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1. INTRODUÇ~O 1=10 PR08LEMI=I DE COM8UST~0

I=Is reações químicas responsáveis peLa combustão de

uma substância química são geraLmente extremamente compLexas

por envoLverem seqüências de reações radicaLares,

temperaturas eLevadas, turbuLência hidrodinâmica no caso do

Limite expLosivo, e gradientes acentuados de concentração

das espécies químicas ativas no processo. Estes aspectos são

de muita reLevância nas considerações práticas da combustão

onde o controLe de todos estes fatores não é sempre

possíveL, ou até desejável em alguns casos.

Processos de combustão constituem um caso bem

definido onde o detalhamento das reações elementares é de

importância fundamental na compreensão do processo e nc

aperfeiçoamento do mesmo através da otimização das

variáveis. O detalhamento destas reações envolve, em geral,

o desenvolvimento de técnicas capazes de isolar em escala de

laboratório as diversas reações individuais e posteriormente

a modelagem de processos através de cálculos de simulação.

Um caso bem sucedido desta abordagem ocorre no caso das



reações químicas na atmosfera superior, para as quais as

2

constantes de veLocidade de reações bimoLecuLares e

termoLecuLares a baixas pressões tornam possíveL a etapa de

modeLagem mais simpLes.

Por outra parte, o estudo de reações eLementares

constitui uma das áreas de maior interesse e mais antiga em

cinética química, especiaLmente aqueLas que ocorrem em fase

gasosa. O desenvoLvimento de Lasers e a sua apLicação em

química em particuLar, abrem novas possibiLidades que são

expLoradas nesta tese com o objetivo precípuo de contribuir

ao conhecimento do comportamento de substâncias simpLes

oxigenadas em ambientes simiLares ao de combustão. Este

estudo foi motivado em grande parte peLa faLta quase

absoLuta de conhecimento sobre os processos responsáveis

peLa combustão do etanoL

BrasiL como combustíveL.

apesar do seu uso extensivo no

1 .1. T~CNIC~S PULS~D~S DE L~SERS P~R~ O ESTUDO DE RE~ÇOES

ELEMENT~RES

Reações químicas promovidas através de processos

muLtifotônicos têm despertado interesse consideráveL como

método de caracterização de reações eLementares. ~ssim,

reações unimoLecuLares podem ser provocadas por excitação

1I

-j



vibracionaL eLevada, atingidas em escaLas de tempo inferior

3

aos tempos médios de coLisão, ou mesmo por excitação

eLetrônica-vibracionaL como ocorre nos processos de

ionização muLtifotônica. Reações bimoLecuLares também são

suscetíveis de estudo através da geração de radicais Livres,

átomos ou fragmentos moLecuLares reativos por dissociação

muLtifotônica, ou também por fotodissociação direta em

processos monofotônicos. Em todos os casos, a resoLução

temporaL ditada por Lasers puLsados c o n s t i tu i uma

característica muito importante e útiL na eLucidação de

processos químicos

reações radicaLares.

que ocorrem através de uma seqüência de

~ fotóLise induzida por um Laser puLsado permite a

iniciação de uma reação em uma escaLa de tempo curta

comparada com a escaLa de tempo da reação. Este fator,

aLiado ao uso de Luz monocromática de eLevada densidade de

energia fornece a formação de apenas aLgumas espécies

químicas, reduzindo o número de reações competitivas, e

proporcionando a possibi Lidade de isoLar reações

individuais. O processo fotoquímico pode ser iniciado por

Lasers que operam no uLtravioLeta<1.2), como os de excímero

de ~rF em 193 nm, de KrF em 248.5 nm ou de Nd:Y~G

quadrupLicado em 266nmj e Lasers que operam no

infravermeLho<3-6~, como o de [02 (9,6 ~m - 10,6 ~m), HF/DF

(2,84 - 4,0 ~m) e [O (5,1 - 5,6 ~m).
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~ fotólise pulsada por laser deve ser contrastada

4

com a radiólise pulsada<7.e.9> e a descarga elétrica<10>

onde o processo de formação das espécies é relativamente

longo, a seletividade é baixa e a distribuição energética

nãú mUlta bem controlada.

~ utilização de lasers para iniciar reações elementares

características de processos químicos complicados,

simplifica a questão da formação das espécies de interesse.

Entretanto, o acompanhamento destas espécies, bem como de

outras espécies transientes decorrentes das reações

iniciais, em função do tempo exige o acoplamento de técnicas

com elevado poder de resolução temporal, o que em geral

requer técnicas espectroscópicas pulsadas. O acompanhamento

temporal de espécies em estados eletrônicos excitados

constitui o princípio da técnica de quimiluminescência

dedicada a identificação de moléculas em estados

excitados<.1.1~ O progresso da reação é medido em termos da

variação da velocidade da concentração da espécie. O número

dos fótons emitidos espontaneamente, a intensidade de

fluorescência, é proporcional a concentração total da

espécie transiente. Exemplos típicos de utilização desta

técnica na caracterização de reações elementares são

destacados no acompanhamento da fração de HCl excitado

vibracionalmente a partir da reação de átomos de cloro com

sulfeto de hidrogênio<12.13) na emissão de

CHCB2E- --) X2 lf) e CHC~2~ - - ) X2 11' ) a partir da
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dissociação uLtravioLeta de CH 3 8r< u ou medidas de

5

CF2(v2=5)/CF2(v=O)<1~) em função da intensidade e fLuência

do Laser de CO 2 , com o objetivo de determinar a razão entre

as vias desses estados excitados; reações de

quimiLuminasc~~cia d~s espé~ies CH e C2 em etanoL irradiado

com mistura de 02<1~) j o monitoramento da quimiLuminescência

da espécie CH(~2A) a partir da reação de C2 H com O2 (16); da

reação de NO (1~ ) + ON 3
< 17) •

I a observação de reLaxação

eLetrônica durante a excitação muLtifotônica de OsO~<1e); o

acompanhamento da supressão de CH(~2~ ) a partir de

(CH 3 )2CO,CH8r 31 C2 H2 e CF 3 C2 H irradiados com Laser no

uLtravioLeta<19.20) em mistura com diversos gases (H 21 CO,

N2 0 etc.); ou a supressão eLetrônica e reLaxação rotacionaL

da espécie NH ( 1=1 3 n ) < 21) . Uma outra técnica bastante

sofisticada que tem sido utiLizada para estes fins é a

técnica de C~RS (Coherent I=Inti-Stokes Raman

Spectroscopy)<22.23) I embora a sensibiLidade da mesma não

seja eLevada, e possiveLmente só seja útiL em casos muito

favoráveis. ~ fLuorescência induzida por Laser(24) I LIF, têm

sido a mais utiLizada e conceituaLmente é muito simpLes, mas

pode 5er 1pLicada apenas a moLécuLas e radicais simpLes onde

o processo de fLuorescência não é rapidamente suprimido por

processos internos ou por coLisão. Na fLuorescência induzida

por Laser, utiLiza-se um segundo Laser sintonizado na

absorção da espécie de interesse que induz uma transição

eLetrônica ressonante a partir de um níveL vibracionaL

particuLar no estado fundamentaL a um níveL vibracionaL



particular em um estado eletrônico excitado. R molécula, ou

6

radical,

tempo de

função do

fluoresce com constante de tempo caracterizada pelo

vida radiativa, e esta fluorescência é medida em

tempo de atraso entre o laser gerador da fotólise

e o L~ser responsãvel peL~ ftworescênci~1 permitindo assim o

monitoramento da

espécie em estudo

do monitoramento

rovibrônicos por

evolução temporal (ou decaimento) da

em uma escala de tempo apropriada. O uso

da evolução temporal de estados

LIF é relativamente grande. O interesse

inicial em elucidar o mecanismo de decomposição da molécula

de cianeto de vinila, por dissociação multifotônica,

permitiu a caracterização das espécies 1C 2 e 3C2<2~) e

CN(X2 E+)<26) por LIF. Por outro lado, estudos de relaxação

vibracional em 1C2 (v=1) e 3C 2 (v=1) pela fotólise com laser

RrF em C2 H2 e CF 3 CH 2 CF 3 <27.2S) i a supressão eletrônica de

OH(R2E"',v'=0)<29) i reações de OH + CH 3 SH a partir da

fotólise pulsada de H2 02 (30) j a dependência da reação(31) OH

+ C2 H2 com a pressão e a temperatura acima de 800 K em

mistura com SF6 , N2 e H2 02 , e de CH com CH 3 F, CH 2 F2 e

CHF 3 (32) i a emissão de HCO gerado na fotólise de CH 3 CHO(33)

são igualmente destacados. Experi~~ntos provendo a

rotacional, vibracional edistribuição nascente de energia

translacional de radicais CF 2 e CFCl resultantes da

dissociação unimolecular infravermelho de moléculas

poliatômicas<34-36) e de CN(B2E"'-X2E"') na fotólise de

HC 2 CN(37) e C2 na dissociação de C2 H2 <3S.39) j e a dinâmica

da reação de H + O2 --) OH + O a partir de átomos de H



originados pela fotólise de HI, HCL, HBr e H:;! 5 e

7

acompanhamento da emissão de OH(40) são uma amostra de outra

utilização da técnica de LIF no desenvolvimento de alguns

processos elementares. Em princípio I outras técnicas também

podem ser utilizdoas e algumas deLa!; dté de maneira mais

extensa como é o caso da espectroscopia de absorção

transiente(41), para a qual torna-se necessário apenas um

sistema convencional de espectroscopia de absorção acoplado

a um sistema gatilhado de detecção que permita diferenciar a

absorção transiente do nível normal de operação da lâmpada.

~ cinética de reação do radical NH:;! com O:;! e 03 a partir da

fotólise de NH 3 <4:;!) é um destaque da espectroscopia de

absorção ressonante a laser. ~ espectroscopia

optogalvânica<43> I LOG , é uma técnica alternativa na

caracterização de espécies atômicas ou moleculares geradas

em descarga elétrica em sistemas gasosos a baixas pressões.

O sinal optogalvânico é originado a partir da variação da

impedância da descarga em resposta a absorção da radiação do

laser. ~ variação da impedância é monitorada como uma

variação da voltagem ao longo do tubo de descarga. ~ técnica

espectroscópica de ressonância magnética a laser'~4> I LMR,

associa a ressonância de uma freqüência fixa do laser aos

diferentes componentes do efeito Zeemann durante a

sintonização do campo magnético B. Portanto , a sensibilidade

desta técnica intracavidade é obtida pela modulação do campo

magnético. Esta técnica é ilustrada na detecção da espécie

OH (X 2 lf) através da irradiação da mistura gasosa de

'~I

i1
i
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SF6-H20<4~) com um laser pulsado de [0 2 ; e aplicações de

fluorescência e absorção ressonante(46) na investigação da

cinética de reações de O + HO K e N + HO K • Técnicas de

espectroscopia de massa, embora de preço proibitivo, e em

particular o

multifotênica

interessantes.

acoplamento de técnicas

pulsadas oferecem outras

ae ionização

possibilidades

1 .2. OBJETIVOS DEST~ TESE

Esta tese está relacionada com a linha de pesquisa

desenvolvida em anos recentes em nossos laboratórios. ~s

reações provocadas por excitação multifotênica com laser de

[0 2 pulsado têm sido estudadas detalhadamente para o

[2HsOH(47) e o ([2HS)20<4S). Em ambos os casos, os produtos

finais encontrados após irradiação, conforme determinação

cromatográfica em fase gasosa, variam acentuadamente na sua

proporção relativa no intervalo de pressão estudado ( 0.1 a

20 mm de Hg lo Destacam-se, ainda, que ~a reação iniciada

por laser com estes reagentes na presença de O2 ocorre um

processo de combustão incompleta. Tal processo e o fato de

que em estudo realizado com [H 3 0H, foram constatadas a

formação das espécies [2' [H e OH em estado eletrênico

excitado em decorrência da fragmentação molecular induzida

pelo laser de [02 , motivou a idéia de se acompanhar a



evolução destas espécies no tempo por meio da espectroscopia

de emissão na tentativa de elucidar o processo de combustão

desses reagentes orgânicos.

O objetivo do trabalho foi o de detalhar, do ponto

de vista químico e cinético, as ~eações das espécies

9

transientes formadas a partir de substâncias orgânicas

contendo C/H/O por irradiação com um laser de CO 2 em

atmosferas típicas de combustão. Este objetivo está ligado a

idéia de se tentar estabelecer algumas das reações

elementares mais importantes na combustão de álcoois. ~

importante destacar que este estudo constitui apenas uma

contribuição ao contexto das reações de combustão de álcoois

e compostos semelhantes, uma vez que são mecanismos

complexos como já foi demonstrado para o estudo do CH 3 0H,

onde 84 reações foram consideradas relevantes para a

descrição total do sistema(49) I e mais de 30 reações

elementares importantes para o estudo de chama de CH 4 (50) •

o desenvolvimento deste estudo é delineado nas

secções posteriores com a aparelhagem usada e os

experimentos realizados (Cap. 2). Os precursores irrddiados

destas substâncias são

com o laser de CO 2 e as respectivas bandas de absorção

relatados na parte de resultados e

discussão (Cap. 3). ~ eficiência na formação das espécies

transientes e a atribuição das emissões estão detalhadas em

uma secção inicial (3.1.) seguidas do modelo cinético (3.2.)

utilizado, da relação matemática correspondente (3.2.1.) e



uma breve comparação dos vaLores obtidos da Literatura

10

(3.3.). Por fim, várias sub secções abordam o comportamento

das espécies transientes originadas dos precursores em

mistura com ar, oxigênio (3.4.), intensidade dos sinais de

quimiLuminescência (3.5.) e tempo iniciaL de fGrlilação das

espécies (3.6.), reações com gases inertes (3.7.) e outros

substratos reativos (3.8.,3.8.1. e 3.9.), na tentativa de

eLucidar e caracterizar as possíveis reações eLementares

destas espécies. Posteriormente, a partir do cáLcuLo teórico

RRKM, são detaLhadas as prováveis vias de contribuição para

a formação das espécies transientes baseado na amostra de

etanoL (Cap. 4). Este estudo insere o tratamento da energia

média das moLécuLas reagentes e o cáLcuLo da constante de

veLocidade de reação para as vias destacadas.
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manuseio em fLuxo ou de maneira estática. ~ Linha de vácuo é

sensor tipo caLorímetro de disco (termopar). ~ quantidade de

energia por puLso em todos os experimentos foi de 0,6 J.

de vácuo são usadas para a conexão de ciLindros de gases

(0 2 , gás inerte, etc ... ) para os estudos de misturas das

18

puLso

reaLizados

sistema nos

permitindo o

foram

gases,

Outras entradas na Linha

trabaLho

e outros

pressão em todo o

em fase de vapor são introduzidas

deste

a

aLto vácuo na ceLa, ao mesmo tempo em

a quantidade de energia porque

amostra foi medida com um medidor de potência,

estudos

precursoras

uma bomba mecânica rotativa e uma bomba de

da [oherent Radiation, PaLo ~Lto, [~, US~, com

Linha de

~s substâncias

Os

acompanhada

enquanto

respectivos medidores de pressão.

através da

mantida por

substâncias

que é

incidente na

modeLo 210,

US~,

utiLizando-se como fonte de excitação o Laser de [0 2 - que

emite radiação cujo comprimento de onda se situa na região

espectraL do infravermeLho -, TE~, (Tachisto Inc., Needham,

M~, US~, modeLo Tac 11 2156, cujo meio ativo é uma mistura

gasosa constituída por [0 2 , N2 e He) operando na Linha P(20)

da banda 00 0 1-020 0 em 1046,8 cm- 1 • ~ Linha de emissão do

Laser, foi determinada com um analisador de espectro de [021

modeLo 16 ~, da OpticaL Engineering, Inc., Santa Rosa, [~,

2. ~RR~NJO EXPERIMENT~L



apresentando 34 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, sendo

convergentes de TeCd ou SeZn de distância focaL de 25,4 cm

estabiLizada a pressão da amostra irradia-se com o Laser que

19

vez

I nc. ,

Lentes

Uma

Laser no centro da

100,0 Torr.

