a para paE.

ticulas com certa distribuição de energia, efel:ua-se desta manei-

ra a conexao entre as descrições 'microscópica e macroscópica do

64processo.

Serão apresentados neste capítulo os modelos teóricos

mais importantes para a descrição de reações entre íons e molé-

cuIas em fase gasosa. Os resultados da seção 3.2.1. serão utili

zados na seção 4.5. para comparar resultados experimentais e teó

ricos. A discussão da seção 3.2.2.1. permitirá sugerir um modelo

cinético na seção 4.6.3.





+H + NH' -~
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10 -1 -1k = 4,3 • 10 l.mol . s

69com uma re~çao tlpica em fase gasosa,

11 -1 -1
k = 7,2 • 10 l.mol . s

ou, expressando o k nas unidades comumente usadas neste caso,

k = 1,2.10-9 cm3 • molécula- l

verifica-se que a constante de velocidade da segunda é uma

dem de grandeza maior, que a da primeira.

-1
.. s

or-

A existência de lons gasosos é conhecida desde o fim

do século XIX por causa da condutividade elétrica de chamas e de

gases submetidos a descargas elétricas ou radiação de alta ener

gia. Em 1905 Langevin estudou do ponto de vista teórico a inte

raçao de uma partlcula pontual carregada com uma partlcula neu

tra polarizável, em fase gasosa, e deduziu expressões que dão as

trajetórias dos reagentes em certas reações de lons com molé-

cuIas. Em 1925 Hogness e Lunnexplicaram o lon de razão massa/

carga igual a 3 (observado por Thomson em 1912 ao introduzir hi

drogênio em seu aparelho de raios catódicos) como devido ~ rea

ção

Eyring, Hirshfelder e Taylor calcularam em 1936 uma constante

de velocidade para essa· reação por uma aproximação essencialmen

te clássica da teoria da velocidade absoluta das reações. Porém,

estudos experimentais sistemáticos, tendo como objetivo princi

paI a investigação de reações entre lons e moléculas, só começa

ram em 1952 com Tal'rose. 70,7l

.. O interesse por reações entre lons e moléculas vem do

fôto de ser essencial um conhecimento das mesmas para a compree~
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sua apli'cação a processos específicos requer a introdução de a

proximações drásticas. 76 Na realidade são usados sempre modelos

clássicos ou semi-clássicos.

são descritos a seguir alguns modelos com diferentes

graus de sofisticação para reaçSes entre íons e mol~culas. Esses

modelos não sãon~cessarlamentealternativas para dada reação,mas

em certos casos, complementares, pois alguns modelos dão mais ên

fase à aproximação inicial das partículas carregada e neutra, en

quanto que outros consideram essencialmente a decomposição de um

eventual complexo de colisão. As vezes a mesma reação é melhor

descrita por um modelo a baixas energias translacionais dos rea

gentes, e por outro, a altas energias.

3.2.1. Modelo de polarização

o modelo de polarização foi desenvolvido por Gioumousis
77e Stevenson, que deduziram uma expressão teórica para a cons -

tante de velocidade de reaçSes binárias, baseando-se no modelo

de Langevin de- interação de uma carga pontual com uma partícu

la neutra, polarizável, em repouso.

o momento dipolar induzido numa par~~cula de polariza

bilidade ~ por um campo elétrico ~ é

lJ = aE
O

A energia de indução do momento dipolar é

1 2
V = - aE1 2

e a energia de interação do dipolo induzido com o campo elétrico

é

2= - aE
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de massa.

FIGURA 3.1. Colisão de

duas part!culas nos sis

tema,sde coordenadas do

laboratório e do centro
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se m2 está em repouso. No sistema de coordenadas do centro de

massa:

E
r

1 2
= 2" }.Ivl (3.2.)

sendo ~ a massa reduzida do sistema. Er é a energia total do

sistema, e é conservada; frequentemente é chamada de energia ci-

nética relativa do sistema a separação infinita.

Durante a colisão as duas partículas são aceleradas

devido à energia potencial y, d,llda pela equação 3.1. A soma das

energias potencial e cinética é constante durante a colisão:

E = V + Er cin

Quando r é grande, Er = Ecin • O vetor velocidade pode ser de

composto numa componente na direção do centro de massa (compone~

te translacional) e numa componente perpendicular a essa dire-
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ção (componente rotacional). Log~, pode-se escrever:

E = V + E + Er r ot trans (3 • 3 • )

A energia rotacional no sistema de coordenadas do centro de massa

..
e

Erot
1.

2
= --2

2ur (3.4.)

onde L é o momento angular.

Substituindo 3.2. e 3.5. em 3.4.:

b 2
E t=E'-2ro r

r

Substituindo 3.1. e 3.6. em 3.3.:

2 b2
~ + E + E
2r4 r· r2 trans

(3.5.)

(3.6.)

A soma das energias potencial e rotacional é chamada "potenc~al e

fetivo ".

E =ef

Então

2 b2
oe + E

-:-4 r· r22r (3.7~)

(3.8.)

o gráfico de Eef em função de r mostra um máximo que representa

uma barreira de potencial. A distância crItica r c qual Eef
..

na e

máximo e o valor de Eef máximo, Eef,c' são obtidos da equaçao

3.7., fazendo dEef/dr = o.

1
= e (~)2

b E
r (3.9.)

E ='ef ,c
(3.10. )
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As partlculas podem vencer a barreira se tiverem energia maior

que Eef,c

Se Er = E f quando r = r , Et = O (equação 3.8.), ou se-e ,c c rans
ja, a componente da velocidade na direção do centro de massa é

zero e o íon entra em órbita de raio r c ao redor da molécula. Lo

go,

b 2
c

a partir de

1

= e (2<1)2
Er

3.10. :

(3.11.)

sendo bc o parâmetro -de impacto crItico que faz com que o ...l.on

entre em órbita, e que se relaciona com o raio critico através

de

b c= 12

o que se obtém, substituindo 3.11. em 3.9.

A seção de choque para eventos que ponham o Ion em ór

bita ao redor da molécula ou o façam colidir com a mesma é

'lfbc
2

ti =

1

= 'Ire (2<1) 2
Er

1

= 21Te (~)2
v l \l

(3.12.)

(3.13.)

Se ocorrer uma reaçao qulmica sempre que Ion e molécula se apro

ximarem até uma distância igua~; a, ou menor do que, r c ' a se

ção de choque de reação será dada por 3.13. e a constante de ve

locidade de reaçao será

1

k = ~vl = 2'1fe (;)2

.independente da energia translaciona1 do Ion.

(3.14.)







-72-

A seçãordc choque é

C1 = ne
(3.16.)

Esta expressão dá geralmente resultados muito maiores que os en

contrados experiméntalmente, pois um alinhamento total do dipolo

na direção do ion não ocorre, devido à energia rotacional térmi-

ca das moléculas. Foram feitos cálculos quânticos e numéricos

de trajetórias, levando em conta o movimento rotacional da molécu

.. d·· 79 tla dipolar, perturbado pelo campo eletrico o 10n. Em ou ra

teoria80 parte-se da equação 3.15. e calcula-se um ãngulo de ori

entação médio, 8, entre o dipolo e a linha dos centros de colisão,

dependente de ~, a distãncia entre ion e dipolo.

-o = j0P(0)d0
jP(0)d0

p (8) é a probabilidade de o dipolo estar numa orientação Q,

inversamente proporcional ã velocidade angular do dipolo no pla~o

de colisao e diretamente proporcional ao número de orientações e

81quivalentes do dipolo. Esta teoria foi parametrizada, quando

se verificou que na equação 3.16. o momento dipolar pode ser mul-

tiplicado por uma constante, que varia entre O~ e 1, e que corrige

a seção de choque pela extensão do alinhamento do dipolo na dire

ção do ioni o valor dessa constante, corno pode ser deduzido,8l de

pende só da relação entre o momento dipolar e a raIz quadrada da

polarizabilidade da molécula; na referência 81 é dado um gráfi-

1/2 ..co da constante. em função de ~D/a e dessa maneira a teoria e

tão fácil de aplicar como a equação 3.16.

o modelo de Gioumousis e Stevenson fornece uma constan-

te de velocidade de reação independente da energia translacional
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• ~, f 1 t 'd 1 t C H + C Hlonl.COS O) .:.1. os por exemp o na reaçao en re 2 4 e 2 4 e os es-

pectros de massa de diversos butenosisoméricos produzidos por i~

pacto eletrônico. Tais observações levaram a sugerir que interme

diários semelhantes devam ser formados nos dois sistemas. O su-

cesso da teoria do quase-equilíbrio para explicar espectros de

massa comuns levou ã aplicação dessa teoria à fragmentação do in-

termediário equivalente, produzido por reaçao.

A formação de um espectro de massa envolve a ruptura

de ligações químicas no íon molecular e às vezes a criação de no

vas ligações. Logo, os processos de fragmentação podem ser vis-

tos como análogos a reações químicas comuns. Este fato levou
..
a

formulação da teoria do quase-equilíbrio, usada para descrever as

características gerais de espectros de massa.

As características principais do modelo teórico - 82sao:

1. Moléculas complexas podem ser representadas por urna

coleção de osciladores harmônicos e rotores rígidos acoplados.

2. O processo de ionização inicial por impacto de elé

trons obedece ao princípio de Franck-Condon. Consequentemente só

~ransições verticais são permitidas, deixando geralmente o

molecular num estado excitado.

•J.on

3. O íon molecular excitado nao sofre decomposição ime

diata. Conversão interna na molécula faz com que o excesso de

energia fique distribuIdo ao acaso em todos os graus de liberda

de internos acessíveis da molécula.

4. O espectro de massa é formado por uma série de de

composições unimoleculares competitivas e consecutivas do íon mo

lecular excitado.

5. A constante de velocidade para cada uma dessas rea-

çoes espontâneas pode ser calculada por meio de uma forma aproprl!
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da da teoria da velocidade absolu~a das reaçoes.

A teoria do quase-equilíbrio é análoga à teoria da de

composição unimolecular, à qual estão ligados os nomes de Linde-

mann, Hinshelwood, eRice, Ramsperger, Kassel e Marcus e que tam-

bim i conhecida por teoria RRKM.

Do ponto de vista cinitico a sequincia de eventos no es

83
pectrômetro de massa pode ser descrita nos seguintes termos. Um

conjunto de moliculas que nao interagem i ionizado e excitado

por impacto de elétrons (ou de fótons ou íons). Todos os estados

quânticos acessíveis dos lons excitados ficam populados. Entre-

tanto, há urna diferença importante entre decomposições unimolecu

lares que ocorrem no espectrômetro de massa e aquelas tratadas

em cinitica química comum. Neste último caso condições de equIl!

brio prevalecem por causa do elevado número de colisões entre mo

léculas, de modo que o sistema pode ser caracterizado por urna tem

peratura e a distribuição de energia num conjunto de moléculas po

de ser descrita em termos da distribuição de Maxwell-Boltzmann.Por

outro lado,no espectrômetro de massa a pressão é muito baixa e o

número de col~sões é insignificante;cada Ion é formado com certa

guantidade de energia interna,sendo que esta é conservada indepe~

dentemente para cada íon, que se comporta como um sistema isolado.,

84 " ..Certa fraçao dos estados quanticos corresp6nde a assim chamados

complexos ativados. O postulado de equillbrio permite admitir

que a fração de lons que'são complexos ativados é· sempre igual

à fração de estados quânticos que representam estados de comple

xo ativado. A velocidade de decomposição dos lons é então dada

pela concentração (ou fração) de complexos ativados, multiplica

da pela velocidade média com a qual os complexos ativados atra-

vessam a barreira de potencial. Conhecida esta velocidade de de

composição, a extensão da fragmentação é determinada pelo tempo
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comomoléculas neutras comparáveis que possam ser usadastem

te rigoroso da teoria do quase equilíbrio, uma vez que não foram

Deve-se esperar que para descrever reaçoes de íons com

moléculas a teoria do qua~e-equilíbrio tenha o mesmo sucesso que

3.2.2.2. Teoria do espaço de fase

para a descrição de espectros de massa. O problema é que a teo-

ponto de part~da para obter as frequências vibracionais dos com-

A concordância entre as distribuições de produtos experimental e

calculada é excelente, constituinào o trabalh086 um teste bastan

plexos de reação. Por isso sempre se procurou aplicar a teoria

usados parâmetros ajustáveis.

ria requer muita informação a respeito dos intermediários forma

complexo pode dissociar.

a casos em que sao formados intermediários com estruturas bem

- ~ 90semelhantes as de moleculas neutras.

dos, e em muitas reações, como nas relatadas nesta tese, não exis

Na teoria do espaço de fase calcula-se a seçao de cho

que total de formação de um complexo de COlisão, a qual é então

dividida estatisticamente entre os vários produtos nos quais o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
°1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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A teoria é, porém, mais geral, sendo apenas limitada pela compl~

xidade dos cálculos. ~ aplicável tanto a reações entre espé

cies neutras, como a reações entre íons e moléculas, variando a

penas o potencial de interaçio dos reagentes.

Na teoria do espaço de fase define-se um complexo de

"acoplamento forte" como uma entidade que, uma vez formada, nao

~em ma1S nenhuma relaçio com a maneira pela qual foi formada. Pa

- - . - 91ra reaçoes que se dao sem energ1a de ativaçao, postula-se: A

probabilidade de formação de certo produto numa colisão de "aco

plamento forte" é proporcional à razão do espaço de fase disponf

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(3.24.)A + BC + AB + C

Difere a teoria de v~rias maneiras da do quase-eçuili

brio. Em primeiro lugar, descreve a reaçio em termos de uma tran

sição do sistema de um estado inicial para um estado final, be~

definidos, enquanto que na teoria do quase-equilíbrio o comport~

menta os reagentes nio é considerado. Em segundo lugar, na teo

ria do espaço de fase é preciso fazer suposições apenas a respe~

to das condições que levam ã formdçio de um complexo de colisio,

mas não sobre sua vida ou configuração; por outro lado, na teo

ria do quase-equilíbrio o complexo de transiçio precisa ser tra

tado formalmente como molécula bem definida, tendo certa config~

ração de equilíbrio nio observável, e estados vibracionais conhe

cidos, mas nio observáveis. Ambas as teorias sio na realidade a

presentadas como hipóteses, mas a do espaço de fase pode ser

mais facilmente testada por comparaçao com a experiência, pois

na teoria do quase-equilíbrio poãe, em princípio, sempre ser usa

do um estado de transiçio que dê concordância com a experiência.

A teoria do espaço de fase foi desenvolvida por Light
9l

para reações de troca bimolecular envolvendo somente três átomos.
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servaçao de energia e momento angular.

é

..
e

esta-

E r x (E, J, i x )
i x

E= r', (E, J, i ,) / ,q q x=q, q , •••P(q',i ,I E, J)q

Define-se canal como uma região de espaço de configur~

vel a esse produto e o espaço de \fase total disponlvel, com con-

vimento relativo especificam um canal.

Chamando os estados posslveis do sistema de q, q', q~ •••

estados internos das partlculas e o momento angular orbital de mo

maçao do complexo de dado E e J a partir dos reagentes q, i q

~q(E, J, i q ), a seção de choque para a reaçao q" i~ + q', i q ,

onde P(q', i I I E, J) é a probabilidade de formação do produto q'q

no estado i q " condicionado ã formação de um co~plexo de ener-

gia E e momento angular J. r (E, J, i ) é o espaço de fase dipon!- - x x

vel ao produto ~ no estado vibracional i x ' dados E e J, e r~(E,

J, i ) é a porção de r correspondente a produto estável x (porx x

exemplo, ri exclui regiões de r nas quais o produto é instáveix x .

devido ao momento angular elevado). Se a seção de choque de for-

dos internos definidos, separados por distâncias grandes, de modo

i t - . d .. 1 76 .. .. i dque sua n eraçao seJa esprez1ve. Os numeros quant cos os

çao no qual as partlculas envolvidas numa reação estão em

A teoria na sua formulação origina19l nao era interna 

mente consistente: a expressão deduzida para a seção de choque de
, 92

reação não satisfazia o teorema de balanceamento detalhado. Num

trabalho publicado logo a seguir,93 isto foi incluldo, verifican

do-se que o teorema impõe certas restrições ao espaço de fase dis

ponlvel aos produtos.

I
I
I
I
I
I
I
I'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Sejam q, q', q", ... os canais possíveis da reaçao 3.24.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-I

potencial

momento.

to forte" não tem correlação com O modo de formação, exceto iatra-

(a) O modo de decomposição de um "complexo de acoplame~

JOl
I?form t

(b) A probabilidade de formação de um "complexo de aco

plamento forte" num canal g, é ou unitária ou nula, dependendo dos

valores de s , L , L e,E •q q. ,q

Inicialmente duas considerações devem ser feitas sobre

um "complexo de acoplamento forte", sendo a primeira absolutamen-

nos dados por s ; o número quântico do momento angular interno êq

Lq ; o número quântico do momento angular orbital do movimento re-

lativo é L; a energia translacional relativa á E ; e a massa redu- q

zida é II •q

No canal g as partículas têm números quânticos dos estados inter-

vás de leis de conservação ~e energia, momento linear e

angular total e sua projeção sobre um· eixo.

probabilidade de tunelamento através 'de uma barreira de

Isto vem do fato de que, falando classicamente, o sistema deve pa~

sar sobre a barreira de momento angular no potencial efetivo, para

finita e certa probabilidade de reflexão de partículas com energia

dada energia; há, portanto, um momento angular orbital máximo que

ainda provoca espalhamento. O valor desse L é geralmente toma-max .

do corno o apropriado ao modelo de Gioumousis e Stevenson (seção

3.2.1.). A suposição (b) á uma aproximação, pois sempre há certa

te necessária, fundamental na teoria, ea segunda não simplifi-

- - 1 94cando, ou de fato possibilitando, porem, os calem os.
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Para Lmax grande essa seção de choque coincide com a clássica:

(3.25.)

(3.26.)

(2L + 1)

Lmax
I

L=O

A seçao de choque de espalhamento inelástico, em que

o projétil é absorvido pelo alvo, havendo formação de um comp1~

- .. 76xo de co1isao, e

suficieRte para passar sobre a ba~reira. Porém, para partículas

pesadas, tais corno átomos, a aproximação é numericamente satisfa

tória.

1r 112 2= <'Lmax + 1)
2~ Eq q

7T l\2 (lO

0= 1: (2L + 1)
2~E L=O

Pela suposição (b) colisões com L> L nao precisam ser considemax -
radas e a seção de choque total para formação de um "complexo de

acoplamento forte" nurn'à' colisão especificada por q, Sq' Lq , Eq é

7T't2L 2
max = 7Tb 2

2~ E c
q q

onde bc é o parâmetro de impacto crItico da teoria de Gioumousis

e Stevenson (seção 3.2.1.).

As suposições (a) e (b), juntamente com o princípio de

balanceamento detalhado, determinam de maneira única as probabi

lidades de decomposição do complexo nos diversos estados finais.

92Balanceamento deta1had~ requer que

0=

~=

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



-88-

3.26., resultaJ

Substituindo 3.29. em 3.28, o resultado em 3.27. e, novamente em

1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
'I

(3.28.)

,(3.29.)

(3.27.)

IE
L{q,J)

(2L + 1) [ 2J + 1 ]
(2L +' 1) (2Lq + ·1)

(2J + 1)

E
L{q,J)

1T 11 2

2lJ Eq q

2lJ E (2L + 1)q q q
=

a{q~q') = E a{q-J)p{J-q')
J

a{q-J) =

A suposição (a) permite escrever a seçao de choque de

reaçao como produto da seção de choque de formação do complexo

e a probabilidade de decomposição do complexo. 94 Assim, pata da

onde g indJca agora o conjunto de números quânticossq , Lq , Eq e

a{q-q') é a seção de choque de reação.

onde J é o número quântico do momento angular total do 'complexo,

formado pelo acoplamento do momento angular interno (número quân-

da energia total

tico Lq ) e do momento angular orbital de movimento relativo (núm~

ro quântico ~) .

A seçao de choque de formação de um complexo de dado J

é, pela equaçao 3.25.:

E 1 = n{q,J)
L{q,J)

o termo entre colchetes é a fração de colisões descritas pelos

números quânticos L e Lq , que acoplam para dar dado J. A somató

ria sobre L termina obedecendo às condições IL - L r~J~ L + L e Lq q

~Lmax' e é igual ao número de seus termos, que é o número de esta

dos no canal ~ que pode formar (ou ser formado de) um complexo de

momento angular ~ e energia Eq •
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so:

(3.30.)

descri-

transferên -

n(x,J)

P(J-q} = C
n (q ,.J)

1
t

x=q,q', •••

P (J-q') =
n(q',J}

P(J-q) =
n(q,J)

a (q-q')

~ (2J +~1) n(q,J) P(J-q') = ~ (2J + 1) n(q',J) P(J-q)

Por indução, começando com J = 0, vê-se que a solução desta equa

çao é

onde a somatória é o número total de estados que podem ser forma

A constante C é obtida pela condição de a sorna das probabi1ida 

des de decomposição do complexo ser 1.

Esta equaçao é pelo menos qualitativamente correta ao

sugerir que a seção de choque para dada reação diminui rapidame~

te quando mais canais se abrem, mas os valores numéricos calcula

dos pelo complexo. Substituindo 3.29. em 3.28. e o resultado e

3.30~ em 3.27., obtém-se a seção de choque total para o proces-

69
çao pela teoria do espaço de fase. A concordândia entre teo-

sistemas po1iatômicos seriam os,mais sucetíveis a uma

cia de carga por processos de ressonância, pois então a seção de

choque total é·rnaior que a seção de choque de Giournousis e Ste

V0nson, que é necessária para calcular Lmax • Os resultados tam-

ria e experiência não é boa no caso de reações de

dos são frequentemente um pouco menores que os experimentais. De

vido ã complexidade dos cálculos, a teoria só foi aplicada a rea

çoes envolvendo trêse quatro átomos, enquanto que justamente os

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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3.2.3. Modelos diretos

o complexo "esquece" a direção da qual os reagentes vieram e

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(3.31.)

Se urna reaçao se dá através da formação de umcomple

-12xo que existe por mais de um perlodo rotacional (mais de 10 s),

bém não!são bons no caso de reações que requerem uma energia de

. - 1 71 . d i iat1vaçao para formar o comp exo. Urna as vantagens ma s m-

portantes da teoria do espaço de fase é de não ser altamente pa-

NO,mecanismo de "spectator stripping" a reação

+ +
A + BC ..... AB + C

rarnetrizada, requerendo apenas um conhecimento das proprieda

des iniciais e finais do sistema e, ao contrário da teoria do

quase-equillbrio, não se p~eocupa com o complexo de transição.

ocorre por um mecanismo que é um caso limite do modelo direto e

que foi denominado de "spectator stripping tt em ingles.

se dá de modo que nehuma quantidade de movimento seja transferi-

Med~ndo.a distribuição de velocidadesdos produtos iôni

cos, Henglein mostrou que a energias translacionais elevadas(40

- 78eV) a reaçao
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massa:

No sistema de coordenadas do laboratório o centro de

energiasmo o modelo de "spectator stripping" só é aplicado a

reaçoes podem ser calculados.

-.. 78Existem espectrometros que possibilitam selecionar os

lons quanto ã sua velocidade e obter um espectro de velocidade.Co

- -pa da reaçao a nao ser sob a forma de um espectador passivo.

Por este mecanismo não são feitas previsões quantitat!

vas quanto à seção de choque de reaçao, mas efeitos isotópicos em

d d ... +.. iia o l~n reagente A para o atomo C, que, portanto, nao part c_

translacionais elevadas, numa reaçao como a 3.31., a molécula neu

tra pode ser considerada em repouso, pois sua velocidade térmica

é menor que a velocidade do íon incidente; o movimento térmico da

molécula. não desloca a posição da banda do produto iônico no es

pectro de velocidade, pois seu movimento é igualmente provável em

todas ·as direções, provocando apenas um alargamento da linha.

- 78.. -Na deduçao abaixo sera usada a seguinte notaçao, re-

presentando v urna velocidade no sistema de coordenadas do labora

tório e ~, uma velocidade no sistema de coordenadas do centro de

Velocidade
Espécie Massa lab. c.m •

... primário VIl.on ml UI

reagente neutro m2 O u 2

produ17° iônico m3 v 3 u 3

produto neutro m4 u 4v 4
centro de massa ml + m2 = m3+m4 v c O

massa tem velocidade vc e, por conservação de quantidade de movi

mento (seção 3.2.1.):

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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(3.32.)

(3,34.)

(3.33.)
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=vc

o centro de massa aproxima-se de m2 com velocidade Vc e, portan

to, no sistema de coordenadas do centro de massa é m2 que tem

velocidade v c ' ou seja, u 2 = vc ; logo, uI = vI - v c ' Mas

o que se demonstra substituindo uI por vI - Vc e u 2 por vc.oe

3.33.:

v = v3 c

No caso de formação de um complexo, este terá a veloci

dade do centro de massa e o produto iônico sairá do mesmo em

qualquer direção, ou seja, em média m3 terá a velocidade do com

plexo.

Corno o lon terá essa velocidade em média, a linha corresponden

te a m3 no espectro de velocidade será larga. u
3

e.u4 nao sao

calculáveis, pois dependem do calor de reação, já que parte do

calor de reação pode aparecer corno energia cinética dos produtos.

No caso de um processo de "spectator stripping", um á

tomo é capturado pelo lon incidente sem transferência de quanti

dade de movimento ao outro átomo, o espectador. Isto significa

que no sistema de coordenadas do centro de massa o átomo especta

dor continua com a velocidade da molécula reagente, u 4 = u 2 ' que

é igual a v c ; o produto iônico tem velocidade u
3

, que, portanto,

éV3 - v c '



(3.37.)

(3.36.)

(3.35.)

(banda larga)

(bandà estreita)

+ D

+ H

v =3

-93-

Então, analogamente a 3.34.:

Substi tuindo 3.36'. e 3432. em 3.35. e iembrando que ml + m2 = m3

+ m4 , obtém-se:

"spectator stripping"

complexo

Repetindo as expressoes da velocidade do produto iônico em fun

ção da velocidade do Ion reagente, para os modelos de complexo e

"spectat.or stripping" para comparação:

sao esperados na mesma posição no espectro de velocidade, se fo

rem produzidos de um complexo intermediário ArHD+. Mas no caso

d~ "spectator stripping"" devem produzir duas bandas separadas,

tendo as 'mesmas posições que ArH+ da reação Ar+ +H2 e ArD+ da

Por meio destas equaçoes é posslvel distinguir, por exemplo, se

,a reaçao de Ions argônio com hidrogênio ocorre por um mecanis

mo de complexo ou de "spectator stripping". Usando HD como gás

alvo na câmara de colisão, os produtos iônicos da reação
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reaçao Ár+ + D2 , respectivamente. O espectro de velocidade mos

tra duas bandas, de acordo com o modelo "spectator stripping".

O modelo "spectator stripping" é apenas um caso limi

te de um modelo de colisão. Todos os tipos de situações interm~

diárias entre esse modelo e o de complexo são concebíveis. Mes-

mo para dada reação e dada energia cinética nem todas as coli

sões reativas obedecem ao modelo "spectator stripping",pois sem

pre sao possíveis colisões centrais, isto é, colisões com parâm~

tros de impacto pequenos, que resultam em espalhamento para trás

no sistema de coordenadas do centro de massa.

Tanto a altas como a baixas energias translacionais do

íon reagente ocorrem desvios do modelo "spectator stripping" e

foram desenvolvidos modelos de "stripping" modificados. A ener

gias altas o átomo espectador não é totalmente passivo, mas rece

be certa quantidade de movimento, retrocedendo. A energias ba!

xas não é mais desprezível urna força atrativa que os reagentes

experimentam ao se aproximarem e que acelera um na direção do ou
~

tro, de modo que sua velocidade relativa seja maior quando alcan

çam a distância de aproximação máxima do que à distância inifi

nitaj a transferência de átomo se dá de maneira direta e os pro

dutos se afastam um do outro, sendo um pouco decelerados pelo
--

potencial atrativo existente entre eles: resulta geralmente um

aumento na velocidade do íon em relação ao esperado pelo mode

lo "spectator stripping". Para este caso vários modelos foram

desenvolvidos. 9S,96 O formalismo geral dos modelos da referên

cia 95 será apresentado a seguir.

Considere-se a reação de transferência

x + YZ +. XY + Z

No primeiro estágio da reaçao (reagentes em separação infinita),
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(3.38.)

(3.4l.)

(3.39.)

(3.42.)

(3.40.)

3.41.:

1 2
T 2 .L = 2 lJV 2J.

2v
I

mx (my + mz)
mx + my + mz

(A notação difere da usada antes: índices numéricos indicam ago-

os reagentes se aproximam com velocidade inicial relativa vI e

parâmetro de impacto b. A energia cinética relativa é

-95-

ra estágios da reação e não espécies químicas). Quando os rea-

tica

gentes alcançam a distância de aproximação máxima r c ' o· poten

cial atrativo (potencial íon-dipolo induzido no caso de reaçoes

entre íons e moléculas) acelerou-os de modo a terem energia ciné

onde P é a energia cinética ganha entre infinito e r c •

tem-se, substituindo 3.38. e 3.40. em

A velocidade relativa v 2 ' na distância r c ' pode ser

desdobrada numa componente paralela (v2 ti) e numa perpendicular

(v2~) ã superfície de reação. Esta partição é determinada pelo

parâmetro de impacto b e a velocidade relativa inicial vI' atra~

vês de conser~açao de momento angular:

Definindo energias cinéticas correspondentes às componentes de

velocidade paralela e perpendicular,

e, empregando 3.39. e 3.42.:
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algum

(3.43.)

Transferência de Y a X ocorre agora. No estágio 3 os

IT =3 '2

T2 .l. = T2 - T211

-96-

produtos, numa distância de aproximação máxima r c ' começam a se

parar-se. A energia cinética relativa inicial é

Para governar a partição de v 3 em componentes paralela e perpen

dicular ã superfície de reação, são feitas as seguintes suposi -

Suposição A: A componente 'paralela da velocidade da

partícula liberada Z é igual ã que a partícula tinha enquanto es

çoes:

v 2 11 YZ = v 3 11 Z

A energia cinética de YZ (antes da transferência) e a de Z(logo

tava combinada no reagente.

após a transferência), sao:

T 3 ti Z

Logo:

va, está relacionada com a quantidade semelhante T2~por

múltiplo a.

Suposição B: A energia cinética dos produtos, T3~,cor

respondente ã componente perpendicular de sua velocidade relati-



(3.45.)

(3.44.)
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Por conservação de quantidade de movimento:

onde p l é a energia cinética perdida entre r ' e infinito.c

-Os produtos XY e Z sao agora decelerados pelo potencial

atrativo entre eles, de modo que no quarto estágio da reação (pro

dutos em separaçao infinita) sua energia cinética é

Estas igualdades levam, respectivamente, a

m
X + m· + m

Z
T3 11

Y
T3 11 Z= m

X + my (3.46.).'

T211

mx + my + m
Z

T21/ YZ= (3.47.)mx

Substituindo 3.46. , 3.43., 3.47., 3.42. e 3.44. em 3.45:

A grandeza que se mede experimentalmente é
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velocidade.

I
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trajet2.

permanecer

são desprezadas, de modo que P = pl = O; além disso, as

No caso de reaçoes entre íons e moléculas os termos P

rias retilíneas resultantes implicam em r c = b. Logo, substitui~

do a expressa0 de T4 assim simplificada na de v 4 , obtém-se:

V 4 =

No modelo "spectator stripping" forças intermoleculares

que é o resultado obtido anteriormente (equação 3.37.).

°YZ
2 2e °z e

p = pl =
2 4 2 1 4r rc .c

permanecendo inalterada. Entretanto Y e ! precisam

A suposição A, de que a componente da velocidade da pa~

tícula !, paralela à superfície de reação, permaneça constante, é

fisicamente razoável para qualquer modelo de reação de transferê~

cia, pois as forças envolvidas são radiais e não tangenciais. ~

mais difícil conceber urna situação na qual a componente perpendi

cular permaneça inalterada em módulo, a menos que a ligação Y-Z

fosse enfraquecida antes da transferência de Y a !, de modo que

as partículas estivessem essencialmente viajando independentemente.

Z poderia então ser espalhada elasticamente de XY, sua velocidade

e pl sao

as calculadas pelo modelo "spectator stripping". A energias

~ransla:~ionais relativas elevadas ~ é desprezível em relação a Tl

fortemente acopladas durante a fase de aceleração, pois de outra

forma, a menos· que sejam partlculas idênticas, não teriam a mesma

Corno a polarizabilidade de YZ (oyz) é geralmente maior que a de

Z sozinha (a~), a aceleração seguida de urna deceleração mais fra

ca faz com que os produtos iônicos tenham velocidades maiores que
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caso limite.

sendo

= €

do por

b
b = --E

12

b 2
c

de modo que as velocidades calculadas coincidam com as experimen-

Para aplicar o modelo, ajustam-se os parâmetros r c e reI

tais à menor energia cinética possível. O parâmetro b é calcula

(ver eCílldção 3.39.) e tem-se o modelo "spectator stripping" como

(ver equaçao 3.11.). O modelo é então testado, verificando se as

distâncias de reação são razoáveis e, usando os mesmos parâmetroa,

tenta-se predizer os resultados a energias maiores. 95
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íons reagentes' possam ser acelerados a velocidades conhecidasifoi

uma reação bimolecular, os orbitais moleculares dos reagentes in-

de íons é medida apenas a concentração de íons, se bem que os

ser aplicados a reações entre íons e moléculas. 99 Quando ocorre

podemDiagramas de correlação de orbitais moleculares

3.2.4. Outros modelos

Nestes modelos diretos o que se calcula sao velocida

des de íons, que são grandezas que podem ser medidas em experiên-

. d f' 97 ; 9 8 . d -.' i 1 t - .c~as e e~xes. Em espectroscop~a e ressonanc~a c c o ron~ca

possível usar a técnica para distinguir um mecanismo de"stripping"

de um de formação de complexo. 42

teragem e formam os orbitais do complexo de colisão e depois os

dos produtos. Consequentemente é possivel fazer um diagrama de
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(3.49.)

(3.48.)

sistema

( 2 -ls) ,ve-

o que es-

Entrando no diagrama de correlação para o

- + 1a configuraçao dos reagentes H2 (~g) + He

+ 2 1reagentes passam para HeH (l~) + H (ls) ,

....

....

H + + He ....
2

ocorre, enquanto que o processo exotérmico

dotérmica

nao ocorre.

+(HeHH) com

se que esses

acordo com a experiência.

produtos.
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cúrrela9ão que mostra a conexão entre os orbitais de reagentes e

Esses diagramas explicam por exemplo porque a reaçao en

tá de acordo com a r~ação 3.48., endotérmica, mas que tem uma se

ção de choque apreciável para energias cinéticas acima do limiar

- _ - + 1
de reaçao. Porem, entrando com a configuraçao para He (ls)- + H2

2 + 111(Og) , obtém-se do lado dos produtos HeH (l~) (20) + H (ls) ; o

- + -orbital 20 e antiligante e portanto esse HeH nao estaria ligado
i

e dissociaria em He+ e H; a não ocorrência desta reação está de

Também é posslvel explicar por meio dos diagramas de

correlação porque a reaçao

se dá por um mecanismo direto e nao de complexo, apesar da gran

de estabilidade do posslvel intermediário H2CO+. O diagrama de

correlação e potenciais de aparecimento mostram que há uma barrei

ra de 4,5 eV entre CO+ + H2 e o estado fundamental de H2CO+ na

configuração de formaldeldo (C2v). Logo, o poço de potencial cor

respondente a H2CO+ não é acesslvel em colisões de baixa energia
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gias, como observado experimentalmente.