MKS Instruments,

a

Para este sistema,

da

a este sistema um manômetro de

0,0de

da Jobin-Yvon tipo E, não apresentou

~ reLativa distância a partir da

reação, própria para este tipo de

Latão (construída na oficina do IQ-USP)

8aratron,

US~,

é de

para focaLizar o feixe do

NJ,

janeLas de NaCL, dispostas perpendicuLarmente ao

tendo-se acopLado

de quimiLuminescência.

monocromador,

fotóLise, acompanhando o registro das emissões no

resuLtados favoráveis.

uso do

~ ceLa de

do sinaL

Dois esquemas experimentais foram impLantados para

a anáLise dos sinais de quimiLuminescência. No primeiro, o

fenda de entrada do monocromador ajustada à ceLa de reação

são usadas

dotada de

induz a

ceLa de reaç~o.

osciLoscópio.

experimento

eixo ciLíndrico, para a irradiação da amostra com o Laser de

CO 2 . Outra janeLa, de quartzo, situada no centro da ceLa de

reação permite através de uma foto muLtipLicadora adaptada à

janeLa, sem nenhum arranjo óptico de focaLização, a coLeta

difusão,

capacitância MKS

8eLLeviLLe,

8urLington, M~, US~, empregado no intervaLo de 10- 3 até 10,0

Torr, e um manômetro tipo 8ourdon, da WaLLace e Tiernan,



e da fenda de saída para a fotomuLtipLicadora, acarretou uma

uma janela de quartzo situada na região focaL em um ângulo

de 90° em relação ao feixe do Laser de CO 2 . Entre a abertura

óptico constituído de lentes de quartzo de focalização foi

adaptado ao sistema, mas sem apresentar algum resuLtado

significativo. No segundo, atualmente ainda em uso, o sinaL

20

é

de

sera

pulso

através

Um arranjo

C31034 ~/02,

temporaL do

foi determinado

RC~

O esquema experimental

tipo de experimento

de Luminescência.

(observado a partir do primeiro pulso

por uma fotomultiplicadora através de

e 633 nm.

do sinaL

fotomultiplicadora,

acordo com o

~

de luz da fotomuLtiplicadora e a janela de

interpostos os filtros de banda de passagem

é captado

apresentado na Figura 1.

Com relação ao perfiL

infravermelho do laser de CO 2 , este

de um detector Ge:~u(HS), 4748, modelo 4074 seriaL 3348, de

Santa Barbara Research Center, GoLeta, CaLifórnia, US~. O

vaLor típico do pulso do laser de CO 2 é de SO ns à meia

altura (FWHM), com um pico contendo cerca de 6S\ da energia

realizado.

de quimiluminescência

do laser)

perda consideráveL

de entrada

quartzo são

estreita de

resposta espectral de 200 a 930 nm é alimentada por uma

fonte de alta tensão 6S16~ DC, HP, ( 0-3000 V e 0-6 M~), e

ajustada perpendicularmente à cela de reação. Os filtros 

da Oriel - de interferência de banda estreita (30 nm), são

caracterizados pela banda centrada em S08 nm (C 2 ), 433 nm

(CH), 309 nm (OH)



iniciaL de formação das espécies transientes, cujo esquema

está deLineado na Figura 2.

usado para oe uma cauda de 1 ~s.

arranjo experimentaL

o mesmo detector foi

na determinação do vaLor do tempo

21

Por sua vez, as emissões captadas peLa

fotomuLtipLicadora são registradas no osciLoscópio tendo-se

acopLado no canaL de entrada do mesmo um resistor de carga

(340 e 750 ohms) para o ajuste do sinaL' a. ser anaLisado. TaL

circuito instrumentaL (a fotomuLtipLicadora, os cabos

coaxiais, o resistor de carga e a entrada do osciLoscópio)

representa um circuito equivaLente R[(1) de cerca de 130 ns.

Quanto ao disparo do sistema cle detecção, este foi

(ocasionando um atraso de cerca de 9 ns, para um cabo de 2 m

de comprimento) . ~ evoLução temporaL das emissões foi

registrada nos osciLoscópios 468 (digitaL com memória, 100

MHz) e 585~, da Tektronix Inc., PortLand, Oregon, US~, com

com uma câmera tipo PoLaroid, modeLo [-12' da Tektronix,
I

ajustada à teLa do osciLoscópio. ~ sobreposição da curva

obtida peLa simuLação (a ser discutido no modeLo cinético)

com a curva experimentaL, permitiu avaLiar-se os vaLores das

constantes cinéticas das espécies emissivas.

obtido por meio de fotos tiradas

em uso

registroo

do osciLoscópio

do Laser de [0 2 conectado

externo

síncrona

resistores de carga.a

saída

trigger

acopLadas

definitivo dds curvas foi

entradas

determinado peLa

à entrada do



medida. Este laser (corante) é atrasado no tempo em

relação ao laser que induz a fotólise, permitindo o

mOGitoramento da evoluçãv temporal (o decaimento) da espécie

em estudo em uma escala de tempo após a dissociação do

precursor. O arranjo experimental, Figura 3, segue o

descrito anteriormente com algumas modificações no sistema

cromatografia em fase gasosa foi realizada num cromatógrafo

de gás CG-20D, com detector de condutividade térmica, da

Instrumentos Científicos CG Ltda., São Paulo, SP, Brasil.

que alimenta simultaneamente dois integradores

22

Em

por

estado

com a

radical,

no

LIF.

vibracional

tentativa do

produtos

Inc. Portland,

e CH,

a

C2

dos

tese,

particular

um nívela

desta

e dosagem

excitado. ~ molécula ou

vibracional

O sistema eletrônico consiste de um

Tipo 162 da Tektronix,

inicial

destacado, principalmente por ter sido a

metaestável)

espécies transientes,

ao estado inferior, e esta fluorescência é

um nível

identificação

(ou

pulso (

laser induz uma transição eletrônica ressonante a

Deve ser

projeto

~

de

EXPERIMENTOS COM ~ T~CNIC~ DE LIF

gerador de

Oregon,US~

técnica de fluorescência induzida por laser,

eletrônico empregado.

partir

resumo, o

particular em um estado

então, fluoresce

base do

monitoramento das

fundamental

2.1.



caminho óptico de 34 cm de comprimento e 2 cm de largura

para o feixe do Laser que induz a fotóLise, seLada por duas

janeLas de NaCL. PerpendicuLarmente, e passando pelo centro

da cela, um outro eixo óptico referente ao feixe do Laser de

gerador e gatilha o laser de N2 (PR~, Ontário, Canada,

modelo LN 103, 377 nm) acoplado ao laser de corante ( PR~,

modelo LN 102) que apresenta um atraso de 60 ~s a partir do

gatiLhamento e da emissão de Luz do mesmo em relação ao

Laser que induz a fotóLise. O segundo boxcar ( P~R, modeLo

CW1, ajustado para uma base de tempo de 0,1 mseg ) envia um

sinaL a um segundo gerador de pulso (Tipo 163 da Tektronix),

o quaL gatiLha o Laser de CO 2 ( que induz a fotóLise e

apresenta um atraso de apenas 3 ~s do gatiLhamento à emissão

de Luz ) e o osciLoscópio onde são registradas as curvas de

emissão. Portanto, com este arranjo eLetrônico ambos os

Lasers são disparados simuLtaneamente ou sincronizados de

lasers. O primeiro boxcar (P~R modelo 160, Princeton, N.

J.), ajustado para uma base de tempo de 50 ~S, com um ajuste

fino que permite a escolha do intervalo de tempo: cerca de

500 ns, (em que se ueseJa obter a radiação proveniente do

laser de corante após a formação da curva de emissão da

23

apresenta um

recebe o pulso do

IQ-U5P,

tempo de gatilhamento dos

laser de corante é disparado com um atraso

regulam a base de

transiente em estudo. ~ cela de reação, em forma

nanosegundos, de modo a permitir o monitoramento

construída na oficina do

taL forma que o

de cruz,

da espécie

de aLguns

boxcars que

espécie transiente obtida na fotólise)



com uma amostra conhecida, a acriLonitriLa(2) - uma das mais

"baffLes" (com uma abertura de cerca de 0,5 cm de diâmetro)

fotomuLtipLicadora seguindo o arranjo destacado no processo

de quimiLuminescência.

24

a

ao

possíveL

chegue

acopLada

de quartzo

de quartzo,

foi

do sistema Swan

janeLas

refLetida

janeLa,

e contém internamente

não nos

reação é

(O, O)

observar a fLuorescência

duas

~ uma

também,

a banda

Por outro Lado, testando o sistema

reaLizado com a moLécuLa de N0 21

reação.

a forma em cruz. Este eixo de 30 cm de

Luz eventuaLmente

seLado com

de (2

IniciaLmente, procuramos

induzida da espécie (2'

detectar nenhuma fLuorescência. O mesmo resuLtado foi obtido

com a tentativa de diagnóstico do radicaL (H excitando a

banda (0,0) do sistema ~26-X2rr em 430 nm e tentando observar

a fLuorescência da banda vibrônica em 426 nm e em 435 nm.

eficientes fontes

Somente em um estudo

da espécie (2 excitando

LocaLizada no centro da ceLa de

que impedem que a

dispostas em um ânguLo de 8rewster,

centro da ceLa de

d 3 n g -a 3 ny em 516 nm e monitorando a fLuorescência na banda

(0,1) da transição que ocorre em 563 nm. ~ amostra irradiada

com o Laser de (0 2 foi a moLécuLa de etanoL (2 Torr). Em

várias tentativas, variando a pressão da amostra, desLocando

o feixe do Laser de corante com reLação ao ponto focaL ou

variando o tempo de disparo do Laser de corante em reLação

ao Laser de (0 2 não foi detectada nenhuma fLuorescência

corante compLementa

comprimento está



a faixa de distribuição da energia (potência) do Laser passa

a ser reLativamente grande o que compromete a

fLuorescência da mesma, o que nos permitiu concLuir já que a

espectro visíveL, e que são reLativamente Largas,

25

a

de

na

faciLmente

absorção

intervaLo

é

de

um

diagnosticada

c o '" an t. li!

exista

foi

de

que

bandas agudas

d.:l Laser

Literatura<3> ,

caso, mesmo

onda reLativamente Largo (de aLguns ns) para

vaLor fixo de comprimento de onda. Portanto,

N0 2 compreende

na

Luz proveniente

absorvida neste

região do

que a

comprimento de

um determinado

moLécuLa de

divuLgado

monocromaticidade e consequentemente o "casamento" entre a

Linha de excitação do Laser de corante e a Linha de absorção

da espécie transiente (que é bem definida). ~ importante

frisar que este projeto foi subvencionado peLo MIC

inviabiLizou a obtenção de equipamentos de meLhor eficiência

para este estudo. O próprio sistema de varredura do tempo de

Indústria e Comércio) estando restrito a uma

um gerador de atraso digitaL, aLém do tempo

circuito do Laser após ser gatiLhado por um

que

peLa

o

precário

instrumentaL,

bastanteé

parte

Lasers2

referente à

osentre

inexistência de

atraso

de resposta do

puLso externo.

determinada verba

(Ministério da
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terciária de compostos de uma mesma função orgânica e em

compostos reLativamente grandes como o éter dietíLico.

decaimento de primeira ordem (ou pseudo-primeira ordem), k2 ,

peLo método de ajuste de curva (simuLação reaLizada com um

programa em um microcomputador~.

~ abs~~ção muLtifotônica dos áLcoois e do éter

dietíLico é devida a uma Larga banda de absorção destas
f

substâncias(1-~) na região espectraL do infravermeLho de 9,6

30

e

de

das

secundária

e de uma constantek:1 ,

série primária,

envoLvendo os modos fundamentais de

se verificar o comportamento

( CH, C2, OH), foi desenvoLvida, no

numa

intere5se de

transientes

~ escoLha dessas substâncias precursoras abrangeu,

~m emitida peLo Laser,

~ atribuição e a observação do comportamento das

estiramento assimétrico C-O e baLanço CH 3 para os áLcoois e

deformação (rock) do grupo metiLa CH 3 -C, com aLguma

participação de baLanço do metiLeno, C-CH 2 -O e estiramento

também, o

espécies

processo de dissociação muLtifotônica do metanoL, etanoL,

n-propanoL, i-propanoL, n-butanoL, i-butanoL, t-butanoL,

á Lc o o L i s o p r o p í Li c o e é t'e r d i e t í Li c o . Qu an t i t a t i v ame n te, a

evoLução temporaL destas espécies. foi anaLisada em termos de

uma constante de formação,

e~pé~ies inlermediárias

3. RESULT~DOS E DISCUSS~O



Deve ser destacado, que a eLucidação da natureza do processo

precursores irradiados neste estudo.

artigos de revisão <6-14) a este respeito.
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que

dos

deste

e

diversos

consideráveL

objetivo

contém os dados

moLecuLares

uma

encontrar

famiLiarizado

que permite o bombeamento

existe

pode

vibrações

pouco

constitui

e

página seguinte,

assunto

Linhas de emissão do Laser de CO 2 •

Contudo,

bandas, o

o Leitor

1, na

frequências

por diversas

às

aprofundar no

I=l TabeLa

éter dietíLico.

trabaLho. Entretanto

da amostra

interpenetração dessas

deseje se

c-c do

referentes

de absorção muLl .. fotôliico não
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1034

1074

1033

1089

1062

1077

1043

1153

Freqüência em cm- 1

CH 3

l=itribuiç.ã.:l

apresentam bandas vibracionais

entre

1000 a 1100 cm- 1 , cor respondendo

a uma mistura entre estiramento

c-c, estiramento C-O (1000 cm- 1 )

baLanço

estiramento C-O

baLanço CH 3

baLanço CH 3

est. assimétrico C-O

e rock CH 3

estiramento C-C
acopLado

a
oaLanço CH 3

est. simétrico C-O-C

(gás)

(vapor)

!=lítiO S t r a

T~8EL~ 1. FREQüENCI~S VI8R~CION~IS DE ~8S0RÇ~0 D~S ~MOSTR~S

PRECURSOR~S

MetanoL1

EtanoL2

~ter DietíLico~ (vapor)

n-PropanoL3

i-PropanoL

n-8utanoL3

i-8utanoL4 e

t-8utanoL4



Quanto à eficiência das amostras como precursoras

radicaL C2 (16.17). Estas emissões foram observadas também em

nm para a quaL não temos ainda uma atribuição correta.
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das

substâncias

em trabaLhose

intensidade

das

a

(16-22>

do sistema 5wan para o

também uma emissão em 633

- a3 rr ...

dissociação

t-butanoL que

a

Foi observado

a pressão iniciaL do precursor, no intervaLo

transientes, verificou-se, por exempLo, para a

durante

transição d 3 rr ..

a emissão observada com o fiLtro em 508 nm é

508 e 633 nm. R emissão em 308 nm é atribuída a

i-propanoL e

excitação muLtifotônica

Laser de [0 2 • Observou-se emissões centradas em

Rs emissões foram observadas concomitantemente aos

Os experimentos para a identificação das espécies

EFICIENCIR NR FORMRÇ~O DR5 E5P~CIE5 TRRN5IENTE5 E R

RTRIBUIÇ~O DR5 EMI550E5

amostra de

atribuída a

emissões era reLativamente fraca (resuLtando apenas um rL:do

das espécies

simiLares (23-32)

até 10 Torr . R intensidade da emissão da espécie transiente

estudos de

puLsos do

transição R2[+ - X2 rr do radicaL OH (1~). R banda em 433,5 nm

é reconhecida como sendo da transição R 26 - X2 rr do radicaL

transientes

precursoras foram reaLizados variando-se a pressão desde 0,5

CH(1~.16) e

é proporcionaL

estabeLecido.

308, 433,5,

3.1.



importante frisar que estes resuLtados são surpreendentes já

contínuo, ou se esta observação esta Ligada a um probLema de

energias de excitação devido ao maior número de vibrações de

34

t:

a

como

torna

natureza

Laser.

a baixas

se

o quase-

determina

de

se verificar

favorecida peLa

que

atinge

reLativamente mais

se j a

fator

sistema, de acordo com as

apurado de

informação é importante para se

espécies que

absorção muLtifotônica e

fóton,

Esta observação

à

a dissociação

Um modo

de estados esperada ~esmo

de dissociação, ou através de medidas de

induzida na cauda do puLso do

número de

para um

a quaLquer pressão do

ramificados

anaLisar se ocorre um processoa se

seLetivo com respeito

baixas freqüências.

áLcoois

eficiência destes precursores, seria o de reaLizar um estudo

variando o comprimento de onda de radiação do Laser, de modo

natureza química

Larga nos áLcoois superiores com apreciáveL interpenetração

das bandas vibracionais, e peLa expectativa de que nos

eLevada densidade

que a própria banda de absorção destes áLcoois

de absorção

essenciaLmente o

produtos primários

estabeLecer se o probLema esta reLacionado com o coeficiente

cromatografia de gás. Esta

de fundo)

quaLitativa é interessante e surpreendente embora a sua

interpretação não seja óbvia peLa ausência de outros dados

auxiLiares reLevantes. Por exempLo, nenhuma tentativâ foi

reaLizada para medir o rendimento gLobaL por puLso do Laser

na decomposição induzida por excitação muLtifotônica para

cada áLcooL através do monitoramento em tempo reaL dos

condições experimentais.



moLecuLa de etiLeno - a quaL não apresenta reação(33) quando

é favorecida (caso não participe de um rápido reLaxamento ou

processo reativo).

efeito da interpenetração de bandas (ou mesmo uma anáLise do

rendimento dos produtos finais oriundos da decomposição). Em

assim sendo, ficaria caracterizada a importância da Ligação

C-O nos áLcoois primários, secundários ou terciários, onde a
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a

do

destas

espécies

em parte o

verificar

transientes em

eficiência

favorecido em

estas

formação

a

espécies C2 e CH. ~

de

de um mecanismo s~nQuLar

reação é

vias

das espécies

das

formação das

foi verificada

tornou-se importante

OH, em detrimento dos radicais C~ e

parciaL deste áLcooL corresponder à

que originaria

P(ZO) a 9.6 ~mi mas sim em 10.6 ~m e

uma

primário de

desprezando-se, portanto,

a possibiLidade

como precursor

a Linha

espécies transientes nos precursores primários

possíveL não

da espécie

à estrutura

rendimento -

Neste co'ntexto,

hipótese da

irradiada com

com baixo

de formação

CH. Devido

áLcooL aLíLico

estudo, aventando

estudo? ~Lgum canaL

detrimento de outro

transientes?

Por outro Lado, uma outra questão pode ser

aventada: caso o processo de absorção muLtifotônica seja

eficiente, quaL seria o comportamento durante a distribuição

de energia a todos modos normais de vibração da moLécuLa em

formação das

conseqüência favorecer

espécies transientes,



molécula, descartando um processo de dissociação seletivo.

relacionada à ligação [-O e consequente ruptura

favorecer, somente, a geração da espécie OH. Porém,

- em parte - um possível mecanismo de

36

de

um

de

uma

das

serão

de

'landa

poderia

durante

fim

espécies

a

pela

as

sugerir

decorrer

a

aventadas

no

laser

todas

determinação

"seqüestradores"

levam

do

recombinação de radicais

esclarecendo o possível

lado,

na

de

destes estudos

nos

sugestões

modos normais de vibração da

das

verificadas

presença

auxiliar

rápido de

proveniente

a

pode

energia aos

foram

nestes sistemas,

aLgumas

considerações

fim,

de prosseguimento

questão. Por outro

energia

livres

da

Estas

secções

Por

experimento

absorção

redistribuição de

o

radicais

livres envolvidos

mencionadas, provando

impedimento da emissão.

mecanismo relativamente

também analisadas.

próximas

possíveL área

elucidar esta
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constante de decaimento, isto é, 1/k 2 , o vaLor da vida média

função do tempo nos permite sugerir a necessidade de se

considerar simuLtaneamente o processo de formação e

do

por

Medidas

espécies

dinâmica

comparativos,

a um produto

portanto deve

das

da

identificados

compLicado.

termos

as curvas de emissão em

cLara

reativo)

Em

mais

ser atribuido

e

decaimento. Em grande parte,

fragmentos

muLtifotônica, e

pode

um modeLo cinético simpLes para os

e de

dos

interpretação

observado para

secção anterior a eficiência na formação

emissão

(radiativo

uma

partir de

formação

Nenhum

espécie transiente.

decomposição

será dada ênfase ao comportamento do inverso da

Vimos na

o formato

permite

o MODELO CIN~TICO

transientes.

primário da

envoLver um processo sequenciaL

realizadas para medir a demora no aparecimento do Limiar de

emissão de CH, C2 e OH excitados eLetronicamente reveLam que

existe um periodo de "indução" de 60 a 75 ns após o disparo

espectroscopia de

radiativa da

isto

desaparecimento

nesta tese,

determinada a

processos de

comportamento destas espécies transientes.

das espécies CH, C2 e OH dos diversos precursores irradiados

com a radiação proveniente do laser de CO 2 •

Quantitativamente a evolução temporal destas espécies foi

3.2.



mesmo com baixa intensidade. Esta cauda atua essenciaLmente

exempLo típico deste processo é

durante a irradiação com a cauda do puLso do Laser, de tempo

38

em

dos

com

viáveL

quase-

diversos

espécies

processo

C2 .. + H:;.!

expLicado

processos

torna

de

este

coLisões

de combustão

para os

atingir o

se

energia apreciáveL

muLtifotênica

conforme

por

nhv
H:;!CC: -----)

Contudo,

subseqüente de

seqüência

H2 CC: + Hz

apreciáveL para os diversos

processos

absorção

uma

os processos

um mecanismo semeLhante para os

ou de aLgum outro substrato. Um

densidade de

por

de

nhv
- - - - )

e moduLados

a formação

orgânicas.

aquecimento intenso

e para

identificado mas,

dissociação permitindo

em assumir

sem distinção

C2 H4

foi

induzidos

seqüência

H2 0 + C:;!H ...

mesmos e

gás precursor

corresponder a

sucessivos,

substâncias

não

o mecanismo exato da formação das três espécies de

de CO 2

processo de

portanto contendo

Esta

nhv
- - - - )

acima, deve

interesse

Longo e

diversos precursores

o modeLo mais aceitáveL para o aparecimento destas

aLtamente en~rgéticas<20.34.3:S)

chamas de

intermediários da

como um

contínuo dos

moLécuLas do

C2 H:sOH

unimoLecuLares

e=~é~ies consiste

do Laser

fragmentos

fragmentos.



necessidade de cruzamento de superfície de energia potenciaL

"quentes" com energia transLacionaL eLevada para dar origem

aos fragmentos em estados eLetrônicos excitados. Nestes

Em função destas considerações, decidiu-se modeLar

a etapa de formação das espécies transientes como uma reação

de primeira ordem a partir de um dos fragmentos obtidos por

39

de

do

da

peLa

e

átomos

puLso

capacidade

substâncias

a

radiação

interpretação

Longo do

da

outras

desfavorecidas

a

necessidade de

aumenta

e de

parte

f a v o r'e c em

em estado eLetrônico excitado. Os

impLicaria na

não

outra

também podem ser

por

favorece a formação de espécies transientes

um produto

já que

amostra tornando mais eficiente o processo de

efeito da pressão do precursor é compLicado já

obtidos

substância precursora

reações

de O. Contudo, os requisitos energéticos se tornam

que,

um LaJo

resultados

processos bimoLecuLares.

para produzir

a átomos

mais críticos

casos l as

~ possibiLidade de que C21 CH e OH eLetronicamente

excitados sejam formados a partir de processos bimoLecuLares

deve também ser considerada especiaLmente no caso das

misturas com 021 onde átomos de H podem reagir rapidamente

para formar OH, ou onde fragmentos como CH 3 podem dar origem

desativação coLisionaL.

caLorífica da

pressão da

presentes. O

enquanto

que oe

depende da distribuição de energia ao

Laser de CO 2 , do grau de focaLização



O processo de decaimento da emissão é em princípio

fase gasosa pode ser modeLada de maneira adequada através de

40

os

um

média

como

vida

excitada em

indução

dissociação

Este modeLo

informações de

(1)

da

de

por

possíveis(36) .(Ver

ou

tempo

E*

são

usando etanoL

desativação ou de reação

uma espécie

contém as

fragmentos.

um

~ cinética associada a vida

determinaç~o

primária,

~

após

mesmos

áLcoois, e

----------)

que

anaLisado C!

dos

p

bimoLecuLares de

fenomenoLógica de

espécies emissivas podem ser caracterizados

produtos primários

nosso trabaLho.

espécies emissivas observadas nesta tese não

dominantes.

caso dos

de ser

de primeira ordem, ou de pseudo-primeira-ordem,

muLtifotônica

originar

assumira

C2 H4 + H2 0

CH 3 + CH 2 0H

C2 H:sOH + nhv - - - ) C2 H:os + OH

CH 3 CHO + H2

CH 3 CHOH + H

são

se

química

um processo

mais simpLes

média radiativa

quando processos

interesse para

por uma cinética do tipo

precursores das

Obviamente, as

também Capo 4),

devem

equivaLe

posterior. No

exemplo, vários

dissociação



incLui a rigor o processo de supressão e o processo reativo.

espécies são produzidas, da vizinhança na quaL a experiência

Para uma determinada experiência, onde (M) »(E*)/

esta expressão se reduz a
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as

de

é

num

que

da

das

termo

puLsada

como

tempo

caso

caso

radiativa.

o

ocorre

no

no

segundo

não

de Luz

dependência

com

( 2 )

maneira

triviaL já que esta

a

da vida radiativa do

da

excitação

áLcooL,

(E*)

processos químicos

importante

a

uma fonte

do

puro. Este

e magnéticos) e a infLuência

de reLaxação

o vaLor

uma tarefa

onde

ativadas/

excitada

é muito

constante de decaimento radiativa e

ausência de

do que

não é

Ln (E*)o - [ k r _ d + k.~p (M) Jt,

não

sistema

de supressão

no composto

=

e na

espécies

espécie

nos processos

fortemente dependente

representado por

um

fator

é menor

da

(campos eLétricos

as

representa a

(E*) = (E*)o exp(-kt)

com k = kr _d + ks~p CM).

a constante

úLtimo

radiativa intrínseca

determinação é

é reaLizada

moLécuLas diatômicas onde a densidade de estados é baixa.

destes fatàres

Ln (E*)

Para

processo ideaL

regeneram

Este

estado excitado,

cuja Largura

concentração

simpLesmente

onde k
r

_
d

emissões observadas

k.~p



outros substratos, tais como gases inertes, hidrocarbonetos,

referente ao decaimento pode ser aproveitado para determinar

um vaLor efetivo da vida média radiativa da espécie emissiva

para cada condição experimentaL.

orgânicos, por exempLo na presença de oxigênio(38).
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de

neste

anáLise

(5)CE*)

sistemas

da curva

expressão

as diversas

da

em

na

a partir d~ um

k. OMIk

na presença

presentes

caso

do trecho

no

ser tratada de maneira

adicionaL

intrínseca e

úLtima comum

CM) CE*)

ser- cbtidas

de emissão

versus t

mas fazendo uso do gráfico de

CM), ou de (5). Neste caso, as

termo

utiLizado

k. up

representam a soma das constantes

C3) ,

representa a ::iOrnd das contribuições

um

ao

Ln CE*)

decaimento pode

das curvas

CE*)

condições experimentais

pressão de

média radiativa

e k. o ", ..

supressão, esta

veLocidade podem

anáLogo

5tern-VoLmer(37)

incorporar

- k"''' d

e de

curva de

~ vida

gráfico de

~ anáLise

Para as

constante k.. o ", ..

deve

de reação

k' em função da

constantes k. up

cinética de

constantes de

pl'ocedimento

~ssim, o

anáLoga a expressão (2)

dCE*)/dt = - k'CE*)

onde k' = k..... d + k. up CM) + k. o ", .. (5).

estudo, a

de supressão e de reação química.

dCE*)/dt =

e t c. I

onde a



~ cinética do precursor P é possiv~Lmente mais

todas as constantes de primeira-ordem ou de pseudo-primeira-

em princípio para esta espécie, entre eLas a formação dos

43

t~;,hc:'Lhú

E

eLetrônico superior e E é

k:;!
-----)E*

k:;! [E J.

onde K = E k j O representa o somatório de

k 1

- - - - - )P

ou a espécie no estado fundamentaL. ~ formação e

d[EJ Idt =

~ REL~Ç~O M~TEM~TIC~ CORRESPONDENTE ~ CURV~ DE

EMISS~O

d[E*J Idt = k1 [PJ - k:;! [EJ

a evoLução de P em função do tempo pode ser representada por

e E é formado peLo decaimento de primeira-ordem de E*, assim

compLicada já que em geraL vários canais de reação existem

P = Po exp(-KU,

fragmentos CH, C2 e OH no estado eLetrônico excitado. ~ssim,

decaimento das espécie emissiva, obedece a seguinte reLação:

Tipicamente, o proceSSG descrito nest~

segue o seguinte esquema geraL,

3.2.1.

o produto,

onde, P é a espécie precursora discutida na secção anterior,

E* é a espécie excitada num níveL



onde k 1 , k2 , e [r:lJ o devem ser determinados e t é dado em ~s.

Esta relação, em síntese, é a diferença entre duas

contribuição da difusão da espécie emissiva ao decaimento do

44

a

à

Çl

de

às

das

t. O

curva

possível

emissiva.

a

espécie P.

cor responde

estimados até a

um processo

de decaimento

espécie

se sobreponha

[r:lJ o

de

despreza

da

descreve o fenômeno de

k 2 são

à simulação das curvas de

k 1 e

relação

formação e

cinético

condição

precursor

calculada que

desaparecimento da

da

relação que

Nesta

do

pseudo-primeira-ordem concernente

valores de

tratamento

velocidade de

posse da

oriundas

melhor curva

espécies procedeu-se

evolução temporal das espécies pode ser

onde a intensidade da emissão é proporcional a

De

caracterizam o

Este

experimental.

primeira-ordem ou

espécies emissivas analisadas.

constantes de

exponenciais

concentração da espécie E* em um determinado tempo

valor de [r:lJ o cor responde ao máximo de intensidade da

de emissão em unidades arbitrárias.

curva

concentração inicial

emissão. Diversos

r:lssim, a

acompanhada,

obtenção da

emissão das

fração de P que se transforma em [E*J é simplesmente [ÇlJ =

k 1 P/K. Usando esta expressão e integrando a equação, tem-se

E* = { Cr:l o x k 1 ) [expC-k 1 t) - expC-k 2 t)J } I Ck 2 - k 1 ),

ordem que



veLocidade média de S,09 x 10 4 cm/s. ResuLta, portanto, um

váLidas para o movimento de esferas rígidas a 298 K, tem-se

45

no

de

uma

obtida

excitadas

~ssim,

choque

ser

espécies

Esta aproximação se

uma seção deOH )

Livre médio de 1,7x10- 3 em e

aLgumas das

de 28 nanosegundos.

10 Torr de pressão. Usando as expressões

do efeito da difusão pode

tempo médio entre coLisões e o percurso médio

regeneração de

reações rápidas no ponto focaL da emissão. Este

que não é contempLado peLa expressão geraL

será discutida na interpretação dos dados.

Um segundo aspecto cinético importante se lefere a

focaL de maneira a maximizar o sinaL de emissão.

através de

probLema

utiLizada

possíveL

tempo médio de coLisões

intervaLo de 5 microsegundos a probabiLidade de encontrar a

espécie emissiva a 0,25 cm da da região de observação é

muito baixa (~ 1/10~9) para o cáLcuLo do movimento randômico

em uma dimensão.

ao ponto

de uma moLécuLa a

Uma estimativa

caLcuLando o

baseia no fato de que as espécies emissivas devem se formar

na ceLa no ponto focaL do puLso do Laser, região esta que

possui a maior densidade de energia, ou na pior hipótese num

cone de proporções reduzidas com o centro no ponto focaL. ~

fotomuLtipLicadora com janeLa LateraL é ajustada com reLação

sinaL observado na fotomuLtipLicadora.