Os modelos para reações entre íons e moléculas descri

tos nio constituem na realidade alternativas para o trat.~l1nento

energia potencial. A probabilidade desse cruzamento é conside-

- - 69rada como determinante da seçao de choque total de reaçao.

produtos

A passagem de reagentes para produtos numa colisão en

volvendo reaçao química pode ser descrita em termos de um movi 

mento sobre uma superfície de energia potencial. Muitas reações

sio não adia~ãticas e envolvem o cruzamento de superfícies de

entre CO+ e H2 . O diagrama de correlaçio para colis6es colinea

res (H 2CO+ linear) mostra que nio há barreiras altas, nem poços

profundos entre reagentes e produtos para essa configuraçio. A

reaçio deve entio ocorrer por um mecanismo direto a todas as ener

iônicos. Esses modelos podem ser obtidos a partir de um trata

mento de mecânica quântica rigoroso, introduzindo posteriormente

- 76as simplificaçoes apropriadas.

teórico de dada reaçio, mas abordam aspectos diferentes das rea

çoes. Assim, o modelo de polarizaçio permite calcular urna seçio

de choque total de reação, enquanto que os modelos estatísticos

possibilitam o cálculo de distribuiç6es de produtos no caso de

reações paralelas. Por outro lado, em se tratando de mecanismos

diretos, calcula-se a distribuiçio de velocidades dos
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4Quando foram iniciados os estudos descritos neste cap~

4. REAÇÕES DE ACETILAÇÃO
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tor-

forma-

(4.1.)

iônicas

interme -

. -pressoes

acilação.

tes, uma vez que poucas espécies iônicas diferentes são

lo 2. Foi escolhido o,sistema da acetona para realizar os tes-

tulo, tinha-se na realidade por objetivo testar a validade das

equações que descrevem (, movimento dos lons numa cela de resso

nância ciclotrônica de lons e que foram apresentadas no capí.tu-

tonas. Gráfi~os, em função de pressão, das correntes

100Esta reaçao já havia sido observada na acetona, mas seu meca

nau possível, quando cetonas alifáticas superiores foram exami

nadas, tendo-se notado que a reação de acilação é geral nas ce

das e as reaçoes desses íons com moléculas neutras de acetona não

pareciam muito complexas. Urna das reações nesse sistema é a au

to-acetilação da acetona.

nismo não era bem conhecido. O conhecimento deste só se

~elativas das espécies presentes em cada sistema, a sistematiz~

çao dos fatores que governam a estabilidade dos produtos iôni-

cos dessa reação e, principalmente, a observação do

clotrônica de íons no caso das cetonas superiores a

mais altas, permitiram a eluci~,ação do mecanismo de

Os resultados dessa pesquisa foram comunicados em no

ta preliminar na XXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira pa-

d ." 101 fi 1 1 fra o Progresso a C~encia e, em forma na, no Journa o

102the American Chemical Society•.

diário provável da reação 4.1. nos espectros de ressonância ci-
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trutura dos compostos formados.

do o que anteriormente havia sido publicado a respeito das rea-

9,8,

menciona-

experiências

.... i - 103A acetona tem tres potenciais de onizaçao,

çoes entre íons e moléculas de cetonas; também serão

4.1. Espectros de massa de cetonas

Neste capítulo será discutida inicialmente a espectro~

. 103 . id" t
cop~a de massa usual das cetonas. 'Em segu a sera apresen a-

10,6 e 11,5 eV. O processo de ionização de menor energia corres

ponde à remoção de um dos elétrqns n do oxigênio, enquanto que

10,6 eV é a energia necessária para a remoção de um elétron n da

ligação C=O, e 11,5 eV é ~ energia que precisa ser fornecida

para arrancar um elétron ~ da ligação c=o. Com as energias ele

trônicas geralmente usadas para obter espectros de massa de com

postos orgânicos, todos esses processos acontecem. Porém, os

dos alguns estudos relacionados com os de acilação, apesar de

não se referirem acetonas alifáticas simples. Como este é o

primeiro capitulo desta tese, no qual uma parte experimental é

desenvolvida, o espectrômetro utilizado será descrito com algum

detalhe; nos próximos capítulos, nos quais outras

serao relatadas, far-se-á referência a esta descrição, menciona~

do-se apenas o que é particular às experiências em questão; no

capítulo 2 o funcionamento do esp~ctrômetro foi abordado de ma-

neira superficial, apenas para tornar compreensível a dedução

das equações necessárias à interpretação dos espectros de resso

nância ciclotrônica de íons. Após a relação dos reagentes empr~

gados neste estudo, os testes de validade das equações, mencion~

dos acima, serão discutidos. Finalmente, tratar-se-á da parte

química, isto é, do mecanismo das reações de acilação e da es,
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processqs de fragmentação caracte~ísticos de compostos de carbo

nila podem ser vistos mais facilmente, considerando a decompo

sição da espécie iônica de menor energia, que é a que apresenta

a deficiência eletrônica no orbital n.

o processo principal de fragmentação das cetonas envol

ve a ruptura da ligação entre o grupo carbonila e o carbono ~,

sendo que a carga fica no fragmento que contém o oxigênio.

R'

"c:=&:o: ... R '--C=O+ + • R"

/
R"

Num grande número de metilcetonas'o pico mais intenso do espec 

tro é o de CH
3

CO+. Nos espectros de 70 eV de energia eletrônica,.

o pico oriundo de perda do grupo alquila maior é mais intenso

que o associado com a perda do grupo menor. Porém, não se pode

concluir que eliminação do grupo alquila maior é o processo mais

favorável, pois a 70 eV de energia eletrônica, os íons acila re

sultantes decompõem, perdendo CO.

R--C=e:O+'" R+' + CO

Portanto, as abundâncias relativas dos íons acila não refletem ne

cessariamente a proporção na qual os grupos alquila são elimi

nados da cetona. De fato, trabalhando a energias eletrônicas bai

xas (-10 eV), de modo que os íons acila não decomponham e nao

apareçam os fragmentos R+, observa-se justamente o contrário: o

processo no qual o grupo alquila menor é eliminado, é o preferi

do.

Cetonas ionizadas que possuem hidrogênios y fragmentam,

transferindo o hidrogênio y através de um estado de transição cí

clico (um anel de seis membros), havendo eliminação de olefina e

formação de um enol iônico.
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~4.2.)

Quando
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.+
OH
r + R"CH:=Z:CHR'

~C"",
H C~ R

2

de massa de mais de 40 cetonas.

Estes são os principais tipos de. fragmentação ob~erva

dos em cetonas. Na referência 104 estão tabelados os espectros

três ou mais átomos de carbono, um segundo rearranjo de McLaffer

ty se torna possível, pois o produto enólico formado no primeiro

. .
Esse procETsso é conhecido como rearranjo de McLafferty.

ambos os grupos a1qui1a da cetona são constituídos por cadeias de

Estes rearranjos sao específicos para transferência de hidrogê

nios Xi grupos metila não são transferidos.

rearranjo pode novamente fragmentar.

4.2. Reações entre ions e moléculas de cetonas

- 105Ja em 1961 haviam sido descobertos,' em espectros de

massa de compostos oxigenados, picos de ions (M + R)+, onde M é

a fórmula do ion molecular e R, a do ion que fornece o pico mais

intenso no espectro. Estas experiências foram realizadas num es-

pectrômetro de massa dotado de fonte de alta pressão e o ion

(M' + R)+ nada mais é do que a acetona acetilada da reação 4.1.,
I
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"o-H

H H,,/
°,
H

o

/ .'"H H

pectrômetros de massa modificados para poder operar a fonte a

- 1 d M 106. .. . d tpressoes e eva as. unson exam1nou uma ser1e e compos os 0-

quando a substância examinada é a· acetona. Outros estudos de ce

tonas seguiram, usando-se espectrômetros semelhantes, isto é, es

xigenados quanto às reações de protonação ou, como também as

chamou, reaçoes de solvatação do próton. Concluiu que o agrega

do mais estável de moléculas ligadas a um próton é formado, qua~

do cada hidrogênio ligado a um oxigênio na molécula protonada é

+ligado a outra molécula. Assim, nos agregados (M)nH , n = 4 se

M é H20, n = 3 se M é CH30H, n = 2 se M é CH30CH3 •

-106-

próton tri-solvatado. Também observou um Ion de m/e = 99, prove-

niente de eliminação de água do d!mero protonado da acetona; atr!

bu!u a esse lon a estrutura do/óxido de mesitila. Além disso ob-

Concordando com isso, verificou que o próton di-solvatado é o a

gregado mais estável no caso da acetona, não tendo encontrado o

servou lons correspondentes a acetona acetilada e acetona meti la-

da, a origem dos quais, porém, não descobriu. Num outro estudo

107de cetonas apenas as moléculas protonadas foram observadas,te~

do-se verificado que são formadas por transferência de próton do

lon molecular para a molécula neutra, "e não, por abstração de
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TABELA 4.1.

lons

encon

-pressao

2,4

0,9·

0,5

0,9

1,6

3 e 4. Também agregados com

foram encontrados, mas neste

a 3 ~ -1 -1
k(x 10 cm • molecula • scetona

butanona

3,3-dimetilbutanona

pentanona-3

acetona

pentanona-2

protonação de algumas cetonas foram medidas e os valores

tram-se na TABELA 4.1., mas provavelmente são grandes demais.

Constantes de vélocidade de protonação de cetonas. l07

hidrogênio pelo íon molecular. A~ constantes de velocidade de

intensidade muito menor. Dentre os produtos encontram-se

nica de íons e espectrometria de massa com uma fonte capaz de

f b d í ~ + +oram o serva os os seguintes ons primarios: CH3 ' CH 3CO e

CH3COCH3+, além de íons de m/e 14, 26, 27, 29, 39, 41 e 42, de

menores que as dos íons protonados, foram encontrados picos de

Um estudo exaustivo das reações entre íons e moléculas

10ano sistema da acetona foi realizado por Futrell. Para tanto,

fez uso de duas técnicas: espectrometria de ressonância ciclotrô,

ser operada ate 0,6 Torr. Com o espectrômetro de alta

de fórmula geral (CH3COCH3)nH+, com n = 1, 2, 3 e 4. Munson 106

não havia encontrado essa espécie com n > 2 e, de acordo com sua

teoria, a espécie com n = 2 seria a mais estável; mas é realmen-

te este o íon que fornece o pico mais intenso nos espectros de

Futrell. lOa Se bem que com intensidades uma ordem de grandeza
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de

que

-1
. s '

produto

constan -

+
CH

3
--c-o-R + CH3COCOCH311 I - .

O R

+ ROR +

respectivamente, a dímero e trímero·protonados, dos quais água

medição das constantes de velocidade das reações. Como não é pos

sível operar esse. inst~umento a pressões tão elevadas como o ou-

caso sé, com n = 1, 2 e 3. Ions de m/e 99 e 157, correspondentes,

ressonância ciclotrônica de íons foi usado nesse estudo para a

Na TABELA 4.2. estão as constantes de velocidade medidas por Fu

trell, que também calculou alguns valores através da teoria de
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léculas, inclusive para a própria butanodiona e que o

foi eliminada, também estiveram presentes, O espectrômetro de

tro, os agregados que contém várias moléculas de acetona nao sao

que seja relativamente elevada, d~vido ã presença de Ions

Gioumousis e Stevenson (equação 3.14.). Somando as

estabilizados e consequentemente nem todas as constantes de velo

cidade de reação puderam ser medidas. Não foi mencionada a ener

gia de ionização empregada no espectrômetro de ressonância ci

clotrônica de íons (500 eV no de alta pressão), mas presume-se

No contexto das reações de acetilação estão também os

trabalhos de Bursey,109,110 nos quais se mostrou que a butanodio

na é capaz de transferir um grupo acetila para certas outras mo-

+CH 3--c--C--eH3 + ROR +

11 11
O O

tes de velocidade das três reações que levam à formação

+ . -9 3 .. -1 -1
(CH3COCH3 )H , obtém-se liO • 10 em • molecula • s ,

-9 3 .. -1poàe ser comparado com o valor de 5 • 10 em • molecula

da TABELA 4.1.

desta última reação é, por sua vez capaz de acetilar outros com

postos.l0 9

-
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gente.

prio grupo CH3CO+ não é agente acetilante. Os compostos que

pró-

1,08

0,97

1,68

1,18

,1,09

- ateorico

produto iônico

TABELA 4.2.

Constantes de velocidade de reações no sistema da acetonal08

experim.

CH + b 2,03

CH + CH
3

CO+ 0,923

CH + + 0,203 CH3COCH3

CH + (CH
3

COCH
3

)H+ 0,23

CH
3

CO+ b 0,43

CH
3

CO+ + 0,04CH3COCH3

CH
3

CO+ (CH
3

COCH
3

) H+ 0,39

+ b 0,54CH3COCH3

+ (CH
3

COCH
3

)H+ 0,38CH3COCH3

+ (CH
3

COCH3 )CH
3

CO+ 0,19CH3COCH3

(CH
3

COCH
3

)H+ b 0,43

+ b <0,54'<CH3COCH3 )CH3CO

reagente iônico

a) Equação 3.14.

b) Foi medida apenas a velocidade de desaparecimento do lon rea-

Misturas de butanodiona e butanodiona-d 6 mostraram que o grupo

acetila adicionado ã molécula de butanodiona é o que é transferi

do quando este complexo acetila alguma outra molécula. O
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4.3.), mas na realidade existe' ainda muita discussão em torno
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importâ!!

elucida-

Para finalizar, deve ser mencionada ainda a

traram-se efeitos estéricos em reaçoes entre Ions e moléculas em

112fase gasosa: enquanto que os orto-derivados do fenol,C 6H3R20H,

com R = H, CH3 e C2HS ' são acetilados, os com R= CH(CH3 )2 e

C(CH3 )3' não o são; por~m, se os substituintes estão nas pos!

ções meta, todos esses derivados reagem. A butanodiona também

113intervém em reações de condensação, sem fragmentar.

e endo-norborneolí achando-se que o exo-~orborneol reage mais ra

'd t 111 t ~ d tOl - b t dOp~ amen e, e, a raves e ace ~ açao com u ano 10na, encon-

e nos alcanos nem ocorre. A reação foi sugerida como meio de

• o - • o 110 f o d di ti.... i ..
~on~zaçao qu~m~ca, . 01 usa a para s. Ilgu r os ep~meros exo-

cia das reações entre Ions e moléculas em cetonas na

teriores essa espécie reage na forma enólica ou volta a uma for-

nitroalcanos; com os haletos de alquila a reaçao é muito lenta

+ - 110 ~ . ~. o 1podem roceber o grupo CH 3CO sao:, alcoo~s, eteres, am~nas, a

derdos, cetonas, &cidos, ~steres, cloreto de acetila, nitrilas,

çao das estruturas dos produtos dos rearranjos de McLafferty. Na

seção 4.1. estas estruturas foram apresentadas (reações 4.2. e

ma cetônica? Neste segundo caso, qual a escala de tempo em que

diversas técnicas. uma indicação clara disto foi obtida por

o processo ocorre? Se o produto do primeiro rearranjo de Mc

Lafferty voltar a uma forma cetônica, o produto do segundo rear

ranjo de McLafferty obviamente ~ão poderá ter a estrutura indi

cada na reação 4.3. O problema foi atacado por meio de ressonân

cia ciclotrônica de Ions lOO ,114-ll7 e espectrometria de massa

convencional. 118-120 Os resultados são frequentemente contradi

tórios, justamente por causa das escalas de tempo diferentes nas

das mesmas. ~ problem é: O que acontece com o enol formado no

primeiro rearranjo de McLafferty (reação 4.2.)? Em reaçoes pos-



los para 5 cm. O Imã tem duas bobinas de baixa impedância(1/8n)

4.3. O espectrômetro de ressonância ciclotrônica de ions

O imã pode talvez ser considerado a peça central do

conjunto, pelo menos devido ao seu peso (.810 kg). Trata-se de

um eletro-lmã (modelo V - 3400), cujos polos têm um diâmetro de

da

forma

-111-

A A • 117 d • 1 1rcssonancii1 cicl.otronica de ~ons; quan o o ~on mo ecu ar

nas a tempos de residência maiores. Isto indica que a

2-propilciclopentanona sofre um rearranjo de McLafferty, o prod~

to dá reações tipicas de enol quando o tempo de permanência dos

ions na cela não é muito longo, mas dá reações tlpicas de ceto -

enólica tem um tempo de, vida entre 1 e 5 ms, mas isto só vale pa

ra o caso especifico destaciclopentanona.

O espectrômetro usado na realização das experiências

relatadas nesta tese foi fabricado comercialmente pela Varian

Associates (PaIo Alto, California, USA), sob a designação de

Syrotron ICR - 9, modelo V - 5902. O instrumento consiste de vá

rias unidades que serão descritas a seguir. Essa descrição será

talvez demasiadamente extensa, pois também detalhes de operaçao

do espectrômetro serão mencionados, mas eventualmente ela possa

ser útil, uma vez que na versão atual, após a introdução de umq

série de modificações no espectrômetro, ele pouco corresponde ao

catálogo.

22,8 cm (9 polegadas), sendo, porém, de 19,5 cm o diâmetro efeti

vo, devido às peças polares que reduzem a distância entre os po-

ligadas em série e refrigeradas por água proveniente de um troca

dor de calor. Este tem um circuito fechado de água destilada,que

circula pelas bobinas do lmã e pela fonte do mesmo; esta água é,

por sua vez, refrigerada por água da canalização do prédio. Dois
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interru~tores termo-sensiveis desfigam a corrente do ímã, se a

temperatura das bobinas subir acima de 700 C por falta de refrig~

raçao. Para uma proteção adicional foi instalado posteriormen

te um controlador de pressão (Danfoss, Dinamarca), que não perm!

te que o imã seja ligado se não houver pressão suficiente(-l kg/

2 ~ -cm ) na linha de ~gua e~terna ou a bomba do trocador de calor nao

estiver ligada. A máxima corrente por bobina é de 168 A, a qual

vem de uma fonte regulada de 7 kW (modelo V -2503). Variando a

corrente nas bobinas, é possível controlar o campo magnético pr~.

duzido pelo ímã entre O e 14300 G (acima disto,.ele desliga auto

maticamente). Este controle é feito numa unidade separada! re

gistrada pela Varian sob o nome de Fieldial (modelo Mark I) e

que faz parte do painel do instrumento. Nesta unidade existe

um controle grosso que permite ajustar o campo magnético conti

nuamente entre O e 14300 G, sendo de 5 G a menor divisão da esca

la correspondente. Um controle fino permite ajustar o campo ma~

nético entre o que indica a escala do controle grosso e 99,9 G

acima deste valor (menor divisão nesta escala: 0,1 G). No inte

rior do Fieldial há dois potenciômetros para calibrar as escalas

do campo magnético; para fazer isso é necessário observar um si

nal numa experiência de ressonância ciclotrônica de Ions. Exis

te também uma chave (externa) que permite selecionar um interva

lo de varredura, por exemplo, 10 kG (o intervalo mais usado, mas

existem intervalos desde 250 mG até 40 kG). Associado a esta cha

ve existe um potenciômetro que possibilita varrer o campo magné

tico entre -50% e +50% do que indica o seletor de intervalo de

varredura e ao redor do que indicam os controles grosso e fino de

campo magnético. Exemplificando: Se o campo magnético é ajusta

do em 6000 G (controle grosso) e o seletor de intervalo de varre

dura está em 10 kG, com o potenciômetro de varredura o campo
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ntQgnétioo pode ser variado desde 1000 G (50% de la kG substraí 

dos de GOOO G) até 11000 G (50% de 10 kG somados a 6000 G). Esta

varredura pode ser feita automaticamente, pois o potenciômetro p~

de ser acionado mecanicamente por um relógio; pode-se varrer no

sentido de campos magnéticos mais altos, como no de campos mais

baixos. Um aspecto importante nesse eletro-ímã da Varian é que

não é a corrente das bobinas a grandeza controlada, mas sim, o

próprio campo magnético. Quando a corrente é controlada, o cam

po magnético real depende de se o ímã acabou de ser ligado, ou

a corrente foi aumentada ou diminuída, por causa da histerese do

ímã. A Varian emprega o efeito Hall para regular o campo magné

tico. Um cristal semicondutor de Hall é colocado num dos po10s

do ímã e uma corrente passa através do cristal numa dada dire

çao; o campo magnético tem que ser perpendicular a essa direção

e então aparece uma diferença de potencial perpendicular ã cor

rente e ao campo magnético. Essa diferença de potencial, pro

porcional ao campo magnético, é medida e usada para gerar um si

nal de erro, que por sua vez reajusta a corrente através das bo~

binas, para que o campo magnético seja o indicado pelos contro

les externos. Finalmente, há uma chave para poder inverter o

campo magnético.

Para realizar uma experiência, a cela de ressonância

ciclotrônica de íons precisa obviamente estar entre os polos do

ímã, mas todo o sistema de vácuo está montado sobre uma articu

lação que permite girar a cela para fora dos polos do ímã, o

que facilita qualquer trabalho nela ou no sistema de vácuo. A

cela foi descrita na seção 2.3.3. A FIGURA 2.5. apresenta a ce

la com uma seção retangular (1,27 cm x 2,54 cm), que foi a nor 

malmente usada. A Varian também forneceu uma cela de seção qua

drada (2,54 em x 2,54 cm), usada em algumas experiências. Estas
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Baratron

bomba
L::~~ tônica

Bayard
Alpert

bomba
iônica

câmara de
análise
com cela

2

1 valvulas
de con
trole
fino

entradas
de amostra

3

FIGURA 4.1. Sistema de vácuo do espectrômetro

de ressonância ciclotrônica de !ons.

A cela fica numa câmara, na qual ela entra quase sem

-114-

peças sao construídas de placas de cobre prateada, fixas a pos-

tes de cerâmica por meio de grampos.

A FIGURA 4.1. mostra o sistema de vácuo do espectrôm~

tro. O desenho é esquemático, pois nao está em escala, não são

mostradas as flanges e os cotovelos nao correspondem à realida-

sao do tipo "conflat" com guarnições de cobre; algumas flanges

sao rotatórias.

de. O sistema é todo construIdo de aço inoxidável. As flanges

nenhuma folga na direção paralela ao campo magnético; nas outras

direções existe espaço livre. A câmara pode ser-retirada, sol

tando-se uma flange, de modo a expor completamente a cela, o que
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frequência e corrente contínua, entram pela base da flange atra-

frigerada por água (esta~instalada posteriormente). Uma arma-

no,medidor de Pirani indica essa pressao, sendo a leitura feita

painel do espectrômetro.

trole fino e a válvula 3 (FIGURA 4.1.). Só quando a cela foi ex

posta à pressão atmosférica é que se abre a válvula 3, para bai-

-. • _-5
xar a pressao na camara de analise ate 10 Torr e poder ligar

a bomba iônica. A parte de baixo vácuo forma uma antecâmara,eva

cuada por uma bomba mecânica e uma bomba de difusão de óleo re-

dos (TNC) (oscilador marginal e eletrômetro; vide seção 2.3.3.).

A câmara de anili,se es~á ligada a uma bomba iônica (Varian Vac

Ion, 8 1/s)12l por um tubo de 3,0 cm de diâmetro interno (os ou

tros tubos do sistema têm 1,1 cm de diâmetro). A parte de alto

dilha de peneira molecular completa o sistema de bombeamento, ca

• - -5paz de evacuar a antecamara ate aproximadamente 10 Torr. Um

e necessário para substituí-la ou trocar um filamento. Os fios
~

vicuo esti isolada da parte de baixo vácuo pelas vilvulas de con

vês de dois conectores de oito pinos e de dois conectores blinda

que conectam as placas da cela com as diversas fontes de ridio-

seguida fecha-se a válvula da entrada de amostras, deixa-se des

congelar a substância e repete-se o processo (congelamento, bom-

Há duas entradas de amostras, que terminam em juntas

14/35 de aço inoxidável (macho). Para introduzir uma substân

cia lIquida (na temperatura e na pressão ambientes), procede-se

da seguinte maneira: Coloca-se a substância num tubo com junta

14/35 (fêmea) e liga-se o tubo à entrada do espectrômetro, untan

do a junta com graxa (Apiezon N). Congela-se a substância(geral

mente com nitrogênio lIqUido, no qual o tubo é mergulhado)e abre~

se a válvula da entrada de amostras e a válvula 1 (ou a 2, se for

o caso, FIGURA 4.1.), de modo a bombear todo o ar do tubo. Em
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beamento, descongelamento), até desgassificar totalmente a subs

tância. Se a amostra é gasosa, ela é geralmente armazenad~ num

balão de vidro de 250 ml, provido de torneira de alto vácuo e

junta fêmea 14/35 (FIGURA 4.2.); neste caso só é preciso bombear

FIGURA 4.2. Balão

para amostras gasosas.

o ar que fica entre a torneira do balão e a válvula da entrada

do espectrômetro, não havendo necessidade de congelar a amostra.

Feito isso, fecha-se a válvula I (ou a 2), abre-se a de amos

tras (no caso de usar o balão da FIGURA 4.2., abre-se a tornei

ra do mesmo) e abre-se lentamente a válvula de controle fina.Es

ta válvula é constituída por um selo de cobre (anel) no qual

encosta a face polida de uma safira, impedindo a passagem do

gás; a safira é levantada por uma alavanca, que por sua vez é

acionada por um eixo com rosca. Assim é possIvel controlar bas

tante bem o fluxo de gás que entra na câmara de análise; o gás

é bombeado continuamente pela bomba iônica. Com isto a cela é

sempre banhada por quantidades novas de gás, evitando-se o acú

mulo de eventuais produtos de pirólise devidos ao filamento que~

te.

A própria bomba iônica permite conhecer a pressao na

câmara de'análise, uma vez que a corrente através da bomba se
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relaciona com a pressao; esta cor~ente é medida e pode ser lida

no painel do espectr6metro, num instrumento de escala linear de

1 a 10 (divisões de 0,2); um multiplicador permite selecionar o

-8 -7 -6 -5intervalo de pressão: 10 ,10 ,10 e 10 Torr. Com o mul-

tiplicador em qualquer urna dessas posições, a bomba desliga auto

- -4
maticamente acima·de 10· Torr; existe urna posição, designada

START, para ligar a bomba; para fazer isto tem que se ter certe-
_ 1 _ -4

za de que a pressao esta abaixo de 10 Torr, pois nesta posi-

çao a bomba não está protegida, não desligando automaticamente.A

122medição de pressão baseia-se no princípio do medidor Penning

e, corno neste, existem problemas de reprodutibilidade. No en-

tanto, a maior parte das experiências relatadas nesta tese foi

realizada, usando, corno única indicação de pressão, a corrente

da bomba iônica, corno descrito. Posteriormente foi adicionado ao

espectrômetro um sistema de medição de pressão de maior confia

bilidade. Existe na parte lateral da câmara de análise, na dire

çao perpendicular ao campo magnético, urna flange (1,5 em, diâme

tro do orifício), ã qual foi ligado um tubo que faz a união com

dois medidores de pressao: um medidor de ionização do tipo

Bayard-Alpertl~3 e um medidor de diafragma124 (FIGURA 4.1.). De

vido ã sensibilidade do medidor de ionização ao campo magnéti

co, existem 55 cm de tubo entre a câmara de análise e o medi-

dor. Isto faz com que o sistema demore para entrar em equilí-

brio, mas torna o medidor praticamente insensível a campos magn~

ticos menores que 9 kG. U~a válvula permite isolar todo esse

sistema de medição de pressão. O medidor de ionização foi ini

cialmente usado para calibrar o medidor associado ã bomba iônica

do espectrômetro; não se trata propriamente de urna calibração,

pois as leituras no controle da bomba iônica não são reprodutl

veis num intervalo de tempo de algumas horas. O que se queria
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verificar, era a linearidade desse medidor. O gráfico da FIGURA

4.3., de leituras no controle da bomba iônica em função de leitu

ras no medidor de ionização, mostra que a resposta do primeiro
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Medidor de ionização

FIGURA 4.3. Verificação da linearidade do medidor

de pressão associado à bomba iônica, com o medi
dor de ionização.

medidor é linear até 5 • 10-5 Torr. Devido ao seu princípio de

-funcionamento, a pressao indicada por um medidor de ionização

depende da natureza do gás. Logo, é necessário calibrá-lo com

um outro instrumento, que não tenha essa limitação. Perguntar

se-ia certamente por que não usar diretamente esse segundo dis

positivo? O problema é que não existe nenhum indicador de pre~

são desse tipo que opere na faixa de interesse em ressonância ci

clo~rônica de íons, isto é, de 10-8 a 10-3 Torr. O medidor de

ionização funciona nesse intervalo de pressão e por isso é usa

do durante a experiência, sendo depois calibrado numa faixa de

pressão adequada para o medidor de comparação (10-4 a lO-3Torr ),

fazendo-se a suposição de que a curva de calibração continue
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linear ilt~ press6es mais baixas. Para a calibraçio ~ usado um
f

medidor de diafragma, que na realidade mede pressões relativas.

Consta de duas câmaras separadas por um diafragma que se deforma,

se a pressio nas duas câmaras ~ diferente, e que constitui uma

placa de um condensador, o qual faz parte de uma ponte de rádio-

frequência. No nosso laboratório uma das câmaras ~ constantemen. .

te mantida numa pressio da ordem de 10-8 Torr por meio de uma p~

quena bomba iônica (2 l/s, Varian VacIon, FIGURA 4.1.); esta pre~

- - -4sao e considerada zero quando comparada com 10 Torr; assim o

medidor indica diretamente a pressao no sistema, podendo ser usa

-4 -5do desde 1 Torr at~ 3 . 10 Torr (fundo de escala, sendo 1.10

Torr a menor divisão da escala). Realizando experiências de

ressonância ciclotrônica de íons nessas pressões mais elevadas es

se medidor poderia ser usado diretamente; no entanto, isto ~ di-"

fíCil, pois o instrumento ~ pouco estável por longos períodos de

tempo, sendo extremamente sensível a variações de temperatura (o

sensor foi colocado dentro de uma caixa de espuma de plástico,mas

mesmo assim, ainda ~ afetado por c~rrentes de ar). Ambos os me-,

didores, o de ionização (Veeco) e o de diafragma (MKS Baratron),

possuem saídas para um registrador. Para fazer a calibração, e~

tas duas saídas são ligadas num registrador XY (Varian F - 80A).

Em seguida, operando uma das válvulas de controle fino :(FIGURA

4.1.), a amostra é introduzida na câmara de análise, registra~

do-se a leitura do medidor de ionização em função da leitura do

medidor de diafragma. A FIGURA 4.4. mostra um registro obti-

do para o caso da acetona; o instrumento da Veeco foi ligado ao

eixo X do registrador e o Baratron ao ~ (notar que a saída do me

didor da Veeco é negativa). A introduçio do gás no sistema tem

que ser lenta, pois o equilíbrio de pressão demora um pouco até

ser alcançado; se o gás entra muito rapidamente não se obtém uma

reta no gráfico de calibração.
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FIGURA 4.4. Calibração do medidor de ionização com

o de diafragma. Da inclinação da reta

obtém-se que as leituras do medidor de

ionização devem ser mul:iplicadas por

0,96, para obter a pressão corrigida.

o sistema de vácuo do instrumento pqde ser aquecido ~

pós a realização de uma experiência, para fins de limpeza. Ele

fica praticamente todo dentro de um forno, podendo ser aqueci-

.. 1 odo ate 50 C. A câmara de análise tem aquecedores separados,P2

dendo a temperatura da câmara ser elevada até 250oC. O aqueci

mento desliga automaticamente após um tempo pré-selecionado (g~

ralmente 8 h). O sistema de medição de pressão adicionado pos-

teriormente ao espectrômetro teve seus tubos envolvidos com fi-

ta de aquecimento.
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Fixado à armaçao do sistema de vácuo e próximo à câma-

ra de an~lise, para manter curta a ligação à cela, está o oscila

dor marginal (FIGURA 2.1.). Trata-se de um circuito a válvulas,

capaz de operar a 767,85 kHz, 307,14 kHz e, continuamente variá-

vel entre 153,57 e 76,78 kHz. A mudança de frequência é conse -

guida, encaixando-no' oscilador diferentes unidades, que consis -

tem essencialmente de urna bobina que faz parte do circuito LC;

aunidade de frequência variável tem também um condensador variá-

velo As frequências relacionadas acima correspondern, respectiva

mente, às seguintes relações entre campo magnético e razão mas-

sa/carga (em unidades atômicas): 500, 200, 100 e 50 G/u.m.a. (v~

ja a equação 2.3.). No oscilador. marginal existe urna saída para

medir a frequência, o que é feito com um contador Hewlett-Packard

52l6A (Hewlett-Packard, PaIo Alto, Califórnia, USA), e, um pote!!

ciômetro para ajustar o nível de oscilação, indicado num micro

amperímetro (é só urna leitura proporcional à amplitude de oscila

ção) •

Na mesa do espectrômetro estão, além da unidade de con

trole do campç magnético, mencionada acima, um detetor de fase,

proa unidade de controle dos diversos potenciais da cela, o osci

lador de ressonância dupla, o controle dos aquecedores do siste

ma de vácuo, o controle da bomba iônica e uma 'unidade de modula-

ção da energia eletrônica.

Além dos controles usuais de um detetor de fase, exis

tem no painel do mesmo alguns controles específicos do espectrô

metro de ressonância ciclotrônica de Ions. Assim, tem-se o ele-

trômetro (ligado à região coletora de Ions da cela) com ~sca-

la de 1 a 10 (divisões de 0,2) e um multiplicador de 13 posições,

de 10-10 .a 10-14 A. Há também urna chave inversora de polaridade,

que trabalha junto com os potenciômetros para os diversos poten-
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ciais da cela (isto será descrito mais abaixo). Além disso, há

urna chave para selecionar o tipo de modulação (vide seção

2.3.4.1.): modulação de campo magnético, modulação de tensão de

arraste na região fonte da cela e, nenhuma modulação. Esta últi

ma posição da chave é usada quando se deseja empregar algum ou

tro tipo de modulação, .por exemplo, de energia eletrônica. Há

ainda uma chave para ajustar a amplitude de modulação do campo

magnético, entre 0,025 e 20 G, sendo geralmente usadas amplitu

des de 10 ou 20 G. O detetor de fase tem um controle de fase

(fase entre a onda de referência e o sinal, vide seção 2.1.), um

controle de sensibilidade, um controle de tempo de resposta (cons

tante de tempo), e um mostrador, ,no qual é lida a amplitude do

sinal. Esse detetor de fase opera na frequência de modulação de

27 Hz, fixa. O sinal detectado pelo oscilador marginal entra

num osciloscópio (Hewlett-Packard 130C) e também no detetor de

fase, onde é processado, indo depois ao eixo Y de um regi.stra

dor XY (Varian F-80A), cujo eixo X está ligado com o potenciô

metro de varredura do campo magnético. No painel posterior dp

detetar de fase há um conetor no qual a frequência de modulação

de 27 Hz está disponlvel, podendo ser usada .para algum outro ti

po de modulação (por exemplo, de energia eletrônica). Por um ou

tro conetor pode também ser introduzida uma f;equência de modula

çao qualquer, se uma chave ao lado do conetor for colocada na p~

sição apropriada para essa operaçao. Isto é muito útil, pois

permite utilizar um outro detetor de fase, sem a necessidade de

fazer muitas ligações: basta introduzir no conetor mencionado a

frequência de modulação gerada pelo segundo detetor de fase e in

troduzir nele o sinal do oscilador marginal. Isto foi feito fre

quentemente, tendo sido usado o detetar de fase da PAR (Prince 

ton Applied Research, Princeton, N. J., USA, modelo 121), que
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tem a vantagem de ser mais sensível (10 ~V), de poder operar en

tre 1,5 Hz e 150 kHz, e de ter um supressor de zero (conveniente

para observar uma pequena variação na intensidade de um sinal).