(por ex., para a espécie

1,2Sx10-~9 m2 , um percurso



formato do estímuLo responsáveL peLa sua formação através do

",1
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ao

de

é

de

como

das

peLo

fótons

espécies

resposta

espécies

tempo

de

estudo

sistema

da

vaLores

as

das

ao formato do

puLsadas,

em

do

exatamente

médio

distorcidas

que

acima

obter

natureza experimentaL

determinado

IdeaLmente, é possíveL

formação

espécie

vaLor

em estudo

resposta

para

sejam

a

um

dizer

não saber

da

experiências

esta situação, já que a curva

de

para este sistema de detecção.

a

peLo

que

de

casos, bem

e de

questão de

Em

tempo

da espécie

excitação muLtifotônica de fragmentos

partir

de formação das espécies emissivas uma

mais compLexa.

peLa sua formação. O primeiro probLema

verdadeira

o

a

equivaLe

tratadas

meLhor dos

ser considerada

veLocidade que não

amostragem.

pressupõem-se

Isto

são

deconvoLução<37> a partir da curva de excitação

a resposta

ocorre

questão é

resposta

probLema da

o processo

desconsiderado para

FinaLmente, uma

de

também,

precursoras

tratar o

irradiação.

sucessivos,

processo de

emissivas

em conta

proporcionada peLo puLso do Laser e a curva experimentaL de

emissão. O modeLo cinético utiLizado de certa maneira Leva

vez que não existe uma reLação direta entre o puLso do Laser

e a formação das espécies sob observação. Neste caso, por

faLta de meLhor critério

pode ser

l=l segunda

derivar a

de emissão é registrada durante 10 ou mais microsegundos e o

próprio tempo de subida da emissão é da ordem de centenas de

nanosegundos no

encontrada experimentaLmente

detecção e

estímuLo responsáveL

deve,

sistema

necessário conhecer

constantes de



15\, já que em aLgumas curvas registradas os decaimentos não

intensidade das emissões de quimiLuminescência observadas na

experiências em que o precursor encontra-se em mistura com

outros gases).

47

o

de

de

nas

e de

baixa

e éter

desvio

à

obter

(geraLmente

experiências

possíveL

~s

é estimado em torno de

de veLocidade capazes

não foi

na TabeLa 2. Devido

a que é medida no processo de

constantes de formação k 1

amostras de metanoL, etanoL

a uma exponenciaL

exponenciaL.

constantes

isopropanoL,

apresentados

para as

das

curvas experimentais

simpLes

Os vaLores das

Para aos resuLtados obtidos nesta tese, o

V~LORES OBTIDOS P~R~ ~S CONST~NTES DE FORM~Ç~O E DE

DEC~IMENTO

uma

irradiação do

decaimento k;;!

dietíLico são

3. 3.

dos vaLores

reproduzir as

por

obedecem estritamente

absorvidos, cuja evoLução é

fLuorescência induzida por Laser, em princípio, seriam úteis

para escLarecer esta situação.

formação. ~ grande dúvida representada neste caso é a de que

diversas contribuições originem as espécies transientes e

que ainda possuam tempos de formação diferentes, de maneira

ldL que o processo de formação não possa ser representado



~ pressões de 2 Torr de etanoL, os vaLores obtidos

foi entendida iniciaLmente como sendo devida a diminuição do

48

e

k:;.!

uma

esta

este

cujos

um

a mesma

ve z, o

proposta

cáLcuLos

OH

468

e

reaLizadas

para

e

indicam

5,43x10-:l. 2

c:;.!

e k:;.! para

Por sua

cinética

inferior

Tektronix

próprio etanoL. De

e 2 Torr é possiveL

CH,

e k:;.!. Esta diminuição

transientes

k 1

5,37x10- 12 ,

análise

p a r a

Entretanto, estes

de

situação como a atuaL onde o

em experiências

de k 1

10 Torr

de

de armazenamento)

que

espécies

que a

são

osciLoscópioo

das

com os vaLores da TabeLa 2, as espécies

aos vaLores das primeiras espécies. Este

de diminuição

incerteza numa

moLecuLa- 1 5- 1 •

com

experiências com o osciLoscópio Tektronix 585

curvas

formação da espécie emissiva (representada peLa

constantes kr •• ç~o

apresenta um vaLor

etanoL irradiado,

confiáveis, já

Cabe mencionar

possui capacidade

acarreta maior

processo de

posteriormente

diferença de k:;.! e k 1 n~o foi observada.

valores respectivamente

são pouc,o

6,72x10- 1 ::: cm 3

caLcular as

nas primeiras

processo reativo dos fragmentos com o

fato a partir dos vaLores a 10 Torr

De acordo

registro das

precursor.

cLara tendência

superior com~arado

pressão de

radicaL OH

comportamento pode ser uma indicação de que as espécies CH e

C2 se originam atrav's' de um processo quimico semeLhante ,e

diferente do processo de formação do radicaL OH.

CH e C2 apresentam vaLores simiLares de k 1

(que não



principaLmente com o etanoL. Em síntese, uma mesma natureza

praticamente constante para os diversos fragmentos indicando

formação dos fragmentos aqui observados. ~ dificuLdade de se

48

do

peLa

este

Por

permanece

resuLtados,

vida média

k:;! / k ~

demais

correspondente.

casos a

formação e de decaimento

os

reLação

imaginar uma interrupção na

a

transientes peLos áLcoois pode

cinética

com

químico, mas simpLesmente com a

a

que

em aLguns

aos demais áLcoois, vemos na TabeLa 3

a se obter uma reLação sinaL/ruído

anáLise detaLhada. Embora não exista um

constantes de

quaL deve-se

modificar

De fato,

é consideraveLmente mais Lenta que o processo

concordância

verifica-se

destas espécies

formação praticamente excede a Largura do puLso

maneira

após o

Com reLação

vaLores das

em

aparentes mudanças nos vaLores absoLutos não estejam

de

de formação

apropriada para uma

que os

estão

maior

reLacionados com o sistema

ser reLacionada, independente, portanto, do precursor

irradiado com a energia proveniente do laser de CO 2 .

estudo em função da pressão, os vaLores obtidos para k 1 e k:;!

estão sujeitos as mesmas incertezas apontadas acima.

que as

variação do puLso do Laser a cada disparo.

~s amostras de metanoL e éter dietíLico apresentam

vaLores reLativamente próximos aos anaLisados para o etanoL.

Para estes casos foi necessário utiLizar uma pressão iniciaL

parâmetro para

medir a Largura do puLso do Laser, puLso a puLso,

ausência de um detector apropriado não permite usar

outra parte,

processo de

do Laser,

constante kl.)

de decaimento.



T~8EL~ 2.V~LORES D~S CONST~NTES DE FORM~Ç~O E DE

DEC~IMENTO D~S ESPtCIES TR~NSIENTES

2,55x10~ 1,6x10 6

C2 EtanoL

10 5,8x10~

2,0 3,5x10~

MetanoL

12,75 3,8x10~

tter DietíLico

6,75 2,6x10~

50

0,63

0,83

0,83

0,44

0,77

0,83

0,56

0,38

0,56

0,38

10 6 / k:;!
C5 )

0,58

0,63

0,60

k:;!/S-1

1,2x10 6

1,3x10 6

1,2x10 6

1,78x10 6

1,8x10 6

1,2x10 6

1,58x10 6

2,3x10 6

1,72x10 6

2,67x10 6

1,66x10 6

2,6x10 6

k 1 /s- 1

2,8x10~

2,6x10~

4,Ox10~

4,62x10~

3

2

15

10

7,5

EtanoL

Metano L

~mostra

CTorr)

tter OietíLico

CH EtanoL

10 5,5x10~

2,0 3,5x10~

MetanoL

11 ,3 3,68x10~

tter DietíLico

6,75 3,3x10~

OH

RadicaL



-------------------------- -------------------------_ .. _------

T~BEL~ 3. V~LORES D~S CONST~NTES DE FORM~Ç~O E DE DEC~IMENTO

D~S ESP~CIES TR~NSIENTES ~N~LIS~D~S ~ P~RTIR DOS SEGUINTES

PRECURSORES: n-PROP~NOL, n-BUT~NOL, e i-BUT~NOL

CH 3,65 4,Ox10 5 1,76x10 ó 0,59

4,76 3,8x10 5 1,84x10-:' 0,54
C2 3,45 5,8x10 5 2,67x10 ó 0,38
OH com reLativo ruído

áLcooL aLíLico

CH 3,43 3,8x10 5 1,84x10 ó 0,54
C2 5,10 5,6x10 3 2,5x10 ó 0,40

------------------------------------------------------------

51

,;
~::r/ k z

C5 )

k 2 /s- 1k 1 /s-:l

CTorr)

Precuror

------------------------------------------------------------
n-PropanoL

CH 3,6 4,Ox10 5 1,72x10 ó 0,58
C2 2,1 3,5x10 5 2,7x10 ó 0,37
OH 2,1 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

n-ButanoL

CH 1,83 3,65x10 5 1,82x10 ó 0,55

4,50 3,80x10 5 1,84x10 ó 0,54

C2 1,88 5,1x10 5 2,7x10 6 0,37

5,08 5,8x10 5 2,67x10 ó 0,38
OH 2,65 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

6,00 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

i-ButanoL

RadicaL



reação de [H com o próprio etanoL como sendo bastante Lenta.

superiores aos encontrados na Literatura<17.21.Z4.40.41), de

do processo de formação conforme já mencionado anteriormente

52

se

de

da

por

duas

de

podemos

como

com outros

obtidos

sustentar a

Esta hipótese

fáciL

constantes

Existem

[H 4

apreciaveLmente

a emissãu dI:! CH

é

de

de

são

não

vaLores: 1) a Lentidão

S-lj 2) a existência de

resuLtados

apresentados,

nós para

medidas

radiativa.

1 I k 2 ,

espécie [2' os vaLores obtidos

aLguns

responsáveis por

tempos proLongados.

no uLtravioLeta de [H 3 Br<zO), 568

espécies em estudo,

vaLores

para estes

média

radióLise(39)

impedee

obtidas por

radiativa,

por

difíciL imaginar um processo que resuLte

nos

conciso

vida

rapidez, k2~1x107

emissão da

as três

média

modo

medidas

tanto

que é

da

[2 com o próprio etanoL e outros fragmentos que

é significativa, e portanto deve se considerar a

e 97 ns. Esta ·divergência

Para a

de

Baseados

I=ls medidas

de que a variação observada em função da pressão do

vida

aumento

regeneram [:2 seriam assim,

presença desta espécie por

reações do

decaimento dessa

distorce as

para a

interpretações possíveis

a idéia

num

expLicar já

nSj [2HZ<:21), 500 nSj ([H 3 )z[O<:22), 543 ns e [F 3 [zH(17), 660

ns e ainda do vaLor teórico(33) de 525 ns. Este fato reforça

etanoL não

119, 106

dissociação muLtifotônica

Literatura, para

reveLam uma constante de decaimento entre 538 a 581 nS J

vaLor este próximo da vida média radiativa de [H( 6 z - z rr)

determinado

precursores e diferentes técnicas experimentais.

comparar



veLocidade acima de 3x10- 10 cm 3 moLécuLa- 1 S-1, no Limite da

vista a presença constante destes fragmentos em processos de

reLativamente reguLar serão verificados nas próximas secções

misturas do precursor com ar, oxigênio e outros gases de

53

é

de

com

será

fica

sejam

destas

690 a 730

687 ns,

áLcoois

obtidos por

determinado

probLema

dos

emissiva

Outrossim,

e ocasionaria um

que os processos

em constantes

de H:;! O ,

714 e

Este

série

vaLores osciLam de 545,

teórico,

na

686 e 693 ns

reações eLementares

OHC43.44)

OH os

está em exceLente acordo

maneira não é uma surpresa haja

próximos aos obtidos na emissão

mais variadas.

de

vaLor

que impLicaria

esferas rígidas,

exponenciaL.

Um

descarga eLétrica (42 )

de certa

comportamento

de 673 ns

das Limitações do método,

uma determinada espécie

o

experimentais de

moLécuLas as

de

prováveL já

coLisão de

decaimento

fLuorescência

para a

caracterizar aLgumas

Como

na

do

833 ns estes úLtimos

e

formação

maneira a

abordado posteriormente.

Para a emissão de

espécies radicaLares.

nSj

semeLhantes. Isto

respectivamente.

recentemente (39 )

combustão de

parece pouco

de

sugerem, dentro

da espécie

estabeLecido que a formação de OH deve seguir Logicamente um

caminho diferente da formação de C2 e CH.

desvio

excitação fLuorescente por LaserC4~).

~s medidas reaLizadas para os diversos precursores

outros vaLores

constante de

769 e



3.4. EMISSDES NOS SISTEM~S EM MISTUR~ COM ~R/02

S4

Os primeiros estudos de combustão dos áLcoois, por

de carbono e H2 0 como produtos finais majoritários, e traços

combustão incompLeta. ~naLogamente éter dietíLico em mistura

de S Torr, misturado a uma pressão parciaL de oxigênio de 40

por

ser

f o rt e

Este

foram

nossos

e

projeto

produtos

pode

assim uma

com traços

~té este

e

o

uma

reação.

gasosa

baseando

de

remanescente,

estáveis.

fenômeno

fase

uma expLosão

ceLa

apresentou

durante

dado ênfase a anáLise dos

certa forma, o fenômeno de

em

apenas um puLso de energia

mesmo

finais

etanoL

etanoL a uma pressão parciaL

estaremos

CO 2 ,

o

início

consideraveLmente menor

voLume da

como

de

também como

produtos

teve

MIC, tendo-se

assim

infravermeLho, caracterizando

combustão

Laser

todo o

irradiado com

cromatografia

O precursor,

apresentou

uma quebra dieLétrica induzida peLa radiação

caracterizando, de

do

de

CO,

por

nos capítuLos uLteriores, quando nos referirmos à

e

gerando um mecanismo de reação em cadeia. Dióxido

uma vez

como um dos

registrados,

processos

momento e

região focaL

de CO 2

combustão em uma escaLa

com oxigênio

detectados

espectroscopia no

finais<46l. Entretanto, a pressões parciais de O2 inferiores

a 40 Torr, observa-se uma Luminescência azuLada em torno da

do Laser

de CH 4

Luminescência em

expLicado como

proveniente

fenômeno caracterizado

produtos finais.

subvencionado peLo

Torr, e

nós



das constantes obtidas estão na TabeLa 4 e 5, e as curvas de

etanoL/0 2 ), para pressões de 10 Torr de etanoL, o aumento da

reLacionado a reações de regeneração da espécie emissiva por

55

CH

que

das

foi

neste

e

Laser de

(sistema

OH

5

tese,

fenômenoo

fomentadas

comportamento

espécies

nesta

k2 (induzindo um maior

do

induzido peLo

das

assunto nos experimentos

termos,

k 1 e

partir

vaLores da TabeLa

e de decaimento nos sistemas a)

TabeLa 2, mesmo com o aumento da

a

mencionados

bimoLecuLares

emissões

Nestes

sobre este

de combustão,

com os

nas

éter dietíLico/ar apresentou um pequeno

O2 , foram anaLisados através dos vaLores

reações

as constantes

somente a emissão C~ não apresentou nenhuma

vaLores da

de formação

anaLisado

ocorreu da seguinte maneira: os precursores em

ar ou

b) éter dietíLico/ar e c) etanoL/0 2 . Os vaLores

precursores

de

emissão)

De acordo

O sistema

significativa.

de

dos

intermédio

sistema.

tempo

mudança

o processo

etanoL/ar, onde

pressão totaL iniciaL do sistema. O mesmo ocorreu no sistema

resuLta num proLongamento reLativo da vida média deve estar

decréscimo para

mistura com

comparados aos

deste estudo

das constantes

etanoL/ar

iniciaLmente,

emissão são apresentadas nas páginas seguintes.

acima reLatados.

-r.
,-W21

espécies transientes formadas. O desenvoLvimento subsequente

conhecimentos iniciais



Torr), JoLLy(47) observou que o decaimento da emissão de OH

espécie foi acompanhada peLa técnica de absorção ressonante

na quaL com pequena quantidade de O2 (NO,5 Torr) resuLtou

um decaimento Lento e não-exponenciaL da emissão de OH

aumentava com a pressão de O2 adicionada, fato sugerido por

Wine et aLLi<4S). Já, Burris et aLLi.(49) monitorando o

estado rotacionaL de Q1(3) por fLuorescência, na presença de

56

da

mais

desta

de 475

é

em nosso

veLocidadede

decaimentoo

decaimento

induzida

O2 (acima

o

pressão de oxigênio no

constante

onde

emissão

ae

eLevadas de

comportamento observado

Essa

radicaLar OH, depois [H e por fim

aumento da

fórmico,

à formação reLativamente abundante da

adição de O2 para

ácido

exponenciaL

transientes.

do

efeito da

ser

de O2 , observou um vaLor em torno de 521 ns, em um

apê'SSOU

espécie), seguindo o mesmo

estudo. Somente a pressões

processo de supressão da emissão da espécie OH.

espécie OH foi observado por JoLLy et aLLi.(47), - no estudo

da fotóLise

51 mTorr

sistema. O

proLongada para a espécie

[2 principaLmente com o

das espécies

pressão parciaL de O2 acarreta um pequeno decréscimo de k 1 e

de k z , nas espécies [H e OH, comparado ao vaLor da TabeLa 2,

aLcançando aLguns máximos (em termos do tempo de emissão

induzida) para o maior vaLor da pressão parciaL de O2

apresentada. Os sistemas em mistura com O2 e ar resuLtaram

em um mesmo comportamento, isto é, um aumento da vida média

do radicaL provaveLmente através de um processo regenerativo

(provaveLmente devido



constante bimoLecuLar de supressão, a partir do gráfico do

decaimento, k2 , em função da pressão de oxigênio, para as

extrapoLação a pressão zero - de oxigênio - é simiLar a vida

regressão Linear, e são apresentados na TabeLa 6.

57

da

de

por

pode-se

com os

estudo.

a pressões

obtida

vaLores

em

1 I k 2

Torr,

constantes

os

10

das

=

radiativa

espécie OH,

transientes

Comparando

também,

1,98x10 6 S-1 C1/k 2 =505 ns)

C1/k 2 =358 ns) para C2 e

vaLores

etanoL

média

para a

Torr.

dos

para

vida

espécies

a

2,

2,79x10 ó S-1

obteve-se,

das

da ordem de

partir

que

em estudo. Esses vaLores foram caLcuLados por

t a·b e La

C1/k 2 =730 ns)

etano L de 10

~inda a

da

radicaL CH,

radiativa

três espécies

assumir<20)

vaLores

para o

média

Os resuLtados SdO

1,37x10 ó S-1

parciais de

decaimento obtidas do sistema etanol/0 2 , é possíveL por meio

do gráfico dos vaLores de decaimento em função da pressão de

O2 reLacionar um vaLor extrapoLado para POXXGENXO = zero.

Concomitantemente,



111 se g.

I I

emissão espon tânea.

Quimiluminescência (radical CH)

o efeito do tempo de decaimento na

com resolução temporal apresentando

P t 1= 10 Torr
c::(

I ~
e ano-U P n = 1.5 Torr

Z .1 2<l.U
U 50mVt.n
W
Z .......- CIl I I l/kf 710 ns
~ C'C.-
::J r..
...J 'C'C

r..- .....
~ .- (\ P t f 10 Torr- .o e ano::J r..

G C'C
20mV

CIl
W 11.1

O "C
C'C I I \ l/k f 505 nsW "C.-O c:

c::( ::J

O
.....,

-t.n
Z
w

I I~
P - 10 Torrr- etano!

Z
P o = 0.5 Torr

2

20mV
l/k,;= 500 ns



h _~

50mV

= 1 Torr
50mV

_ 1/k f 400 ns-

1/k f 375 ns

na emissão espontânea.

1 useg.

Petanol= 10 Torr

P etanof 10 Torr

Po
2

Quimiluminescência (radical C 2) com resolução temporal

apresentando o efeito do tempo de decaimento

c::(-u
Z
ll.l.J
U
V1
W
Z .......- '"
~

co

:J
.-
r..

...J 'co- r..

~
.....-- ~

:J r..

C
co

W '"~
o "O

co
W "O

o .-c
c::( :::l

o --V1
Z
w
~

Z



0.1 V

1/k'f 790 ns

1/kz= 880 ns

1 l1seg.
--i

1/kz= 500 ns

P
O

= 0.25 Torr
2

P -etanoí 10 Torr

2 Torr

P etanof 10 Torr

Petanof 10 Turr

10mV

de decaimento na emissão espontânea.

temporal apresentando () e fe i to do tempo

Qu imi luminescênc i a (radical OH) com resolução

~-u
Z

<LU
U
U1
W
Z .......- CI)

~
C'C

:J
.-
"'"

...J
'C'C- "'"

~
.....-- .D

:J "'"
G

C'C

w
CI)

(l)

o 1:1
C'C

W 1:1
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Z
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------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
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c5 )

10 6 /k:;2

1 ,00

0,83

k Z /s- 1k 1 /s- 1

2,6x10:'5 1,2x10 6

3,4x10:'5 1,67x10 6 0,60

2,1x10l'S 1,Ox10 ó

3,62x10 5 1,67x10 6 0,60

ar

0,5

0,5

3,75

6,75

CTorr)

Reagente

2,0

2,0

Etanol ar

3,75

6,75

CTorr)

~mostra

Etanol

CH ~ter Dietílico ar

C2 ~ter Dietílico ar

T~8EL~ 4. V~LORES D~S CONST~NTES DE FORM~Ç~O E DEC~IMENTO

D~S ESP~CIES TR~NSIENTES NOS SISTEM~S ~TER/~R E ET~NOL/~R

------------------------------------------------------------
OH ~ter Dietílico a r

6,75 2,3 1,6x10l'S 7,5x10:'5 1,33

5,25 17,3 2,4x10:'5 1,2x10 6 0,83

3,75 S,O 1,5x10:'5 Sx10 5 1 ,11

Etanol ar

2,0 0,5 2,Ox10 5 1,Ox10 ó 1 ,00

Radical



TRBELR 5. VRLORES DRS [ONSTRNTES DE FORMRÇ~O E DE DE[RIMENTO

PRRR O SISTEMR ETRNOL/0 2

------------------------------------------------------------
[2 10 0,5 5 , 8x10:5 2,7x10 6 0,37

1 , O 5,3x10:5 2,5x10 6 0 , 40

9 1 ,5 4,6x10:=l 2 , 1x10 6 0,48

2 , 0 5,6x10:5 2 , 4x10 6 0,42

2,5 4,Ox10:5 2,Ox10 ó 0,50

[H Etanol 0:2

10 0,5 4,2x10:5 2,Ox10 6 0,50

1 , O 3,Ox10~ 1,5x10 6 0,67

1 ,5 3,Ox10:=l 1,4x10 6 0,71

2 , 0 2,85x10:=l 1,4x10 6 0 , 71

2 , 5 2,5x10:5 1,1x10 6 0,91

3,0 2,5x10:5 1,1x10 6 0,91

62

10 6 /k 2

C 5 )

k 2 /s- 1k 1 /s- 1Reagente
CTorr)

!=lmostra
CTorr)

------------------------------------------------------------
OH 10 0,25 2,67x10:5 1,26x10 ó 0,79

0,5 3,Ox10~ 1,42x10 ó 0,70

1 ,5 2 , 5x10:5 1,12x10 ó 0,89

2 , 0 2,5x1'J:5 1,13x10 ó 0 , 89

3,0 1 , 52x 10:5 6,77x10:5 1 ,48

9,0 0,4 3,8x10:5 1,65x10 ó 0,61

0,8 3,9x10~ 1 , 9x10 6 0 , 53

3 , 0 0,5 2,22x10:5 1 , 05x10 6 0,95

1 , O 2,1x10:5 9 , 6x10:5 1 , 04

Radical



.... --,
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------------------------------------------------------------

3,Ox10:'5

3,26x10:'5

2,25x10~ (*)

1,33x10:os

kIIR •• g.n~./(s-L/Torr)kI E~"not I S-L

2,79x10 6 (358 ns)

1,98x1.0 6 (505 ns)

1,45x10 6 (690 ns)

1,37x10 6 (730 ns)

O2

O2

O2

O2

Reagente

do melhor coeficiente de correlação.

Método: Regressão linear

C:;!

CH

OH

OH

T~BEL~ 6. V~LORES DE DEC~IMENTO EXTR~POL~OOS ~ PRESS~O DE

OXIGêNIO IGU~L ~ ZERO (k I ), E D~S CONST~NTES BIMOLECUL~RES

DE SUPRESS~O (kII),P~R~ O SISTEM~ ET~NOL/02

------------------------------------------------------------

Radical

------------------------------------------------------------

PE"t. ... not= 10 Torr

(*) Foram considerados todos os valores de k2 , independente



do comportamento das espécies transientes obtidas através do

processo de dissociação muLtifotônica. ~ intensidade do

três espécies intermediárias, foi em torno de 1,5 Torr de Oz

INTENSID~DE DOS SIN~IS DE QUIMILUMINESCENCI~

64

as

de

na

que

com

moLécuLa

para

sinais

concentração

observado

sistemas

como

informação

radicaL OH. Este

estudo adicionaL

nas

dos

etanoL de 10 Torr,

TabeLa 7. Das três

que apresentou maior

etanoL

processo

foi o

também, reLacionada com o

pressões) em mistura com

o

Uma outra

é o vaLor da constante de

proporcionaL à

também, um

intensidade reLativa

reLativa

com o

sistema, a

usando

estudo

espécie OH

a baixas

verificou-se a intensidade reLativa

máximo de

ande a

reLacionado

intensidade reLativa

sistema, com pressões de

intensidade

radicaL ares

que emitem e está,

fotodissociação.

resuLtados apresentados na

Neste estudo,

~

quimiLuminescência é

O vaLor

adicionado ao

secção anterior,

eficiência de

resuLtado está

das espécies

espécies em estudo, neste

precursora na presença e ausência de O~.

sinaL de

das espécies

rendimento da

pode ser derivada deste

supressão ( no sistema

outros gases<17,.

conforme os

quimiLuminescência representa,

3.5.



própria etapa de formação.

mistura de O2 - apresenta uma emissão induzida reLativamente

mais proLongada em reLação às outras espécies.

sistemas onde O2 participa em reações que originam 02H·. e

mesmo por reações O'. O fato desta intensidade decrescer a

65

em

ser

EsteOH.

deve

obedecida

favorecida

não é

ideaL,

é

radicaL

coLisões exercida na

do

do processo químico. ~

formação

sistema com um processo de

taL reLação

Livre de coLisões, se resuLtarem

a su a

etanoL/oxigênio

re Lax açãiJ P,:Jr

combustão e

compLexidade sequenciaL

uma reLação

efeito de

formação particuLarmente

Em nosso estudo,

com certeza uma das espécies mais importantes num

partir de

atribuída ao

processo de

permitem a

radicaL é

taLvez peLa

O aumento expressivo nas intensidades com a adição

de O2 está associado, obviamente, a participação do oxigênio

em reações bimoLecuLares com aLguns dos fragmentos que

Segundo Simpson, Nagata e coL.(22) os gráficos Ln

da Intensid~d~ de QuimiLuminescência em função da pressão de

Oxigênio, e da constante de decaimento k 2 em função

excitação do etanoL é sabidamente dependente da pressão e da

intensidade do puLso do Laser<3Ó), enquanto que a formação

das espécies radicaL ares depende da energia da cauda do

puLso do Laser. Este úLtimo aspecto não foi investigado

detaLhadamente devido à necessidade de um detector mais

confiáveL.

dissociação muLtifotônico,

em retas.

1/(PO"lg~nlo)2, devem expor um



----------------------~_ .. _--------------------------- -----

------------------------------------------------------------
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Intensidade
Cunid.arb.)

Reagente
CTorr)

Precursor
CTorr)

T~BEL~ 7. V~LORE5 DE INTEN5ID~DE REL~TIV~ DE

QUIMILUMINE5[EN[I~

[H Etanol O2

10 - -- 14

0,5 14

1 , O 25

1,5 33

2,0 17,5

2,5 10

3,0 5,5

[2 10 - -- 27,5

0,5 11

1 , O 22,5

9 1 ,5 14

2,0 4

2,5 4

OH 10 - -- 5

0,25 22,5

0,5 35

1 , O 60

1,5 62

2,0 62

3,0 12

3 - -- 5

0,1 5

0,5 12

1 , O 14

Radical
------------------------------------------------------------



intervaLo entre o puLso do Laser e o início da emissão foi

Torr. em todos os experimentos (média de 3 medidas).

TaL estudo foi desenvoLvido utiLizando o puLso do

67

o

do

de

próprio

~o mesmo

reLativa,

sinaL

do

na Figura 2,

Leitura

~ medida do vaLor

capta o feixe do Laser

a intensidade

registrando o

de

transiente é captada peLa

indicado na TabeLa 8 e oé

canais do osciLoscópio.

se verificar o vaLor do tempo iniciaL

foi o etanoL puro a uma pressão de 4,87

referência, e

dispositivo

transientes

No esquema experimentaL,

tempo de emissão e

um

Lida em um dos

interesse de

por

a emissão da espécie

Em decorrência das anáLises efetuadas nas secções

V~LOR DO TEMPO INICI~L DE FORM~Ç~O D~S E5P~CIES

QUIMILUMINESCENTES

espécies

tempo

precursor irradiado

após a passagem do mesmo peLa ceLa de reação, e a tensão de

das

Laser de CO 2 como

detector infravermeLho de Ge:~u(HS)

saída é

osciLoscópio.

fotomuLpLicadora que envia o sinaL para o registro no outro

canaL do osciLoscópio. O vaLc~ do tempo inici~t de formação

anteriores, o

houve o

do osciLoscópio 468 da Tektronix.

obtido

emissão e o puLso concomitantemente usando o modo "chopper"

de formação das espécies transientes (C 2 , CH e OH).

3.6.



T~8EL~ 8. TEMPO INI[I~L DE FORM~Ç~O D~S ESP~[IES TR~NSIENTES

mesmo a possibilidad~ de [H ser formado por uma espécie

pela tendência bem definida através de várias medidas, mesmo

68

ou

Uma

de [2*

a possíveis

interessante

por [2'

interessantes

[H

é

devido

a obtenção

e t c . ,

responsável

valores

são extremamente

pulso do laser. [amo [H e [2 sejam

acetileno

através da mesma seqüência de etapas

a espécie

prolongado para

[~

( em microsegundos)

de visualizar isto é através dos valores da

flutuação nos

OH

anterior

0,21 0,155 0,14

0,25 0,195 0,135

0,20 0,185 0,14

0,20 0,195 0,14

0,275 0,185 O,145

Estes resultados

maneira simples

precursora

verificar que o intervalo de 40 ns entre o aparecimento de

[H* e [2*' no estado eletrônico excitado, indica necessidade

variações no formato do

------------------------------------------------------------

de um bombeio mais

havendo uma

entalpia de formação (~HO~o (g)), por exemplo, nas seguintes

reações( 19.21):

possivelmente formados

envolvendo etileno



Fica também claramente constatado que OH é formado

espécies não se originam diretamente da dissociação primária

do etanol em [2H5 e OH.

iria reforçar a idéia de que estaso que

68

[2 H4 + nhv - - - > [2 H::! + H::! H = 38,8 kcal/mol

[2 H::! + nhv - - - > [::!Cd 3 rr",) + H::! H = 200,8 kcal/mol

[2 H::! + nhv - - - > [2 Cd3rr ",) + 2H H = 304,2 kcal/mol

[::!H::! + nhv - - - > [HCç::j2 ) + [HCX::!rr) H = 143,7 kcal/mol

muito Lentamente,



observadas variações significativas no valor da constante de

maior destaque para a constante de decaimento, k2 , (TabeLa 9

e 10).

70

foram

e com

amostra

espécip.s

a

formação, k 1

de emissão das

em mistura com

constantes de

curvas

sistema etanol-argônio não

e OH,

obtidos para o processo da vida média

[2[H,

Mesmo para o

Os valores

~ análise das

ESTUDO DO [OMPORT~MENTO D~S [URV~S DE EMISS~O D~S

ESP~[IES TRRNSIENTES NO SISTEM~ ETRNOL-G~S "BUFFER"

analisado em termos das

radiativa, 1/k 2 , da espécie OH(~2E+), indicam para o sistema

etanol-hélio, que na presença de He não ocorre relaxamento

vibracional o que demonstra ser este pouco eficiente como

supressor de emissão de OH em estado eletrônico excitado,

sob estas condições experimentais.

transientes,

precursora com um gás buffer, foi desenvolvida de modo a se

verificar a possível influência de processos de relaxamento.