Outra unidade da mesa do espectrômetro é a que reúne

os controles de corrente de emissão, de energia eletrônica e dos

potenciais das plácas da cela. A corrente de emissão (corrente

de elétrons emitidos pelo filamento) pode ser variada, varian

do a corrente através do filamento, que geralmente não ultrapa~

sa 4 A e que pode ser lida no voltímetro de energia eletrônica

(ver abaixo), ligando este em paralelo a urna resistência de pre

cisão, pela qual passa a corrente a ser medida: para fazer esta

ligação, basta pressionar um botão. A corrente de emissão é li

da num microamperímetro ligado entre o coletor de elétrons da

cela e "terra". Como a menor divisão da escala deste instrumen

to é de 0,2 ~A, e como se deseja trabalhar frequentemente a cor

rentes bem menores do que este valor (por exemplo, 0,05 ~A), que

não podem ser lidas com precisão, o microamperímetro foi substi

tuído por um instrumento da RCA (Harrison, N. J.,USA, modelo

WV - sIIA), com uma sensibilidade de até I pA. Tanto o amperim~

~ro original da Varian, como o da RCA, fazem parte de um circui

to de realimentação que controla a corrente de emissão: se essa

corrente varia, o circuito faz com que a corrénte de filamento a~

mente ou diminua, conforme o caso, para manter constante a cor

rente de emissão. Isto é em principio importante, pois varren

do o campo magnético no sentido de campos maiores, o feixe de e

létronsque sai do filamento é progressivamente mais bem focaliza

do, de modo que mais elétrons entram na cela: isto precisa ser

compensado, reduzindo a corrente de emissão. porém, usando uma

fonte externa (Hewlett-Packard, 6281A, ° a 7,5 V,eO a 5 A), pa

ra alimentar o filamento, de modo que a corrente de emissão pas-
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sasse a nao ser mais regulada, notou-se que o efeito do campo

magnético sobre a corrente de emissão só é perceptível a campos

menores que 1 kG, ou seja, só se observa uma variação na corren

te de emissão ao varrer o campo magnético entre O e 1 kG; daí a

té os 14 kG a corrente permanece constante. Resolveu-se então

usar definitivamente a fónte HP 628lA, pois dificilmente se

trabalha a menos de 1 kG. A fonte da Varian também não forne

ce a corrente necessária para trabalhar com o filamento de se

ção retangular, que requer uma corrente maior que o de seçao

circular para a mesma corrente de emissão, tendo, porém, a van

tagem de ser de maior durabilidade. A fonte HP 628lA fornece

até 5 A de corrente regulada e tem um controle fino, permitin

do ajustar melhor a emissão.

A energia eletrônica (potencial do filamento em rela

çao ã "terra") é ajustada por meio de um potenciômetro, entre

O e 100 V e lida num voltímetro (pode ser lida também num volt!

metro externo, para o que há um ponto de prova). Existe uma

chave que, colocada na posição adequada, permite varrer a ener

gia eletrônica entre o que é ajustado com o potenciômetro e

10 V acima desse valor. A varredura é feita com o mesmo poten

ciômetro que varre o campo magnético, localizado no controle do

campo magnético (ver acima).

Cinco potenciômetros de dez voltas são usados para

ajustar os potenciais nas placas da cela: arraste inferior fi! s~

perior da região fonte, arraste inferior e superior da região

analisadora e aprisionamento (vide FIGURA 2.5.). Todas essas

tensões podem ser medidas em pontos de prova apropriados, poden

do ser variadas entre O e 3 V (valores em mÕdulo, pois, depen

dendo da,placa da cela, o potencial é positivo ou .negativo). O

potencial no coletor de elétrons precisa ser regulado com chave
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de fenda e pode ser medido num ponto de prova; geralmente nao se

altera esse potencial (qualquer valor entre 4 e 20 V é adequado).

Todas essas tensões, chegam ã cela pelos conetores de oito pinos

da base da câmara de análise, exceto a da placa inferior da re

gião analisadora, que entra junto com a rádio-frequência do osci

lador marginal. Examinando íons positivos, são positivos os po

tenciais nas placas de aprisionamento e nas placas superiores de

arraste; nas placas inferiores de arraste os potenciais sao neg~

tivos. Para examinar íons negativos, bastaria tornar negati

vas as placas de aprisionamento, o que neutralizaria os íons po

sitivos, retendo os negativos na cela. Entretanto, para poder e~

tudar íons negativos e preservar .a configuração do campo elétri

co no interior da cela, todos os potenciais são invertidos si

multaneamente por meio de uma só chave (localizada no painel do

detetor de fase). Mas, invertendo o campo elétrico de arraste,

os íons passam a -deslocar-se no sentido errado na cela, isto é,

não vão do filamento em direção ã região de a~ális~ (equação

2.16.); para resolver este problema, o campo magnético também

precisa ser invertido.

O oscilador de ressonância dupla opera até 1 MHz, sen

do a frequência ajustável num potenciômetro de dez voltas e po

dendo ser medida com um contador (Hewlett-Packard 52l6A) liga

do a um conetor no painel posterior da unidade. A amplitude da

rádio-frequência é selecionada com urna chave (não pode ser vari~

da de forma contínua) entre 0,0012 e 1 V (valor eficaz). Uma

chave de três posições permite aplicar a rádio-frequência de for

ma contínua na cela, de forma intermitente, sendo iguais os pe-

ríodos em que está ligada e desligada (onda quadrada de 27 Hz

sobreposta à rádio-frequência) e, de forma pulsada, podendo a

largura dos pulsos de rádio-frequência ser variada com uma cha-
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ve, mas 'não podendo ser variada a frequência de pulsação, que pc~

manece constante em 27 Hz(é a frequência de modulação produzi

da pelo detetor de fase). Colocando uma chave na posição adequa

da e escolhendo com outra um intervalo de varredura (1 kHz, ... , 1

MHz), a frequência de rádio pode ser varrida com o potenciômetro

da varredura de cámpo magnético. A experiência de ressonância du

pIa é realizada da seguinte maneira (veja também a seção 2.3.4.2.):

Ajustam-se campo magnético e frequência do oscilador marginal pa

ra ter o máximo de absorção de algum produto iônico (é preciso e~

tar realmente no pico da absorção o que, no caso de estar usan

do modulação de campo magnético, corresponde a ter o campo magné

tico em que a derivada da linha de absorção cruza a linha base);

desliga-se a modulação e liga-se o oscilador de ressonância du

pIa, modulado em 27 Hz; varre-se a frequência do oscilador numa

região na qual se suspeita que estejam os íons precursores do pro

duto; 3s vezes, parà obter um sinal mais intenso, é preciso rea 

justar a fase do detetor de fase. O oscilador de ressonância du

pla pode ser ligado tanto ã região analisadora da cela (placa su

perior, seção 2.3.4.2.), corno ã região fonte (placa inferior, se

ção 2.3.4.3.) para experiências de ejeção de íons. Para se1ecio

nar a região ã qual o oscilador é ligado, basta mover urna chave.

Dois cabos saem de trás da unidade, indo cada um para a região a

propriada. Na realidade eles entram primeiro num circuito consti

tuído por condensadores e bobinas (filtros), que têm a finalidade

de fazer com que a rádio-frequência vá realmente para a placa a

propriada da cela e não para a fonte da tensão estática aplica

da nessa mesma placa. Existem quatro filtros nesse circuito, pa-

ra os casos em que urna tensão alternada e uma tensão contInua

têm que chegar ã mesma placa da cela: um filtro para a placa infe

rior d~ fonte, na qual também é aplicada a rádio-frequência de
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ejeção de ions; um filtro para a placa superior da região anali

sadora, na qual também é ligado o oscilador de ressonância du

pla; um filtro para a placa inferior da região analisadora, na

qual também é ligado o oscilador marginal e um filtro para a pl~

ca superior da fonte, na qual chega também a onda quadrada para

modulação da tens50 de 'arraste na fonte. (Na ligação da ten

são de aprisionamento também existe uma bobina) .

A próxima unidade da mesa do espectrômetro é a do con

trole de temperatura do forno, onde está o sistema de vácuo, e

àa câmara de análise. As temperaturas de forno e câmara são medi

das por termopares no interior dos mesmos e lidas num mostra

dor. g possível regular a temperatura (do forno até 150o C, da

câmara até 250oC) de modo que, alcançado o valor pré-fixado, es

te se mantenha. O aquecimento pode ser ligado ininterruptamente

ou pode ser ligado para desligar automaticamente após certo núme

ro de horas; geralmente aquece-se o aparelho por 8 h após um dia

de uso.

Ao lado desta unidade fica a de controle da bomba iôni

ca, (como mostrador e a chave que a liga), que também contém o

indicador de pressão do medidor de Pirani.

A última unidade é a de modulação de energia eletrôni

ca (vide seção 2.3.4.1.). Quando essa unidade é ligada, os con

troles de energia eletrônica mencionados acima ficam inoperantes

(a energia ainda pode ser lida no voltímetro). Há um primeiro

potenciômetro, de dez voltas, para selecionar a energi~ eletrôn!

ca, entre O e 100 V. Querendo pulsar a energia eletrônica, é

preciso entrar nessa unidade com a frequência de modulação do de

tetor de fase. Essa onda, senoidal, chega ã base de um transis

tor e é amplificada; o transistor trabalha saturado, de modo que
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a senóiqe é cortada, obtendo-se urna onda quadrada. A amplitude

desta é acertada com um potenciômetro. Em geral a energia ele-

trônica é pulsada entre um valor ligeiramente menor que o po-

tencial de ionização da substância em estudo e um valor acima

deste.potencial. Com o primeiro potenciômetro ajusta-se o limi

te inferior da en~rgia eletrônica e, com o outro, a altura do

pulso.

4.4. Compostos usados

Foram usados os seguintes compostos nas experiências

de acetilação, sendo indicada entre parênteses a origem dos mes

mos: acetona (Fisher), acetona-d 6 (Merck), butanona (Fisher) ,pe~

tanona-2 (Eastman), pentanona-3 (Eastman), hexanona-2 (Light),

heptanona-3 (Eastman), 3,3-dimetilbutanona (Eastman), acetofeno

na (BOH), etanol (Merck), benzaldeído (BOH).

o composto 2,2,4,4-tetrametilpentanona-3 (diterciobu-

tilcetona, hexametilacetona, ou pivalona) foi sintetizado a pa~

tir de cloreto de pivaloila e do composto de Grignard do clore

to de terciobutila~25-127

o composto organometálico nao reage com o cloreto do ácido a

temperaturas baixas (-780 C), mesmo em presença de cloreto cu-

125 oproso como catalisador. A temperaturas mais elevadas (-5 C),

a reação de radicais torna-se importante e não se obtém bom ren

dimento em cetona. A maneira mais satisfatória de realizar a

condensação parece ser a de juntar os reagentes a -780 C e deixar

a mistura de reação atingir a temperatura ambiente gradativame~

te. A formação da cetona dá-se lentamente no decorrer da eleva
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tal de iodo e 1,5 ml de cloreto de terciobutila. O sistema foi

raçao, foram colocados 6,1 g de magnésio, 22 ml de éter, um cris-

preparação da 2,2,4,4-tetrametilpentanona-3 foram usados cloreto

a

quais
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- d.L. t d d· . 125çao a '_empera ura e nao ocorrem reaçoes e ra 1ca1S.

(purificado da maneira usual para sínteses de Grignard:

com cloreto de cálcio, -destilação, tratamento com ácido

de terciobutila (Aldrich, destilado inicialmente; ponbo de ebuli

- o -çao 46,5 - 47,5 C/-700 Torr), cloreto de pivaloila (Merck), eter

éter; essa adição prolongou-se por 40 minutas, durante as

co concentrado, destilação e tratamento com fita de sódio), clor~

to cuproso (Baker) e magnésio. O composto de Grignard foi prepa

rado da maneira usual: 128 Num balão de três bocas, 200 ml, provi

do de agitador com selo de mercúrio, condensador e funil de sepa-

aquecido em banho de ar para iniciar a reação e após 20 minutos fO

ram adicionados 23,5 ml de cloreto de terciobutila em 61,5 ml de

lido lavado com éter; foram separadas as fases aquosa e etérica e

a fase aquosa tratada mais quatro vezes com éter; os extratos fo-

te; continou-se com a agitação por mais 1 hora. O conteúdo da

balão foi despejado sobre 150 g de gela, filtrado, e o resíduo só

gir a temperatura ambiente, o que levou 1 hora,

houve forte refluxo na sistema. Depois de 5 minutas o balão foi

aquecido por 1 hora. A seguir, passou-se ã síntese da cetona pro

priamente: O balão foi resfriado a -78oC com mistura de gelo se-,

co e isopropanol. Foram juntados 11,4 g de cloreto cup~oso e

13,9 ml de cloreto de pivaloila em 15 ml de éter,previamente res

friada a -780 C. Agitando continuamente, deixou-se o sistema atin

fracionamento; na primeira destilação foi recolhido o'líquido que

ram reunidos, lavados com solução de bicarbonato de sódio a 5% e

água. A solução foi secada com sulfato de magnésio, filtrada e o

éter destilado. O resíduo foi destilado duas vezes com coluna de
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maioria

modula -

0,2211,01,92,1
n

TABELA 4.3.

o número de mols dos compostos envolvidos na sIntese da 2,2,4,4-

la empregados. O espectro de ressonância magnética nuclear da

tetrametilpentanona-3 e Ô número de mols de cloreto de pivaloi-

dcstilo~ entre 147 e 153°C; na segunda, o lIquido que destilou en

tre 14'9 e 1520 C(-700 Torr). Ponto de ebulição indicado na litera

tura: 129 152 - l54 0 C. Obtiveram-se 3,7 g de cetona~ ou seja, um

rendimento de 22%. Na TABELA 4.3. é apl;'esentada a relação entre

intenso (alguns picos menores perfazem menos de 1% do pico princ!

paI). Um espectro de ressonância ciclotrônica de íons encontra-

cetona (sem solvente e sem referência) apresentou apenas um pico

se na FIGURA 4.13.

Proporções molares na sIntese da 2,2,4,4 -tetrametilpentanona-3

4.5. Frequênciasde colisão elástica

co (que é o tipo de modulação normalmente usado). Na

çao de energia eletrônica em lugar de modulação de campo magnét!

çao e não, a sua derivada. Consegue-se isso, usando

Havendo interesse em extrair do espectro de ressonan 

eia ciclotrônica de íons não apenas informação quanto às intensi

dades dos picos, mas também quanto à forma e à largura dos mes

mos, é mais conveniente registrar diretamente a linha de absor-



foi registrado o pico de um íon, tentando-se reproduzi-lo por

Estas equações foram deduzidas no capítulo 2 e, para testá- las

insuficiente para ionizar a acetona; seção 4.1.) e foram aplic~

~

e

15

lidos(Estes valores são nominais; foram
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nas escalas dos potenciômetros.)

eV, ou seja, a energia eletrônica foi ajustada em 9 eV (o que

das experiências a energia eletrônica foi pulsada entre 9 e

meio da equação apropriada. A equação que melhor se presta para

um teste é a equação 2.14., por nao possuir nenhum parâmetro a

justável; ela é aplicável no limite de pressão baixa. As equa-

dos pulsos de 6 eV.

Para obter a frequência de colisão entre um íon e molé

culas neutras, é preciso fazer uso das equações que representam

a forma do pico de um íon no espectro, como será visto a seguir.

?ampo magnético, wl foi substituído por Hl , através da equaçao

2.3.; W /2 w é então a frequência do oscilador marginal, na;qualc

há ressonância. A amplitude da rádio~frequênciade observação,

+El , foi de 40 mV/cm. Foi registrado o pico do íon CH3CO (m/e

43) da acetona, a urna pressao de 7,5 • 10-7 Torr, com o oscila -

çoes 2.15. (válida no limite de pressão alta) e 2.13. (equação g~

ral) contém ~, a frequência de colisão reduzida do lon, que é

justamente a quantidade que se quer determinar. Na equação 2.14.

t foi substituldo pela equação 2.20.; a variável independente é

wl ' a frequência do oscilador marginal (multiplicada por 2w) ,mas

como usualmente é esta a grandeza mantida fixa, varrendo-se o

dor marginal operando a 308,2 ~Hz; foram varridos 50 G em torno

de um campo magnético de 8630G, onde deve haver o máximo de ab

sorção de potência pelo íon; o campo elétrico de arraste na re

gião analisadora da cela foi de 0,24 V/cm (esse valor é necessá

rio na equação 2.20.). A linha base foi registrada, varrendo o

campo magnético em torno de 8300 G (FIGURA 4.5.). Depois foi
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8620

- +Linhas de absorçao de CH3CO da aceto~

na. ~egistrada: energia eletrônica :

15 eV (base: 9 eV, pulso: 6 eV); pre~

são 7,5 • 10-7 Torr; oscilador margi

nal: 308,2 kHz; campo de arraste na re

gião analisadora: 0,24 V/em. Calcula

da: equação 2.14.

8610

?~.~~~O~~~AJO~4l:J'·~

o

o

G)
-ria 50
-U--tA
C
G)...

~c- ./100

FIGURA 4.5.

espectro registrado (FIGURA 4.5.). Verifica-se que do lado de

G) e os valores foram expressos como porcentagem do valor máxi-

mo, obtido anteriormente. Após a devida normalização no máximo

de absorção,· os pontos assim calculados foram superpostos ao

calculada a absorção de potência pelo ion de m/e 43 na condição

de ressonância (absorção máxima), pela equação 2.14., obtendo-

-8 -1
se 1,6 • 10 erg. s .. Em seguida a potência absorvida foi

calculada para uma série de campos magnéticos (ao redor de 8630
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pico é assimétrico. Aparentemente isto se deve a problemas com

culada é mais estreita que a experimental. Em outras palavras,o

melhor

ondulação,

usada nos demais casos e

linha; frequentemente há uma definição melhor nessa

los íons (vide seção 2.2.), o que permite uma definição

te calcular frequências de colisão entre íons e moléculas. A

pressoes mais elevadas a absorção de potência é limitada pelas

Frequências de colisão entre íons e moléculas foram de

é sensivelmente mais estreito que o experimental, mas é justame~

te o alargamento dos picos com o aumento de pressão que permi-

bos os lados da curva calculada aparecem dois picos menores; is

to reflete o termo do cosseno da equação 2.14.; do lado de cam

pos magnéticos menores há u~a ligeira tendência em seguir essa

campos magnéticos maiores a superposição é excelente, nao o sen-

do porém do lado de campos magnéticos menores, onde a linha cal-

o sistema de modulação de energia eletrônica. Nota-se que em a~

campo de rádio-frequência de observação (seção 2.2.), de modo que

a equaçao 2.14. não é mais aplicável.

também aqui, por envolverem a potência instantânea absorvida pe-

A potência média absorvida por um íon é dada pelas ex

pressões 2.14. e 2.15., nos limites de baixa e alta pressão, res

que não deve ser confundida com o pico de outro íon. O pico do

íon CH3CO+ foi registrado também a pressões maiores, mantidas to

das as outras condições. A 1,0 • 10-6 Torr o pico calculado já

d 1 17 , 20 - • ..e as sao em princ~pio superiores a

terminadas por meio da espectroscopia de ressonância ciclotrôni

ca de íons, usando diversas técnicas. 13 , 17, 20, 21, 130-133 Duas

colisões que o íon sofre e não mais pelo tempo que permanece no

da energia translacional dos íons, mas requerem substanciais medi

ficações na aparelhagem. A maneira mais simples de proceder, é

medir a largura dos picos em função da pressão. Isto será expl!

cado em continuação.
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A potência absorvida na metade da altura do pico é obviamente

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.15.

(4.7.)

(4.6.)

(4.4.)

(4.5.)

(4.8.)

Iw - w I = 2,783
1 c t

tados. Na situação de ressonância as expressoes 2.14. e

Iw - w I = ~1 c

2
E

2
q 1

A(w =(1) ) =1 c 4m~

pectivamente. Em princípio poderia ser usada a expressão geral,

2.13., nesse tratamento, mas isto levaria a expressões finais

mais complexas, o que difultaria a compreensão dos fenômenos

físicos que ocorrem (a divisão em limites de alta e baixa pres

são é bastante útil) e não melhoraria substancialmente os resul-

lJ.w = 5,566
t

lJ.w = 2t

se simplificam, fornecendo, respectivamente:

o que é necessário calcular é o valor de wl ' ou melhor, de quan

to wl difere de Wc (situação de ressonância) quando se está n~

metade da altura do pico. Obtém-se isto, resolvendo a equaçao

4.6. para os pares de equações 2.14. e 4.4., e 2.15. e 4.5. Ob

têm-se, respectivamente:

Estas sao semi-larguras de picos na metade da altura; as largu 

ras totais são:



usa

com-

(4.9.)

-equaçaoEsta

Somando 4.7. e 4.8. e recorrendO a 2.3. e 2.20.,

+= 5,566 cE
wlR.

âH é a largura total do pico na metade da altura quando se
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A equaçao 4.7. refere-se ao limite de pressao baixa; portanto,ne~

tas condições, a largura dos picos e com isso a resolução do ins-

que também a frequência de colisão reduzida, i, aumente (equação

2.6.), provocando o alargamento do pico (equação 4.8.). Logo, a

largura total do pico é dada pela soma das expressões 4.7. e 4.8.

trumento, qão limitadas pelo tempo t que o íon permanece na re-

oscilador marginal, a resolução será maior. Quando apressa0 au-

mentar, aumentará a frequência de colisão do íon, o que fará com

âH

gião analisadora, ou seja, sob a ação do campo da rádio-frequên -

- 134 •cia de observaçao. Se o 10n for irradiado por mais tempo pelo

As expressões 4.7. e 4.8. podem então ser combinadas,mas

é mais conveniente espressar a largura dos picos em termos de cam

po magnético e não de frequência, pois é usualmente a primeira a

po elétrico de arraste na região analisadora da cela, cujo

varredura de oampo magnético; ~ é a velocidade da luz; E é o cam-

pode ser interpretada da seguinte maneira: Se dois lons diferentes,

grandeza varrida.

b ... 21
o tem-se:

primento é !; wI/2~ é a frequência do oscilador marginal; m é a

massa do íon cujo pico foi registrado; g é a sua carga; e i é a

frequência de colisão reduzida do lon.

onde m é ,a massa do íon e M a da molécula neutra.

Esta última grandeza relaciona-se com a frequência de

colisão entre lons e moléculas, ~' através da equação 2.6., repe

tida aqui:

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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colisão v com as moléculas neutras, o íon de massa menor relaxa

sendo R a constante dos gases, !, a temperatura e P, apressa0.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(4.10.)

movimen-

~H = 5,566 c E + 2~ck P
wl~ qRT

justamente a velocidade de relaxação da quantidade de

toma a forma

a equaçao dos gases ideais para substituir ~, e representando por

~ a massa reduzida do sistema de íon e molécula, a equação 4.9.

rã em cada colisão uma fração maior da sua quantidade de movimen

to do que o outro íon; para o íon de massa menor ~ é maior e e

dentro do mesmo gas neutro, apresentarem a mesma frequência de

pulsada entre 9,0 e 15,0 eV, a corrente de emissão foi de 0,05 uA,

to do íon a grandeza representada por I. Geralmente a frequên

cia de colisão ~, dada em s-l, é escrita como produto entre a

densidade numérica de moléculas neutras ~, dada em moléculas

cm- 3 , e uma constante de velocidade de colisão~, dada em cm3

molécula-I. s-l. Efetuando esta substituição em 2.6., usando

Esta equaçao sugere a realização de dois estudos: med~

çao da largura do pico de um íon em função: 1) do campo elétri

co de arraste ~a região analisadora da cela (E) e, 2) em função

A FIGURA 4.6. mostra um gráfico de ôH em função de E

para o íon CH3CO+ da acetona. A experiência foi realizada da se

+gl1inte maneira: O pico do íon CH3CO foi registrado, varrendo 50

G em 2,5 minutos em torno de 8630 G; a energia eletrônica foi

da pressão (P), sempre mantendo constante a outra quantidade.

a frequência do oscilador marginal foi de 308,2 kHz e a constan

te de tempo do detetor de fase foi de 0,3 s. A tensão de arras

te na região fonte foi de 0,53 V e a tensão de aprisionamento, de

0,20 V. A pressão foi mantida constante em 1,0 • 10-5 Torr e a
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superior da região analisadora; a tensão foi medida com um voltí

placa

Vários

coeficien-

gauss.

coeficiente linear,

em

V/em; o

o

transformadadepoise

elétricos maiores que 0,25

da reta é 1,3. 10 4 e

...
regua

10 .....__.... ""'-__.....I~__.... --'

0,0 0,1 0,2" 0,3 0,4 0,5
Er (V/em)

o o

25........
o
'-'

FIGURA 4.6. Largura do pico (~H) de CH3CO+ da acetona

em função do campo de arraste (Er ) na região analisado

ra. Pressão: 1,0. 10-5 Torr; oscilador marginal: 308,2

kHz.

15

o

20

te por meio do potenciômetro que controla o potencial na

tensão de arraste na região analisadora foi variada sucessivamen

metro Sanwa (Sanwa Electric Instrurnent Co., Japão); corno a sepa

raçao das placas de arraste é de 1,27 em, pode-se calcular o cam

po elétrico a partir da tensão medida. A largura dos picos foi

te angular

3,1 G. O coeficiente angular pode ser calculado, dada a frequê~

para campos

medida com

comentários podem ser feitos em relação ao gráfico da FI

GURA 4.6. Em primeiro lugar nota-se que o gráfico é linear

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,
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fonte foi de 0,51 V, a de aprisionamento,de 0,16 V e a de arras

cia do oscilador marginal e o comprimento da região analisadora:

41,36 . 10. A média dos coeficientes angulares obtidos em dezes

rios íons da acetona (o coeficiente angular independe desses fa

tores), foi de 1,4 . 10 4 . Experiências realizadas com o oscila-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~

va-

-açao

coli-

seis experiências, realizadas a diversas pressões e para os

sao ~, mas como o coeficiente linear é de menor confiabilidade

que o coeficiente angular, é melhor obter k dos gráficos de 6H

em função de~. Quando o campo elétrico de arraste se torna me

nor, o gráfico deixa de ser linear (FIGURA 4.6.) e a largura dos

picos chega a aumentar, provavelmente por não ser mais dado o

A FIGURA 4.7. mostra o gráfico de 6H em função de P

para o Ion CH
3

CO+ da acetona. A experiência foi realizada de

maneira semelhante à anterior. A tensão de arraste na regão fon

ria em princípio ser obtida a constante de velocidade de

campo elétrico pelo potencial aplicado, mas por potenciais erra~

tes, que impedem que o Ion permaneça por muito tempo na região

analisadora: isto causa alargamento do pico (equação 4.7.).

dor marginal em 153,6 kflz forneceram, como esperado, coeficien

4tes angulares ao redor de 2,7 • 10. Do coeficiente linear pod~

te na região analisadora, de 0,56 V, o que corresponde a um cam

po de 0,44 V/cm. O gráfico é linear a partir de 1,5 • 10-5Torr ,

fornecendo um coeficiente angular de 2,6 • 105 G/Torr e um coefi

ciente linear de 18 G (calculado: 20 G). A pressões abaixo de

1,5 • 10-5 Torr há uma tendência de a largura dos picos ficar

constante, limitada pelo tempo que o ion permanece sob a

do campo de rádio-frequência; essa largura limite pode ser calcu

lada, obtendo-se 20 G; isto é dado pelo campo elétrico de arras

te de 0,44 V/cm. O coeficiente angular permite obter a constan

te de velocidade de colisão: k = 1,6 • 10-9 em3 • molécula-l.s-l •
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pouco mais de teoria.

dipo-

(4.11.)

2.2.1.), supondo que a molécula possua um momento

20 ...--...---.......-------..&.--------"~
O 1 2 3 4 5 6

Pressão (Torr.105)

FIGURA 4.7. Largura do pico (~H) de CH3CO+ da acetona em

função da pressão. Campo de arraste na região analisadora:

0,44 V/em; oscilador marginal: 308,2 kHz.

25

30

,.....
t.'l 35

........

o
o

Curvas desse tipo foram obtidas para todos os lons da acetona,ob

servados por ressonância ciclotrônica de lons (vide seção 4.6.),

mas antes de apresentar os resultados finais, é preciso ver um

A equação 3.16. dá a seçao de choque de colisão entre

lons e moléculas de acordo com a teoria de polarização (seção

~ =
n

lar, que se orienta na direção do íon. A frequência de colisão

reduzida se relaciona com essa seção de choque de acordo com a

131equaçao 4.11.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Na TABELA 4.4. encontram-se as constantes de velocida-

I
I
I
I
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I

conta

coli -

(4.12.)

realmente

1
2 1

~ = 2ne(a~) + Mne ~D (__2_)2
m m + M ~Er

Quando um íon se aproxima de uma espécie neutra, sem

Esta é na realidade apenas uma outra forma de escrever a equa-

quantidade de movimento do íon. A equação 3.16. dá somente a se

colidir com a mesma, sendo apenas desviado, há uma variação na

ção 2.6. v l é a velocidade relativa entre íon e molécula.Subs

tituindo as equaçoes 3.16. e 3.2. na equação 4.11., obtém-se

todos os eventos que ocasionam uma relaxação da quantidade de mo

vimento do íon. Desta maneira obtém_se13l ,132

Esta expressa0 se torna mais tratável, se a freqüência de coli

ção de choque de eventos que efetivamente resultam numa

sao. Na expressão de i devem no entanto ser levados em

1
2 M 1

i = 2,21we(a~) + ne~D (__2_)2
n m m + M ~Er

são reduzida i for substituída pela constante de velocidade de

colisão k (equação 2.6.).

necessários na equação 4.12. A FIGURA 4.8. mostra o gráficode~

teratura se encontram frequentemente tabelados os valores de tln,

estes também foram incluídos na tabela. Os inversos das raIzes

Portanto, ~ é dado em função de polarizabilidade ~ e momento di

polar ~D da molécula neutra, e de energia relativa Er e massa re

duzida ~ do sistema formado por íon e molécula.

quadradas das massas reduzidas dos sistemas de Ion e molécula são

de de colisão, determinadas para os íons da acetona. Como na li
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TABELA 4.4.

1,4 1,5 1,6

P.-1/2 (g-1/2 • 10-11 )

1,2

0,6 ....__..... .... .... ....____�---1

1,1

.....
o-.o

r
•r

I
(Q

1,8•
t<'\

S
()-
~

1,4

,-,

1,0

FIGURA 4.8. Constantes de velocidade de colisão elástica

dos lons da acetona em acetona, em função dos inversos das

raizes quadradas das massas reduzidas dos sistemas de !on

e molécula. Os números ao lado dos pontos experimentais

referem-se à relação ~e dos respectivos tons•.

• (m/e)l.on
unidades

43 58 59 101 117

~/n 8,2 6,6 8,0 4,8 3,0 cm3 -1 1010. s

k 1,4 1,3 1,6 1,3 0,9 em) -1 10 9. s •

-1/2 1,56 1,44 1,43 1,28 1,25 -1/2 10-11
9 •

~

las da acetona.

Constantes de velocidade de colisão elástica entre Ions e molécu

-
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desses resultados; as barras de erro colocadas na FIGURA 4.8.cor

fico pode ser atribuída a erros experimentais ao acaso, mas tam-

de m/e 58 fica mais próximo do ponto do íon de m/e 59). Um cál-

I
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..
va-

li-

oito

-1
• s

termo,

resul-

10-18 stC • cm, chega-se a

-1/2 -1/2Er )lJ

A experiência foi realizada

Introduzindo na equação 4.l2.os

136e do momento dipolar da aceto

mo o outro, mas o desvio padrão foi calculado a partir de

dor de diafragma (seção 4.3.).

culo de mínimos quadrados para os pontos da FIGURA 4.8.

ta numa reta de coeficiente angular 1,4 . 10-20 cm3 • gl/2

(a reta não intercepta a, origem do sistema de coordenadas, como

bém as experiência realizadas sem o controle adequado de pressao

forneceram na média um quadro semelhante (apenas o ponto do íon

respondem a dois desvios padrão. A dispersão dos pontos no grá-

nica; por "isso esses resultados nao sao em princípio tão bons c~

didor de ionização, o qual foi em seguida calibrado com o medi -

em função de~-1/2, correspondentes à TABELA 4.4. Esses dados re

ferem-se a uma experiência na qual a pressão foi medida com o me

rias vezes com a pressão medida através do controle da bomba iô-

o deveria pela equação 4.12., mas apresenta um coeficiente

-9 3 .-1near de -0,7 • 10 cm • s ).

valores da polarizabilidade135

6 42 10-24 cm3 = 2 88na, a = ,. e lJ D '

-12 10-18k = ne(5,60 • 10 + 4,07 •

3Para energias térmicas (Er = 2 kT) o segundo termo entre parênt~

ses é 1,64 • 10-11, sendo portanto maior que o primeiro, o que

mostra que a constante de velooidade de colisão depende conside-

ravelmente da energia do íon. Na realidade esse segundo

que envolve o momento dipolar da molécula, não deve ser tão gra~

de assim, pois a equação foi deduzida, supondo que durante a in

teração do íon com a molécula, o dipolo desta se orienta na dire

ção do íon, o que não ocorr~, devido ã energia térmica das molé-
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comparado com o coeficiente angular da reta da FIGURA 4.8; o coe-

tar num estado excitado (eletrônico, vibracional ou rotacional) ,

caso

ener-

modelo

iônico

que pode ser simplesmente devido ã aproximação feita no

mente explicado. QuanQo uma espécie neutra é ionizada (no

mica; porém, quando o íon excitado fragmenta, o produto

dade de colisão realmente depender em grande extensão da

gia do íon, diminuindo com aumento da mesma, isto pode ser facil-

mas o elétron não lhe comunica uma quantidade de movimento apre

ciável, de modo que o íon continua com energia translacional tér-

43 (achou-se em outras experiências que o ponto do íon de m/e 58

fica mais próximo ao do íon de m/e 59). Se a constante de veloci

(dipolo orientado na direção do íon), mas também é possível argu

mentar da seguinte maneira, O que diminui a inclinação da reta da

FIGURA 4.8 é principalmente o ponto correspondente ao íon de m/e

ficiente angular calculado é 2,3 vezes maior que o experimental,o

culas (seção 3.2.1.). Em todos os casos, para o modelo adotado e

para energias térmicas, o fator que multiplica ~-1/2 na equa

ção 4.12. é 3,32 . 10- 20 cm3 . gl/2 • s-l; este valor pode ser

da acetona forma-se o íon de m/e 58), o íon resultante pode es-

(m/e 43, no caso) pode adquirir parte da energia de excitação em

forma de energia translacional. No caso de íons formados em rea

ções entre íons e moléculas, sua energia translacional depende da

exotermicidade da reação (esta, porém, não aparece obrigatoriamen

te como energia translacional do íon). Além disso, devido à ma

neira de como é feita a detecção dos íons em espectroscopia de

ressonância ciclotrônica de íons, a potência absorvida do osci-

lador marginal é inversamente proporcional à massa do íon (equa 

ção 2.33.); logo, íons de massa menor adquirem energia cinética

. 18,41,137 h- -ma10r. Portanto, a dois fatores responsaveis por uma

energia translacional maior do íon de m/e 43, que, de acordo com
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técnicas.

devida apenas a erros eKperimentais, mas em todos os casos a di-
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e

de

Mas

ser

kHz,

reali

apenas

a equaçao 4.12., deve então apresentar uma constante de veloci-

dade de colisão menor. Admite-se constituir tudo isto

Os espectros de ressonância ciclotrônica de íons de

4.6. Reações de acilação

uma tentativa de explicação, aplicável no contexto do modelo

polarização acrescida de dipolo orientado na direção do íon,

que a dispersão dos pontos no gráfico de k = f<u- l / 2 ) possa

lembrada, pois este é um aspecto frequentemente negligenciado,se

bem que esse controle seja mais difícil ainda em muitas outras

trônica de íons, quando se trata de efeitos pequenos, merece ser

ficuldade de controle da energia dos íons em ressonância ciclo -

zar uma experiência de ressonância dupla na qual se observa o

íon <M + 1)+ e se irradia o íon M+, isto é, lons que diferem de

apenas uma unidade de massa atômica, pois então as frequências

a reaçao

ximas, causando interferência. Por exemplo, no caso da acetona,

ra de acetona e acetona-d 6 , pois em geral não é possível

se o íon <CH3)2COH+, de m/e 59, for observado a 1~3,6

CH 3COCH3+, de m/e 58, terá que ser irradiado a 156,2 kHz.

dos osciladores marginal e de ressonância dupla estão muito pró-

cetonas mostraram que as reaçoes que conduzem ã formação das es

pécies protonadas RR'COH+ constituem em geral os processos pre-

dominantes. Experiências de ressonância dupla revelaram que es~

... - + ,+ ísas especies sao formadas pelos fragmentos RCO , R CO e pelo on

molecular RCOR'+. Esta última reação só foi detectada na mistu-
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Os íons moleculares protonados reagem com outra molécu-

FIGURA 4.9. Espectro de massa da acetona. Energia

eletrônica: 20 eVi pressão: 2,0 • 10~5

Torri oscilador marginal: 153,6 kHZ;

modulação de campo magnético.

m/e 58

la de cetona e produzem um dímero protonado, um íon terciário.

pode ser detectada, pois então as frequências sao 153,6 kHz para

observar o íon de m/e 65 e 172,0 kHz, para irradiar o de m/e 58.

A FIGURA 4.9. mostra um espectro da acetona, com todos

os íons que aparecem nas condições reinantes numa cela de resso-

Provavelmente esse dímero protonado precisa colidir com outra mo

lécula neutra, para relaxar o excesso de energia e estabilizar-se.



do o espectro da acetona a várias pressões, usando modulação de

nância çic10trônica de íons, quanqo a energia de ionização é bai

xa, e a FIGURA 4.10., a variação das correntes desses íons em
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FIGURA 4.10. Correntes iônicas relativas dos
# d --10ns a acetona em funçao de pressao:
(<» CH

3
CO+, (8) CH

3
COCH

3
+, (O) (CH

3
COCH

3
)H+t

(C) CH
3

CO+(CH
3

COCH
3
). (V) (CH3COCH3)2H+.

função da pressão na cela. Esse gráfico foi obtido,

normalizados, de modo que em cada pressão a soma das

energia eletrônica; em seguida as intensidades dos picos dos

diversos íons foram medidas e, para transformar essas intensi

dades enl correntes iônicas, foram divididas pela massa do íon

correspondente (vide equação 2.21.); a seguir os dados foram



..

cetonas:

reagem,

+ .. d(59); CH3COCH3 tambem pro uz

A curva do íon de m/e 59 cres-

o íon (CH3)2COH+

(seção 4.6.1.).

produzindo ambos

com aumento da pressão; trata-se de íons primários que

+CH3CO (CH3COCH3 ) + .CH3

m/e 101

ce a partir de corrente iônica zero, passa por um máximo e de-
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o íon de m/e 101

tes de t.odos os íons fosse uni tár.;ia. Nota-se que a corrente dos

íons CH 3CO+ (m/e 43) e CH
3

COCH
3

+ (58) decresce exponencialmente

te do íon de m/e 101 varia de maneira peculiar com pressao e a

elaboração de um mecanismo de reaçao para explicar esse comport~

mento constitui o objetivo principal desse capítulo (vide seçao

4.6.3.). A formação de íons análogos ao de m/e 101 na acetona é

cresce novamente, o que indica outra reação; trata-se da forma

ção do dímero protonado [(CH3 ) 2CO ] 2H+ (117), cuja corrente au

menta continuamente no intervalo de pressão examinado. A corren

4.6.1. Cetonas sem hidrogênios y

que segue.

geral nas cetonas, mas dependendo da estrutura desse composto car

bonilico, outras reações podem ocorrer; mais especificamente, é

nas cetonas que possuem-hidrogênios y que ocorrem reações nao ob

servadas nas cetonas que não possuem hidrogêniosy. Por isso as

cetonas serão classificadas quanto a esse aspecto na discussão .

+ +CH 3COC 2H5 + CH3COC2H5 + CH
3

CO (CH
3

COC 2HS ) + .C2HS

m/e 115

o lon de m/e 101 da acetona, formado a partir do íon

de m/e 58, corresponde a acetona acetilada; esse processo é ge

ral e foram observadas as seguintes reações de auto-acilação em

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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na, butanona, pentanona-3 e 2,2,4,4-tetrametilpentanona-3 (diter-

de uma unidade de massa atômica são assimétricos;isto é devido a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

diferemtanona-3 da FIGURA 4.12. nota-se que picos de,lons que

C2HSCOC 2 HS+ + C2HSCOC 2HS + C2HSCO+(C2HSCOC2HS) + .C 2HS

m/e í43

CH3COC(CH3 )3+ + CH
3

COC(CH3 )3 + CH3CO+[ CH3COC(CH3 )3] + .C(CH3 )3

m/e 143

+ (CH3 )3CCO+ [(CH3 ) 3CCOC(CH3) 3] + .C(CH3 )3

m/e 227

+ +C6HSCOCH3 + C6HSCOCH
3

+ C6H5CO (C 6H5COCH
3

) + .CH3

m/e 225

101, 115, 143 e 227 razoavelmente intensos. Nos espectros da bp-'

tanona da FIGURA 4.11. não aparece o pico do dlmero protonado(m/e

- -6145), pois os espectros foram obtidos a baixa pressao (1,0 •. 10

Nas FIGURAS 4.9, 4.11., 4.12 e 4.13. estão os espectros de aceto-

ciobuti1cetona), respectivamente, sendo os picos dos lons de m/e

Torr), onde esse produto não é estabilizado. No espectro da pen-

problemas de resolução, pois, para poder observar um Ion de m/e

173 (dímero protonado), foi preciso baixar afrequência do oscila

dor marginal para 122,2 kHz; de acordo com a equaçao 4.9., quanto

menor essa frequência (w
l
/2TI), tanto maior a largura do pico (6H)

e tanto menor a resolução. No espectro da 2,2,4,4-tetrametilpen-

+tanona-3 da FIGURA 4.13. os picos dos fragmentos (CH3)3C (m/e 57)
. + .

e (CH3)3CCO (85) são pouco intensos devido à pressão relativamente
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12 eV

I
m/e

15 eV

I
120

I
100

I
80

,
60

,
40

FIGURA 4.11. Espectros de massa da butanona. Ener

gia eletrônica: 12 e 15 eVi pressão:

1,0 • 10-6 Torri oscilador marginal:

1.38,3 kHz.

alta (3,5 • 10-
5

Torr) i o pico do íon molecular (m/e 142) prati-

camente nao está resolvido do pico do íon molecular protonado,

pois a frequência do oscilador marginal teve que ser ainda mais

baixa que no caso anterior (75/0 kHz)i a pressões mais baixas es

ses picos são resolvidos, o que é compreensível através da equa-

çao 4.10.i a origem do pico bastante intenso do íon de m/e 173,

bem como a dos picos de íons de m/e 102 e 159, não foi investiga

da; a possibilidade de se tratar de impurezas não pode ser afa~t~

da: o íon de m/e 285 é o dímero protonado.

I
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160 mje140
I

120

, I '2bo' In I I~I ~lelI I
150

100

, I I
100

Espectro de massa da pentanona-3. Ener-
- -5gia eletrônica: 15 eV; pressao: 3,0.10

Torr; oscilador marginal: 122,2 kHz.

Espectro de massa da 2,2,4,4-tetrametil

pentanona-3. Energia eletrônica: 15 eV;

pressão: 3,5 • 10-5 ~orr; oscilador mar

ginal: 75,0 kHz. A escala de massa foi

interrompida para facilidade de registro

do espectro.

ao60
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FIGURA 4.12.

FIGURA 4.13.
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64 58 ~

FIGURA 4.15. Espectros de ressonân

cia dupla da mistura

de acetona e acetona

d 6 . Energia eletrô

nica: 20 eV; pressão

total:?,? . 10-6 Torr

(pressões parciais i-

guais); oscilador ma~

ginal: 153,6 kHz; am

plitude de oscilação

do oscilador de resso

nância dupla: pulsada

entre O e 10 mV. são

observados respectiv~

mente os lons de m/e:

a) 101, b) 104, c)

lO? e d) 110.
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cia S.9.).

que

10-5

forma -

Esse dímero não foi detectado na acetona a pressoes menores

-5 .9 . 10 Torr; nas outras cetonas aparecem ao redor de 2

As FIGURAS 4.10., 4.16., 4.17. e 4.18. referem-se res-

Torr. ~ esse o íon chave na elucidação do mecanismo da

ção dos íons acilados, como será visto na seção 4.6.3.

pentanona-3, aumenta na ordem CH3COCH3 <CH3COC 2HS <C2HSCOC 2HS • Is

to é análogo ã ordem de afinidades protônicas (vide a sequên-

cílica relativa, determinada em misturas de acetona, butanona e

butanona tem afinidade acílica maior que acetona. A afinidade a-

Nos espectros de butanona, pentanona-3, 3,3-dimetilbut~

nona e 2,2,4,4-tetrametilpentanona-3 há picos correspondentes a

verdadeiros dímeros dessas cetonas (além dos dímeros protonados) •

137 pod~ ser definida uma afinidade acílica, dizendo-se então que

4.6.2. Cetonas com hidrogênios y

pectivamente a acetona, butanona, pemtanona-3e 3, 3-dimetilbutano

na. Representam a variação das correntes iônicas das espécies ob

servadas em ressonância ciclotrônica de íons com a pressão. No

caso da acetona foram incluídos todos os Ions; nos outros casos

foram incluldes apenas as curvas de produtos iônicos e nao as de

íons reagentes. Não foram considerados os picos dos Ions que con

tém carbono-13. Observa-se nestas figuras que nas diversas ceto
.~

nas o comportamento dos Ions correspondentes é semelhante.

As cetonas desse tipo examinadas foram pentanona-2, he

xanona-2 e heptanona-3. Seus espectros são um puco mais compli

cadosque os das outras cetonas. Em primeiro lugar, o Ion molecu

lar sofre umrearranjo de McLafferty (reação 4.2.), dando origem

a lons de m/e 58, 58 e 72, respectivamente, nas cetonas
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FIGURA 4.16. Correntes iônicas relativas d08 produtos

iônicos em butanona em função de pressãos
(O) (CH

3
COC

2
H
5

)H+, (C) CH
3

CO+(CH
3

COC 2H
5

).

(~) (CH3COC2H5)2+' (V) (CH3COC2H5)2H+.

FIGURA 4.17. Correntes iônicas relativas dos produtos

iônicos em pentanona-3 em função de pressãos

(O) (C2H5COC2H5)H+. (O) C2H5CO+(C2H5COC2H5)'

(~ (C2H5COC2H5)2+' ~) (C2H5COC2H5)2H+.
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FIGURA 4.18. Correntes iônicas relativas dos

proQutos iônicos em 3,3~dimetilbutanona, em

função de pressão: (O) (CH
3

COC(CH
3

'3)H+, (D)

CH3CO+(CH3COC(CH3)3), (A) (CH3COÓ(CH
3

)3)2+'

(~, (CH3COC(CH3 '3'2H+.

na.pentanona-2 ocorre a reaçao:

m/e 144

Na hexanona-2 é formado o lon de m/e 158 e na heptanona-3, o de

relacionadas acima. O interessante é que o principal produto de

condensação nessas cetonas corresponde ã adição do produto do

rearranjo de McLafferty à cetona neutra, se bem que o produto do

rearranjo não reaja diretament~, mas sim, o lon molecular. Assim,

I
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m/e 1861' em reaçoes análogas.

tre Ions e moléculas da pentanona-2 em função da pressão. A

abundância do produto de condensação envolvendo rearranjo de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

desapareci -

I I r
160 m/e·

r

I
·140

I
120

I
100

I
ao

I
60

I
40

McLafferty (m/e 144) passa por um máximo eoseu

Na FIGURA 4.19. tem-se um espectro da pentanona-2, ob-

-5 . ~ +
tidQ a 2,0 . 10 . Torr, onde aparecem os 10ns CH3CO (m/e 43),

FIGURA 4.19. Espectro de massa da pentanona-2. E

nergia eletrônica: 15 eV; pressão:

2,0 • 10-5 Torr; oscilador marginal,

114,1 kHz.

+ +CH3COHCH 2 (58, proveniente do rearranjo de McLafferty) ,C3H7CO

+ +--
(71), CH

3
COC3H

7
(86), (CH3COC3H7 ) H (87), o Ion de m/e 144,

mencionado acima, o dímero (172) e o dlmero protonado (173). A

pressões maiores que 6 • 10-5 Torr aparece o íon de m/e 157,

+C3H7CO (CH3COC3H7 ), um produto de acilação, análogo aos observa

dos nas cetonas sem hidrogênios~. Na FIGURA 4.20. tem-se a

variação da corrente iônica dos produtos formados em reações en



A situação da pentanona-2 não difere da de hexanona-2

.mento está aparentemente "relac.lonado com o aparecimento do íon

çào dessas três cetonas, que, porém, só estão presentes a pres-

acila

cetonas sem hidrogênios~. Esses pro-
+ . +

C3H,CO (CH3COC3H,), C4HgCO(CH3COC4Hg)

condições experimentais empregadas

0,O ~~~:::::~~==t=~:=~=i::;::;;iE:J. O, O° 2 4 6 8
Pressão (Torr.105)

-161-

0,1

FIGURA 4.20. Correntes iônicas relativas dos produtos

iônicos em pentanona-2, em função de pressão&
(O) (CH

3
COCH2CH2CH

3
)H+ (m/e 87),

+ .
(<» C

3
H60 (CH3COCH2CH2CH3 ) (m/e 144),

(C) CH3CH2CH2CO+(CH3COCH2CH2CH3) (m/e 157),
(.6) (CH

3
COCH2CH2CH3 )2+ (m/e 172),

(~) (ÇH3COCH2CH2CH3)2H+ (m/e 173)
As escalas dos!ons de m/e 87 e 173 são as da esquerda.

'"'
,....

'M '"fJ e
"- 0,4 0,2 "-'M ....
H H
'-' '-'

W ~
"- "-- ,........ 'M
E 0,3 e

"- ~.,,4
H t-4
'-' -

0,2 0,1

acilado (m/e 15').

e heptanona~3, ! interessante relacionar os produtos de

sões mais elevadas que nas

dutos são respectivamente:
+.

e C4HgCO (C2HSCOC4Hg),nas

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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das respectivas cetonas. Portanto, se a analogia entre a forma

sual for válida, ocorre aqui justamente o contrário do que nas

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ceto-

hidrogênios L : na formação de RCO+(RCOR') é adiciona

+o grupo RCO que constitui o íon menos abundante no

espectro de massa de energia eletrônica bem acima do potencial

de ionização do composto. Na heptanona-3 nao se forma

+ íon pode ser obtido, misturandoC2HSCO (C 2HSCOC 4H
9
), mas esse es

sa cetona com a pentanona-3. Isto é análogo ao caso das

do à cetona

cetonas sem

não foram encontrados os produtos envolvendo o outro grupo RCO+

çao desses íons e a fragmentação em espectroscopia de massa u-

4.6.3. Mecanismo das reaçoes de acilação

tas pressões é estabilizado ao-colidir com outra molécula neutra.

A dependência de pressão das reações de acilação em c~

tonas sem hidrogênios~ mostra que a abundância dos íons acilados

aumenta na região de 10-6 Torr e se torna constante a partir de

- -s
aproximadamente 2 • 10 _Torr. Ao mesmo tempo, um dimero, que

porém não é estabilizado na acetona, aparece acima de 2. 10-S

Tal comportamento sugere que essas re-ações procedem através de

um dímeroexcitado que, a baixas pressões,_ dissocia unimolecular

mente, de maneira análoga a_ íons moleculares excitados e, a al-

Torr e aumenta continuamente com pressão (FIGURAS 4.16 a 4.18.).

Estas considerações permitem propor uma sequência de

reaçoes nas cetonas sem hidrogêniosL, dada abaixo. A fim de fa

cilitar a representação,~ foram adotados os segui~tes símbolos.: M

indica a molécula neutra dacetona e M+, o íon molecular corres-

nas sem hidrogênioSL: o produto de acilação não observado direta

mente numa cetona com radicais alquila diferentes pOde ser obti

do na mistura de duas cetonas apropriadas.
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pondente; F'+ e F"+ sao fragmentos do tipo RCO+; MH+é a mo1écu-

(M +)*
. 2

especificados.

+ 4' + - íla protonada e M2H , o dlmero protonado; M2 e o d mero, que,

quando excitado, é representado por (M2+)*; A+ é o íon aci1ado

do tipo RCO+(RCOR'). Os produtos neutros geralme~te não estão

k 1
M+ + M >

"k-1

Segundo esse esquema, é formado um dímero excitado, que pode de-

(M +) * k 4 M + *+ M ~ + M2 - 2

M+ + M
k S )t MH+ + P

F'+ + M
k6 ~ ,'MH+ + O

F"+ + M
k7

~ MH+ + R

MH+ + M
ka

~ M H+
2

compor, fornecendo novamente os reagentes, ou, o íon acilado; e-

ventualmente pode também ser responsável pela formação da rnoléc~

la protonada (terceira reação), mas este íon ~ambém pOde ser for

mado diretamente a partir do íon molecular (quinta reação). A

quarta reação representa a estabilização do dlmero exc1tado. Ne,s



... k +kk~:-~k (M» (M) t }
-1 2 3 4 .

= O

k
1

(M) (M+)
= k_1 + k 2 + k 3 + k 4 (M)

te esquema cinético supoe-se que valham condições de estado esta
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Logo,

cionário para o dímero excitado, isto é,

Logo,

Nestas equaçoes (M) representa a concentração da cetona (molé-

-3 - .cuIas . cm ) e as outras quantidades entre parenteses repre-

sentam as respectivas correntes iônicas (Ions • a-1 ). As equa

ções cinéticas de formação do Ion acilado e do dImero sao, res

pectivamente:



(4.13. )

(4.14.)

- .pr:essoes

-equaçoes

molecula-

mas válidas para um esquema cinético específico (é -fácil perce-

ber a que equivalem no presente caso k. e ~k . da equaçao
) ) )

2.24.). Substituindo estas - C(t)expressoes por na equaçao

=

I + =
A

-165-

+ -1(M) é a velocidade de formação (íons. s ) de íonso

2.25., efetuando as in~egrações ai indicadas e a expansão das

exponenciais, obtém-se expressões análogas à equação 2.31.(rear-

res 1'\0 filamento (t = O). Estas expressões são análogas- à 2.24,

ranjadas agora):

~ interessante verificar o que se dá com I A+ e I
M2

+ nos

limites de baixa e alta pressao. A pressão é dada pelo fatoreM).

te da pressao e I . + , quadraticamente. No limite deM2

Estas expressoes dão as intensidades dos picos do ion acilado

e do dímero nos espectros de ressonância ciclotrônica de ions

Quando é baixa, pode-se supor que no denominador das

de cetonas. Para comparar estas intensidades com as curvas das

FIGURAS 4.16. e 4~17., é preciso dividi-las pela massa dos res -

relativas.

pectivos íons e pela soma das expressões correspondentes de to

dos os íons da cetona em questão, para obter correntes iônicas

I

-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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penta-

As FIGURAS

=

passa a variar linearmente com apressa0.

ons acilados de acetona (m/e 101), butanona (m/e 115),

tanto, os resultados dos estudos em função de pressão em ceto-

mui to a.l tas, pode-se considerar ~-l+k 2+k3 < < k 4 (M); então

se torna independente da pressão pois (M) é cancelado, e

o tempo de vida do dímero intermediário excitado pode

paralelas ao eixo de pressão a pressões maiores que 4.

4.16. a 4.18. mostram que as curvas em função de pressao dos í-

nona-3 (m/e 143) ,e 3, 37"d.imetilbutanona (m/e 143) realmente sao

nas estão de acordo com o esquema cinético proposto, ou seja,com

bilizado). Estes resultados estão em excelente concordância com

corrente iônica relativa dos dímeros (m/e 144, 172 e 200, r~s

pectivamente) aumenta linearmente com a pressão a pressões maio

-5 .. - ..res que 4 . 10 Torr (no caso da acetona o d~mero nao e esta

o que foi deduzido acima para o limite de pressão alta e, por-

Torr. No caso de butanona, pentanona-3 e 3,3-dimetilbutanona a

a idéia de um dímero intermediário nas reações de acilação.

IA+(pressão baixa)

IA+(pressao alta)

ser estimado, tomando a razão entre a corrente iônica relati

va do íon acilado a uma pressão baixa e o valor limite dessa

corrente, ·usando a equação 4.13.

.. -.. -3A quantidade (M) refere-se a concentraçao (moieculas • cm ) da

cetona à pressão baixa considerada. Pelo esquema cinético pro

posto, k 4 é a constante de velocidade de colis~o de dímeros ex

citados com moléculas da cetona. A TABELA 4.4. mostra que es

sas constantes estão todas ao redor de 1 • 10-9 cm3 molécu-

-1 -1
la . s , no caso dos lons da acetona. Como as larguras dos

picos dos lons de butanona, pentanona-3 e 3,3-dimetilbutanona
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pressao.

tanona-3 e 3,3-dimetilbutanona, obtém-se sempre um tempo de vi-

resul-

constantes,ll(k_l + k 2 + k 3), é o tempo de vida desse dí

Tomando valores de IA+(pressão baixa) no intervalo de pre~

-50,10 a 1,0 •. 10 Torr nos casos de'acetona, butanona,pen

mero.

são de

sao comparáveis às da acetona e como de qualquer maneira só inte

ressa a ordem de grandeza do tempo de vida do dímero, uma vez

que nao se têm dados de pressão muito bons (trata-se de experiê~

cias realizadas com a pressão lida no controle da bomba iônica),

-9 3 ~ -1 -1k 4 pode ser considerado igual a 1 . 10 cm . molecula . s

em todos os casos. k_
1

, k 2 e k 3 referem-se a decomposições uni

moleculares do dímero excitado e, portanto, o inverso da soma

dessas

da do intermediário excitado ao redor de 2 ms. Este valor pare

ce um pouco alto demais, pois constitui fração apreciável do

tempo de permanência de íons em geral na cela de ressonância ci-

clotrônica de íons (3 a 5 ms). Portanto, esses intermediários s~

riam detectados pelo oscilador marginal e, indistinguíveis dos

ma escala de tempo inadequada a essa técnica. Como os

dlmeros estabilizados. Mesmo que as reações ocorressem da manei

ra proposta no esquema cinético, os resultados de ressonância c!.

clotrônica de íons seriam outros, pois os fenômenos ocorreriam n~

Os estudos relatados nesse capítulo mostram que a au

to-acilação iônica de cetonas em fase gasosa ocorre pela reação

do íon molecular e' se dá através de um complexo intermediário iô

nico. A dependência de pressão dessas reações no intervalo de

10-6 a 10-4 Torr mostra que esse intermediário, um d!mero, pode

tados são qualitativamente compatíveis com o esquema cinético

sugerido, mas não quantitativamente, é provável que o valor dema

siadamente elevado do tempo de vida do intermediário tenha sido

obtido por causa de um erro um tanto grande no valor absoluto da
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- . -5 -ser estabilizado a pressoes super~ores a 10 Torr num espectro-

metro de ressonância ciclotrônica de íons. Acetona é o único ca

so em que o dimero não é detectado nas pressões mais elevadas. A

decomposição do complexo intermediário segue, em geral, o cam!

nho de fragmentação predominante de cetonas em espectroscopia de

massa. Essa analogia e· o. tempo de vida aparentemente longo do

intermediário sugerem que a teoria do quase-equilíbrio de espec

tros de massa (seção 3.2.2.1.) seja aplicável à distribuição de

produtos dessas reações. A decomposição do intermediário excit~

do em produto acilado e radical neutro aparentemente se dá an

tes de a carga se deslocar no intermediário, pois é o íon mole

cular que fragmenta preferencialmente na reação de acilação. Na

seçao 4.6.1. foi mencionado brevemente que aldeídos também so

frem a reação de auto-acilação; será mencionado no capitulo 6

que alguns ácidos e ésteres também reagem dessa maneira. Assim,

parece que a reaçao de acilação é um processo bastante geral.
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5. BA5ICIDADE DE ACIDOS, ALCOOIS E !STERES SIMPLES

esses dados não se encontravam na literatura, partiu-se para a

grande
I

princí-

informa

relaciona

ressonân -

Se bem que, nao

Por isso os presentes estudos através de

Th Ch . 1 S· d d 140e em1ca OC1ety e Lon res.

quanto à basici4ade de compostos carbonílicos. Tais

ton em compostos carbonílicos. Também é possível obter

pios que governam a química dos íons desses compostos em fase g~

sosa e dos fatores que contribuem para a estabilização de um pró

das com as reações de esterificação, também foram incluídas nas

experiências concernentes à basicidade algumas das cetonas men

cionadas no capítulo 4,a fim de mostrar algumas generalidades

obtenção dos mesmos. Disso resultou publicação no Journal of

Durante o estudo de reaçoes de esterificação e transe~

terificação (a se.rem rE;!latadas no capítulo 6), surgiu a necessi

dade de conhecer as basicidades dos reagentes envolvidos. Corno

çoes constituem urna etapa essencial na compreensão dos

zas termodinâmicas, por exemplo, o calor de formação de certas

espécies iônicas, o que por sua vez permite calcular os calores

de reação de processos em que esses íons intervém. Corno foi vis

to na seção 3.1., os efeitos de estrutura molecular e eletrôni

ca sobre a basicidade só podem ser analisados corretamente, se

dados de fase gasosa estiverem à disposição, pois nas fases con

densadas efeitos de solvatação muitas vezes mascaram as proprie

dades intrínsecas dos compostos.

cia ~iclotrônica de íons sao de relevância bastante grande e,

realmente, tem-se notado uma concentração de esforços de outros

pesquisadores na medição de basicidades em fase gasosa, usando

I
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te determinar ordens de basicidade relativa: comparando os com

I
I
I
I
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dife

(5.2.)

(5.1.)

protôn!

protôn!

protôni

flH = AP(A) - AP(B)

flH = -AP(A)

vários instrumentos, tais como espectrômetros de massa com fon

te de alta pressão';4l-l43 a técnic~' de "flowing afterglow",144

146 além de ressonância ciclotrônica de Ions. 2 ,72,147-ls0

Define-se afinidade protônica de um composto A como a

variação de entalpia, com o sinal trocado, da reaçao

A variação de energia livre correspondente é a basicidade de A.

5.1. Afinidade protônica

Os valores numéricos que essa técnica fornece têm um
+. + ' . .

erro de -2 a -5 kcal/mol, dependendo dos compostos usados na com

postos A e B, ~onclui-se, por exemplo, que a afinidade

tro composto C, obtém-se, por exemplo, que a afinidade

é interpretado como uma indicação de que a afinidade protônica de

B é maior do que a de A (ou igual) i AP(B) ~ AP(A). Isto perm!

Como reações de transferência de próton em fase gaso-

- - ' I 151 -sa se dao com energia de ativaçao desprez vel, a observaçao

de um processo como

ca de C é maior que a de B. Isto permite escrever a ordem de-

Ca de B é maior que a de Ai em seguida, comparando B com um ou-

cas de A e C forem conhecidas, obtidas através de algum outro
1

método, é posslvel chegar a um valor numérico para a afinidade

crescente de basicidades: C > B > A. Se as afinidades

protônica de B, dentro de certos limites, que dependem da

rença de afinidades protônicas de C e A.
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âG = 6H - T6S

= - 1,38 10gK

para uma temperatura ao redor de 298 K (âG em kcal/mol). Aafi

nidade protônica é definida em termos de uma variação de ental 

pia.

estudar a reação 5.2., escolhendo as moléculas neutras adequada

mente, de maneira que a variação de energia livre (âG) do pro

cesso seja pequena e assim uma situação de equillbrio seja al

cançada nas condições reinantes numà'· cela de ressonância ciclo 

trônica de lons; em outras palavras, procura-se fazer com que,

K = (BH+) (A·)

(AH+) (B)

no processo 5.2., a reaçao indicada e a reação 'no sentido inver

so ocorram ambas com a mesma velocidade nas pressões baixas e

com os tempos de reação curtos típicos em espectroscopia de res

sonância ciclotrônica de lons. Experimentalmente procede-se da

seguinte maneira: A pressão total da mistura das substâncias A

e B,é elevada progressivamente, até que as intensidades relati-

+ ; +
vas dos sinais de AH eBH permaneçam constantes. Medem-se as

intensidades desses sinais, (AH+) e (BH+), e calcula-se a cons

tante de equillbrio~

Portanto" para calculá-la seria necessário conhecera variação

- 143paraçao. Obter experimentalmente valores absolutos de afinida-

des protônicas é muito dificil,152,153 mas foi desenvolvida uma

experiência58 que reduz esses erros para ±O,2 kcal/mol precisa~

do-se, porém, ainda de um composto de referência. Trata-se de

'onde (A) e (B) sao as pressões parciais das substâncias A e B. A

variação de energia livre é dada por,
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colisões de um íon com moléculas neutras na cela de ressonância

l\G '" AlI = AP(A) - AP(B)

Para chegar na cOJ?dição, ,de equilíbrio é em geral necessário ele

-4var a pressão até talvez 2 . 10 Torr, o que corresponde a 40

I
I
I
I
I
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I

(5.3.)

sistemas

AH+ + 2 A· ~ (AHA)+ + A

de entrqpia no processo, a qual, contudo, é admitida como sen-

- - ' .. 58 bdo zero nessas reaçoes de transferencia de proton. Logo, o -

tém-se a diferença de afinidades protônicas dos dois compostos.

No capítulo 4 foram estudadoB dím8ros desse tipo nos

ciclotrônica de íons. Nessas pressões altas surge em muitos ca

sos um problema, que é o da formação de dímerosprotonados a p~

tir das moléculas protonadas, exemplificada pela equaçao

tensidades não variarem mais. Calcula-se K como indicado acima.

das cetonas. As moléculas protonadas podem entrar ainda em ou-

'-nao reagem para dar íons terciários. Há no entanto outra manei-

I
I
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em

Isto

descri-

líbrio: em vez de aumentar a pressão, aumenta-se o tempo.

to limita-se aos sistemas em que os Ions moleculares protonados

tras reaçoes (veja o caso dos álcoois, capítulo 6), mas de qua!

A vantagem é que é possível trabalhar a pressoes baixas

pode ser feito com a cela de aprisionamento (seção 2.4.1.)

quência, nunca é atingido. Por isso o método até aqui

quer forma há um consumo das espécies protonadas em reaçoes par~

leIas, diferentes das do equilíbrio em questão, o qual, em conse...

Torr), nas quais dimeros protonados não são estabilizados. Porém,

quando os ions moleculares protonados intervém em outras reayoes

ra de conseguir o numero suficiente de colisões para haver equi-

conjunto com a técnica de operação pulsada. Registram-se separ~

d + + -amente as intensidades de AH e BH em funçao do tempo, como

descrito em 2.4.3., até as duas curvas nivelarem, isto é, as in-
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certa

grande-

PI (H)

AP(A) ~

A afinidade protônica relaciona-se com outras

+A. + H

100, o que é em princípio o máximo que se pode medir com

.. d b 58,60 IEste metodo tem si o astante empregado, principa_

mente para medir basicidades relativas de compostos nitrogenados,

cujos íons' moleculares protonados geralmente não são muito reati-

Nessas medidas de equilíbrio a diferença de afinidades

protônicas dos dois compostos examinados não deve exceder 3 kcal/

moI. Isto corresponde-.a uma constante de equilíbrio já maior que

ter resultados, pois as curvas de intensidade do sinal em função

bimoleculares rápidas, também com essa técnica nao é possível ob

precisão.Corresponde a preparar a amostra gasosa com as pre~soes

do tempo não nivelam.

parcias de A e B na proporção 10 : 1 e medir uma relação de inten

sidades de sinais de BH+ e AH+ de 10 : 1.

vos. Costuma-se obter diferenças de basicidade numa série de com

postos, comparando, por exemplo, A com B e B com C: também se

compara, se possível, diretamente A com C, para ver se a diferen-

onde AP é a afinidade protônica, PI, o potencial de ionização e

AH, a afinidade por hidrogênio, sempre da espécie indicada entre

parênteses. O ciclo mostra que

zas termodinâmicas, o que pode ser visto pelo seguinte ciclo:

ça de basicidade entre A e C medida, concorda com a computada a

partir das diferenças entre A e B e entre B e C. Geralmente ob-

.. .. + /tem-se uma concordancia de -0,2 kcal mole

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



ma ordem de basicidade.

coois, ácidos, ésteres e cetonas, usando a técnica descrita na
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(5.5.)

(5.4.)

(5.7.)

(5.6.)
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= PI (B) - PI (A) + AH'(A) - AH (B)

Medida a afinidade pro tônica de urna espécie A, ou se

ja, o calor da reaçao 5 .1. , pode-se obter o calor de formação do

íon AH+, desde que se conheça o calor de formação da molécula neu

tra Ai calor de formação de H+ é 366 kcal/mol. 154o

âH = AP(A) - AP(B)

AP(A) = f_ PI(A) + PI(H) + AH(A)

Um ciclo análogo para a molécula B permite expressar o calor da

Foi determinada a ordem de basicidade de alguns ál-

A espectroscopia de ressonância ciclotrônica de íons

o significado dessa equação será visto mais adiante.