Os seguintes sistemas foram estudados: a) etanol-argônio,

b) etanol-oxigênio/argônio e etanol-hélio. O gás buffer atua

como um diluente - inibindo em parte a recombinação de

radicais livres - ou mesmo dificultando a participação de um

processo de população vibracional entre os elementos

formados. O comportamento destas espécies transientes foi

3.7.



reLativa importância da presença de oxigênio no sistema, no

que tange a participar de processos de formação da espécie

OH resultando em um prolongamento da vida média radiativa.

emissão da espécie OH, conforme observado, também, por JoLLy

dos parâmetros experimentais utiLizados (TabeLa 9 e 10 ).

Somente, para o sistema etanoL-argônio/0 2 foi possíveL

observar um reLativo aumento da vida média radiativa (1/k 2 ),

71

a

a

à

supressão

autores,

portanto não

experimento,

estes

[2 e [H, no intervaLo

deste

provocar uma

médio correspondente

Para

pressão parciaL de etanoL

parciaL de oxigênio menor ou

também

de não

de O2 , no sistema, provoca este

a uma

de vida

espécie transiente,

aLii< ...·S)

e mesmo para

foi a

et

apurar,

uma pressão

estudos com uma pressão parcial do buffer

~ adição

no tempo

argônio e

emissão da

e Wine

espécie OH,

a de

30 Torr.

sempre a

7.5 Torr). ~ pressão totaL do sistema foi variada de

Pode-se

em grande excesso.

reLativo aumento

"induzida" da

foram realizados

preocupação iniciaL,

f i x a (

et aLii<4"7)

iguaL que

emissão da

800 ns,

7.5 até



~rgônio

5,44 4,39 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

5,44 3,93 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

5,44 2,26 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

5,44 1,66 4,2x10 5 2,Ox10 ó 0,50

~rgônio/O2

7,50 15 1 4,1 2,6x10 5 1,25x10 ó 0,80

15 1 7 , 1 2,5x10 5 1,2x10 ó 0,83

10 1 4,1 2,6x10 5 1,2x10 ó 0,83

7 1 4,1 2,6x10 5 1,25x10o 0,80

4.8 1 4,1 3,3x10 5 1,5x10 6 0,67

1 .9 1 4,1 4, 1 x 10 5 2,Ox10 ó 0,50

He

0,75 4,2x10 5 2 / Ox10 ó 0,50

4,87 3,2x10 5 1,2x10 ó 0 / 83

------------------------------------------------------------

T~BEL~ 9. V~LORES D~S [ONST~NTES DE FORM~Ç~O, k1 , E DE

DE[~IMENTO,k2' OBSERV~DOS NOS SISTEM~S ET~NOL-~RGONIO,

ET~NOL-~RGONIO/02 E ET~NOL-He

5,44

72

0,54

10 ó /k 2

( 5 )

k 2 /5- 1

2,Ox10 ó

k l /5- 1

3,8x10 5

PR •• g.r""I·t..

CTorr)

PE'rOH

OH

RadicaL



------------------------------------------------------------

T~BEL~ 10. V~LORES D~S [ONST~NTES DE FORM~Ç~O, k1 , E DE

DE[~IMENTO, k2 , OBTIDOS D~S EMISSDES DOS R~DI[~IS [H E [2'

NO SISTEM~ ET~NOL/~RGONIO

73

0,54

0,54

0,54

0,54

( 5 )

10 6 /k 2k 2 /5- 1

1,86x10 6

1,86x10 6

1,86x10""

1,86x10 6

k l /5- 1

4,2x10:S

4,Ox10:s

4,2x10:s

4,Ox10:'5

2,33

3,08

PR.M9 • ...,t.

~rgônio

~rgônio

(Torr)

2,77

2,77

2,52

2,52

PEOrOH

[2

[H

RaG~caL



Para um vaLor da vida média radiativa independente

objetivo deste experimento foi de verificar uma possíveL

formação de H:zO ou a atuação do H:z, no sistema, como um gás

emissão de OH em presença de CO, resuLtando em um vaLor

menor da vida média radiativa, 1/k 2 , comparada ao vaLor

obtido no sistema com etanoL puro. Uma possíveL expLicação

para o fenômeno é a reação de formação de CO:z(~O):

74

O

dos

não

vida

de CO

o da

da

condições

foi

com gases

vida média

~ partir

da pressão

nestas

verifica-se que

sistema etanoL-H 2 .

precursor

interessante

estudou-se a

11,

no

do

( ~2 E+ )

6HO~298(g) = - 24.9 kcaL/moL (I).

da espécie OH,

um processo

na TabeLa

a supressão da emissão.

1 I k2 ,

para misturas

CO::! + H

Em uma primeira etapa,

O comportamento da emissão radiativa da espécie OH

COMPORT~MENTO D~ E5P~C1E OH EM M15TUR~ COM G~5E5

REL~T1V~MENTE RE~T1V05

observada

e reLativamente constante com o aumento

CO + OH ---)

resuLtados reLatados

média radiativa,

experimentais.

No entanto,

buffer, provocando

radiativa da espécie OH

reLativamente reativos como: H~, CL 2 , CO e NO.

ocorreu nenhuma variação significativa no vaLor

foi

3.8.



com uma pressão fixa de etanoL de 4.87 Torr ) no sistema

CL 2 a emissão foi inibida.

75

da

OHCI=!:q;+),

vaLidade

o processo de

espécies

COCV/) .+

das

assegurar a

OHCv)

Laser de CO 2 na ceLa de reação.

um reLaxamento vibracionaL ocorra

das hipóteses citadas seria possíveL

- - - - - )

das emissões

estudo do sistema etanoL/CL 2 , a espécie

2) que

que permitiria

CO

e

a partir de uma pressão parciaL de 2 Torr de

amostra peLo

não apresentou emissão durante

+

anaLisados, somente, as espécies CH e C2 CTabeLa

duas hipóteses podem ser aventadas para expLicar

1) que um processo químico prepondere, por ex.: o

da anáLise

CO 2 +, o

I=l eLucidação

pressão parciaL de etanoL de 5 Torr e de 1 Torr de

Quanto ao

e mesmo

OH Cv I )

processo (1)

duranta o processo,

reação (1) e discernir ainda as prováveis reações(51.52):

TabeLa 11,

o efeito:

a partir

COC 2 1T) e

transiente OH

irr?diação da

CH + O2 - - - - ) CO + OH L Ho f" ( 298) = - 158.5 kcaL/moL,

ou

CH + O2 - - - - ) CO 2 + H 6H°f"(298) = - 243.8 kcaL/moL,

e também,

C2 + OH - - - - ) CH + CO ~H°f"(298) = - 74.8 kcaL/moL.

Com uma

CL 21 foram

12 )



com um desmembramento do etileno nas espécies intermediárias

irradiada. Neste contexto, fica claro que a ação da molécula

Entretanto, o mecanismo de formação da espécie OH deve estar

~

76

ao

as

de

de

molécuLa

processo

da

primários

mecanismo

uma competição

remanescente da

decomposição de

e este

experimental,

do

-CH 2 0H (IIb),

H2 0 (lIa),+

+

Livres "seqUestra"

processos

do sistema do precursor em

natureza

evidência

C~H4

. CH 3

dissociação

pela energia

viabiliza a

da

( d i r e to, I I a )

um dos

esta

- - - )

- - - )

que a

- ou

de radicais

a análise

a

através da participação de reações com

nhv

nhv

(IIb), por exemplo, a partir do radicaL

um t.H°+, = 111 kcal/moL para o processo

de formação das espécies intermediárias.

laser, que

OH )

oriundos

+

+

partir de

devido

espécies CH e C~ pode ocorrer, também, de modo

Por último,

Isto evidencia

C~HsOH

C:;!HsOH

como inibidora

mistura com NO, apresentou somente um prolongamento da vida

relacionado,

alguns dos produtos formados pela dissociação da molécula de

etanol.

processo secundário

·CH 2 OH ( mesmo com

CH~OH - - - ) CH 2 +

cauda do pulso do

alguns produtos

espécies radicalares

de Cl~

já estudadas. Contudo, deve existir, também,

entre um processo primário

preponderante a

dissociação da molécula de etanol(36) puro,

formação das

(IIb), secundário,



de etanoL, que não há aparentemente nenhuma infLuência do NO

dissociação muLtifot6nica esteja impedindo uma combinação da

própria espécie C2 com estes úLtimos. TaL argumento pode ser

do efeito causado pelo Cl 2 , que reage de maneira simples, as

reações com participação ce NO são bastante complexas.

77

é

em

de

da

este

e

vidas

NO

áLcooL

ação

e

do

para

a

suas

oriundos

forte inibidor de

entretanto,

infLuência

vaLor de

produtos

efeito, foi observáveL

!=l

prováveL que

dos

mais convincente

etanoL, n-butanoL

na decomposição muLtifot6nica

Observa-se

13) .

nossas experiências, existe uma

[2' T a L

aLgum

fato, é

conhecidamente um

a concentração efetiva de NO para fins

com

(TabeLa

de radicais e fragmentos apenas na região

ao fato de que as duas outras espécies, OH

!=l explicação

que é

NO

da espécie

contrário dos sistemas cinéticos homogêneos,

de radicais é largamente diluída. !=lo contrário

efeito observado

radicais Livres.

experimental de

e portanto

que ao

radiativas

seguintes precursores:

não apresentaram variações no

alta concentração

de supressão

do focal

reações de

anaLogia ao

no arranjo

interessante já

nestes sistemas.

caso é

aventado, devido

recombinação do

aLíLico. Com base neste

e CH,

médias

média radiativa

com os



------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

T~BEL~ 11. V~LoRES DE k1 E k2 OBTIDOS DO [oMPoRT~MENTo D~

ESP~[IE OH NOS SISTEM~S ET~NoL/[o E ET~NoL/H2

78

10 0 /k:;:

Cs )

k 2 /s- 1k 1 /s- 1

OH Etanol

4,87 - -- 4,2x10~ 2,Ox10 6 O,SO

4,2x10~ 2,4x10 6 0,42

[O

O,7S 1,1x10 6 4,Sx10 6 0,22

2,2S 1,Ox10 6 4,2x10 6 0,24

3,7S 1,Ox10 6 S,Ox10 6 0,20

S,2S 1,Ox10 6 3,Sx10 6 0,29

7,SO 1,Ox10 6 S,Ox10 6 0,20

H;2

S,70 4,30 4,2x10~ 2,Ox10 6 O,SO

S,44 3,63 4,2x10~ 2,Ox10 6 O,SO

S,44 2,S1 4,2x10 5 1,87x10 6 O,S4

S,44 1 ,26 4,7x10~ 2,3x10 6 0,44

------------------------------------------------------------

Radical Precursor Reagente

CTorr) CTorr)



------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
:

78

10 6 /k 2k 2 /s- 1k 1 /s- 1PRo _ g.n·t..

CTorr)

PETOH

~rgônio

[2 2,77 3,08 4,2x10 5 1,86x10 6 0,54

2,77 - - -- 4,2x10 5 1,86x10 6 0,54

[l2

5,00 1,00 2,7x10 5 1,3x10 6 0,77

~rgônio

[H 2,52 2,33 4,Ox101'5 1,86x10 6 0,54

2,52 - - -- 4,Ox101'5 1,86x10 6 0,54

[l2

5,00 1,00 2,5x10 5 1,3x10 6 0,77

Radical

T~BEL~ 12. V~LORES D~S [ONST~NTES DE FORM~Ç~O, k
1

, E DE

DE[~IMENTO, k2 , OBTIDOS D~S EMISSCES DOS R~DI[~IS [H E [2'

NOS SISTEM~S ET~NOL/[L2 E ET~NOL/~RGONIO



TR8ELR 13. VRLORES DRS CONSTRNTES DE VELOCIDRDE PRRR OS

SISTEMRS EM MISTURR COM NO

Radical Precursor NO k1 /s- 1 k;2/S-1 10 6 /k:;!

CTorr) CTo r r ) Cs )

------------------------------------------------------------

CH Etanol

3,65 2,25 3,9x10s 1,84x10 6 0,54

4,50 0,44 3,9x10 5 1,84x10 6 0,54

4,56 5,36 3,9x10~ 1,84x10 6 0,54

3,72 - - 3,9x10~ 1,84x10 6 0,54

C;2

4,66 0,44 5,8x10~ 2,67x10 6 0,38

5,00 - - 5,8x10 5 2,67x10 6 0,38

4,78 4,67 4,1x10:'S 1,86x10 6 0,54

5,08 - - 5,8x10 5 2,67x10 6 0,38

4,98 4,98 4,1x10 5 1,86x10 6 0,54

OH
5,70 - - 4,2x10 s 2,2x10 6 0,46

5,66 1,64 4,2x10~ 2,2x10 6 0,46

5,65 3,2E 4,2x10:'S 2,2x10 6 0,46

------------------------------------------------------------
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TR8ELR 13. VRLORE5 DR5 CON5TRNTE5 DE VELOCIDRDE PRRR 05

5I5TEMR5 EM MI5TURR COM NO

(continuação)

------------------------------------------------------------

RadicaL Precursor NO k1 /s- 1 k2 /s- 1 10 6 /k 2

(Torr) CTorr) ( 5 )

------------------------------------------------------------

CH n-8utanoL

3,00 - - 3,9x10~ 1,84x10 6 0,54

3,80 3,00 3,9x10~ 1,84x10 6 0,54

C:;?

5,28 - - 5,8x10~ 2,67x10 6 0,38

4,95 2,25 4,1x10~ 1,86x10 ó 0,54

áLcooL aLíLico

CH
3,65 - - 3,9x10 5 1,84x10 6 0,54

3,65 2,45 3,9x10 5 1,84x10 ó 0,54

C2

3,70 - - 5,8x10 5 2,67x10 ó 0,38

3,64 2,76 4,1x10~ 1,86x10 6 0,54

'0

------------------------------------------------------------



Tabela 14 contém os vaLores obtidos.

ns a 295 K <56) e 156 ns a 292 K <57>.

radicaL OH conforme já detectado em estudos reLacionados com
I
I

82

~

no

estáestudo

dos precursores

experimentos.

CH 4 , C;;> H6 e C3 H6

significativo

Tal

pode estar ocorrendo

os

de emissão radiativa, 1/k=,

presença de

de abstração de H por parte do

em todos

de dissociação

em se simular algumas reações do

um decréscimo

r-c'!ativos que

alguns dos produtos da dissociação

hidrocarbonetos.

importância da espécie OH em processos

de

dos vaLores

ausência e

da irradiação de etanol em mistura destes

própria r~atividade deste radical em fase

4,87 Torr

vez que,

o interesse

emissão radiativa de OH na presença de C2 H6 , e

seriam reações

e a

observa-se

reagir com a espécie transiente como participar

OH na

~ partir

O precursor da espécie OH foi a moLécuLa de etanol

~ relativa

RE~ÇDES D~ ESP~CIE OH COM HIDROC~RBONETOS

K)<~3) I 141 ns a 295 K <54), 128 ns a 296 K <5~), 2,3

pressão de

em presença

a 297

relacionado com o processo

processos de

resultando em 148 ns (em presença de 60 Torr, 725 Torr de He

a uma

irradiados uma

podem tanto

da espécie

gases. Um dos pracessos

neste estudo

decaimento quando

mesmo

gasosa, gerou

da formação dos mesmos.

de combustão

3.8.1.

(propileno),



puro), demonstra em parte que C2 H& e C3 H6 são relativamente

mais reativos que o CH 4 • No experimento com CH 41 somente com

adição de hidrocarbonetos, demonstra a ocorrência

500 ns com o precursor

83

da

de

excitado

formação

tempo

OH

que o

vibracional por

um processo

tempo de

de

químico nos estudos

em

resuLtando, possivelmente,

sistema é

ns

reativo

remoção

de relaxação

diminuição do

com

e provavelmente

obtido, 222

um processode

vibracional

o valor

também além

relaxação

reaLizados com a espécie transiente OH.

o aumento da pressão oeste no

emissão radiativa de OH diminuiu,

de um processo rápido

quando da

eletronicamente (processo

coLisões). No entanto, a



TR8ELR 14. VRLORES DE k1 E k2 PRRR RS RERÇDES DE OH COM

HIDROCRR80NETOS.