5.2. Basicidades relativas

reação 5.2. como

a esquerda, a basicidade de A é maior que a de B. Desta forma,

seçao anterior,' ou seja, verificando em que sentido se dá a'rea-

comparando as substâncias aos pares, foi possível estabelecer u-

permite facilmente verificar em qual sentido se dá a reaçao aci

ma, através da técnica de ressonância dupla, que foi discutida na

Se a reaçao ocorre espontaneamente da esquerda para a direita, a

basicidade de B é maior que a de A e, se ocorre da direita para

ção
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corresponde~

o oscilador marginal na frequência adequada para isso e, ao mes

mo tempo, irradiar o íon AH+ com o oscilador de ressonância du

pla, que deve ter uma frequência tal, que AH+ esteja em resso

nância no campo magnético adequado para a observação de BH+. Es

ta frequência ;, ~sand~ a f6rmula 2.3.:

tivo noutro), pois permite afirmar com bastante certeza que

seçao 2.'3.4.2. Trata-se de observar, por exemplo, o íon BH+ com

vado um sinal positivo, a reação é endotérmica da direita para a

querda para a direita e deve ocorrer espontaneamente nesse senti

onde v 2 é a frequência do oscilador de ressonân~ia dupla,vl , a

do oscilador marginal, ml é a massa do íonBH+ em unidades atômi

cas e m2 a de AH+, em unidades atômicas. Se for observado um

sinal de ressonância dupla negativo, o que equivale a um decrés

cimo na intensidade do sinal de BH+, a reação; exotérmica da es

esquerda e o segundo oscilador forneceu a energia

nal negativo foi observado, várias possibilidades existem agora.

Pode ser observado um sinal negativo tamb;m, o que significa que

te à endotermicidade, de modo a fazer a reação ir nesse sentido,

levando a um aumento na intensidade do sinal de AH+. Esta é uma

do (vide seção 2.3.4.2.). Logo, AP(B) > AP(A). Em seguida in-

. +
verte-se o procedimento, ou melhor, observa-se AH e irradia-se

+BH , acelerando-o. Se na primeira parte da experiência um si-

situação um tanto confortante (sinal negativo num- sentido, posi-

na realidade a reação é praticamentetermoneutra, ou seja, a afi

nidade protônica de A é quase igual ã ~e B; neste caso não é pos

sIv'el dizer qual delas é maior e encontrou-se um sistema adequa

do para realizar um estudo de equilIbrio, como descrito na se

ção anterior. Se na experiência de ressonância dupla for obser-

I

I

l
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I
I
I
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clui-se que AP(B» AP(A).

da cela ao aplicar o segundo oscilador, O que géralmente faz com

que se observe um sinal de ressonância dupla negativo (vide se-

I
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mais

AP(B» ~P(A), como ainda será visto melhor mais abaixo. Pode tam

bém n~o ser observado sinal de ressonância dupla algum; neste ca-

so a reação também é endotérmica da direita. para a esquerda, mas
+ .

não é possivel fazer ela ir nesse sentido, acelerando BH. Con-

Foi mencionado.na seçao 2.3.4.2. que a experiência de

ressonância dupla está sujeita a ser invalidada por efeitos ins -

.- - 39 i'trumentais, se nao forem tomadas algumas precauçoes. O pr nc~-

paI problema que eventualmente surge, é o de Ions serem ejetados

tido e positivo noutro, é o resultado de ressonância dupla

irradiação baixos. Também é conveniente trabalhar a correntes de

emissão e pressões baixas, para ter poucos Ions na cela e evitar

seguro.

çao 2.3.4.2.). Por isso um sinaL negativo nos dois sentidos de

reação é suspeito. O problema é reduzido, empregando campos de

os efeitos associados com cargas espaciais elevadas. A nao ob

servaçao de um sinal obviamente sempre pode em princIpio decorrer

de algum problema; por isso q obtenção de sinal negativo num sen-

Além dessas dificuldades COm a ressonância dupla, há

outra crltica155 em relação à determinação de afinidades protôni

cas na base da ocorrência ou não-ocorrência de reações: existe a

possibilidade de que a reação se dê, não pelo motivo de ser exo

térmica, mas pelo fato de o Ion reagente estar num estado excita

do ou possuir excesso de energia cinética. Essa possibilidade po

_ - - 151
de ser reduzida, realizando experiencias em funçao de pressao.

Registram-se as intensidades dos picos dos Ions AH+ e BH+ (pro

cesso 5.7.) numa dada pressão total, com dadas pressões parciais

de A e B; em seguida aumenta~se a pressão total, mantendo a ra-
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para as moléculas, mas obviamente no sentido exotérmico; assim o

pre-

pre~

íons

número

equilí-

estudos

estabili-

Todavia, dependendo do sistema, também esses

Isto porque a pressões mais elevadas é maior o

te as intensidades e assim por diante. Se a reaçao se dá

ferencialrnente da esquerda para a direita, com aumento da

principalmente pelos íons moleculares de A e B ou por fragmen-

neutras A e B, quando o tempo de reação é pequeno ou a pressão é

baixa, as espécies protonadas AH+ e BH+ sao em geral formadas

-zao entre as pressoes parciais de A e B, e registram-se novamen-

brio, o qual está deslocado no sentido do íon protonado da molé-

são, a intensidade do sinal de BH+ aumenta em relação' à do sinal

íon protonado da molécula mais básica é formado preferencialmen-,

cuIa mais básica. Deve-se lembrar que na mistura das substâncias

de colisões entre íons e moléculas, de mocio que o sistema indica

do pelo processo 5.7. chega mais próximo à situação de

tos dos mesmos, através de reações de transferência de próton.

Quando o tempo de reação aumenta, oua pressão, o número de coli

- d + + .. 1soes os produtos AH e BH com molecu as neutras se torna apre-

ciável; ocorrem reaçoes de transferência de próton desses

em' função de pressão têm seus inconvenientes. Corno mencionado na

seção 5.1., quando o número de colisões aumenta, são

te, às custas do outro íon protonado, cujo sinal diminui em rel~

çao ao do primeiro. A vantagem de aumentar a pressão reside no

fato de que também aumenta o número de colisões não reativas;ne~

sas condições os íons relaxam qualquer excesso de energia e os

processos observados são característicos de íons no estado funda

mental, com energia cinética térmica. Para afastar a possibili

dade de estar observando íons excitados, é importante que a atri

buição de afinidades protônicas também se ba~eie em gráficos de

abundàncias dos íons protonados em função de pressão.

-
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zados dímeros protonados (vide reação 5.3.), que sao espécies for

madas com excesso de energia e que necessitam de uma colisão para

relaxarem essa energia para não decomporem imediatamente. Então,

considerando o processo 5.7., a intensidade do sinal de BH+ aumen

ta ao aumentar a pressao, se B for mais básico que A. Porém, se

+ • +.~ .. dBH formar um d1mero BHB. a pressoes elevadas, havera consumo e

BH+ e a intensidade do sinal correspondente a BH+ poderá até dimi

nuir em relação à do sinal ..de AH+, fazendo crer que A é mais bási

co que B.

Pelo exposto acima conclui-se que ordens de basicidade

devem ser obtidas através de experiências de ressonância dupla,t2

mando as devidas precauções, isto é, trabalhando com campos de

irradiação fracos e correntes de, emissão baixas. Estas experi~

ências devem ser complementadas por estudos em função de pressao,

tendo-se a necessária cautela ao analisar os resultados, ou se

ja, é necessário conhecer todas as reaçoes que ocorrem no siste

ma da mistura de A com B. Além disso, se for concluído que a

ordem de basicidade dos compostos A, B e C é, por exemplo A> B>'C,

porque ao comp'arar A com B e B com C foi obtido A> B e B> C, tam

pém é conveniente comparar diretamente A com C, para que se tenha

certeza de não encOntrar urna inconsistência do tipo A > B > C, A < C.

Na seção 5.4. todos os casos estudados serão éxaminados separada

mente, mostrando-se os problemas de cada um com mais detalhe.

5.3. Parte experimental

o espectrômetro usado foi descrito no capítulo 4 e aqui

só serao mencionadas as condições experimentais particulares às

experiências concernentes às basicidades. A energia eletrônica ge

ralmente foi de 15 eV; algumas vezes foram usadas energias maiores
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mente achar um sinal muito fraco.

iôni

As intensidades dos

outra substância,el~

Nas experiências de ressonância d~pre que possível com 0,05 ~A.

10-5 Torr (pressões lidas diretamente no controle da bomba

tes, uma sendo sempre o dobro da anterior: 0,50, 1,0, 2,0 e 4,0

pIa o nível de osçilaçã?-do segundo oscilador foi geralmente mant~

do abaixo de 10 mV/cm; algumas vezes foi aumentado, para eventual-

Os estudos em função de pressao foram conduzidos basica

mente do seguinte modo: As duas substâncias foram introduzidas se-

te, entretanto nunca excedeu 0,20 ~A, tentando-se trabalhar, sem-

nima compatível com uma relação sinal/ruído razoável; essa corre~

(até 4S ,eV), a fim de verificar se isto poderia causar alguma al

teração nos resultados. Foi usada sempre a corrente de emissão mí

2,5 . 10-6 Torr; em seguida foi introduzida a

d -.. 5 O 10-6van o-se a pressao ass~m ate ,. Torr.

ca). Para isso a pressão de uma das substâncias foi ajustada em

paradamente na câmara de análise, usando as duas entradas do espe~

trômetro. Geralmente foram obtidos pontos (intensidades dos picos

dos íons moleculares protonados) a quatro pressões totais diferen-

mo espectro. Portanto, a pressao total foi sucessivamente aumenta

Torr; novamente foram registrados os picos de interesse. Depois

picos correspondentes aos lons moleculares protonados foram regis

tradas, varrendo o campo magnético. Em seguida a pressão parcial

da primeira substância'foi aumentada até se ter uma leitura (pres

sao total) de 7,5 . 10-6 Torr no controle da bomba iônica; a pres

sao da segunda substância foi aumentada até leitura de 1,0 . 10-5

seguiu-se novo registro de intensidades, após o qual apressa0

foi aumentada até 3,0 • 10-5 Torr com a primeira substância e até

4,0 • 10-5 Torr com a segunda; nessas condições foi obtido o últi-

disso foi introduzido mais da primeira substância, até leitura

-5 -5de 1,5 . 10 Torr e, da segunda substância, até 2,0 • 10 Torr;

da, mas em cada mistura a pressão parcial de um composto era sempre
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igual à do outro, o que todavia não corresponde necessariamente à

realidade, pois iguais eram apenas as leituras no controle da

bomba iônica e esse tipo de medidor tem uma sensibilidade dife

rente para diferentes gases. Não foram feitas correções ou cali

brações para isso. Em alguns casos achou-se mais conveniente pr~

parar num tu~o a ~istu~a dos dois compostos a serem examinados, e

usar só uma das entradas do espectrômetro. Com isto a relação

das pressões parciais dos dois compostos deve ter permanecido cons

tante ao aumentar sucessivamente a pressão total da mistura. No

tubo, os liquidos foram colocados em proporção tal que houvesse

excesso do menos volátil, para conseguir pressões parciais de va

por sobre o liquido aproximadamente iguais; isto foi feito empiri

camente, não se conhecendo na realidade a proporção exata das duas

substâncias. As intensidades dos sinais são simplesmente as am~

plitudes totais dos picos nos espectros registrados (lado positi

vo mais lado negativo da derivada). Não foram feitas as corre

ções indicadas na seçã02.3.4.l., para transformar intensidades

de sinais em correntes iônicas, pois no presente caso só interes

savam as tendências verificadas nas intensidades dos sinais ao

aumentar a pressao, isto é, queria-se ver qual dos picos corres 

pondentes a Ions moleculares protonados aumentava em rerãç:o ao

outro.

Foram utilizados os seguintes compostos, sendo indica

da entre parênteses a origem de cada um: ácido fórmico (Braun) ,á

cido acético (Fisher), ácido acético-d 4 (Stohler), metanol (Ba

ker), metanol-d 4 (Merck), etanol (Reagen), etanol-d 6 (Merck) ,for

miato de metila (Eastman), formiato de etila (BDH), acetato de me

tila (BDH), acetato de metila-d6 (Merck), acetato de etila (Ba

ker), acetona (Fisher), butanona (Fisher) e pentanona-3 (East

man). De todos estes compostos só o ácido fórmico requereu uma
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nica maior. Em nenhum caso foram encontradas inconsistências. Em

nos extremos da tabela, todo composto foi comparado pelo menos com

compara -

fracionamen-
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m/e 33

+

Na TABELA 5.1. tem-se um resumo de todas as

purificação adicional: foi destilado com coluna de

5.4. Resultados

m/e 47

continuação cada uma das misturas estudadas será discutida com

maiores detalhes.

1) ácido fórmico/metanol. Observou-se nesse sistema a reaçao

cal foi examinado em conjunto com o da linha horizontal, para ver

qual deles é mais básico. Nesta tabela os compostos já estão em

çoes feitas, isto é onde aparece um X, o composto da coluna vert!

ordem crescente de afinidades protônicas. Nota-se que, a nao ser

dois de afinidade protônica menor e com dois de afinidade protô~

to (ponto de ebulição: 99 - lOlOC/69~ Torr). Os compostos deute

rados foram mantidos em balões (FIGURA 4.2.).

Como, porém, metanol protonado reage com moléculas neutras de me-

156 +tano1 para dar éter metl1ico protonado, CH30HCH
3

, que também

tem relação m/e = 47, foi usado metanol perdeuterado, C0
3
00, para

que o pico desse éter não coinqidisse com o de HCOOH2+. Na mistu

ra de substâncias deuteradas com não-deuteradas, a situação se

comp1ica,pois a cada espécie qulmica correspondem lons de várias

.. - + ( /massas; assim, no caso, as especies de interesse sao: C0
3

0H 2 m e

. + + + +
36), C03~~O (37), C03002 . (38), HCOOH2 (47), HCOOHO (48) e

HCOO02+ (49). Além disso, mie 36 é C0
3

00+ e m/e 47 é HCOOO+. Por

-



TABELA 5.1.

Misturas binárias estudadas quanto à basicidade.

HCOOH

HCOOH

*****

CH30H

x

C2HsOH

x

HCOOCH3

x

CH3COOH

x

HCOOC2Hs Cfl3COOCH
3

CH 3COOC 2h S

CH30H X ***** X X X X
I

r"
(X)

IV

C2HsOH X X ****** X X X I

HCOOCH3 X X X ******* X X X -' X

CH3COOH X X X X ******* X X

BCOOC2Hs X X ******** X X

CS3COOCH3
X X X X ********* X

CH3COOC 2Hs X X X X *********

-~_.__.

---------------------
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sico que ácido fórmico: Os íons de m/e 36, 37 e 38 reagem todos

do fórmico protonado não reage nesse sistema (vide capítulo 6), o

aumen -

+ +picos de HC000 2 e co3oo2 foram muito pouco intensos, nao ten-

sido posslvel realizar experiências de ressonância dupla en-

vos. Observou-se que o conjunto de picos 36, 37 e 38

os últimos, depois maiores). Isto indicou que metanol é mais bá-

para darem os éteres metílicos protonados, mas como sao justame~

te os picos correspondentes a esses íons que crescem e, como áci-

isso os' estudos em função de pressão puderam ser apenas qualitat~

tou bastante em relação ao conjunto 47, 48 e49 com aumento da

pressão (inicialmente os primeiros picos foram todos menores que

resultado foi conclusivo. Ressonância dupla, realizada a 2,3

-5
com as pressões parciais de ácido e álcool aproxima-. 10 Torr,

damente iguais, mostrou que -ocorr.em as reaçoes

HCOOH
2

+ C030H + HCOOH+ -+ C03OH 2 +

HCOOH
2

+ + co3OO -+ C0
3

OHO+ + HCOOH

HCOOHO+ C030H + + HCOOO+ -+ C03OH2

HCOOHO+ + C0
3

0H -+ C0
3

OHO+ + HCOOH

HCOOHO+ + C03()O -+ C0
3

OHO+ + HCOOO

Os

cidade é HCOOH < CH30H.

volvendo os mesmos. Observando os Ions protonados de metanol e

irradiando os do ácido fórmico, foram obtidos sinais negativos,i~

dicando que as reações se dão no sentido indicado; não foi poss!.

vel obter sinais positivos, irradiando os Ions protonados do ál

cool e observando os do ácido, ou seja, não foi posslvel fazer

com que a reação se dê no sentido inverso. Oe qualquer forma,res

sonância dupla e variação de pressão provaram que a ordem de basi

do

--
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metanol m/e 47, o éter, é um Ion terciário, e seu sinal não foi

muito intenso). Os resultados também foram análogos aos ante-

te de emissão foi mantida constante (0,10 ~A), de modo que a co~-

I
I
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do

expe-

senti

(No caso

(HCOOCH3)ij~ + HCOOHHCOOH2+ + HCOOCH3 ..

que foi realmente imperativo usar etanol deuterado, C2DsOD, pois

do contrário os picos de ácido fórmico e etano1 protonados te-

riam coincidido, pois ambos têm relação m/e = 47.

2) ác~~o fórmico/etanol. A situação foi análoga à anterior, só

3) ácido fórmico/formiato de metila. A reaçao, se dá no

do de protonação do éster,

indicando AP(HCOOH)<AP(HCOOCH3 ). Os resultados da experiência de

variação de pressão encontram-se na TABELA 5.2. e na FIGURA 5.1.:

+ - +o pico 61, (HCOOCH
3

)H , aumentou em relaçao ao 47, HCOOH2 • Nos

espectros o rúido diminuIu com aumento da pressao, pois a corren

riores: estudo em função de pressão, apenas qualitativo, e resso

nância dupla indicando HCOOH < C2HsOH.

gotas de éster num tubo; logo, nao se conheciam as pressões par-

riência foi realizada, usando mistura de 20 gotas de ácido e 5

rente iônica aumentou, levando a sinais mais intensos. A

ciais dos dois componentes nas várias pressõe~ totais. Foi reali

zada outra experiência, com as duas substâncias em tubos distin

tos, introduzindo-as através das duas entradas do espectrômetro,
\

mantendo depois as pressões parciais sempre uma igual ã outra. Os

resultados das duas experiências foram praticamente iguais. Na

FIGURA 5.1. também aparece o espectro de ressonância dupla, tendo

sido observado o 10n 61 e irradiado o 47, obtendo-se sinal nega

tivo; não foi obtido sinal para a reação inversa.

~.
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FIGURA 5.1. Espectros de massa da mistura de áci

do fórmico e formiato de metila em

função da pressão total da mistura:a)
-6 -55,0 • 10 Torri b) 1,0 • 10 Torri

-5 -5c) 2,0 • 10 Torri d) 4,0 . 10 Torr;

e) Espectro de ressonância dupla, na

qual é observado o Ion de m/e 61 e

irradiado o de m/e 47i oscilador de

ressonância dupla: pulsado entre O e

10 mVi pressão: 2 . 10-5 Torr.

4) ácido fórmico/ácido acético. Os estudos foram :t;ealizados com

um sistema de 20 gotas de ácido fórmico e 1 gota de ácido acéti

co (resultados nasTABE~5.2. e 5.3.) e também com as amostras. em

+tubos separados. A intensidade do pico 61, CH3COOH 2 , aumentou
." +-

em relação à do pico 47, HCOOH2 ' mas nao de forma muito acentuada



5) metanol/etanol. Este. sistema apresentou problemas, pois tan-

6) metanol/formiato de metila. Estes dois compostos foram intro

I
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I
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condi

dupla

protôni -
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consumido na formação do dlmero protona-

Estes resultados e os de ressonância

+CH)COOH 2

(CH 3COOH)2 H+.

pois

do,

estudo em função da pressão, que indicou AP(CH30H) < AP(C 2H50H).0

protonados, sendo o éter dimetílico protonado formado pelo meta

nol, isômero do etanol protonado. Se um dos álcoois fosse deute-

(sinal negativo para a protonação de ácido acético e nenhum si-

rado, o problema da coincidência de picos seria resolvido, mas

isto não foi feito, pois os picos dos éteres protonados eram bas

tante fracos, não interferindo apreciavelmente nos resultados do

to metanol, como etanol protonados formam os respectivos éteres

nal para a reação inversa), mostraram que AP(HCOOH) < AP(CH3COOH).

resultado de ressonância dupla nada provou, pois apenas

nal para a reação inversa. Isto indicou AP(CH30H) < AP(HCOOCH3 ),

o que foi confirmado pelos estudos em função de pressão TABELA

+S.2.). Poder-se-ia pensar que o aumento do pico 61, (HCOOCH3 )H ,

em relação. ao pico 33, CH30H2+, não foi devido ã transferência de

p~óton, mas ao consumo do íon· 33 na reação de formação de éter

ções de pressões parciais iguais. A experiência de ressonância du

da maior atenção a esse sistema, porque as afinidades

d 1 1 ,. h id 143cas e metano ·e etano Ja eram con ec as.

duzidos separadamente no espectrômetro e trabaÍhou-se em

pIa forneceu um sinal negativo para a transferência de um próton

de metanol protonado para formiato de metila e não forneceu si-

+que o íon 47 provém do 33, o que é correto, por CH30H2 (m/e 33)

. reage com metanol para dar o éter protonado (CH3)20H+ (m/e 47),

156 +mas não significando necessariamente que CH30H2 também trans

fira um próton para etanol, dando C2HSOH2+ (m/e 47). Não foi da-
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FIGURA 5.3. Espectros de massa da mistura de for

miato de metila e acetato de metila

em função da pressão total da mistura

(pressões parciais iguais em cada ca-
~ -6 -5s o): a) 5, .j • 10 Torr; b) 1 , O • 10

-5 -5Torr; c) 2,0 • 10 Torr; d) 4,0 .10

Torr. Espectros de ressonância dupla;

e) observado o íon de m/e ,75 e irra

diado o de m/e 61; oscilador de resso

nância dupla: pulsado entre O e 10 mV;

f) observado o íon de m/e 61 e irra

diado o de m/e 75; oscilador de resso

nância dupia: pulsado entre O e 20 mV.

pla,neqativo,para a transferência de próton do ácido para o éster

16) ácido acético/formiato de etila. O sinal de ressonância du

indico~ que AP(CH3COOH) < AP(HCOOC 2H5 ). Os estudos em função de

pressao aparentemente corroboraram este resultado, mas deve-se
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FIGURA 5.4. Espectros de massa da mistura de ace

tato de metila-d 6 e acetato de etila

em função da pressão total da mistura

(pressões parciais iguais em cada ca-
-6 -5so): a) 5,0 • 10 Torr; b) 1,0 .10
-5 -5Torr; c) 2,0 . 10 Torr; d) 4,0.10

Torr. Espectros de ressonância dupla

da mistura de acetato de metila e ace

tato de etila: e) observado o Íon de

m/e 89 e irradiado o de m/e 75; osci

lador de ressonância dupla: pulsado

entre O e 6,2 mV; f) Observado o íon

de m/e 75 e: irradiado o de m/e 89; o!,

lador de ressonância dupla: .. , "pulsado

entre O e 10 mV.

postos foram usados numa pro~orção em termos de pressão tal, que

dos dois componentes. FIGURA 5.4. Também foi repetida a exper!

ência de ressonância dupla com o acetato deuterado, mas os com-
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Relações entre intensidades de sinais de dlmeros protonados e

íons moleculares protonados em sistemas cetônicos, em função de

TABELA 5.5.

ressonância dupla foi obtido um sinal negativo em ambos os senti

dos da reação de transferência de próton.

Isto é em geral tomado como uma indicação de que a reação é termo

72
neutra, e que, no caSOAP(CH3COCH3 ) = AP(CH3COOCH

3
). A aceto-

na também foi comparada com o acetato de etila, tendo-se encontr~

do que a afinidade protônica da cetona é menor que a do éster.

do em função de pressao, indicaram claramente que AP(HCOOC 2H5 ) <

AP(CH3COCH3 ). Quando a acetona foi comparada com acetato de me

tila, os estudos em função de pressão indicaram que AP(CH3COCH3 )<

AP(CH3COOCH3 ), porque a intensidade do sinal de (CH3COCH3 )H+ di~i

nuiu em relação ao de (CH3COOCH3 )H+ com aumento da pressão, porém,

esse resultadbnao é conclusivo, PO~S(CH3COCH3)R+ é gasto também

-na formação do dimero protonado da acetona. Naexperiência de
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Na seçao seguinte as ordens de basicidade obtidas serão

discutidas com maior detalhe, será feita uma comparaçao com dados

de literatura, quando possivel, e serão apresentadas algumas ca

racterísticas gerais no que diz respeito a afinidades protônicas

em compostos da mesma classe.

5.5. Afinidade protônica e potencial de ionização

Empregando o método de equi1ibrio descrito na seçao

5.1., Bowers 157 obteve valores bastante precisos, dentro de 0,2

kcal/mol, para as afinidades protônicas de várias aminas e,conh~

cendo os potenciais de ionização dessas aminas, pôde mostrar,atr~

vés da equação 5.4., que afinidades por hidrogênio são aproximad~

mente constantes numa série homóloga. A TABELA 5.6. mostra uma

das séries de aminas estudadas por Bowers e os valores das afini-

dades por hidrogênio encontradas, dando uma idéia da constância

das mesmas.Se,na reação 5.7., A e B forem dois compostos homólo

gos,a variação de entalpia dessa reação será a diferença entre os

TABELA 5.6.

Afinidades por hidrogênio numa série de aminas homõ10gas. 157

aminas AH (kca1/mo1)

metilamina 111,6

etilamina 111,8

n-propilamina 111,2

n-buti1amina 110,1

isobutilamina 110,2

isopropilamina 110,8

sec-buti1amina 111,4

terc1obuti1amina 111,0
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grandezas físicas foi notada também em outros compostos.

Esta relação entre estas duas

Trata-se de valores obtidos por

?omposto PI (eV)

HCOOH 11,33

HCOOCH3 10,85

CH3COOH 10,70

HCOOC 2H5 10,62

CH3COOCH3 10,33

CH3COOC 2H5 10,24

CH3COCH3 9,71

CH3COC2H5 9,54

C2HSCOC2HS 9,31

TABELA 5.7.

Potenciais de ionização de ácidos, ésteres e cetonas. 158 ,159

potenciais de ionização de B e A (equaçao 5.5.) ou, pela equaçao

5.4., um gráfico das afinidades protônicas de urna série de com

postos homólogos, em função dos respectivos potenciais de ioni-

zação,será uma reta de coeficiente angular -1. Isto pode ser ve-

rificado qualitativamente na TABELA 5.7. para o caso dos deri 

vados carboxílicos e das cetonas estudadas. Os potenciais de i~

nização dos ácidos e dos ésteres são de referência 158 e, os das

cetonas, da referência 159.

cias 5.8. e 5.9., seçao 5.4.).

espectroscopia de fotoelétrons, mas os valores tabelados não se

referem aos potenciais de ionização verticais, mas aos adiabáti

cos. Verifica-se que a tendência nos potenciais de ionização é

de fato 6 inverso da tendência das afinidades protônicas no caso

dos compostos estudados (comparar a TABELA 5.7. com as sequên-
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pressão. Munson intercalou na sequência de compostos por el.e e!!..

tudados uma série de compostos de afinidades protônicas já conh~

cidas de modo que pudesse obter limites superiores e inferiores

de afinidades protônicas para os outros compostos. Alguns des

ses valores foram incluídos na TA~ELA 5.8. para efeito de com

paração. Deve-se lemb~ar que, devido ao método pelo qual fo

ram obtidos, os valores da referência 143 têm um erro de ± 2 a
+- 5 kcal/mol. Porém, também os valores calculados que aparecem

nessa tabela, têm quatro algarismos significativos apenas por

que os potenciais de ionização empregados nos cálculos foram da

dos com quatro algarismos significativos, bem como a afinidade

protônica do ácido fórmico, tomaâa como referência, mas naóa se

sane a respeito das afinidades por hidrogênio, que foram supo~

tas con~tantes e, dependendo de quão boa essa suposição é, será

maior ou menor o erro nas afinidades protênicas apresentadas. p~

la TABE~ 5.6. vê-se que no caso das aminas as afinidades por hi

drogênio não variam mais do que 1,7 kcal/mol. Na TABELA 5.9. es

tão as afinidades protônicas de mais alguns compostos relaci07

nados com o p~esente trabalho, determinadas por Munson. A ordem

de b~sicidade'obtida é igual ã das sequências 5.8. e 5.9.; por

tanto há perfeita concordância entre as duas técnicas, ressonân

cia ciclotrônica de Ions e fonte de alta pressão com detetor de,-
tempo de vôo.

Usando os resultados apresentados na seção 5.4. podem
'63ser escritas as seguintes ordens crescentes de basicidades:-

HCOOR < HCOOCft3 < ftCOOC2ft
S

CH3COOH< CH3COOCH3 < CH3CO<X:2H
s

e
RCOOCH3 <CH

3
COOCH

3

CICOOC2HS < HCOOCáHs < CH3COOC2HS
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TABELA S.9.

143Afinidades protônicas de alguns compostos

composto AP (kca1/mo1)

HCOOH 175

CH 30H 182 a

C2HSOH 187

CH 3COOH 188

C2HSCOOH -190

HCOOCH3 188

CH3CH 2CH2OH 189

(CH3 )2CHOH 193

(CH3 ) 2C~OHCH3 197 b

(CH3 )3COH 198

HCOOC 2HS 198

HCOOCH2CH2CH3 198

CH3COCH3 202

CH3COOCH3 202

CH3COOC 2HS 205

CH3COOCH2CH 2CH3 205

a) valor da referência 161

b) valor da referência 162
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cimento desses mecanismos e o descobrimento dos fatores que ,fazem

6. REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO

com que um ou outro mecanismo opere, foram iniciados já no século
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peran-Os resultados desse trabalho foram comunicados

164Victor Meyer, em 1894, notara que com a maioria dos áci-XIX.

dos que tentava esterificar, obtinha rendimento ao redor de 90%

em éster, mas alguns derivados do ácido benzóico forneciam o pro-

Esterificação de ácidos carboxílicos e hidrólise de és-

teres sao reações que pod~ seguir vários mecanismos. O reconhe-

mo de estrutura de substituintes ligados ao grupo funcional e e

feitos de solvente, até toda a multiplicidade de mecanismos ser

reconhecida. 165

duto com rendimento sempre inferior a 10%; fatores estéricos eram

165os responsáveis. Outros fatores foram sendo notados, . tais co-

nica. Poder-se-ia esperar que a qulmica de I~ns positivos em fa

se gasosa fosse análoga às reações catalisadas por ácidos em sol~

166te a American Chemical Society em Chicago, e a Academia Brasi-

l .. - 167 -eira de Ciencias em Sao Paulo e, enviados para publicaçao ao

168Journal of the Arnerican Chemical Society.

Por causa do interesse mecanlstico dessas reações, re

solveu-se então estudá-las em fase gasosa, usando a técnica çe

ressonância ciclotrônica de Ions. O conhecimento das proprieda

des intrlsecas desses sistemas reacionais certamente contribui p~

ra a compreensão de alguns aspectos fundamentais da química orgâ-

çao. De fato, em alguns casós as analogias foram encontradas,mas

em outros, produtos diferentes dos conhecidos em solução são form~

dos.
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Inicialmente será feita uma breve revisão dos mecanis-

mos de esterificação catalisada por ácidos, propostos para as

para

saia

+ R'OH

+ R'OH

A hidrólise de ésteres pode ser catalisadaporácidos ou

bano carbonIlico mais positivo, de modo que o grupo OR'

reações em solução. Embora este seja um assunto bem conhecido,

ele será aqui apresentado, a fim de servir como 'um marco de refe

rência para as reações descritas nas seções 6.6. a 6.8.

-Na catálise básica a espécie que ataca éOH , um reagente nucleó

filo muito forte; esta reaçao é chamada de saponificação e for.

ma-se o sal do ácido. Acidos catalisam a reação, tornando o car

mente isto o que acontece; assim, a hidrólise de és teres

bases. 169

pRCOOH

R-c-oR' H20

II~
O H20 ~ RCOO-

Ingold classificou a hidrólise de ésteres (e a forma 

çao dos mesmos, pois são reações reversíveis que têm o mesmo me

canismo) de acordo com oito mecanismos, dependendo de se a rea

ção é catalisada por ácidos ou por bases, é unimolecular ou bimo

lecular, ocorre com ruptura das ligações acila-oxigênio ou alqui

la-oxigênio. 165 ,169 Como neste capítulo serão descritas reações

6.1. Reações em solução

mais facilmente. Ambas as reações são de equilíbrio, de modo que

só são praticáveis quando se consegue deslocar o equilíbrio para

a direita. Quando se forma o sal do ácido carboxí~ico é justa -

fins preparativos é sempre feita em solução básica.

-
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nas reversíveis, mas também simétricos, isto é, os mecanismos de

entre ionspositivos e moléculas,\que podem ser consideradas co-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ape-

nota-

exce-

-serao

explic!,As reações catalisadas por ácidos podem ser

No caso da catálise ácida, os processos não são

nismos de catálise ácida segundo Ingold. Pela tabela, a

mo análogas às reações catalisadas por ácidos, só estas

ção de Ingold deve ser facilmente compreensIvel.

formação de éster são exatamente os mesmos da hidrólise,

o
11

R--C-D-R'

Dos oito mecanismos pr.opostos por Ingold, só seis fo

ram realmente observados. Dos mecanismos envolvendq catálise por

ácidos não é conhecido o AAL2, que implicaria em água ser um

agente nucleófilo numa reação SN2.

to que H substitui R. Isto já havia sido mostrado por Lapworth

1 4 165 ... .. odem 90 • As transferencias de proton internas p em nao ser

diretas, mas dar-se através do solvente.

discutidas aqui. Na TABELA 6.1. está a classificação dos meca -

2) ésteres com R' assimétrico dão álcoois com retenção de confi

guração; 3) se R' é alIlico, rearranjo alIlico não ocorre; 4)

se R' é neopentIlico', também não ocorre rearranjo; tudo isto in

dica que a ligação O-R' não é quebrada. As reações são de pri

meira ordem, independentemente em substrato, água e ácido. A

reatividade de ésteres (no caso de hidrólise) e ácidos (no caso

de esterificação) é control~da pela necessidade de pa~sar através

das na maioria dos casos pelo mecanismo AAC2, que envolve ruptu~

ra da ligação acila-oxigênio, para o que e~istem as seguintes e-

... . .. 18 18".,
videncias: 1) 'hidrolise com' H2 O resulta· em O no acido e

nao no álcool;



TABELA 6.l.

Classificação dos mecanismos de hidrólise e for~ação de ésteres (catálise

áeida)6,a

nome tipo

~C2 tetraédrico

rUptura

acll1ca

AAel SNl
...JL...... + + 1 t + H20 + H+

R-e-OR' _ R-e-OR'~R-e-ORI • en o • R-C • • R-ê-OH ~R-e-OH.~R-C-OH
• I 11' R I OH 11 lento 11 2 I 11
O OH O H O O OH O

+OH2 OH +
+ + lento I . I + lento + H

R-e-OR' ~R-e-OR'. H O • R-e-OR I ~R-e-OR I , R' OH • R-e-OH~R-e-OH
U I 2 I I I I II

. O OH OH OHH OH O

I
N
o
\O
I

lento

ruptura

AAI,1 SNl

+H + . ~

R-e-OR'~ a-e-CR I ~R-e-6R I • • R-C-OH + R ,+
n I • H 11
O OH O O

lento

H
2

0

H+
R I OH

2
+ ;:=::::: R' OH

alqull1ca

~2 SN2
~ H~ ++ + + U'

R-e-OR' ~R-e-OR'~R-e-OR'. .. R-C-OH + R'OH ~R'OH
11 I H H 11 2
O OH O O

a) Os mecanismos da catálise básica são designados por BAC1, BAC2, BALl e BAL2.



Tem-se um equi~lbrio, que precisa ser deslocado na direção desej~
,

da. Os mecanismos são idênticos aos da hidrólise de ésteres, ex-

oxigênio, pois quando rompe a ligação alquila-Oxigênio, os prod~

tos são ácido e éter.

R--C-O--R I + R" OH --•• R--C--oH + ROR li

II 11
O O

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

acila-

funcio-

transfor--

Se o grupo carbonila tiver grupos volumosos em volta de1
170na .
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--
si, a reaçao pode ser muito lenta. Assim aesterificação de

CH3COOH com etano! e mais de 2000 vezes mais rápida que a de

(CH3CH2)2CHCOOH.

o mecanismo AÁ~l só é encontrado quando R é muito volu

mos~ a ponto de o ataque bimolecular ser impedido estericarnente.

Só se dá em solventes ionizantes.

Os mecanismos que envolvem a ruptura da ligação alquila

oxigênio sao AALl e AAL2. AALl ocorre quando R' pode formar um

10n de carbônio estável, isto é quando RI é um grupo alquila ter

ciário, alila, benzila, etc. AAL2 nunca foi observado.

Transesterificação é uma reação que permite

mar um éster em outro.

H+
R-e--oR I + R" OH :.ii,,:====b~ R--e--oR" + RIOH

11 11
O O

de um intermediário com um carbonQ tetraédrico no grupo, \

Por isso tentativas de transesterificação frequentemente falham,

quando R' é grupo terciário, pois esse tipo de substrato geralmen

- .. 169te reage com ruptura da ligaçao alquila-oxigenio.

ceto que ROH substitui HOH. Envolvem ruptura da ligação
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6.2. Parte experimental

(6.1.)

(RCOORn)H+ + R'OH

o fato de esterificação e hidrólise envolverem a parti

cipação de espécies iônicas, sugere que essas reações devam ser

em princIpio senslveis à participação do solvente. Esse efeito

pode ser eliminado e as caracterlsticas intrlnsecas desses pro

cessos desvendadas, se, em fase gasosa, forem estudadas reaçoes

análogas. Esse foi justamente o objetivo do presente trabalho.

Foi estudada a qulmica de Ions positivos de misturas de ácidos,

álcoois e ésteres e, as reações que ocorrem podem ser vistas co

mo correspondentes às reações catalisadas por ácidos.

Mais especificamente, as reaçoes examinadas foram:

(RCOOR')H+ + R"OH

isto é, esterificação e transesterificação. A fim de verificar se,

por exemplo, dado ácido reage com dado álcool, para produzir um

éster (processo 6.1.), foram inicialmente obtidos separadamente os

espectros de ressonância simples do ácido, RCOOH, e do álcool,R'OH,

a diversas pressões. Isto foi necessário, primeiro, para certifi

car-se da pureza dos compostos (a baixa pressa9 o espectro de res

sonância simples pode ser comparado com espectros de massa da lite

ratura), e, principalmente, para assegurar que um desses compos

tos sozinho já não produzisse ~ íon de massa igual à do Ion cor

respondente ao éster esperado. Isto é muito comum; em vários sis

temas o próprio álcool forma um produto iônico isômero daquele que

se espera; nesse caso um dos reagentes precisa ser deuterado. Is

to será discutido com maiores detalhes nas seções 6.6., 6.7. e

6.8. Em seguida foram obtidos espectros de ressonância simples



lho.

compostos em várias proporçoes e a várias pressoes totais, procu

rando-se um pico no espectro que correspondesse ao éster proton~

do. No caso de obtenção de um produto, passou-se a identificar

os reagentes que levam à formação do mesmo, por meio de experi

ências de ressonância dupla. Este foi o esquema geral de traba-

o espectrômetro de ressonância ciclotrônica empregado

foi descrito no capItulo 4 e as condições experimentais são seme

lhantes às dos capItulos 4 e 5, ou seja, em geral, a energia el~

trônica foi de 15 eV, a corrente de emissão, menor que 0,20 ~A e

a amplitude do campo de rádio-frequência de ressonância dupla,

menor que 10 mV/cm. As pressões mencionadas são aproximadas; fo

ram lidas diretamente no controle da bomba iônica.

Foram usados os seguinte compostos: ácido fórmico(Bra

un), ácido acético (Fisher), ácido acético-d 4 (Stohler), ácido

propanóico (BOH), metanol (Baker), etanol (Reagen),' propanol-l

(Merck), propanol-2 (Reagen), butanol-l (Carlo Erba), butanol- 2
,

(BOH), álcool.terciobutIlico (Fisher), pentanol-l (Baker), formia

to de metila (Eastman), form!ato de metila-d3 , formiato de etila

(BOH), formiato de n-propila, formiato de isopropila, formiato de

isopropila-d6 , acetato de metila (BOH), acetato de metila-d6

(Merck), acetato de etila (Baker), trifluoroacetato de etila,cl~

roformiato de etila (BOH), propanotiol-2.(Baker) e cloreto de

acetila (Allied). Formiato demetila~d3' formiato de n-propila,

formiato de isopropila e formiato de isopropila-d6 foram sinteti

zados pelo Or. L. K. Blair e por P. C. Isolani. Trifluoroaceta

to de etila foi sintetizado17l a partir de 5 ml de ácido tri

fluoroacético (Carlo Erba), que inicialmente foi destilado(62,8

63,20 C/-700 Torr), e 12 ml de etanol (isto corresponde a 3 mols

I
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I
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dois
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de mist~ras de ácido e álcool (ou\éster e álcool), com os
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27%.

um resumo das reações que ocorrem nos icidos, ilcoois e ésteres

pela

traba-

sistema

na literatura, circunstância que facilitou os presentes

lhos envolvendo esterificação e transesterificação.

de álcool para 1 mal de ácido); refluxou-se em presença de ácido

sulfúrico concentrado, procedendo-se depois da maneira usual 172

para extrair o éster, sendo recolhida a fração de faixa de ebuli

ção 53,0 - 54,20 C/-700 Torr, obtendo-se um rendimento global de

A fim de simplificar a apresentação das reaçoes entre

ácidos e álcoois e entre ésteres e ilcoois, seri feito primeiro-

Acido fórmico. O espectro (FIGURA 6.1.) é extremamen

+ + + Ios fragmentos CO , HCO e COOH , o on mole

+molecular protonado HCOOH2 ' formado
I

transferência de um próton de algum dos outros Ions para a molé-

6.3. Reações dos icidos

cuIa neutra de ácido fórmico. O problema é que frequentemente ~

parecem no espectro picos correspondentes a Ions de massas maio-

te simples: aparecem

cular HCOOH+ e o Ion

rentes; além disso, fazendo uma espécie de lavagem do

isoladamente. Quase todas estas reações ji se achavam descritas

res que o do Ion molecular protonado; muitas vezes foram encon

trados picos que puderam ser atribuldos ao ácido acético. Acre

dita-se não se tratar de impurezas contidas no próprio icido,

mas que o ácido tenha sido impurificado no sistema de introdução

de amostras do espectrômetro, pois a mesma allquota apresentou e~

ses picos espúrios em maior ou menor proporção em ocasiões dife

com a amostra, isto é, repetindo virias vezes o processo de in

troduzir .icido e bo~ei-lo novamente, a intensidade desses picos

diminuIu sucessivamente. Possivelmente o ácido formico tem a

-



Acido propanóico. O espectro desse composto é mais com

- -6plicado; os principais pico~, a uma pressao de 5 • 10 Torr e

propriedade de eluir facilmente substâncias adsorvidas nas pare

des do sistema de introdução de amostras do espectrômetro.

Acido acético. No espectro (FIGURA 6.2.) há picos

+ I +correspondentes ao fragmento CH3CO , ao on molecular CH3COOH ,ao

lon molecular protonado CH3COOH2+ e, a dois lons de relação mas

sa/carga, respectivamente~ 103 e 121. O primeiro lon correspon-

+ ......de formalmente a (CH3COOH + CH3CO) , sendo que em acido aceti-

co-d 4 surge um lon de m/e 110; m/e 121 é o dlmero protonado do

'ácido acético.

I
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I
I
-I

I
105 m/e

I
85

I
65

de massa de ácido fórmico.Pres
-5 -

• 10 Torr; energia eletrôni-

eV; oscilador marginal: 153,8

-2]4-

I
45

Espectro

são: ,2, O

ca: 16,0

kHz.

I
25

I

FIGURA 6.1.



nado (m/e 149).

FIGURA 6.2. Espectro de massa de ácido acético.Pres

são: 1,7 • 10-5 Torr; energia eletrôni:

ca: 20,0 eV; oscilador marginal 153,6
kHz.

15 eV de energia eletrônica, correspondem a fragmentos de m/e

28, 56, 57 e 73 e ao íon molecular de m/e 74; além disso há vá-

rios picos menores. 173 Os lons formados por reações desses fra~

mentos e do íon molecular são o íon molecular protonado (m/e

I
m".e

I
110

I
90
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I
70

I
50

75) e lons de m/e 129, 130 e 131; o íon de m/e 131 fornece um

pico intenso a uma pressao de 1,0 • 10-5 Torr e correspon-

+de formalmente a ácido propanóico mais o íon C2H5CO (m/e 57);

provavelmente é o 10n análogo ao de m/e 103 do ácido acético.

Não foi verificado se o ácido propanóico forma um d1rnero proto-
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para

cons1=s:tên

anteriormen-

molecular protona-

com metanol

Metanol. As reações no metanol foram estudadas por He

nis através de ressonância ciclotrônica de íons. 156 A baixa e

nergia eletrônica, o único fragmento iônico é CH 20H+ (m/e 31);

6.4. Reações dos álcoois

114 e 115. ° íon de m/e 73 havia sido mencionado

174 o íon molecular é CH
3

0H+ (m/e 32) e o íon

do, CH30H2+ (m/e 33). Este último íon reage

produzir éter dimetílico protonado (m/e 47).

H

nado e um íon que eorresponde a esse trímero com perda de água.

No metanol deuterado esse íon tem m/e 54.Henis havia observado ~

inda uma série de outros íons de massas maiores:m/e 65, 79 e 97,

cujas estruturas todavia não confirmou. ° íon de m/e 65 é pou

co abundante e deve corresponder ao dímero protonado de metanol.

Os íons de m/e 79 e 97 não foram por nós encontrados, mas, por

outro lado foram-no íons de m/e 73, 103, 104 e 105. No metanol

deuterado aparecem picos relativos a íons de m/e 79, 112, 113,

Etanol.

31), CH3CHOH+ (45),

+e(C2HSOH)2H (93).

175 .. ...te, mas a origem de todas essas especiese desconhecida. De

qualquer maneira, a hipótese de contaminação da amostra na entr~

da do espectrômetro nao pode ser excluída, apesar da

cia com que esses picos apareceram nos espectros do metanol. Co

mo, porém, esses picos não interferiram nos presentes estudos,se~

do as principais reações no metanol a protonação do mesmo (for

maçao do íon de m/e 33) e a formação de éter protonado (m/e 47),

a elucidação desses problemas não foi tentada.
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Propano1-1. O espectro desse álcool é reproduzido na

I
m,k

I
110

I
90

I
70

I
50

I
30

FIGURA 6.3. Espectro de massa de propanol-l. Pres

são: 3 . 10-5 Torr; energia eletrôni

ca: 15,0 eV; oscilador marginal 153,6

kHz.

,

FIGURA 6.3. a uma pressão relativamente alta, de modo a favore-

cer o propano1 protonado (m/e 61), o €ter dipropilico protona-
+do (103) e o dimero protonado (121). Os outros ions:CH20H (31),

C3H
7
+ (43), CH3CH=OH+ (45), C

2
H

5
CH=OH+ (59), C

3
H

7
0H+ (60; é o

ion molecular, que só está ,presente a pressões mais baixas que
+ H +

a indicada na FIGURA 6.3.), C3H70H2 (61), (73), C3H7-O ••• H••• OH2
+ +

(79), C3H7-OH-C3H7 (103) e (C3H70H)2H (l21).

Propanol-2. Esse álcool, ao contrário do anterior,foi

estudado por meio de ressonância ciclotrônica de Ions, estando

os resultados descritos na literatura. 177 ,178 Os espectros dos

dois álcoois são bastante semelhantes; no propanol-2 não apare-



Butanol-l. FIGURA 6.5. Neste espectro, obtido . pre~

são baixa, aparecem 08 lons de m/e 31, 41, 42, 43, 55, 56, 57,

FIGURA 6.4. Espectro de massa de propanol-2. Pres

são: 4,5 • 10-5 Torr; energia eletrõ:

nica: 15,0 eV; oscilador marginal :

153,6 kHz.

105. Segundo a classificação de Beauchamp, os principais Ions

+ + [ ] +sao: CH 3CH=OH (45), (CH3)2CHOH2 (61), (CH3)2CH 20H (103),

[(CH3)2CHOH]2H+ (121), além de um trlmero do qual foi eliminada
+água (m/e 163); .picos. menores no espectros correspondem a C3H7

+ . + +(43) , C2H40 (44), CH3CH=O... H •.• OH2 (63) , CSH
9

(69) ,

H + + +
(CH3)2CH-O ••• H ••• OH2 (79), CH3CH=OCH(CH3 )2 (87), CH3CH=O ••• H •••
H
OCH(CH3 )2 (105). Exceto aos de m/e 163 e 181, picos correspon'-

dentes a todos esses Ions aparecem na FIGURA 6.4. O íon de m/e

+ 17459, (CH3)2COH , não foi observado a 13,5 eV.

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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87 e

carbono .!!,

I r
m/e

I
115

lO'

.J

I
95

r
A

I
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'J T
AJl J

I
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I'
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+ce o fragmento CH20H , porque so há um hidrogênio no

mas aparecem três produtos i5nicos adicionais, de m/e 69,



e 133. As reações entre lons e moléculas de butanol-l não es-

Butanol-2. FIGURA 6.6. As reações que ocorrem ries

se álcool estão descritas na literatura162 e os principais lons

são (de acordo com a referência 162): CH2CHOH+ (44),CH3CHOH+

+ +. +
(45), C2H5CHOH (S9), C2HSCH(OH2 )CH3 (7S), (C2HSCHOHCH3)2H

(149) e (C2HSCHOHCH3)3H+ (223); lons, cuja corrente é menor

que 10% da corrente iônica total são: CH3CHO ••• H+ ••• OH2 (63),

59, 73, 75 (molecular protonado) e 87. A pressões mais

FIGURA 6.5. Espectro de massa de butanol-l. Pres-
- -5sao 1,1 • 10 Torr; energia eletrô-

nica: 15,0 eV; oscilador. marginal:

lS3,6 kHz.

altas

atribuir

protonado)

I
m/e

I
100

,,

I
ao

,I
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oi

I
60

I
40

I
I

tão descritas na literatura; por isso não se tentou

estruturas a esses lons.

foram observados também tons de m/e 129, 131 (éter
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+ + + - +
C6Hll (83), (C2Hs ) (CH3)CH-O ••• H ••• OH2 (93), CH3CH~o-CH(CH3)(C 2Hs )

+ H + -(101), CH3CHO ••• H ••• o-CH(CH3) (C2Hs ) (119), C4'H9 (57), C2Hs CHO •••

H+ ••• OH2 (77), C7H13-+(97), C2HsCH=Ô~CH(CH3)(C2Hs ) (115), [<C 2Hs )

(CH3)CH]20H+ (131), [<C2Hs ) (CH3;)CH] 20 ••• H+ ••• M-CHCCH3) (C 2Hs ) (205).

No espectro da FIGURA 6.6. há um pico relativo ao 10n de m/e 73,

(C2Hs ) (CH3)C=OH+, 174 não mencionado na referência 162, além de

outros bem menores; não parece o pico do 10n de m/e 149, cuja exis-

-220-

tência, porém, foi confirmada; não se tentou examinar o
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espectro

,
135 m~

+
115-

I
95

I
-75

I
55

I
35

• J J ./ I / I, -, °I rr , r

p:IGURA 6.6. Espectro de massa de butanol-2. Pres-
- -5 ..sao:4,0 • 10 Torr; energia eletroni

ca: 15,0 eV; oscilador marginal:ls3,7
kHz. A escala de massa foi interrom

pida para facilitar o registro do es

pectro.

de butanol até massas tão altas como 205 e 223.
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Â1coo1 terciobutí1ico (~-metilpropanol-2). FIGURA 6.7.
~ , 139

Este a1coo1 foi estudado por Beauchamp. Os tons para os

quais estruturas foram atribuídas são (CH3)2C=OH+ (59),(CH3)3COH2+

+ H +(75), {CH3)2C=0... H •.• OH 2 (77), (CH3)3C-O ••• H ••• OH2 (93),
+ H

{CH3)2C=0 .•. H ..• 0-C(CH3 )3 (133). Outros tons que aparecem têm
+ -

m/e 57, (CH3)3C , ll~, 115, 131 (éter protonado) e 149 (dtmero pr~

tonado, que não aparece na FIGURA 6.7.).

I I I , I
50 70 90 110 mie

FIGURA 6.7. Espectro de massa de álcool terciobutt

lico. Pressão: 4,0 • 10-5 Torr, ener-

gia eletrônica: 15,0 eV, oscilador

marginal: 153,6 kHz.

Pentanol-l. O espectro desse álcool é bastante comple-

174xo; como o espectro dos produtos de reações entre tons e molé-

culas não consta na literatura, é difícil saber se alguns dos

lons não são por acaso devidos a impurezas. Os íons que fornecem
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picos ra,zoavelmente intensos no intervalo de pressão de 4 • '10- 6

Torr e 1,0 • 10- 5 Torr e a 20 eV de energia eletrônica, têm m/e

31, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 59 (é sempre o mais abundante),

69,70,,71,75,77,87,89 (10nmolecular protonado), 93, 101,

107, 113, 115, 133.

6.5. Reações dos ésteres

Ao contrário do que ocorre nos ácidos e nos álcoois,as

reações que se processam nos ésteres sao muito simples; geralme~

te a única reação observada é a de protonação da molécula neutra

do éster. Nos acetatos formam-se'produtos de acetilação e dIme

ros protonados em reaçoes análog~s às encontradas nas cetonas(c~·.

pítulo 4), mas a extensão das mesmas é muito menor. A pressoes

altas o pico mais intenso é o do íon molecular protonado; quan

to maior a basicidade do éster, tanto menor a pressão em que es-

se pico começa a predominar. A fragmentação dos és teres por im

pacto eletrônico de baixa energia não.é muito extensa. Um dos

fragmentos que um éster RCOOR' produz é RCO+, que tem massa 29

110sformiatos e 43 nos'acetatos; no formiato de metila, porém,

nao foi observado; no acetato de metila é o mais abundante a

- ,+baixas presSoes. O fragmento O-R nao aparece com esta estrutu

. 179 ~ ~ 1 1 i 1 ~ra, mas rearranJa; e responSave pe os p cos 3 nos esteres

met1licos;nos ésteres et1licos o rearranjo também leva ao 10n

de m/e 31; nos ésteres isoprop11icos o 10n tem m/e 45. 179 Outro

fragmento é OCOR'+, que dá origem aos picos 59, 73 e 87 nos éste

res met1licos,et1licos e propílicos, respectivamente. 180 Um

outro 10n que é devido a um rearranjo pode ser escrito formalme~

( + 180 -te corno RCOO + 2H); tem m/e = 47 nos formiat9s (nao existe

no de meti1a) e m/e • 61 nos acetatos (não esiste no de metila);

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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não há pico correspondente ao íon molecular (m/e 88).

clotrônica de íons. A seguir os ésteres serão tratados separa-

que

de

aqui

.picos

intensidades

- -6A uma pressao de 5,0. 10 Torr

-6Já a 5,0 • 10 Torr o 10n

Formiato de metila.

Formiato de etila.

Na referência 180 encontram-se os espectros dos ésteres

m/e 75, o íon molecular protonado, é muito mais abundante que

todos os outros, refletindo a afinidade protônica grande desse

éster. Os outros íons têm m/e 28, 29,31 (HOCH2+) ,179, 45, 47,

56, 73 e 74 (molecular).

damente.

os únicos picos presentes no espectro correspondem aos íons de
+ 179 .m/e 28, 31 (HOCIl2 ), 32, 60 (molecular), e 61 (molecular pro

intensos desses espectros e o que se observa em ressonância ci-

empregados (exceto os de cloroformiato de etila e trifluoroace

tato de etila)i há concordância qualitativa entre os picos mais

+no trifluoroacetato de etila há um íon de m/e 115, (CF3C00+2H) .

tonado), sendo esta também a ordem crescente das

Formiato de n-propila. A pressão de 8,3 • 10-6 Torr

os únicos picos apreciáveis são os dos íons de m/e 42 e 89 (mo

lecular protonado) i a pressões mais elevadas o íon de m/e 89

predomina definitivamente. Outros íons, que fornecem
...J

pouco intensos, são os de m/e 43, 47, 57, 59 e 71. Note-se

dos picos. A pressões mais elevadas não s~rgiu nenhum pico no

VOi o do íon de m/e 61 aumentou bastante.

Formiato de isopropila. Os principais picos são devi
. + + 179dos aos lons de m/e 42, 43 (C3H7 ), 45 (HOCHCH3 ~ 73 e 89

(molecular protonado); este último predomina largamente já a

5,0 • 10-6 Torr. !ons menos abundantes são os de m/e 41, 47, 59,

-561, 75, 87 e,a 3,0 • 10 Torr aparece um íon que dá origem a

,
I

I
I
I
I

I
I
I

l
I
I

I
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ses picos correspondam a impurezas.

m/e 109 e 111 sao muito mais abundantes que todos os outros; tra

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,I

83,3 : 1 e que portanto devem cont~r cloro, são 64 e 66, 81 e

e 93 e 95; exceto o pico do íon de m/e 64, todos os outros

muito pequenos. Além dos mencionados, aparecem picos relativos

aos lons de m/e 45, 62, 63, 65 e 73. ~ possível que alguns des-

dois isótopos de cloro. Outros picos que estão na proporçao de

Cloroformiato de etila. A 7,0 • 10-6 Torr os princi

pais íons no intervalo ode 12 a 160 unidades de massa atômica, são

os de m/e 28, 29, 64, 109 e 111. A 4,0 • 10-5 Torr os lons de

um pico, razoavelmente intenso, de m/e 131 e que formalmente cor

responde ao íon molecular (m/e 88), mais o fragmento C3H
7

+ (m/e

43). Portanto, neste éster ocorre uma outra reação, além das

de protonação.

ta-se dos íons moleculares protonados, contendo, respectivamen

te, 35Cl e 37Cl ; no espectro, a relação entre os picos desses

lons é 3 : 1, o que está de acordo coma abundância natural dos

Acetato de metila. A 5,0 • 10-6 Torr os principais

í - + + +ons sao CH3CQ' (m/e 43), CH3COOCH
3

(74) e (CH3COOCH
3

)H (75),

+sendo CH3CO o mais abundante. No acetato de metila-d~ formam-

se os íons deuterados correspondentes: CD3CO+ (46), CD
3

COOCD 3+

+ 1 +(80) e (CD 3COOCD3 )D (82); existe o on (CD
3

COOCD3 )H (81), mas

seu pico é pouco intenso; outro lon é o de m/e 62 e que no aceta-

to de meti la-do corresponde ao íon de m/e 59 e que é formado

por fragmentação do lon molecular do acetato de metila com ex

pulsão do grupo metila ligado ã carbonila; só aparece a baixas

pressões. A pressões maiores que 2 • 10-5 Torr observam-se dois

produtos iônicos de m/e 117 e 149; trata-se de acetato de meti-

+la acetilado, CH3CO (CH3COOCH3 ), e do dímero protonado desse

éster. Nos espectros os picos desses íons são extremamente
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das.

Trifluoroacetato de etila. Sõ foram observados os

protona-elevada do acetato de etila, o pico do lon molecular

pequeno&, o que mostra que as reaçoes de acetilação e de dimeri

zação são muito lentas nos acetatos, ao contrário do que ocorre

nas cetonas (vide capítulo 4), onde reações análogas são observa

Acetato de etila. Devido ã afinidade protônica muito

do (m/e 89) é muito mais intenso do que todos os outros, mesmo

-6já a 5,0 • 10 Torr. Outros lons são os de m/e 43, 45, 61, 70,

lons de m/e 29 (C 2H5 ?), 115 + 141 e 143 «CF3COOC 2H5 )(CF3COOH2 ),

H+). Veja o espectro da FIGURA 6.8. Não se pode afirmar que a

única reaçao seja a de protonação, pois o espectro só foi varri-

73 e 88 (molecular); o íon de m/e 90 (acetato de etila protona

do, contendo o isótopo l3C) dá origem a um pico apreciável. Co-

mo produto de uma reaçao entre íons de acetato de etila e molécu

las de acetato de etila, aparece um íon de m/e 131,

- +CH3CO (CH3COOC 2H5 ), um produto análogo aos que se conhecem das

cetonas. A intensidade desse pico é maior que a do correspon

dente ao lon de m/e 117 no acetato de metila. Não foi verifica

do se também há formação de um dímero protonado.

Introduzindo separadamente ácido acético e metanol no

espectrômetrô de ressonância ciclotrônica de tons, o espectro de

6.6. Reações de esterificação

um lon nessa região do espectro não- iria interferir nas experi

ências planejadas.

do até massa 190 (unidades atômicas); um produto do tipo encon -

trado nos acetatos descritos acima, teria massa 239. Porém,
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massa da mistura não é simplesmente a sorna dos espectros das

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

(6.2.)

I
170

I I
120

OH

It+
CH --c~H3 3

,
70

I
20

FIGURA 6.8. Espectro de massa de trifluoroacetato
- -5de etila. Pressao: 1,0 • 10 Torr1

energia eletrônica: 15,0 eV, oscila 

dor marginal: 113,2 kHz.

-..-...,-.------------\l-~-..vlr_- ...._."""""""\....- .....

Pelo fato de os dois componentes da mistura serem introduzi

dos através de entradas de amostra separadas no espectrôme 

tro, não há possibilidade de a formação de éster ocorrer na fa

se lIquida, pois as substâncias só entram em con~ato uma com a

outra na câmara de alto vácuo, a uma pressão da ordem de 10-5

duas substâncias individualmente, mas revela a rápida formação

de um Ion com urna relação entre massa e carga igual a 75 e que

corresponde a acetato de metila protonado. A FIGURA 6.9. mos

tra que, sob sertas condições, o produto iônico de massa 75 po

de ser o Ion que existe em maior proporção na cela. Esta rea

ção pode ser vista como análoga ao processo catalisado por áci

dos em sOlução.



Torr. Além disso, nunca se observou o pico do íon molecular do

FIGURA 6.9.· Espectros de massa de misturas de áci
do acético e metano1, nas quais ocor-

fase

a

b

, i
75 n\AIt

J

I
55

./I
1i
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,. i
U

-rem as reaçoes

CH30H2+ (33) + CH3COOH +

(CH
3

COOCH3 )H+ (75) + H20

CH
3

COOH
2

+ (61) + CH
3

0H +

(CH
3

COOCH3 )H+ (75). + H20

Pressões (em 10-5 Torr): a) ácido acé
tico: 1,0; metano1: 1,0; b) ácido acé
tico: 0,50; metano1: 3,0.

éster (m/e 74 no caso); de qualquer maneira, a reação em

líquida seria muito lenta sem a adição de ácido sulfúrico.
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medir

ácido

OH
I~+

CH3--c--OH + CH30H+

OH
I~t

..... CH --C~H + H °3 ~3 2

Tudo o que foi dito para o caso do metanol, também va

le para a reação de etanol com ácido acético, encontrando-se al

guns resultados de intensidades relativas dos picos de reagentes

e produtos na TABELA 6.2. ° acetato de etila protonado tem m/e

Não se sabe se o ácido ~ o éster são realmente proton~

dos na posição indicada na reação 6.2. A formação de éster pro

tonado também se dá quando metanol protonado reage com o ácido.

Foram realizadas experiências com o intuito de

as velocidades ralatiYas das reações de esterificação de

neutras.

Isto foi mostrado por ressonância dupla; observando o éster pro

tonado, obteve-se um sinal tanto do ácido protonado, como do ál

cool protonado, sendo aproximadamente igual a contribuição dos

dois para a formação do produto. Como ácido acético tem uma afi

nidade protônica maior que metanol (capItulo 5), a formação de

~ster protonado por CH30H2+ aparentemente compete com transfe

rência de próton.

Pela FIGURA 6.9. e pela TABELA 6.2., onde a intensida

de do pico do produto iônico é comparada com a intensidade dos

picos de álcool e ácido protonados a várias pressões e composi

~ões da mistura, verifica-se que a reação é favorecida por exce~

so de álcool, possivelmente pelo fato de os fragmentos iôni 

cos do álcool serem muito eficientes naproto~ação das espécies

• 89.
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TABELA 6.2.

Intensidades relativas dos picos das espécies iônicas envolvidas

enquan-

manten--A comparaçao foi feita,

igualada a 1 em cada caso.

- .. . - - ano processo de esterificaçao para var1as composiçoes e pressoes.

RCOOH R'OH
PRCOOH PR'OH

I RCOOH + IR'OH +
(Torr .10 5 ) (Torr .10 5 ) 2 2

CH3COOH CH30H 1,0 1,0 3,3 1,0

0,5 2,5 0,55 0,17

CH3COOH C2H5OH 1,0 1,0 2,6 0,62

0,3 2,7 0,38 0,27

C2H5COOH CH30H 1,2 0,4 8,1 3,6

0,5 1,5 3,5 5,8

0,5 2,0 2,8 5,8

C2H5COOH C2H5OH 1,2 0,4 4,5 1,2

0,7 2,1 1,6 1,3

HCOOH (CH3)2CHOH 1,0 1,0 4,1 3,2

2,0 2,0 1,1 2,1

acético com metano1 e etano1.

to que a pressão parcial da mistura de metano1 e etano1 foi au-

mentada progr~ssivamente e as intensidades dos dois produtos re-

- -5 -5gistradas no intervalo de pressao de 1 • 10 e 5 • 10 Torr. °
uso de CO)COOO foi necessário para separar o pico de acetato de

a) A intensidade relativa do produto iônico, (RCOOR')H+, foi

do constante a pressão de ácidoacético perdeuterado,
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co.
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menor

proporçoes

Nota-se que os

m/e 103

tros dessa experiência acham-se na FIGURA 6.10.

dos álcoois. Metanol e etanol foram misturados em

intensidade dos picos dos lons de m/p. 79 e 93 foi sempre

dos álcoois, permanecendo aproximadamente constante a relação

entre eles (como existiu excesso de compostos não-deuterados, a

volumétricas iguais num tubo. Com isso os produtos observados

+ +foram (CD3COOCH3 )H e (ÇD3COOCH3 )D (m/e 78 e 79), e

+ +(CD 3COOC 2HS)H e (CD3COOC 2HS )D (m/e 92 e 93). Alguns espec

sao do ácido acético foi mantida num valor baixo, menor que a

picos dos lons de m/e 78 e 92 aumentaram com a pressão parcial

metila protonado (m/e 7S) do de éter dietílico protonado (m/e

7S), um produto formado no próprio etanol (seção 6.4.). A pres-

que a dos de m/e 78 e 92). Isto indica que as duas reações se

dão com velocidades bastante próximas. Deve-se ter em mente que

se m~diu a relação entre as velocidades de fo~mação de acetato de

metila e etila protonados, pois, como visto, cada um desses pro

dutos é produzido através de duas reações, a de ác~do acético pr~

tonado com álcool neutro e a de álcool protonado com ácido acéti

As reaçoes de ácido propanóico com metanol e etanol sao

análogas às do ácido acético. Observou-se que são bastante rápi

m/e 75

m/e 75 m/e 89

-das as reaçoes
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'II~---.

f i I I I i i
48 eo 10 IM

FIGURA '6.10. Espectros de massa de misturas de áci

do acético-d 4 , metanol e etanol. Os

ésteres formados são (CD3COOCH
3

)H+(78)
.+ -e (CD3COOC 2H5 )H (92). Pressao par-

cial do ácido: 5,0 • 10-6 Torr. Pres

são parcial (em 10-5 Torr) da mistu

ra 1 : 1 em volume lIquido de metanol

e etanol: a) 0,50; b) 1,5; c) 2,5; d)
I

3,5; e) 4,5.

Na FIGURA 6.11., onde é apresentado um espectro da mistura de ác!

do propanóico e metanol, vê-se que o pico do propanoato de meti la

protonado é razoavelmente intenso. Veja também a TABELA 6.2. Os



dessa reação o reagente de e~terificação; o que se observou,' f,oi

um sinal de ressonância dupla através de duas reações consecutivas

e duas reações paralelas.

espectros de ressonância dupla mostraram urna contribuição para

+ tanto de + de CH30H2+; mais urna(C 2HsCOOCH3 )H C2HsCOOH2 ' corno vez

não importa em qual dos reagentes o próton inicialmente está. A

pequena contribuição do lon de m/e 31, + um fragmento doCH20H , me

tanol (seção 6~4.), se deve' ao fato de esse lon protonar urna das

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

produto

I
31

b

I • I75 '33
I

75
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I
55

a

I
35

FIGURA 6.11. a) Espectro de massa da mistura de áci

do propanóico (0,5 • 10-5 Torr) e meta
. -5
nol (2,0 • 10 Torr). b) E8p~ctros de

ressonância'dupla: observado o lon
+(C2HsCOOCH3 )H (m/e 89) e irradia -
+ +dos C2HsCOOH2 (m/e 75), CH30H2 (m/e

33) 'e CH20H+ (m/e 31); oscilador de

ressonância dupla: pulsado entre O e

10 mV.

moléculas neutras, ácido propanqico ou metanol, sendo o
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Âcido acético também forma os ésteres correspondentes

q-

os

foi

vide

entre

117) ,ál

formação

ocorrem

-nao,

estes

ácidoo

m/e

quereaçoes

Certamente

Com os álcoois' superiores a

CH OH +
3 2

pIa com o propanoato de metila protonado.