------------------------------------------------------------

Radical Precursor

CTorr)

Reagente

CTorr)

k 1 /s- 1 k 2 /s-1. 10 6 /k:!

CS )

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

4,2x10 5 2,1x10 ó 0,48

4,Ox10 5 2,Ox10 6 0,50

4,2x10 5 2,Ox10 6 0,50

4,Ox10:5 2,6x10 ó 0,39

7,5x10:5 2,80x10 6 0,36

OH Etanol

4,87

C2 Hó

0,75

1 ,50

CH 4

0,75

1 ,50

2,25

3,75

4,50

Propileno

0,75

1,50

2,25

4,2x10:5

4,2x10:5

7,2x10:5

8,8x10:S

9,Ox10:5

7,5x10:5

7,5x10:5

2,Ox10 6

2,4x10 6

4,5x10 ó

4,5x10 6

5,Ox10 6

5,Ox10 6

3,Ox10 ó

0,50

0,42

0,22

0,22

0,20

0,20

0,33



inferiores de CL 2 , o CH 3 CL é detectado como um dos produtos

em fase gasosa, utiLizando-se coLuna Porapak-S ( a SO cC)

após a irradiação de 5 Torr de etanoL em presença de 20 Torr

de CL 2 (ZOO puLsos, O.S J/puLsoj Linha P(ZO) a 9.6 J.Jm) . Em

outros experimentos, verificou-se que a pressões parcias

CLoreto de metiLa foi detectado por cromatografia

lI",

~.

:,

8S

a

é

do

)

a uma

outra

produtos

pLenamente

estudo

dissociação

é

a

com uma

com o

~Lém dos

prOC2~"oS primários

são expostos

para

a energia de ativação

eLevada<7.59), durante

EVIDêNCI~ EXPERIMENT~L

1,S kcaL/moL<:58)

moLécuLa de etanoL,

a

ser a formação dos radicais

sistema.

da

Laboratório,

sistema, ou mesmo para pressões

aLgumas excessões,

os reagentes

corroborada, também,

Ea ~ O,S

da dissociação do etanoL já estudados,

Neste sistema (com excesso de CL 2 ), em

dissociação

sua vez,

a irradiação do

temperatura vibracionaL

reaLizada no

reações, saLvo

Laser de CO 2 , de modo que

~ viabiLidade de que um dos

intervaLo de tempo, no processo de irradiação peLo

'CH 2 0H foie

ESTUDO DO SISTEM~ ET~NOL/CL2'

D~ CIS~O C-C.

atingida.

finais após

finais, provenientes

equivaLentes dos gases no

para tais

puLso do

muLtifotônica do etanoL, possa

um curto

de eLevada endotermicidade, indicados

decorrência da

3.9.

sistema etanoL/CL 2 .

experiência

condição de

favorecida. Por

combinação CL-CH 3

. CH 3

Ih.



no estudo do sistema etanoL/CL 2 . Isto é um forte indício de

que o processo C2H~OH ----) ·C2H~ + -OH é pouco favoráveL,

resuLtantes foram detectados, porém não identificados.

~ hipótese de formação de CLoreto

anaLogamente, testada experimentaLmente,

86

cLorados)

de EtiLa foi,

contudo tal

(provaveLmente

-C2H~ + CL 2 ---) C2H~CL + ·CL

produtos

conquanto

outros

foi detectado por cromatografia em fase gasosa

CH 3 CL,do

nestas condições

e

composto não

apresenta uma E a ::::i 0,2 a 1,0 kcaL/moL<60) ) de acordo com

outras observações anteriores.

Matheson Gas Products.

produtos, peLa técnica de cromatografia em fase

cLoreto de

e

metiLa foram da

identificaçãoapara

etiLa e

utiLizadospadrões

cLoreto de

Os

dosagem dos

gasosa, do



propagação da chama ou ignição. Çl espécie CH reage nestes

casos com oxigênio atômico ou com O2 para formar CO, e com

n-propíLico, n-butíLico e aLíLico. Çl anáLise quantitativa do

fundamentaL não havendo informação a respeito da infLuência

destas espécies em estados eLetrônicos excitados.

87

na

de

sejam

Estas

para os

etíLico,

compLexo

químicas

produtos

excitadas

constante

todas

em

combustão

chama.

fato, CH é uma

na

da

presença

favoráveL

metíLico,

C2 e OH, originadas

fator· Limitante

terminam

Çl

o

das espécies

que

espécies são características

entretanto que

existentes

combustão. De

assim

e

propagação

e-o Já no caso da espécie OH, a

CO 2 + H

na

na formação

temperaturas.

sendo

transientes, CH,

são váLidas para as espécies no estado

reativas

CHO'" +

- - - - - )

combustão

não

Estas mesmas

não significa

processo da

aLtas

mais

a

OH + CO

Çl eficiência

Çls espécies

acentuadamente

CONCLU5~0

espécies

responsáveis peLa

varia segundo o precursor, sendo mais

áLcoois homóLogos não-ramificados:

infLui

hidrocarbonetos,

menor probabiLidade

veLocidade da reação

destas espécies

determinantes no

das

concLusões, contudo,

de sistemas

finais estáveis.

no processo de absorção muLtifotônico são parte do

de reações que caracterizam as transformações

3.10.
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comportamento cinético das espécies transientes detectadas

neste estudo merecem um comentário especiaL. ~s observações

tese representam uma anáLisereLatadas nesta

observações feitas por diversos autores. ~s

detaLhada de

dificuLdades

enLuntr,da; na anáLise das curvas de emissão sugerem

incerteza

mu Ltifo t ô n i c os vibracionaiscLaramente que:

acarretam muita

i) processos

no processo de formação das

espécies transientes no que se refere ao mecanismo e tempo

de indução; ii) o uso do Laser TE~ de COZI muLtimodo , e sem

aLgum artifício para tornar o formato do puLso razoaveLmente

retanguLar deve ser tomado como uma ferramenta quaLitativa

uLtravioLeta capazes de induzir a fotodissociação

para estes

Lasers no

estudos, ao contrário de possíveL utiLização de

diretamente. ~ propria anáLise das curvas de emissão parte

de uma aproximação simpLes para o processo cinético. O

ajuste das curvas caLcuLadas teoricamente descrevem

razoaveLmente bem as curvas experimentais na região onde as

curvas apresentam um máximo, mas o comportamento a tempos

Longos frequentemente demonstra que o processo gLobaL contém

outros processos adicionais que fazem com que o decaimento

não seja simpLesmente exponenciaL. Dentro destas Limitações,

os vaLores verificados para as constantes de formação e de

decaimento seguiram uma reguLaridade dentro da série de

compostos orgânicos nos sistemas estudados. ~ constante de

para a maioria dos áLcoois, irradiadosformação apresentou

de

ser

natureza

que pode

à

variação

quanto

uma certa

modificaçãouma

CO 2 ,de

como

Laser

interpretada

com o



precursor em presença de [O, reagente este encontrado como

produto final da fotodissociação do etanol (os produtos

predominantes oriundos da decomposição muLtifotônica do

etanoL são: Hz , [O, [H 4 , Cz H4 , [2Hz e Cz H6 ). Isto

evidenciaria que os processos químicos de formação de CO 2

(produto da combustão incompleta do etanol induzida peLa

irradiação com o laser de [oz) ou processos de relaxação, a

pressões parciais relativamente maiores de [O, são possíveis

no vaLor da vida média radiativa e permaneceu constante para

argônio, héLio e oxigênio/argônio somente neste

89

de

Mesmo

Livres,

vaLores

espécies

os

sinais

as

significativa

(etanoL) em

radicais

dos

em mistura com uma

oxigênio

consideráveL

de

reações de

suprimindo o fenômeno de

uma diminuição significativa

reLativa

Nos sistemas

OH apresentou um reLativo aumento

ar ou

maneira

da espécie OH foi observada para o

em geraL, não-exponenciaL, ao mesmo

de

inibidor de

atinge um máximo e é mais

Nos estudos do precursor

das constantes para as espécies estudadas,

intensidade

a espécie

parciaL de

experimentais. Entretanto uma pressão parciaL

reagente acaba

Por outro Lado,

a

e OH apresentaram um proLongamento relativo do

espécies transientes, sem aLterar, entretanto,

de um

comparado às emissões nos sistemas puros.

de decaimento.

não afetou

ti e c a i !TI e n t o e,

média radiativa

espécie OH.

que

Luminescência.

iniciais obtidos

da vida

nas condições

eLevada do

tempo

tempo de

último sistema

a presença

como NO,

mistura com

os demais,

para a

quimiLuminescência

o processo

certa pressão

emissivas [H

formação das



finais ou mesmo subprodutos podem reagir. ~naLogamente, a

reatividade da espécie OH na presença de etano e propiLeno,

~ proposta de estabelecer algumas das reações mais

importantes na combustão dos áLcoois não termina aqui, pois

.:::

50

da

de

da

da

ser

vaLor

a

fortes

espécies

pressões

espécies

quentes,

produtos

sem nenhum

transientes

num

são

emissão

indesejáveis

produtos

os

abstração

das

das

de

4)

na dissociação

cáLcuLo teórico

a confirmação

de

ou

que

transiente

To r r I

reações

1

espécies

com o

partir

vez

verificar

a

remanescente da cauda do

resuLtando

CH 2 0H

a

a necessidade de produção

detecção

as

capitulo

espécie

vibracionaLmente

não

uma

e

acompanhamento

no

na

OH,

fragmentos,

da

de

com processos

precursor/CL 2 e

de que

de se

CH 3

de

do

(corroborada

inferiores

destacado

técnica de fluorescência induzida por

seguir

para as medidas de vida média radiativa

a

precursor,

ser

própria energia

p a r te

etanol

quantidade

processo

radicais

processo elimina

baixas,

sensibiLidade

do

o

reLacionada

pode

originadas

diminui consideravelmente

próprio fato

nos sistemas

por

nestes precursores,

de

implantada a

elevada

LIF,

apresentado

ser

estar

prejuizo

transientes

estudada e

relativamente

envolvidas. Tal

de uma

uma vez

laser,

pulso do laser de CO 2 •

reLativamente menor

considerando-se a

decomposição

devem

evidências experimentais

multifotônica de

hidr'ogênio

RRKM,

deve

obtidas. O

espécie OH

formação dos

de ocorrer



Luminescência quanto a origem da formação da espécie OH na

formação dos produtos finais detectados. r:ls técnicas a serem

atmosfera terrestre.

evoLução temporaL. Esta técnica será associada ao processo

de dissociação dos precursores peLo Laser puLsado de CO 2

91

a

a

e

no

da

de

os

de

de

da

com

deseje

ceLa

existe

gasosa

sinaL

se

como aLguns

inibidos,

processo

do

estudos

10--::. Torr, por

ser

que

o

compLementar

em uma

transformada

etanoL,

acompanhamento

em fase

o

o

com

podem

para

tanto

tôrno de

decaimento

só

em reações

o

Ions

aprisionados

exempLo

durante

não

desenvoLvendo

reLação ao processo de combustão

de

Outra técnica, a de se acompanhar

combustão

por

acompanhar

íons

baixas, em

moLécuLas neutras

da

que poderão ser extrapoLados

reações que perturbam o equiLíbrio

se

de

puLsado excímero a ser adquirido brevemente

coLisionais

excitados,

ser acompanhado

de

contribuirão

íons e

=omo também permitirão verificar

CicLotrônica

reaLizados com

partir

oriundos

estes

Laboratórios.

ParaLeLamente,

a

um Laser

processos

poLuentes

resuLtados

desencadeamento de

dos áLcoois,

desenvoLvidas

estudos já

possibiLidade

precursores deuterados,

reações entre

simuLar.

simuLtaneamente

excitação pode

pressões reLativamente

r:lssim,

em nossos

Ressonância

Fourier, permitirá, em parte, se estabeLecer aLgumas reações

presentes num pLasma no processo de iniciação da combustão.

e por

como
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4. ~PLIC~Ç~O D~ TEORI~ RRKM ~o PROCESSO DE DISSOCI~Ç~O

MULTIFOTONICO D~ MOL~CUL~ DE ET~NOL
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Nos capítuLos precedentes foi descrito o

decomposição podem ser caLcuLada através da teoria RRKM, de

excitação multifotônica vibracionaL, podem apresentar vários

fenômenos a energia é acumuLada por uma absorção sequenciaL

a

a

de

de

por

vias

induzido

espécies

permitirá

para estes

as condições

são função da

moLécuLas

áLcoois. Uma vez

ao processo

aLgumas

Em particuLar,

aceito

processo,

interessante para

de

sua vez

t a L

o estudo da origem de

de CO 2 .

de

de diversos

induzidas em

No modeLo

torna-se

a energia média(1-3) das moLécuLas

e cinético

iniciaL

em um processo fotoquímico,

a partir

~ dependência energética das

químicas

espécies

de reação que p~r

mecanismo concernente

situação que pressupõe váLida

estatísticas.

vias intermediárias responsáveis peLa formação

reatividade química,

Reações

interna.

se caracterizar

teorias

reagentes numa

modo a

das

energia

transientes formadas

dos produtos finais das reações em estudo.

canais primários

peLo Laser de CO 2 ,

elucidação da etapa

desvendar as

destacada a

combustão induzido peLo Laser

compreensão do

formação destas

comportamento químico



induzidas durante um puLso de Laser suficientemente intenso,

de moLécuLas reagente apresentam uma distribuição de energia

pressão da amostra, pode caracterizar a predominância de uma

11

II
.1
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a

de

de

são

todo

deve

para

com os

iguaL

a energias

que,

é

reações

decomposição

reLativamente

ativada

constante

processo

a

constantes

kuF'

de acordo

e o

de

~Lgumas

kdo ... n , ou

resuLtando

etanoL), o processo de

com uma

energias

reação, um outro fator, a

fornecer

parciaLmente

~queLas com energia acima do

simpLista,

através

moLécuLas irradiadas, pode em

do Laser, kuF" reLaxar por um

mestre.

reagir

(como o

dos processos

visão

reação,

de

k(E). Contudo, na ausência do campo

tipo

Limiar de

moLécuLa

incoerente a

e o eventuaL retorno ao estado normaL.

compete com o processo de transferência

infravermeLhos

moLécuLas reagentes continuam a absorver

de

ou não-radiativo,

numa

dissociação competitiva

determinada

uma

evoLução das

cada um

a ser

passíveis

equações

tamanho médio

bem especificada.

que,

absorver energia

fótons

intramoLecular, responsáveL peLa desativaç~o das

Limiar

ser

a reação

quaL as

via de

transposto o

~ssim,

são

do

vários

produtos formados.