Nenhum outro íon do espectro forneceu um sinal de ressonância du-

com propanol-2 (foi preciso ~sar ácido acético-d 4 , para deslo

car o pico do acetato de isopropila protonado _ do pico de éter

cool terciobutílico (a reaçao é muito mais lenta que nos

seçao 6.4.), butanol-l (o produto iônico tem

Ions e moléculas em fase gasosa, mas foram apenas

nor, devido ao grande número de

di-isopropílico protonado, ambos aparecendo em massa 103;

casos anteriores)' e pentanol-l.

cético também reage com outros álcoois através de reações

casos examinados.

no próprio álcool, ou seja, entre fragmentos do álcool e

moléculas neutras do álcool (seção 6.4.).

metanol e etanol; sua esterificação com estes álcoois

de ésteres protonados torna-se urna reaç~o ~ de importância me

Âcido fórmico comporta-se de modo diferente de ácido a

cético e ácido propanóico no que diz respeito ã esterificação com
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cia de próton, o que está de acordo com o fato de álcoois terem

I
I
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OH
Il +

H--c~--CH(CH3)2 + H20

OH

It +
H--e~H + (CH3 ) 2CHOH +

trânica de lons, o único processo encontrado foi o de transferên-

obserVi,~a. Nas condições das exp~riências de ressonância cic10-

afinidades protônicas maiores que ácido fórmico (capitulo 5).

propanol-2, dando um ion de m/e = 89, o qual provavelmente cor

responde a formiato de isopropila protonado.

A reaçao com etanol foi tentada, usando etanol deuterado, pois

do contrário, o pico do produto esperado, (HCOOC2HS)H+, coincid!

ria com o do éter dietilico protonado, formado na reação de

etan01 protonado com etanol neutro (seção 6.4.). Com etano1-d 6

o pico do éter apareceu sob forma dupla, a massas 85 e 86, pois

tem-se (C2DS)2oH+ e (C2DS)2oD+, e'o éster deveria fornecer picos

em 80 e 81, o que não aconteceu. Entretanto, propanol-2 protona

do reage com ácido fórmico, bem corno ácido fórmico protonado com

Isto está ilustrado na TABELA 6.2. Esta esterificação também

ocorre com butanol-2 e álcool terciobutilico, se bem que em ex

tensão menor. Propanol-l e butanol-l não reagem. Essa mudança

drástica no comportamento se dá, apesar de as afinidades protôn!

cas desses álcoois serem ainda maiores qUe as de metanol e eta

no1. Isto sugere um mecanismo diferente nas reações do ácido

fórmico quando comparadas com as dos ácidos acético:' e propanói

co, mas para explicar isso (seção 6.9.) são necessários os re

sultados da seção 6.8.
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ambas

(6.3.)

acetato

reaçao

relaciona-

+

11 • '( RCOOR " ) H+ + R' OHrT -(RCOOR' ) H+ + R"OH

Esta conclusão ba5eia-se numa série de experiências,

6.7. Reações de transesterificação

A falta de reatividade dos sistemas relacionados 'na TA-

fase gasosa nas condições reinantes num espectrômetro de ressonân

... .. - -5cia ciclotronica de ~ons a pressoes menores que 5 • 10 Torr.

Reações de transesterificação nao foram observadas em

das na TABELA 6.3. Várias das reações foram testadas em

as direções (por exemplo, acetato de metila + etanol e

nol se caracterizam por não reagirem dessa maneira. A

de etila + metanol): se uma direção é endotérmica, a outra é exo

térmica. Em nenhum caso foi encontrada a menor indicação da exis

tência de algum produto de transesterificação.

nol-2.

6.8. Um novo tipo de reaçao

BELA 6.3. no que diz respeito às reaçoes de transesterificação, ,é

compensada por uma reaçao na qual água é eliminada. Trata-se de

Se tivesse sido usado HCOOCH3 ~ lugar de HCOOCD 3 , o prOduto, de

m/e 103, não poderia ter sido distinguido do éter di-isopropilico

protonado (seção 6.4.). Supõe-se que o produto iônico tenha uma

estrutura do tipo de um acetal (I), embora uma estrutura do tipo

foi detectada primeiro com formiato de metila deuterado e propa-

.
uma reaçao de condensação que se dá entre quase todos os ésteres

da TABELA 6.3. e os propanóis e butanóis, sendo que metanol e eta



TABELA 6.3.

Misturas de ésteres e álcoois examinadas quanto a reações de transesterificação,

CH
3

0H C2HSOH CH
3

C,H 2CH 20H (CH3 ) 2CHOH CH3CH2CH 2CH 20H CH3CH 2CHOHCH 3 (CH 3 )3 C0H

---------------------

,

a) A reação do éster com o álcool não tem sentido nesses casos, pois o produto seria indistinguível do

reagente, se houvesse transesterificaçãoi porém, no tipo de reações estudadas na seção 6.8., estes

sistemas podem ser examinados.

b) A experiência foi tentada também com metanol-d 4 , de modo que, se houvesse uma troca de grupos meti

la ou metoxila, isto poderia ser observado.

c) A experiência foi tentada também com formlato de :sopropila-d
6

(valem as considerações da nota b) .

HCOOCH
3

HCOOC 2HS

HCOOCH2CH 2CH
3

HCOOCH(CH3 )2

ClCOOC 2H
S

CH3COOCH
3

CH3COOC 2H
S

CF
3

COOC 2H
S

Xa,b

X

X

X

X

X
a

Xa

X

x X X X X

X X X

X
a

X X

X
a Xa,c I

IV
W
0\

X X I

X X

X
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oxônio_,(IJ:) nao possa ser excluióa com base nas experiências rea

lizadas (vide seção 6.9.).

Na FIGURA 6.12. vê-se que houve formação de um íon m/e 131 no

sistema de formiato de n-propila e propanol-2 e, pelos espectros

de ressonância dupla, que tanto propanol-2 protonado (m/e 61),c~

mo formiato de n-propila protonado (89) contribuem para a forma

ção do produto. Esta situação é análoga àquela das reações de

esterificação (seção 6.6.), onde a reação também pode ser ini

ciada tanto pelo ácido protonado, como pelo álcoolprotonado.

(11)

° R'

II /
R--c--o+

\
R"

(I)

0-R'

/I
R--c(+

\
O---R"

Todos 05 sistemas da TABELA 6.3. foram e~aminados quanto a essa

reaçao e na TABELA 6.4. estão os sistemas nos quais a reação foi

efetivamente observada. Na TABELA 6.5. as intensidades dos pi

cos dos produtos iônicos RC02R'R"+ são comparadas com as dos pi

cos de álcoois e ésteres protonados a várias pressões e composi

ções das misturas dos sistemas mais representativos. A compa

ração foi feita, envolvendo os picos de álcoois e ésteres proto

nados, porque experiências de ressonância dupla evidenciaram que

nestas reações não importa aonde o próton inicialmente está: se

no álcool, ou ,no éster. Portanto, o produto da reação 6.3. é

também formado na reaçao

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



TABELA 6.4.

Sistemas examinados, em que há formação de RC0
2
R' Rn+.

---------------------
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TABELA 6.5.

Intensidades relativas dos picos das espécies iônicas envolvidas

na reação de ésteres com álcoois a várias composições e pres

sões. a

PRCOOR PR"OH
IRCOOR'H+ IR"OH +RCOOR' R"OH

(Torr.10 S) (Torr .10S) 2

HCOOC 2H
5 CH3CH2CH2OH 0,5 0,5 6,8 1,5

0,5 2,3 1,6 1,2

HCOOC2H5 (CH3)2CHOH 0,9 0,9 2,1 0,48

HCOOCH2CH2CH
3 CH3CH2CH2OH 0,5 0,5 16,5 4,3

2,0 2,0 4,6 1,0

HCOOCH2CH2CH
3 (CH3 ) 2CHOH 0,6 0,6 6,4 1,6

2,0 2,0 2,4 0,57

HCOOCH(CH3 )2 (CH3)2CHOH 1,0 1,0 6,7 0,58

C1COOC2H5
b

(CH3)2CHOH 0,5 2,0 7,3 3,5

2,0 2,0 1,9 2,4

CF3COOC2H
5 (CH3).2CHOH 1,0 1,0 2,5 0,66

2,0 2,0 1,2 0,63

a) A intensidade relativa do produto (RCO R'R")+ foi i9ualada a 1 em cada2

caso.

b) As intensidades correspondem à soma dos picos dos lona contendo 3SC1 e
37Cl •



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(6.4.)

corres -

I
131

, m"v

I
89

11,
61

I
130

I
no

I
90

I
70

I
50

a
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FIGURA 6.12. a) Espectro de massa da mistura de for

miato de n-propila (2,0 • 10-5 Torr) e
-5propanol-2 (2,0 . 10 Torr). Espec-

tros de ressonância dupla: b) observa

do o íon HC02 (CH2CH 2CH3 ) (CH3CHCH3 )+(m/e

131) e irradiados (CH3)2CHOH2+ (m/e 61)

e (HCOOCH 2CH2CH3 )H+ (m/e 89)j oscilador

de ressonância dupla: pulsado entre O

e 10 mVj c) observado o Ion de m/e 89

e irradiado o de m/e l3lj oscilador de

ressonância dupla: pulsado entre O e 20

mV.

Um aspecto interessante dessas reaçoes é que os produ 

tos iônicos RC02R'R"+ podem decompor posteriormente à sua forma-

Não foi posslvel averiguar se esta decomposição ocorre espontanea-

pondem a olefinas. Este proces,$o é exemplificado pela reaçio 6.4.

para o caso do produto formado na reaçio 6.3.

çao, com eliminaçio de espécies neutras, cujas massas



todos

(6.6.)

(6.5.)

formiato

m/e 61,de

caso do sistema da FIGURA 6.l2.c,
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OH

I~+
H--C~H(CD3)2 + C3H6

mente na cela de ressonância ciclotrônica de lons, mas em

to pod~ ser visto no

pelo sinal de ressonância dupla positivo; irradiando com o oscila

-- .+os casos,acelerando o 10n HC02CD3C3H7 ' isto é, comunicando-lhe ~

nergia cinética adicional, o processo 6.4. se torna favorável. Is

mo tempo o de m/e 89 (formiato de n-propila protonado), verifi

cou-se que a intensidade do sinal deste último aumentou, indican-

do que o primeiro sofreu decomposição com formação de

~H(CH3)2

I, +
H--C~H(CD3)2 +

e 6.6.

dor de ressonância dupl~ o lon de m/e 131 e observando ao mes-

de n-propila protonado. Apesar de ser obtido um dos reagentes de

partida nessa decomposição (o éster protonado), não se trata da

reação inversa da de formação.

Esse comportamento é exemplificado pela sequência de reações 6.5.

Um fato notável é que a espécie que decompõe sempre o

faz, expulsando o resto oleflnico proveniente do álcool original.

ção do produto de m/e 137 a partir dos lons

Se os grupos alquila do produto,da reaçao 6.5. fossem equivalen -

tes, uma vez que quimicamente são bem semelhantes, ao irradiar o

10n com um campo de radio-frequência, tanto (HCOOCH(CD3 )2)H+, co

mo (HCOOCH(CH3 )iH+ deveriam ter sido obtidos. Que isto não foi

o caso pode ser visto na FIGURA 6.13., onde se observa a forma-



Nas FIGURAS 6.14. e 6.15. estão, a tItulo de ilustra-

TABELA 6.4., tendo sido o resultado sempre o mesmo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
137

c~

m/e

b
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a

FIGURA 6.13. a) Espectro de massa da mistura de for

miato de isopropila-d 6 (2,0 • 10-5Tor;,

e propanol-2 (2,0 • 10-5 Torr). Espe~

tros de ressonância dupla; b) observa

do o íon HC02 (C03CHCD
3

) (CH
3

CHCH3 ) + (m/e

137) e irradiados HCOOCH(C03)2D+ (m/e
+96), HCOOCH(C03)2H (m/e 95) e

+(CH3 ) 2CHOH2 (m/e 61); c) observado o

íon de m/e 95 e irradiado o de m/e 137.

~~T
r-""ir--~-r-,-'-,,-"'---'Ir--,-- I --,. I ~ i ,

50 70 90 no 130 61 95

çao, os espectros dos sistemas trifluoroacetato deetila com pr~

panol-2 e acetato de metilacom álcool terc1obutll1co, respect1-

~CH3)2CHOH2+' 95, (HCOOCH(C03 )2)H
T

, e, 96, (HCOOCH(C03 ) 2)0+. PO

rém, irradiando o íon de m/e 137 só um sinal positivo foi obtido

no caso do íon de m/e 95 e, fixando o campo magnético de modo a

poder observar um eventual íon de m/e-89 (ou 90), acelerando ao

mesmo tempo o íon de m/e 137, nenhum sinal foi obtido. O Ion

de m/e 96 também não é formado ~a decomposição do de m/e 137. Es

te tipo de decomposição foi observado em todos os sistemas da



I
185

c

I
143

11

b

I
61

K
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I I
150

a) Espectro de massa da mistura de tri
-5 

fluoroacetato de etila (2,0 • 10 Torr)
-5e propanol-2 (2,0 • 10 Torr). Espe~

tros de ressonância dupla: b) observa-
+do o íon CF3C02 (C 2H

S
) (C3H

7
) (m/e 185)

e irradiados (CF
3

COOC 2HS)H+ (m/e 143)

e (CH3)2CHOH2+ (m/e 61); c) observado

do íon de m/e 143 e irradiado o de

m/e 185.

I.,

I I
100

a

r
J

FIGURA 6.14.

vamente. Na primeira figura observa-se o íon de m/e 185, forma-

do pelos lons de m/e 61 e m/e 143. ° lon de m/e 161 corresponde

a trifluoroacetato de etila ligado a H20 por uma ponte de hidro

gênio: no próprio propanol-2 existem lons desse tipo (água liga

da por ponte de hidrogênio a outra espécie qualquer; lons·de m/e

69 e 79), de modo que é de se esperar que também os forme ao rea

gir com o trifluoroacetato. A +eação de acetato de metila com

álcool terciobutllico foi estudada, empregando o acetato"de meti

la na forma deuterada, para que o produto, CD3co2CD3C4H9+,tives

se m/e 137 e não coincidisse em massa com·o éter diterciobutlli

co (m/e 131, vide seção 6.4.). ° íon de m/e 99 se deve a uma o~

tra reação entre acetato de metila e álcool terciobutl1ico; tra-



Tendo determinado a ordem/relativa de afinidades protô~

ta-se do éster ligado a água por ponte de hidrogênio.

6.9. Termoqulmica e mecanismos

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I

-s.eçoes

I r
m/e

I
110

I
90
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I
70

i
50

FIGURA 6.15. Espectro de massa da mistura de acetato
-5 .

de metila-d 6 (2,0 • 10 Torr) e álcool
• -5terciobut1lico (2,0 • 10 Torr); os

Ions .de interesse são (CH3 ) 3COH2+ .(m/e
+75), (CD3COOCD3 )·H (m/e 81) e
+CD3C02 (CD3 ) (C 4H

9
) (m/e 137).

nicas de alguns dos ácidos, ésteres e álcoois envolvidos nas rea

ções até aqui apresentadas e tendo também valores aproximados des

sas afinidades protônicas em alguns casos (capItulo 5), é em pri~

cípio posslvel examinar os processos de esterificação e transeste

rificação sob o aspecto termoqulmico. As reações das



.a forma:

De acordo com a equação 5.6., os calores de formação das cspé

(6.8.)

(6.7.)

indicado

- PI(2COOR') - âHf(R"OH)

lill = âHf~RCOOR") + PI(RCOOR") + âHf(R'OH) - âHf(RCOOR') -

(RCOOR' ) H+ + R"OH -+- (RCOOR") H+ + R' OH

Os calores de formação necessários para calcular o âH

-245-

6.6. e ?7. podem ser representadas pela equaçao geral 6.7.

+ AP (RCOOR') - â Hf (R"OH)

A forma usual de escrever o calor de reaçao de 6.7., é através

dos calores de formação das espécies que aparecem na equaçao:

cies protonadas podem ser escritos em termos dos calores de for

ma.ção das espécies moleculares correspondentes sem o próton, das

afinidades proBônicas dessas mesmas espécies, e, do calor de for

- +maçao de H , de modo que o âH de 6.7. fica:

âH = âHf (RCOOR") - AP (RCOOR") + â Hf (R' OH) - â Hf (RCOOR I) +

na equaçao 6.8. estão agrupàdos na TABELA 6.6.; os potenciais de

ionização estão na TABELA 5.7. Na TABELA 6.7. estão os resulta

dos dos cálculos, isto é os calores de reação dos diversos pro

cessos representados pela equação 6.7.

(Houve o cancelamento de â Hf (H+) .• ) De acordo com a equaçao 5.4.

e a suposição de afinidades hidrogeniônicas constantes nos homá

logos de ácidos e ésteres, o âH da reação 6.7. toma finalmente

;aaa
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
1
I
I
I
,I

- 57,796

- 56,19

- 47,96

- 89

-106,58

- 83,7

- 99,2

-103,31

- 90,48

AHf (kcal/mol)

TABELA 6.7.

{RCOOR')H+ + R"OH ---. (RCOOR")H+ + R'OH

Vàriação de entalpia nos processosa

HCOOH

CH
3

0H

composto

a) Todos os valores dessa tabela são na realidade negativos
e dados em kcal/mol; os da esquerda em cada quadro foram
calculado. pela equaçÃo 6.8. oa da direita, pela equação
6.9.

TABELA 6.6.

Calores de formação de alguns ácidos, ésteres e álcoois.
18l

R" R' = H R' = CH3

R R

H CH
3

H CH3

CH3 14,1 14 14,3 14 - -

C 2 H5 17 15 15,6 15 2 1 1,3 1
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Exi~te outra maneira de escrever o 6H da reaçao 6.7. e

protônicas (capitulo 5).

(6.9.)

valores

AP (RCOOR')

D (RCO-OR')

D(R"O-H)

-D (RCO-OR")

-AP (RCOOR")

-D(R'O-H)

o
11 H

R--C--OR"
+

o
11

R--c--oR"

o
11 +

R--e--oR' + H

o
Ir

R--C. + .OR'

.. R"O. + .H

+ D(R"O-H) - D(R'O-H)

âH = AP(RCOOR') - AP(RCOOR") + D(RCO-OR') - D(RCO-OR") +

o
" HR--C--oR' ..

+

tada por D(X-Y».

o
ff

R--C--oR' ..

R"0--H

que envolve energias de dissociação. Formalmente a reaçao 6.7.

pode ser considerada como o resultado da seguinte sequência de

reações (em cada etapa é indicada a grandeza termoquímica de in

teresse, sendo a energia de dissociação da ligação X~Y represen

o
11

R--C. + R"O...

o
" +R--C--oR" + H ..

H. + .OR' .. R'OH

As energias de dissociação empregadas no cálculo de

TABELA 6.7. As diferenças nos valores de AH obtidos através

das equaçoes 6.8. e 6.9 não são significativas, pois deve-se

ter em mente a aproximação feita nos cálculos das afinidades

de âH através da equação 6.9. encontram-se na TABELA 6.8. Os

resultados dos cálculos, empregando a equação 6.9., estão na



TABELA 6.8.
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Energias de dissociação de algumas ligações em ácidos, ésteres,ál

. - 182
coo~s e agua.

Examinando a TABELA 6.7., nota-se que as reaçoes de es

terificação com metanol e etanol, tanto de ácido fórmico, como

de ácido acético, são exotérmicas, bem como as reações de trans

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

porém,

D(X-Y) (kcal/mol)

HO-H 119

CH3O-H 102

C2HSO-H 102

HCO-OH 108 a

CH3CO-OH 109 a

HCO-OCH3 94

HCO-OC 2HS 90 a

CH3CO-OCH3 97

CH3CO-OC2HS 96

composto XY

a) Valores calculados através de D(X-Y) = 6Ht (X) + 6Hf (Y)

6Hf (XY), usando os seguintes calores de formação (kcal/mol):

182 OH 9,3, C2HSO -6,7, HCO 8, CH3CO -4, além dos da TABELA

6.6.

ester,ificação dos ésteres metilicos com etanol, sendo,

a exotermicidade bem menor nesse caso. Todavia, de todas essas

reações, só são observadas as reações envolvendo o ácido acéti

co. ! interessante também comparar uma reação de esterif1cação



mesmos

âH = -14,1 kcal/mol

âH = - 1,0 kcal/mol160
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com uma, de transferência de próton, ambas envolvendo os

CH3--Ct <
CH oa'+ + HCl3 ,2

I

CH
3

ClH+
I

+ H20 J I,+
H--o ••• H H 0+ + CH3Cl

I 3
H

reagentes.

CH3--CH2~1
I
I
I
11+

H--o •••• H

I
H

Apesar de a primeira reaçao sertermodinamicamente mais favorá 

vel, é a segunda a que ocorre. Obviamente a primé1ra reação en

183volve um rearranjo eletrônico muito maior, o que a desfavorece.

Pelo visto acima percebe-se que nao basta a reaçao ser

exotérmica para ser observada. Atentando para as reações de es

terificação de ácido fórmico e ácido acético com metanol e eta

nol, todas exotérmicas, nota-se que elas ocorrem, se a afinida-

de protônica do ácido é maior que a do álcool. Este comportame~

to ~ análogo ao de reações de substituição nucléofila em fase

gasosa, envolvendo reagentes protonados, as quais ocorrem, se

dois critérios são satisfeitos: a) a reaçao é exotérmica; b) a

transferência de próton do substrato protonado para o reagente nu

cleófilo é endotérmica.184-l86 Estes critérios foram estabele-

184cidos pela primeira vez, ao ser observado o seguinte:
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Mecanismos semelhantes podem ser escritos para as rea-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OH
I'

'H--C~H3 + H20

(6.10. )

OH
I

CH3--C~H
I ,

I +'I ,
I ,

o--H

I
CH3

Essas qwatro reações sao exotérmicas, mas a ordem de basicidade

OH

I
HCOOH2+ + CH30H --... H~-<rH

, I

I + I
I ,
I . •

~H

I
CH

3

dos compostos participantes é CH
3

CH2Cl ~ H
2

0 > CH
3
Cl, de modo que

o primeiro complexo intermediário decompõe com transferência do

próton para H20, enquanto que o segundo decompõe, havendo tran~

ferência do próton para CH3CH 2Cl, o que possibilita um ataque

nucleófilo ao cloreto doe alquila por parte da água.

çoes dos ácidos fórmico e acético com metanol, por exemplo.

Deve-se notar que há diferença importante entre o me

canismo aqui apresentado e o da referência 184 (reações dos c12

retos de alquila), com base nas quais os critérios de substitui

ção nucleófila em fase gasosa foram desenvolvidos. A diferença

consiste no seguinte: Nos cloretos o ataque nucléofl1o se:aá em



-251-

icido é endotérmicai este é o caso do icido acético, pois

cool) não deveria afetar o mecanismo, pois uma rápida transferên

prop~

fórmico,

relevân -

(capítulo 5) i no caso do icido

e só se obtém a transferência de próton.

AP(CH3COOH)> AP(CH30H)

AP(HCOOH) < AP(CH30H),

cético, havendo, entretanto, mudança de mecanismo quando

mos serão aqui discutidos.

Usando ácido acético com 21,4% de oxigênio-lB, o produ

to iônico (acetato protonado) reteve 50 ± 5% de oxigênio marcado

nas reações 6.12. e 6.13. Na reaçao 6.14., mais de 95% desse

isótopo ficou retido no produto iônico. Isto foi-explicado atra

vés dos seguintes mecan1amosI

nol-2 e ilcool terciobutIlico reagem. Pouco depois de os resul-

cia de próton é provável no complexo intermediário. De fato, é

isto o que acontece quando metanol e etano1 reagem com icido a-

A posição inicial do próton libil (no ácido ou no ál-

esterificação, pois a transferência de próton do ilcool para o

nica menor que o substrato, isto é, o icido, ocorre a reação de

nio. No entanto, tudo indica que as regras sejam as mesmas:Quan

do o reagente nucleófilo, isto é, o ilcool, tem afinidade protô-

carbono 1 saturado, enquanto que no~ icidos se di num Ion de carbª

tados do presente trabalho terem sido enviados para Journal of

16B -The American Chemical Society, Beauchamp, em comunicaçao par-

i 1 lB7 - .. d· ...t cu ar, relatou estudos de esterificaçao de aci o acet~co com

metanol, etanol, propanol-2 e ilcool terciobutIlico, empregando

oxigênio-lB. Experiências com esse isótopo obviamente permiti

~am saber qual a ligação que se rompe na esterificação em fase

gasosa, o que não pôde ser estabelecido através dos nossos dados.

Além disso permitiram detectar dois mecanismos/distintos, depen-

cia desses estudos para com os relatados nesse capItUlO, os mes-

dendo da posição inicial do próton 1ábil. Devido à



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(6.12. )

1

(6.14.)

+ /H
~O ••• H ••• 0
'? ~,

CH3~\.~ R

o--H

#0
CH ---e~ + H °3" 2

+o-H,
R

H
+ ./"bO...H •••0,

CH --C~ R

3 " QH

0.:Y
I~

CH
3
--C-O--H

I
+o-H

I
. R

R =
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1

(6.13. )

o~
Ir"\

CH
3
--e-O--H. I
+o-H

I
R

1) Prót9n lábil inicialmente ligado ao ácido:

OH
I~ +

CH --e..::.=oH + ROH _
3

2) Próton lábil inicialmente ligado ao álcool:



-253-

O fato de todos os formiatos reagirem com esses mesmos

rece ser um fator importante nesse mecanismo.

forma

ligação

Produtos análogos aos descritos na seção 6.8. foram ob-

d d i . - ~. 188,189 U d tem estu os e on~zaçao qu~m~ca. san o me ano

188reagente, os seguintes lons são capazes de iniciar

camente 60% de oxiqênio marcado permanece no produto. A

xistente no ácido aparece no produto iônico. Nenhuma

acila-oxigênio é rompida.

como gás

1ico. Isto sugere uma mudança significativa no mecanismo de

de decomposição do complexo intermediário nessas reaçoes foi in-

N~s reações 6.12. e 6.13. qualquer um dos dois grupos OH ao com-

plexo intermediário pode sair com a água, de modo que estatisti-

dicada de maneira diferente do que nas reações 6.10. e 6.l1.,mas

os dois processos não são na realidade distinguíveis. Há romp!

mento de uma ligação acila-oxigênio. Na reação 6.14. o oxigê

nio da água provém do álcool, de modo que todo o 0!igênio-18 e-

Foi visto na seção 6.6. que ácido fórmico nao esterifi-

filo, por exemplo de propanol-2 (protonado ou não), pode ser

ta.

reaçao ao passar para esses álcoois superiores. Um ataque nucleó

álcoois superiores e nao, com metano1 e etano1, isto é, mostran-

servados

praticamente excluído, pois tal processo não é observado com os

álcoois de cadeia menor, apesar de propanol-2 ser em princípio um

reagente nuc1eófilo melhor. Portanto, a estrutura do álcool pa-

ca com metano1 ou etano1 (o que foi racionalizado acima), fazen

do-o, no entanto, com propanol-2, butanol-2 e álcool terciobutí-

reação de ácido fórmico sempre teria a estrutura de um éster pr~

tonado, não sendo a reação distinguível da de esterificação dire

do comportamento igual ao do ácido fórmico, sugere que o proces

so seja o mesmo quando reagem ésteres e ácido. O produto da
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várias

(6.15.)

(6.16.)

carboxila
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+, ... :;,c2H5
+ CH4 --+ C2HS-C--Ó-R

XCH2~
O J ...... 1 CH

2I~ '-<
CH-C H ......

2 5 +\
o--R

p.anoato, supôs-se que possa haver um ataque ao grupo

em qualquer um dos dois oxigênios, formando-se um complexo inter

mediário de estabilidade moderada.

necendo os reagentes:

As linhas pontilhadas foram usadas para indicar ataque em qual

- - 188 -quer um dos oxigenios; na publicaçao esse aspecto nao foi dis

cutido em detalhe. Este complexo pode então reagir de

maneiras. Em primeiro lugar, pode dissociar reversivelmente, for

Se R for conveniente, pode haver eliminação da olefina apropriada.

Pode colidir com urna espécie neutra a ser estabilizado:

Pode eliminar e~ileno: esta reaçao corresponde à transferência

de próton entre os reagentes.



proposto

~o--R'

~R--c+

'o-R"O••• R", .
1+'
I I
H~H

o-R'
/

R--c

"
+ R"OH +

2

que de lon de carbônio, o seguinte mecanismo pode ser

para as reações da seçi6 6.8.:

seção 6.8., análogo ao da reaçao 6.15., for decorrente de um ata

Essas reações, observadas num espectrômetro de massa,

mos equivalentes podem ser escritos para os grupos alquila lig~

dos ao mesmo oxigênio.

dois grupos alquila ligados a oxigênios diferentes, mas mecanis

Nestas duas últimas reaçoes o mecanismo foi escrito, supondo os

(6.17.)

usando a técnica de ionização qulmica, têm uma implicação inte
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.....

ressante no presente caso. Se o tipo de produto mencionado na

o-R'
/

R--c

~
O

Esse intermediário é obviamente pura especulação, mas pelo fato de

só reagirem álcoois capazes de formar lons de carbônio de certa es

tabilidade (secundários ou terciários, mesmo que isto envolva um

rearranjo), através de eliminaçio de água dos lons moleculares pro

tonados, parece que ataque de lon de carbônio e eliminação de água

são importantes nessa reação. De fato, os espectros de ressonân -
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·trou-se em fase gasosa muito menos reativo que o composto corres

De acordo com o mecanismo proposto, o produto tem a es-

gem com ésteres. Evidências mais diretas a favor ou contra es-
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R"

(lI)

o R'

II /'
R-c--<> +

"

+ +CH3 e C2H5 ' respectivamente, en-

... .. + +
propanois e butanois C

3
H7 e C4H9 '

Somente esses últimos álcoois rea-

cos correspondentes aos lons

quanto que nos espectros dos

cia ciclotrônica de ions de metanol e etanol nao apresentam pi-

respectivamente, aparecem.

se mecanismo só poderiam ~er obtidas com ésteres e álcoois marca

(I)

2 em lugar de propanol-2, falhou, e o composto de enxofre mos-

trutura de um acetal (I), mas urna estrutura de íon de oxônio(II)

enxôfre, ou melhor, de realizar urna experiência com propanotiol-

éster. Isto sugere que no produto iônico os grupos alquila man-

pondente de oxigênio.

compoe, eliminando olefina, a qual sempre provém do álcool que

originalmente reagiu e nunca do grupo alquila já existente no

dos com oxigênio-18. Urna tentativa de substituir oxigênio por

não pode ser excluída e, realmente, ambas foram postuladas corno

sendo possíveis.188

G--R'
/'

R-c~

~
G--R"

Considerações qualitativas em termos de deslocalização de carga

favoreceriam talvez a estrutura I, urna espécie normalmente encon

trada nos espectros de ortoésteres. 190 Deve-se notar que nas

duas estruturas os dois grupos alquila são equivalentes, o que

todavia não corresponde às observações. Na seção 6.8. foi men

cionado que, irradiando o íon com urna rádio-frequência, ele de-



como de outro grupo alquila.

RI =

'~ .
qUl.m~

pressao

= -4 kcal/mdlâH

Nas experiências de ionização
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tém 6ua'identidade (por exemplo, nas reaçoes 6.5. e 6.6.,

é esta a ligação que rompe.

alta o produto iônico decompõe, eliminando olefina tanto de um,

reações 6.16. e 6.17., que mostram que sob· condições de

CH(CH 3 )2 e R" = CH(CD3 )2' e não há mistura de hidrogênios e deu

térios) e que a ligação recém-formada nao perde totalmente o ex-

cesso de energia vibracional, de modo que numa reaçao posterior

tivamente equivalentes. De acordo com essas idéias estão as

so de energia vibracional, tornando-se os dois grupos alquila efe

ca188 a pressão é muito'~aior que nas de ressonância ciclotrônica

de íons; por isso o produto iônico pode ter relaxado todo o exces

A reação é hipotética, pois metanol não reage dessa maneira; só

HCOOCH3 +

Não existem na literatura dados adequados para calcula~

os calores das reações discutidas na seção 6.8. Foi encontrado

apenas o calor de formação da espécie HC(OCH
3

)2+' obtido por meio

de medidas de potenciais de aparecimento: 19l âHf [HC(OCH3 )2+] =

109 kcal/mol. Empregando calores de formação da TABELA 6.6. e o

calor de formação de CH30H2+ da referência 160 (139,0 kcal/rnõl);é

possrvel calcular o calor da seguinte reação hipotética:

os álcoois a partir do propanol'. Talvez a exotermicidade da rea-

ção seja maior que 4 kcal/mol, pois o calor de formação de

HC(OCH3 )2+ indicado é na realidade um limite superior, mas de

qualquer maneira, ela nao ocorre. Logo, mais uma vez, as estrutu

rasde álcool e éster parecem ter grande importância.
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Propanol-2 nao reage com ,acetatos, fazendo-o, no entan-,

to, com fo~miatos, cloroformiatos e trifluoroacetatos (TABELA

6.4.). Logo, não são fatores estéricos que inibem a ~eaçao, mas

um efeito indutivo -1 (atração de elétrons) devido ao grupo liga

do ao carbono carbonílico, favorece a reação. Por outro lado,

acetatos reagem c~m álcool terciobutílico, que é mais básico que

propanol-2; logo, a afinidade protônica maior do álcool pode

compensar um fator desfavorável no éster. Mais uma vez ~ afini

dades protônicas relativas dos reagentes desempenham um papel im

portante na reatividade de compostos em fase gasosa.

Nesse capítulo foi mostrada a importância de estudos da

química de lons em fase gasosa para estabelecer uma correlação

correta entre estrutura e reatividade intríseca, mesmo para I as

reaçoes mais comuns em química.
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7. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA CICLOTRONICA DE !ONS PULSADA

tempo maior na cela. Houve por. isso interesse em modificar o es-

íons negativos, quando se têm cprrentes iônicas bem menores que

des-

tempos

fabrica

ressonância

aprisionamen-

Os princípios básicos do espectrômetro de

to, de urna região só (FIGURA 2.8.); estas vantagens sao:

construção e operação foram dados. Esse espectrômetro,

pectrômetro existente de maneira a poder operá-lo opcionalmente de

ciclotrônica de íons e~pregado nos estudos relatados nesta tese

foram apresentados na seçao 2.3.3. e, na seção 4.3., detalhes de

no caso de Ions positivos; foi, contudo, posslvel observar íons

do pela Varian, opera de forma contInua e faz uso da cela de ar

raste de três regiões (FIGURA 2.5.). Na seção 2.4. foram discuti

das as vantagens da operação pulsada e da cela de

de reação dos íons mais bem definidos e retenção dos íons por um

forma pulsada. Um espectrômetro capaz de funcionar apenas

ta forma pulsada foi fabricado durante-algum tempo pela BFI Asso

ciates (California, USA); atualmente a Dynaspec (California, US~)

constrói um espectrômetro de ressonância ciclotrônica de Ions pa

ra operaçao contínua e pulsada, que, porém, é dotado de urna cela

um pouco diferente. 63

Houve sucesso nas modificações efetuadas no espectrôme

tro. A relação sinal/ruído é por enquanto menor que a consegu!

da por outros. 52 Isto se torna problemático ao trabalhar com

negativos primários. Outro problema é devido ao oscilador marg!

nal (FIGURA 2.1.), que possui no estágio de áudio um filtro RC

que degrada ligeiramente o sinal de ressonância ciclotrônica de

Ions pulsada. Isto será mostrado na seção 7.2. No entanto, al-
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9uns aperfeiçoamentos simples podem ser realizados, que certame!l
,

te melhorar~o o desempenho do espectrômetro. Isto também será

discutido na seç~o 7.2.

Inicialmente será descrita a construção da cela de a

prisionamento e em seguida, a de alguns circuitos elétricos ne

cessários para a ,aplic~ção dos pulsos nos diversos eletrodos da

cela. O diagrama geral do instrumento modificado também será

apresentado. Finalmente serão mostrados alguns resultados: es

pectros e curvas cinéticas. Esses resultados apenas comprovam o

funcionamento do espectrômetro, mas não trazem informações quími

cas novas que possam complementar ou ampliar os resultados men 

cionados nos capítulos 4, 5 e 6, pois, antes mais alguns aperfei

çoamentos são necessários. ~ por isso que essa modificação ins

trumental é apresentada como um último capítulo nesta tese.

7.1. A cela de aprisionamento

A cela de aprisionamento (FIGURA 2.8.) foi montada,pa~

tindo de uma cela de três regiões (FIGURA 2.5.), original da

Varian. Esta cela é constituída por placas de cobre prateadas,

fixas e postes de cerâmica por meio de grampos. As placas que

formam o coletor de íons foram simplesmente removidas. A separ~

ção entre as placas de arraste inferior e superior foi aumenta

da de 1,27 cm para 2,54 cm; isto provavelmente aumenta o tempo

pelo qual os íons podem ser ap~isionados na cela, pois mais difi

ci1mente atingem as paredes da mesma. As placas de arraste sup~

riores das regiões fonte e analisadora foram ligadas mecanica

mente e eletricamente; o mesmo foi feito com as placas inferio

res; assim a cela passou a ter apenas uma região. O oscilador

marginal foi ligado ã placa inferior. Foram montadas também
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duas placas terminais, de tela de arame (como essas placas fe-

filamento e a placa de aprisionamento foi colocada outra grade,

para

fre -

circui

FIGURA

sequência

cham a cela, é conveniente que sejam perfuradas, para que não h~

ja um gradiente de pressão entre interior e exterior da cela) .

o bloco do filamento foi substituído por um de nitre-

tualmente sao aplicadas ainda tensoes alternadas de alta

to de boro e dotado de uma grade; trata-se de uma placa de aço

inoxidável com um'furo ae 2 mm de diâmetro. Entre o bloco do

Foi visto na seçao 2.4.2. que a espectroscopia de res-

7.2. Circuitos de pulsos

de tela de arame (o mesmo material das placas terminais), em co~

tato com a placa de aprisionamento, para atenuar a penetração dos

potenciais de grade e filamento na cela. Idêntica providência

foi tomada do lado do coletor de elétrons.

sonância ciclotrônica de íons pulsada se baseia numa

pulso de destruição, aplicado na placa superior da cela,

de três pulsos (FIGURA 2.9.): pulso do feixe eletrônico, aplica-

quência, para experiências de ejeção de elétrons e de ressonân 

cia dupla. Então são necessários circuitos que somemadeq~ada-

7.1.

mente pulso, tensão contínua e tensão alternada. Estes

tos forarnconstruídos' e encontram-se esquematizados na

do na grade de controle, para a formação de íons; pulso de detec

ção, aplicado .nas placas de aprisionamento, para por lons de da-

/

interromper a faculdade de aprisionamento da cela e eliminar to-

dos os íons. Porém, nesses eletrodos (grade, placas de aprisi2

namento e placa superior) estão também tensões contínuas; even -

aa relação massa/carga em ressonância com o oscilador marginal;e,
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a) Modulação do feixe

eletrônico.

b) Detecção. As pla

cas da cela são as

de aprisionamento.

c) Destruição. Os

componentes ele 

trônicos estão li

gados na placa su

perior da cela.

10

+l----,...-o.n.
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,..,

...L- 0•047

cel Q

2"7k

50k

c:el d

FIGURA 7.1. Circuitos de pulsos. Os valores de resistências,

cRpacitâncias e indutâncias são dados, respectivamente, em

ft, pF e mH. Em ~ e ~ os condensadores têm a polaridade ade

quada para a observação de lons positivos.

0,004

t
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A 9rade de controle ~ ~empre colocada num potencial

mais ne9ativo que o filamento, de modo a barrar o feixe de el~

trons; periodicamente é pulsada para um potencial mais positivo,

para a formação de íons. Então ~ conveniente tomar como referên

cia do potencial da grade o filamento e não, a "terra". Uma pi

lha de 9 V e um potenciô~etro de 22 kn (FIGURA 7.I.a) permitem v~

riar o potencial da grade entre O e -9 V em relação ao filamento.

O pulso (positivo) chega à grade atrav~s de um condesador eletro

lítico de 16 ~F; esse condesador impede que a tensão contínua

fornecida pela pilha sofra uma queda atrav~s do' gerador de pul-

USA); por sua vez, o 'pulso ~ impedido de chegar ao filamento (a

través da pilha) por uma resistência de 77 kn. O condensador de

1 ~F na entrada do pulso elimina as componentes de Fourier de al

ta frequência do PU1SOi estas componentes causam uma interfe

rência no oscilador marginal, que, por~m, nao afeta o sinal re

gistrado, mas afeta consideravelmente o traço nO osciloscópio.Com

este esquema é possível ter pulsos com tempo de duração mínimo de

0,5 ms. Nas experiências a grade é inicialmente colocada no po

tencial do filamento e a corrente através deste é ajustada para

que se tenha a corrente de emissão desejada, lida no amperíme

tro ligado ao coletor de elétrons (quando a corrente deemissao

é intermitente, este amperímetro não indica o valor máximo desta,

mas um valor médio). Em seguida aplica-se na grade um poten-

cial de -7 ou -9 V e um pulso positivo ao redor de +12 V, com

uma duração entre 1 e 8 mSi esses valores são adequados para a

maioria das experiências.

Como fonte de tensão contínua das placas de aprisiona

mento é usada a fonte original do espectrômetroi.assim o contro

le dessa tensão é feito no painel do instrumento, com o potenciª-

Oregon,sos (Tektronix, tipol63i Tektronix, Inc., Beaverton,



-264-

metro nQrmal~nte usado para esse fim. Para que o pulso de de

~ecção possa ser aplicado, é intercalado na ligação dessa ten

sao à cela, o circuito da FIGURA 7 .l.b. O pulso clvrq às pla

cas de aprisionamento por um condensador eletrolítico de 10 ~F;

por causa das duas bobinas, cuja finalidade será discutida logo

a seguir, é muito impor,tante eliminar do pulso as componentes de

Fourier de alta frequência, pois, devido à auto-indução nas bobi

nas, essas componentes criam tensoes de pico muito elevadas nos

instantes de subida e descida do pulso. Para isto existe o

condensador de 0,22 ~F. Quando se examinam íons negativos, elé

trons térmicos também são aprisionados na cela; muitas substân 

cias têm uma seção de choque de ionização por elétrons térmi

cos bastante grande; isto significa que íons negativos nao sao

formados apenas durante o pulso na grade, mas durante todo o tem

po de reaçao, o que dificulta a análise cinética dos resulta

dos. Por isso é frequentemente interessante ejetar esses elé

trons da cela. Na seção 2.3.4.3. foi visto que íons e, portanto

também elétrons, executam um movimento oscilatório na direção
I

do campo de aprisionamento e que a amplitude dessa oscilação po-

de ser aumentàda a ponto de as espécies carregadas atingirem os

eletrodos da cela, sendo assim removidos da mesma. Para ejetar

elétrons dessa maneira é preciso aplicar uma ~ádio-frequência(de

ülguns megahertz nas condições usuais; vide equação 2.18.) nas

placas de aprisionamento (em ambas, com a fase invertida, ou, em

urna delas, constituindo a outra um "terra" para a rádio-frequên

eia). Com o· circuito da FIGURA 7.l.b existe essa possibilida

de. A rádio-frequência chega ã placa de aprisionamento do lado

do filamento por um condensador de 2 nF; uma indutância de 2,5

mH impede que essa tensão alternada chegue ã placa de aprisiona

mento do lado do coletor, a qual constitui um "terra" para rá

dto-frequências de alguns megahertz devido ao condensador dé
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Os três circuitos da FIGURA 7.1. foram construídos co-

Finalmente, encontra-se na FIGURA 7.l.c um circuito se

~

e

tensão

controlasão contínua vem da fonte original do instrumento e é

frequência se perca através dos condensadores de entrada. A ten

to é, empregando condensadores, tem a desvantagem de a

4 nF. A indutância de 2,5 mH não impede a passagem do pulso; es
f -

Somar pulso e tensão contínua da maneira descrita, is-

usado para ajustar o potencial na placa inferior da região fonte.

Geralmente o pulso de destruição tem urna amplitude de +10 V(íons

positivos) e urna duração de 5 ms.

tes deste circuito foram determinados empiricamente.

te tem que chegar a ambas as placas de aprisionamento, enquanto

que a rádio-frequência, só a uma delas. Os valores dos componen-

essa placa (através do condensador de 47 nF); neste caso as fre-

melhante para o pulso de_destruição na placa superior da cela.Há

a possibilidade de acoplar o oscilador de ressonância dupla a

quências são mais baixas (centenas de kilohertz), mas urna indu

tância de 2,5 mH continua adequada para impedir' que a rádio-

mo circuitos impressos e montados numa caixa metálica, dotada de

da pelo potenciômetro que, no caso da cela de três regiões,

forem aumentadas, o potencial aumentará. Estê problema nao exis

te se a sorna é feita com amplificadores operacionais. 53 No caso

dos circuitos da FIGURA 7.1. é preciso ter essa limitação em men

te quando se experimentam dive~sas alturas de pulsos.

ma-se a ele um pulso positivo; se a altura ou a largura do pulso

conetores blindados (BNC) para a introdução dos diversos pulsos

e rádio-frequências. No espectrômetro original, as tensões apli-

cadas nas placas da cela de três regiões chegam à câmara de

contínua efet~vamente atuante depender de amplitude e duração do

pulso. Em outras palavras: tem-se dado potencial positivo e so-
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análise-por dois cabos que terminam em conetores de oito pinos,

ligados à base da cela. Na modificação feita, esses cabos fo

ram levados à caixa metálica mencionada acima, foram intercala

dos os circuitos, sendo que da caixa saem dois novos cabos, que

terminam em conetores de oito pinos e que são ligados à base da

cela. Com essa montag~m foi possível aproveitar os potenciôme

trospara ajustar os potenciais nas diversas placas da cela de

aprisionamento. Assim, o potenciômetro da tensão de aprisiona

mento continua controlando essa grandeza (positiva para íons

positivos, negativa para íons negativos); o mesmo vale para o

potenciômetro da tensão da placa inferior da cela (negativa pa

ra íons positivos, positiva para íons negativos), onde está li

gado o oscilador marginal; o potencial da placa superior (nega

tivo para íons positivos, positivo para íons negativos) é con

trolado pelo potenciômetro da placa inferior da região fonte

da cela de três regiões. Os dois potenciômetros das placas su

periores da cela de três regiões tornaram-se inoperantes, pois

controlam potenciais de polaridade não aproveitável na cela de·

aprisionamento. Nesta cela existem placas terminais que, como

têm polaridade oposta àquela dada pelos dois potenciômetros,re

quereram uma fonte adicional; foi usada uma pilha de 9 V, uma

resistência de 50 kn, um potenciômetro de 22 kn e urna chave de

dois polos e duas posições para poder ajustar esse potencial en

tre O e -3 V (íons positivos) ou entre O e +3 V (íons negati

vos); vide a seçao 2.4.1.

Deve-se notar que, devido ao movimento peculiar dos

íons na cela de aprisionamento (seção 2.4.1.), não importa a p~

laridade do campo magnético, isto é, não é necessário invertê

lo ao passar de íons positivos para íons negativos (veja tam

bém a seção 4.3.); basta inverter os potenciais e os pulsos a-
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ra) gerada pela unidade tipo 162 da Tektronix. O gerador dos

sua janela e aceita o sinal detectado pelo oscilador marginal (o

gera um pulso, exatamente durante o tempo em que também abre ,a

..
e

pul-

ser-

7.2.

pode

seçao

vamente no inIcio ,e no fim de urna base de tempo (dente de

pulsos de formação de Ions fornece concomitantemente com o

163; os pulsos de detecção e destruição, por geradores Tektronix

tipo 161. Os geradores dos pulsos de formação de Ions (na gra

de) e de destruição sao ajustados de modo a dispararem respecti-

o pulso na grade é dado por um gerador Tektronix tipo
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plicados nas placas da cela.

so normal um outro pulso, de altura 'fixa (+25 V); esse pulso

usado para gatilhar urna base de tempo (igual ou ligeiramente me

nor, em termos de duração, que a da unidade tipo 162) num inte

56grador da PAR, modelo 160 (corno esse pulso de 25 V iria des-

processamento do sinal pelo integrador foi explicado na

truir o circuito de entrada do integrador, um divisor de poten 

cial reduz o pulso para 1,8 V).192 Esse integrador por sua vez

tica (intensidade do sinal em função do tempo). A FIGURA

está aberta, podendo ser processado. O pulso de detecão

.
um sinal, o qual alcança o integrador justamente quando a janela

mostra o circuito simplificado de geradores de pulsos e sistema

de detecção.

2.4.1.); o pulso do integrador gatilha o gerador do pulso de de

tecção. Logo, quando o pulso de detecção dispara, íons de certa

relação massa/carga entram em ressonância, de modo a produzirem

ra automática no integrador, que permite variar esse instante

de acionamento do pulso ao longo da base de tempo. Essa varredu

ra pode comandar o eixo X de um registrador XY, entrando o sinal

no eixo Y; dessa maneira registra-se diretamente urna curva ciné-

disparar em qualquer instan~e da base de tempo; há urna varredu
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ms. Observa-se que a intensidade do sinal cresce linearmente du

sinal de ressonância ciclotrônica de íons pulsada. A varredura

A FIGURA 7.3. mostra um traço de osciloscópio de um
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regis- oscila-...... dor mar-trador
,
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FIGURA 7.2. Esquema simplificado do espeotrômetro de resso

nância ciclotrônica de Ions pulsada. ~ é um gerador de dente

de serra; ! são geradores de ~u1sos.

Devido a componentes de Fourier de alta frequência no

pulso de ,detecção, que podem ser eliminadas até certo ponto, é

produzido um sinal errático nos instantes inicial e final do

~al, de 10 mV/cm. O pulso de detecção teve uma duração

a seguir, devido ao filtro RC no estágio de áudio do

marginal; por causa desse filtro também não aparece o batimento

rante 4 ms; o sinal nao se reduz a zero instantaneamente

do osciloscóp~o foi de 10 ms/em e a sensibilidade do eixo verti

entre a frequência do oscilador marginal e a frequência ciclo 

trônica dos íons ligeiramente afastados da situação de ressonân

- - - 52cia apos o termino do pulso de detecçao.
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7.3. Espectros e curvas cinéticas

çar mao de' um esquema mais complicado, que constitui um aos a 

perfeiçoamentos ainda em vista, mencionados acima.

lan-

difI

ruído

rIGURA 7.3. Sinal de ressonância ciclotrônica de

íons pulsada de (CH 3COCH3 )H+. Atraso

do pulso de detecção em relação ao de

formação: 65 'ms; largura do pulso de

detecção: 4 ms. Oscilosc6pio: verti

cal: 10 mV/Cm; horizontal: 10 ms/em.

pulso. Isto aparece como ruído no sinal registrado. O

no pode ser variado independentemente). Então é preciso

cil, pois como descrito, é o pulso do integrador, coindidente

com a abertura da janela, que aciona o pulso de detecção; logo,

janela e pulso de detecção sempre coincidem no inIcio (o térmi

do final do pulso pode ser facilmente eliminado, seo tempo de

abertura da janela do integrador for menor que a duração do pu!'

so de detecçãÇ>,. pois então a parte final do sinal não é proces-

Na FIGURA 7.4. tem-se o espectro da acetona, registra

do a 1,2 • 10-5
Torr, sendo varrido o campo magnético e mantido

,sada. Porém, eliminar o ruIdo do começo do pulso é mais



-270-

negativo, o qual tem sua origem no fato de, ao varrer o campo

FIGURA 7.4. Espectro de massa da acetona. Energia

eletrônica: 20 eV; pressão 1,2. 10-5

Torr; atraso do pulso de detecção em

relação ao de formação; 8 ms; oscila 

dor marginal: 153,6 kHz.

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
~

I
100

I
ao

I
60

,:
li
I

""----..1"----------i\ - "'- ..

I
40

magnético, um íon entrar duas vezes em ressonância: a primeira

vez no campo magnético correspondente ã tensão de aprisioname~

to aplicada ã cela durante o tempo de reaçao e, a segunda vez,

no campo magnético correspondente ã tensão de aprisionamento da

fixo o tempo de reaçao, ou seja, em cada ciclo, o pulso de de

tecção disparou 8 ms após o início do pulso de formação dos í

ons, que teve uma duração de 4 ms; a largura do pulso de detec

ção foi de 4 ms. Nota-se que ~ada pico é precedido por um pico
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sorve potência do oscilador marginal, mas o sinal nao chega ao

integrador, pois a janela está fechada; durante o tempo de ativa

~

so

Porém,

acoplamen-não se tem sinal durante o tempo de detecção; como o

cem; logo, tem-se ,um si~al durante todo o tempo de reaçao e

te), mas o tempo de reação (8 ms) foi certamente maior.

to do estágio de áudio do oscilador marginal é capacitivo, este

da pelo pulso de detecção (veja a equaçao 2.17. e a seçao 2.4.2.).

ção do pulso de detecção, as condições de ressonância desapare-

Quando há condições de ressonância pe~a primeira vez, o íon ab-

O espectro da FIGURA 7.4. pode ser comparado com o da

FIGURA 4.9. O primeiro foi obtido a uma pressão ligeiramente me

-5 -5nor que o segundo (1,2 . 10 e 2,0 • 10 Torr, respectivamen-

desaparecimento do sinal é percebido como um sina! negativo, que

então é processado pelo integrador. Quando o campo magnético é

tal que existam condições de ressonância quando a tensão de apri

sionamento é a dada pelo pulso de, detecção, não é observado sinal

durante todo o tempo de reação, mas só durante o tempo de detec

ção; esse é o sinal de interesse'e na medição das intensidades dos

picos do espectro só é levada em conta a parte positiva dos mes

mos. O pico negativo, que obviamente reduz a resolução do instru

mento, pode ser evitado com o oscilador marginal pulsado. 55

no espectro obtido com a cela de aprisionamento notadamente o pi

co do íon de m/e 117 é extremamente pouco intenso. Por que? Foi

visto que no caso de espectros obtidos com a cela de três re

giões, para chegar a correntes iônicas, é preciso dividir as in

tensidades medidas pelas massas dos respectivos íons (equação

2.21.), pelo fato de íons mais pesados ficarem mais tempo na re

gião analisadora e portanto terem reagido por mais tempo e absor

verem mais potência. Com a cela de aprisionamento todos os íons

reagem durante bempos iguais e são detectados por tempos iguais;
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TABELA 7.1.

Correntes iônicas relativas dos íons da acetona, obtidas por res

sonância ciclotrônica de. íons contInua e pulsada.

correntes dos íons reagentes foram menores na experiência da

qual resultou a FIGURA 7.4., enquanto que as correntes iônicas

dos produtos foram maiores; isto indica que na cela de aprisiona
, -

mento o tempo de reação foi maior (8 ms; na cela de arraste esse

tempo não é conhecido, mas provavelmente não excedeu 5 ms). Lo

go, apesar de o pico do Ion de m/e 117 ser extremamente pouco i~

tenso na FIGURA 7.4., corresponde a uma corrente iônica relati

va maior 'que na FIGURA 4.9. Este é um aspecto de suma importâ~
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117

0,032

0,056

101

0',052

0,073

59

0,398

0,601

58

0,145

0,079

43

0,373

0,192

logo, essa correçao por causa da ma~sa nao é aplicável; como, p~

rem a intensidade do sinal é dada pelo produto de corrente iôni

ca e potência instantânea absorvida (seção 2.3.4.1.), sendo esta

dada pela equação 2.12., é preciso multiplicar as intensidades

dos picos pelas massas dos respectivos íons, para obter corren

tes iônicas. Surge aqqi um fenômeno bastante interessante: en

quanto que na ressonância ciclotrônica de íons contínua é preci

so dividir as intensidades dos sinais por massa, é necessário

multiplicá-las na ressonância ciclotrônica de Ions pulsada. Na

TABELA 7.1. encontram-se as correntes iônicas relativas dos Ions

da acetona referentes às FIGURAS 7.4. e 4.9. Observa-se que as

m/e

rci contInua

-rci pulsada
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ralmente produtos iônicos têm massas maiores que os reagentes,é

cia na Qspectroscopia de ressonânçia ciclotrônica de lons, nao

FIGURA 7.5. Curvas cinéticas dos lons CH
3

CO+ (m/e

43) e (CH3COCH3 )H+ (m/e 59) em aceto
- -6na. Pressao: 6,4 • 10 Torr.

tendo sido, ao que parece, suficientemente enfatizado. Como ge

importante estudar reações de lons com moléculas através de es

pectroscopia de ressonância ciclotrônica de íons cont!nua,pois,

apesar de não ser· tão a~equada à obtenção de dados cinéticos

quantitativos, favorece produtos de massas elevadas por moti

vos inerentes à técnica. ~ por isso que no final da I seçao

2.4.3. foi mencionada a conveniência de poder usar tanto a cela
I

Na FIGURA 7.5. encontram-se as curvas cinéticas dos

lons CH3CO+ (m/e 43) e {CH3)2COH~ (59) da'acetona, registradas

de três regiões, como a de aprisionamento.

a uma pressão de 6,4 • 10-6Torr • Daremos a seguir as condições ex

perimentais: pulso da grade: 5,0 ms, +12,5 Vi pulso de detecção:

4,0 ms, +1,0 Vi pulso de destruição: 5,0 ms, +10,0 Vi potencial

de apris~onamento: +0,50 Vi potencial da placa inferior da cela:

-0,50 Vi potencial da placa superior: -0,70 V, energia eletrônica:
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Torr.
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FIGURA 7.6. Logaritmo da intensidade do sinal de CH
3

00+ em

acetona em função do tempo de reação. Pressão: 6,4 • 10-6

20,0 eV;r tempo de registro do espà~tro: 5 mini constante de tem-

po do integrador: 100 ms. A linha base foi registrada, desli

gando o pulso na grade. A intensidade do sinal do íon de m/e

43 cresce durante os 5 ms de duração do pulso na grade e depois

é realmente exponencial pode ser visto pela FIGURA 7.6., que

decresce exponencialmente; trata-se de um íon primário. A in-

tens idade do sinal do íQn de m/e 59 aumenta gradativamente às

custas dos íons CH3~O+ (m/e 43) e CH3COCH3+ (58, não mostrado);

posteriormente a intensidade se reduz, pois o íon reage, forman

do o dímero protonado (m/e 117) •. Que a curva do íon de m/e 43
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1 43In = -nkt
1 0 ,43

+sendo 1 0 ,43 a intensidade do sinal de CH3CO no início da reaçao

e !!, a densidade de moléculas neutras, relacionada com apressa0.

técni

mostra ~m gráfico de log 1 43 em função de ~' sendo 1 43 a intensi

dade do sinal de CH3CO+. A abundância deste íon segue a lei ci

nética

Com estas experiências foi certamente possível mostrar

que a operação do espectrômetro de ressonância ciclotrônica de

íons sob forma pulsada é viável em nosso laboratório, pelo menos

Desse modo é possível calcular a partir do gráficQ da FIGURA 7.6.

a constante de velocidade de reação de CH
3

CO+: k = 1,5 • 10-10

3 - -1 -1cm . molecula • s . Na TABELA 4.2. encontra-se o valor de-

108 -10 3terminado por Futrell para essa gra,ndeza: 4,3 • 10 cm .mo

lécula- l • s-l. No'caso a pressão não foi calibrada (pressão li

da no controle da ,bomba::, iônica)', mas também na referência 108

não há dados para poder avaliar o erro envolvido na medida.

no caso de íons positivos. ! necessário agora aplicar a

ca a algum problema químico conveniente.



SUMARIO

A técnica de ressonância ciclotrônica de lons permi-

te aprisionar numa cela adequada íons produzidos por impacto de

~ ~. - (-7 -4 ) 1eletrons sobre um gas a ba1xa pressao 10 - 10 Torr. Os ons

sao mantidos na cela por tempos de 3 a 10 ms e dessa maneira po

dem reagir com moléculas neutras do gás do qual provém ou, de al

gum outro gás introduzido no espectrômetro. Resultam dessas rea

ções produtos iônicos, que frequentemente foram Observados reagi

rem novamente com moléculas neutras, dando origem a lons terciá

rios. Todos os lons são detectados pela potência que absorvem de

um campo de rádio-frequência conveniente, podendo ser registrado

um espectro, no qual cada íon é caracterizado por sua massa, sendo

a intensidade do pico correspondente proporcional à corrente iôni

ca parcial do lon na cela~ Contudo, a situação é tal que lons de

massa maior permanecem por tempos mais longos na cela, de modo a

reagirem em maior extensão e absorverem maior potência do oscila

dor de rádio-frequência. Essa discriminação de massa precisa ser

levada em conta ao interpretar os espectros de ressonância ciclo 

trônica de lons e, para esclarecer a natureza das correções neces

sárias, as principais equações que descrevem o/movimento dos lons

na cela foram deduzidas e discutidas na primeira parte deste traba

lho. Tais equações sugerem urna série de experiências, que tornam

a espectroscopia de ressonância ciclotrônica de lons uma técnica

muito versátil. Estas experiências foram todas apresentadas na

primeira parte, devendo-se salientar a experiência de ressonân

cia dupla, que permite identificar de maneira inequívoca o pre

cursor de algum produto iônico, a experiência de ejeção de tons,

que permite remover seletivamente um lon de dada espécie da cela,
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Estudos de variação das correntes iônicas relativas de todos os

lons das cetonas, em função da pressão de cetona neutra, possibi

taram a dedução de um mecanismo de formação desses Ions acilados.

Os resultados estão de acordo com um esquema no qual esse produ

to é formado pela fragmentação de um dlmero intermediário, para

o qual se supõe existirem condições de estado estacionSrio. Es

ta fragmentação se dá de maneira análoga ,ã fragmentação dos Ions

moleculares de cetonas em espectroscopia de massa usual, tratan

do-se então de uma fragmentação induzida por uma"espécie neutra.
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além de·' experiências que visam a bbtenção de constantes de velo

cidade de reações de íons com moléculas.

~ justamente esta última grandeza mencionada, a sa

ber, a constante de velocidade de uma reação, a que pode ser com

parada com valores calculados a partir de modelos teóricos. Es

ses modelos baseiam-se ~em sua maioria na interação do Ion, consi

derado como carga puntiforme, com a molécula neutra de certa po

larizabilidade e momento dipolar (modelo de polarização) ou, na

fragmentação de um complexo intermediário (modelos estatlsticos).

Os aspectos teóricos das reações entre lons e moléculas em fase

gasosa foram analisados e os modelos mencionados, discutidos, a

lém de modelos chamados "diretos" mais apropriados para compa

raçoes com resultados de experi~ncias de feixes iônicos.

A espectroscopia de ressonância ciclotrônica de Ions

foi utilizada para o estudo de reações de acilação em cetonàs,rea

çoes bastante gerais' (foi verificado que ocorrem também em ou

tros sistemas carbonIlicos) e que podem ser representadas pela

equaçao

I

I
t

l
I
I
I
I
I
I

~COR'+ + RCOR' .. RCO+ (RCOR') + R'
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A pressoes elevadas, nas quais o dímero pode sofrer colisões nao

reativas e relaxar o excesso de energia interna, o mesmo é estabi

lizado, fornecendo um pico no espectro. Cetonas de polarizabili-

dade maior têm uma afinidade maior para o grupo acila1 isto foi

concluído, quando foram observadas reações de transferência de

.. +grupos acila, corno por exemplo a transferenciade CH3CO da ceto-

na para a butanona num sistema formado pela mistura dessas duas

cetonas.

Estudos de basicidade relativa de álcoois, áCidos,é.!!,

teres e cetonas revelaram que há uma relação de proporcionalida

de entre a basicidade desses compostos e seu potencial de ioniza-

-çao. Isto havia sido mostrado anteriormente para o caso das ami-

nas, por outros pesquisadores.

° conhecimento da basicidade de álcoois, ácidos e

ésteres permitiu analisar reações de esterificação e transesteri

ficação sob o ponto de vista termoquímico. Trata-se de reações
..

entre moléculas protonadas das espécies mencionadas, que podem

ser consideradas análogas às reações catalisadas por ácidos em

solução. ° f~to de urna reação ser exotérmica não significa que

.ela ocorra. Assim, foi observadoque ácido fórmico não é esterifi

cado por metanol ou etanol nas condições reinantes numa cela de

ressonância ciclotrônica de íons, enquanto quê ácido acético o

-e. A ordem relativa de basicidades em fase gasosa foi determina-

da corno sendo HCOOH-!l( CH30H < C2HSOH < CH3COOH. .Dessa maneira os

resultados estão de acordo com um ataque nucleófilo por parte do

álcool no ácido protonado; porém, se este é menos básico que o ál

cool, ocorre a transferência de próton e não a esterificação. Re~

ções de transesterificação não foram observadas de maneira algu

ma, mas ~ma outra reação entre ésteres e álcoois. foi encontrada e

que pode ser exemplificada pela equação
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bônio mais estáveis que os primários; portanto metanol e etanol

vez

pro-

precisão,

Esta reação só se dá com álcoois capazes de produzir Ions de car

nao reagem. O produto formado pode fragmentar novamente O que

revelou que o grupo alquilaproveniente do álcool retém um exces

so de energia na sua ligação, pois na decomposição é esta a lig~

çao que rompe.

Em todos estes estudos, isto é, nos de acilação de

cetonas e de esterificação, bem corno nos estudos de basicidade,

foi sempre salie.ntada a importância de examinar essas reaçoes em

portante, ess~s tempos podem ser definidos com grande

p que torna viável a obtenção de resultados quantitativos (cons

tantes de velocidade de reação) melhores.

Finalmente foram descritas algumas modificações rea

llzadas no espectrômetro de ressonância ciclotrônica de Ions, p~

ra poder operá-lo de forma pulsada. Com isso é posslvel manter

os Ions por tempos maiores na cela (500 ms) e, o que. é mais im':"

fase gasosa, pelo fato de serem reações mais simples, uma

que se dão na ausência de solventes e portanto revelarem

priedades intrlnsecas das espécies envolvidas.
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SUMMARY

lons can be trapped for times as long as 10 ms

the combined action of magnetic and electric fields in the

of an ion cyclotrQn res~nance spectrometer. Despite the

-7 -4operating pressure (10 - 10 Torr), the ions experience many

collisions during this time, some of which may be reactive, lead

ing to product ions. The ion cyclotron resonance spectrum thus

displays a series of peaks corresponding to the,various primary,

secondary, and eventually tertiary ions; the peak heights, after

suitable mass correction, yield ion currents. The double reso

nance technique allows one to establish unambiguously the pre

cursor ions of a given product ion, by accelerating the suspected

reagent ions and examining the effect on the product ion. lona

can also be selectively ejected from the cell, These techniques,

which were described in this thesis after an outline of the

basic principIes of ion cyclotron resonance spectroscopy, allow,

one to unravel the gaseous íon chemistry ~_in any chemical system.

Rate constants of ion-molecule reactions can be

determined by ion cyclotron resonance spectroscopy. The neces

sary equations, based on the equations relating measured peak

intensities to ion currents, were derived and their limitations,

as well as those of the experimental procedures for obtaining

the input parameters for the expressions, were discussed. Rate

constants can also be calculated theoretically ano there are a

few microscopic models which treat the collision of an ion with

a polarizable neutral molecule (polarization model) or the uni

molecular fragmentation of an'intermediate complex (statistical

models). Direct models, although more suitable for comparis6n
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discussed.

mass

trans

excited

positive

homologous

. Of particular interest is the following order of

with resu1ts from beam experiments, were presented together with

the above mentioned mode1s, and their importance for the inter-

Relative proton affinities of alcohols, acids, esters,

by the fragmentation of an excited dimer ion, in a fashion analo -

neral for carbony1 compounds.

pretation of the basic aspects of ion-molecule chemistry was

RCOR'+ + RCOR' ~ RCO+(RCOR') + RI

pose a mechanism according to which the acylated ketones are formed

gous to the fragmentation of ketone parent ions in ordinary

Pressure plots of the ion currents in ketones allowed us to pro-

The ion cyclotron resonance spectrometer was used

to study an acylation r€action in ketones, which seems to be ge-

time, thus relaxing excess energy. The acyl groupcan be

spectroscopy. Steady state conditions prevail for the

dimer, which can be stabilized at pressures high enough for the

ion to collide with a neutral in a time short compared to his life

the assumption of constant hydrogen affinity within a

ferred from a ketone of lower polarizability to one of hig~er

+polarizability'; thus CH3CO is for instance transferred from ace -

tone to butanone in a mixture of these two compounds, as detected

ion spectra of mixtures of acetic acid with methanol or ethanol re

by double resonance.

and ketones were determined and the results are in agreement with

others.

series, as has been shown previously for the- case of amines by
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veale4 that this acid reacts with the aleohols yielding a proto

nated ester, in a process apparently analogous to the aeid eata

lized esterifiçation in solution. On the other hand,formie aeid

was found not to behave in this way, although the reaetions are

alI e~o~hermic. These results could be rationalized .as surning

that a nucleophilic at~ack takes place on the protonated acid

by the alcohol. If the alcohol is more basie, only proton trans

fer is observed. Transesterification reaetions were not deteeted,

but this failure was compensated by a reaction whieh alI higher

alcohols, namely those eapable of producing a secondary or ter

tiary earbonium ion, undergo with the esters. This reaetion ean

be exemplified by

+ +
(CH3)2CHOH2 + HCOOC 3H7 + HC0 2 (C3H7 ) (C 3H7 ) + H20

Although in this particular reaetion both alkyl groups seem equi

. valent, they are not so with respeet to internaI vibrational ener

gYi this was demonstrated by the deeomposition reaetions which the

ionie produets like the one in the reaetion above undergo: the

alkyl group originally in the aleohol is always eliminated.

AlI the reaetions mentioned above, narnely, acylation

of ketones, proton transfer, and esterifieation, show the impor 

tanee of ion-molecule reaetion studies in the~as phase, where

the intrinsie properties of the reaeting species can be exarnined,

free from solvation effects. This point has been repeatedly

stressed.

In a last chapter in this thesis the necessary modi

fieations of the ion eyelotron resonanee spectrometer, in order to

operate it in a pulsed mode, were described. With thiskind of

operation a bunchof ions is formed by a pulse of the electron

beam and the ions reaet for a known period of· time, after whieh

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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they 4re removed from the cell. Kinetic studies can be more

easily carried out in this way than in the conventional one.Some

preliminary results were shown.
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gerador de dente de serra dá Tektronix tipo +62. Porém,
\

o integrador da PAR trabalha com tensões m~~q~es que as

unidades da Tektronix série- 160, de modo que p primeiro

é incapaz de gatilhar estas. Por isso também é necessá

ria a redução de tensão ao gatilhar o integr~~or com o

gerador de pulsos.
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