Limiar

ou outra

moLécuLas excitadas

Uma ve z

veLocidade unimoLecuLar

de energia

interna não

do Laser,

energia até

veLocidade para

constante de decomposição unimoLecuLar. Portanto, o conjunto

durante o

acima

princípio,

descrito por

unimoLecuLar. ~

absorção passa

baixas.

processo radiativo

moLécuLas de

de

continuar a



Uma análise destes argumentos foi desenvolvida

103

para a dissociação multifotônica da molécula de etanol, para

a compreensão da origem de formação das espécies

enquanto na segunda será dado ênfase ao cálculo da constante

Em uma primeira parte, verificaremos a dependência

teoria RRKM. Em particular, este cálculo serve para entender

11
;1

11

à

de

por

com o

casos

teoriada

reação

para

esta teoria

a

introdução

entre

reação iniciada

dissociação(6)

conceitos

ú til <14- 1 9 )

uma breve

e a

nos

observadas

produtos de

baseado

decomposição da molécula de etanol,

300 Torr

a um microcomputador PC.

extremamente

e dos

ser

vias de

unimolecular, após

diferenças

programa

pressões de

umde

origem das

transientes<4. ~)

têm demonstrado

uso

RRKM<7-13), adaptado

semelhantes.

a

energética das

de dissociação

absorção multifotônica a baixas pressões.

pirólise a



4. 1 . o ESQUEM~ DE RE~Ç~O

o esquema de reação, na teoria RRKM(12) Rice,

104

Ramsperger, KasseL e Marcus ) , segue uma versão mais

detaLhada do processo RRK(12), superposta ao esquema

originaL de Lindemann:

nosso caso - podendo ser desenergizada, (lI), ao coLidir com

configuração correta característica do estado de transição

k1 (E*)
~ + M (ou nhv) - - - - - - - ) ~* + M (Energização) (1)

kz
~* + M - - - - - - - ) ~ + M (Desativação) ( I 1)

k.. (E*)
~*<E") - - - - - - - ) ~+ (lI !)

k +
~+ -------) Produtos ( I V) .

os

por( !) ,

para uma

a constante de

ou progredir

é determinada em função da

~ constante de veLocidade de

e consequentemente originar

sistema,

reagente ~ é energizada,

excitação vibracionaL muLtifotônica, em

(lI!),

energização k1

- por

um tratamento mecânico-estatístico-quântico no

~ moLécuLa

reação,

Em uma primeira consideração,

reações térmicas.

a

coLisões ou

moLécuLas normais M do

para

veLocidade de

produtos de reação, (IV).

energia por

caso de



na coordenada de reação:

descrita através de uma reLação de equiLíbrio entre l=l* e l=l+.

Devido à isto, duas etapas são descritas distintamente,

CIII) e CIV). l=l veLocidade com a quaL as moLécuLas passam a

x associada com o movimento transLacionaL de l=l+

105

a

é

é

é

é

da

E+

>-

estados

etapa

transpõe

onde

dos

ativado,

considerando

vibracionais

internas até

da energia,

l=l grandeza,

que

l=l terceira

estados

ou a I-Z,

+ Er*.

compLexo

ponto-zero

de

com energias

de veLocidade unimoLecuLar

o

compLexo,

vibracionais-rotacionais

do

= Ev*

{EPCEvr+)}/hNCE*)

coLisão Z

número

VeLocidade l=lbsoLuta,

vibracionaL e rotacionaL não fixa e

o Limiar da reação, definida como a

[l=l+] do

estados

o

0 1 +

01.

energias

com E*

em direção favoráveL à reação, pode ser

considerada independente

crítica,

uma constante

as

de

Eo é

compLexo l=l+ e da moLécuLa reagente l=lj N(E*)

EP é

compLexo ativado

número de

desativação coLisionaL.

Teoria da

a energia

k .. CE*) = L+

densidade

concentração de

E-Eo, onde

configuração

a

moLécuLa energizada,

é

compreende,

uma energia

Nesta expressão

rotacionais do

E+ =

diferença entre

fundamentais do

que depende da energia, k~CE*)

barreira energética

caracterizada por

uma

desenergização k 2 ,

que a

equacionada ao

eficiência de

descrita peLa



respectivamente,

Er+ + x. FinaLmente, 01.+ e 01. são,Ev+ +
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dorotacionaLpartiçãodefunçõesas

x =Evr+ +E+ =

compLexo ativado e da moLécuLa reagente.

adiabático, caso contrário passa a ser um modo ativo, e pode

rotacionais. !=l moLécuLa reagente pode ou não conter rotações

reagente, !=l, exige o conhecimento dos parâmetros

é

o

o

e

ao

os

por

p a r a

s - 1. ) .

estado

que

à certa

para

para

moLécuLa

rígido

em muitos

associados

a

inferior

mesmo

(vibrações

denominado de

estimados

(exceto

resuLtar

no

é

simuLtâneamente a

para

pré-requisito

ser

se ref Lete

medidas experimentais

reduzido (~101.3

especificados

ativado obedece

modeLo

para reações que envoLvem

podem

ser

em quantidade

parâmetros

fragmentos, onde o compLexo

um ou mais graus de Liberdade

"Livre",

da moLécuLa

um

ou

que envoLvem

ou

obtidos de

de

devem

sempre

mesmos

o compLexo

Ligações. Isto

reLativamente

quantitativa. Um compLexo

internos

em geraL,

Os

), os momentos de inércia e o diâmetro de

são pLausíveis

Li t e r a t u r a ,

"rígido"

dados são

entanto

coLisão)

em um determinado processo

certas reações

na

elaboração

quebra de

no

Ligações, originando

Livres

Liberdade rotacionais mantém-se

durante a reação, este modo

de

!=l

movimentos

internas,

ativado apresenta,

graus de

quântico

compLexo. Se

assumido em

quaLquer consideração

rotações internas

casos num o fator-!=l

CompLexos

cisão de

formação e

cLassificação:

compLexo. NormaLmente,

diâmetro

métodos empíricos.

encontrados

coLisão. Esses

com os



contribuir com sua energia não fixa para o

reação. Por outro Lado, uma seLeção

andamento

empírica

da

das

107

propriedades do compLexo ativado pode ser eLaborada de modo

a reproduzir os vaLores experimentais de 5+ entropia de

tratamento de P. J. Robinson e K.~.HoLbrook(12), obedecendo

à seguinte expressão matemática:

eLevadas ), quando disponíveis.

a pressões

conforme oE+,

{EPCEvr+) }expC -E"'/RT)
(---------------------]j)

1 + k.. CE*)f Zp

de ~rrhenius

energia

as contribuições rotacionais são

de

funções de partição rotacionaL do

fator

i n t e g r a ç ã o, no c á Lc u Lo d" a . c o n s t a n t e

o

foi desenvoLvido por uma soma em etapas

incrementos

E* = Eo + E+ I LE+ = Ci + 1/2) E....

Q1'"
k.(E*) = L+ __ {EPCEvr"')}/hNCE*)

Q1

incLuídas nas

e de ~ ..

Nesta expressão,

o processo de

~ INTEGR~Ç~O RRKM

L+ Q1+ i M • M

= ------- expC-Eo/RT)~E+CE

h Q1 Q2 i=1

tratadas e

e

k Unl

4.2.

de pequenos

unimoLecuLar, kun' ,

ativação

com



Qr = rrl./2C8rr2kT/h2)3/2CIAlelc)1/2 cor respondendo este último

molécula podem ser representados como um conjunto de rotores
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o

Ql ,

duas

I=lssim,

o complexo

dimensões,

energizada,

t rês

vibracional Q2 e Q2+

como um todo<l.2).

e

energizada e

Ur =l8rr 3 IkT)1/2/ha;

molécula

ou duas dimensões<l.3)

da

de partição

e

temos

a molécula

de uma

8rr 2 kTl/h:2aj

Ql. + ,

molécula não-linear

=

à função

dimensão

Q...

de uma

ativado,

uma

termo referente

para, respectivamente,

à rotação

rígidos independentes

para

dimensões,

considerando-se que os graus de liberdade rotacionais de uma

complexo

ativado, é considerado através da expressão para

osciladores harmônicos quânticos<12. l.3)

k é a constante de Boltzmannj h é a constante de Planckj Vi

onde nas expressões acima T é a temperatura em graus Kelvinj

partir da aproximação semi-cLássica de Marcus-Rice(22), para

versão

estados

Whitten e

anaLítica ,a

vibracionais-

correspondem,

seguintea

densidade de

NCE~n

estados

e

segue

e a

de

que

moLécuLa energizada.

PCEvr+)

número

termos

ao

compLexo ativado

termos

desses

Os

freqüências vibracionaisj I é o momento de inércia e

s
Q.... = rr C1 - e x p C- h v i I k T ) ) - 1

i = 1

cáLculo

rotacionais do

numérica:

o

respectivamente,

vibracionais-rotacionais da

a é o fator de simetria.

Rabinovitch<20.21.) reLacionaram uma expressão

são as



E;:v,.-·

E PCEvr)
[':': v ... · =0

Qr
= -------------------------CEvr + aE z )-+1/2r

CkT)1/2r rC1+s+1/2r) rrhv i
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QrCEvr + aE=).+1/2r - 1
NCEv r) = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [

CkT)1/~r rCs+1/2r)rrhv j

dw
1- ~ C- - - )

dE'

Para um osciLador quântico com uma energia não

fixa Ev , tem-se uma energia vibracionaL totaL acima do

estado fundamentaL dada por Ev + aE=, onde Ex é a energia do

ponto zero, 1/2hv, e " a" é um fator de correção em função

constante de PLanck, e k a constante de 80Ltzmann.

e a média do quadrado da freqüência

- ---

a

ao

os

E'

11 ali.

a medidas

integração

a função de

freqüências

fator

reduzida

à

referentes

ao

onde <v) e <v 2 )

de moLécuLas que

de

~naLogamente,

vibracionais; h

energia

dados

em princípio,

rotações; Qr

número

concernente

Li t e r a t u r a

e, a

moLécuLa.

os modos

o

na

da

é

através de

s

número de

de ativação

= CCs-1)/s}C<v 2 )/<V)2}}

é o

parâmetros correLacionados

moLécuLa; Vj ,

vibração

c~

encontradas

respectivamente -

questão ou

de

necessariamente Ligada,

rotacionaL;

~ energia

freqüência média

modos

apresentem estruturas anáLogas.

CE'=Ev/E z }, são

processo em

experimentais

partição

parâmetros ~

vibracionais da

da moLécuLa,

RRKM está

dos

são a

CompLementando, r



e a energia interna média do compLexo ativado em seus graus

ativação a pressões eLevadas, E., peLa reLação,

média de todas moLécuLas ~ (reLativo

110

Esses

compLexo

funções

harmônico

postuLada

<E v +>

de

é

e do

da função<:I.2)

r+ correspondem,

a energia interna

Eo,

fundamentaL).

ao estado fundamentaL)

partir

r , e

moLécuLa ~

tabeLas(23)

osciLador

estado

partir do vaLor da energia de

o

em

ao

ou a

termos

energia crítica,

rotações da

1/2 (r+ - r + 2)RT + <E v >

são, respectivamente,

para

obtidos

caLcuLada a

(reLativo

são

e <Ev + >

Eo = E.

Entretanto, a

RTE(HO-HoO) IRT,

kT 2 dLnQ/dT. Os

Liberdade

respectivamente, as

ativado ~+.

<Ev > =

<E > =

termodinâmicas

parâmetros

de

onde <E v >

empiricamente ou



obedecer a geometria e vaLores das

o MODELO P~R~ ~ MOL~CUL~ DE ET~NOL

caracterizada de

)

111

é

e

de

cs ,

Liberdade

Barnes

pontuaL

por

de

energizada ~,

grau

grupo

a moLécuLa

nenhum

reLacionadas

etanoL,de

modo a

assumido para

vibracionais

IniciaLmente,

moLécuLa~

rotacionaL foi

freqüências

HaLLam<:24) .

4.3.

Liberdadeportanto, nenhum grau deetanoL, e/

ativo troca sua energia Livremente com

rotacionaL

os demais graus de

Liberdade da moLécuLa para participar do processo reativo.

do diâmetro de coLisão, necessário para o

moLécuLa ~*, energizada de

as seguintes moLécuLa

(e o fator

a

determinadaumaaz!
considerações:

entidades distintas

coLisões

difere da

de

são duas

número

etanoL, ~,

O vaLor

do

temperatura segue

etanoL. Portanto,

normaL de

cáLcuLo

1/2 não é considerado nesta reLação); mas as massas!

MA" = MA Levam a um vaLor da massa reduzida ~=MA/2, para

este caso. ~ amostra em fase de vapor sendo irradiada em uma

ceLa a temperatura ambiente resuLta em um número de coLisões

de 1.SSx10 7 Torr- 1 5- 1 •
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~

~ 4.3.1 . o COMPLEXO RTIVRDO

112

•

"

Um dos

possíveL compLexo

principais parâmetros

ativado, em em

cujos

unimoLecuLar

que caracterizam o

pré-exponenciaL,

uma reação

fatordovaLoré ofase gasosa,

j
~

1II
vaLores reLativamente eLevados são atribuídos a estados de

~ transição Livres(9) por ex.: em torno de 10 15 -10 16 s-1 ).

No entanto, na piróLise do etanoL<2~) o vaLor do fator-R é

reLativamente baixo, 10 13 • 8 s-]., não obstante, resuLtarem

diversos produtos correspondentes da reação. ProvaveLmente,

isto se deve a um processo misto envoLvendo diversos canais

de reação, e conseqüente reação dos próprios produtos

',i formados.

4.3.2. R ELIMINRÇ~O DE H2 0
I

;

O processo de eLiminação de H2 0, cujo modeL~ segue

quatro-centros,
II

~
I,

\

um compLexo

eLiminação HX

ativado de

em haLetos de aLquiLa e em

é anáLogo

(CH 3 )3COH<].2)

a

R

ativação de 65 kcaL/moL e um fator de freqüência em torno de

comparação dos dados destes sistemas permite avaLiar-se para~:

'l
'~

o processo de dissociação do etanoL(6) uma energia de

J
10 13 5- 1 .

A



estado de transição Livre, com uma energia de ativação de

82 kcaL/moL e 85 kcaL/moL, respectivamente. ~s vibrações do

compLexo ativado cor respondem às freqüências vibracionais do

efetuadas durante o cáLcuLo estão indicadas no texto.

aneL: 5 do próprio etanoL e uma da moLécuLa de H::!O (V;,:o)<::!6)j

113

de

do

dos

foram

e

do aneL,

~+

moLécuLa

6 vibrações

cisão C-C;

C-OH compreendem um

ativado

própria

para a

cisão C-OHj compLementadas

C-C e

da

compLexo

de etiLeno<26:' j

para a

do

conter 12 vibrações fora

de cisão

e CH 2 OH(29),

vibrações

e OH,

modo a

à

da moLécuLa

vibrações

Os processos

~s

vibrações da moLécuLa de etanoL. Quaisquer variações

~ CIS~O C-C E C-OH

vibrações da moLécuLa de metanoL(26), cor respondendo

radicaL CH 3 <27.28)

radicais C2H~<20)

com as

à vibrações de C-OH e CO.

4.3.3.

e duas

etanoL<:;? ...·), e

determinadas de

correspondendo
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I
i

4.4. C~LCULO D~ ENERGI~ MtDI~ D~5 MOLtCUL~5 RE~GENTE5

infravermelho da molécuLa de etanoL pode aLcançar vaLores de

,

I

~ excitação muLtifotônica vibracionaL

energia para os quais a cisão C-C, e a eliminação de HzO,

são ambas accessíveis. Nas condições padrões 1.0 J/p, 5

:
Torr EtOH, 1.7~s de Largura do puLso) a razão reLativa entre

as vias competitivas a partir do rendimento dos

produtos<6> ) pode ser aventada e determinada peLa razão dos

canais de reação em estudo, peLa teoria RRKM.

interna E* caLcuLados para os respectivos

,
I

,

vaLores de k.CE*)-

energia média

que por outro Lado, implicará numa

Os parâmetros reLacionados com o compLexo ativado

para o processo de eLiminação de H2 0 e os processos

radicaLares é o seguinte: Uma rotação interna é considerada

para o complexo ativado, de modo que os momentos de inércia
"[1

da moLécula reagente e do complexo ativado são diferentes.

Os parámetros utiLizados para o cáLculo de k.CE*)

I

para o processo de eLiminação de HzO, da cisão C-C e C-OH

••

estão reLacionados nas páginas seguintes .

1
j

J

_1 J



P~R~METROS P~R~ o [~LCULO RRKM DE k.(E*) P~R~ ~ DISSOCI~Ç~O

UNIMOLECUL~R DO ET~NOL.

115
,I

Freqüências do

reagente I cm-:l.

Freq. estado de

transição I cm- 1

Eliminação de H2 0

3676, 2989(2), 2943

2949, 2901, 1490

1452(2)/ 1415, 1394

1251, 1241/ 1089

1062/1033,885

801/ 419, 243/201

3106, 2946(3) , 1609(2)

1453(2), 1341(2)

1246(2) , 1056(3)

972(2) , 843(2)

Cisão C-C

idem

3676,2954(5)

1490, 1246(2)

726(2) / 702(2)

801/ 530(3)

111(2)

* baseado na molécula de [2H~[l(31)

Os parâmetros básicos são os mesmos da Tabela 2

nQ de rotores da

molécula reagente, r

nQ de rotores do

complexo ativado, r+

I I 1 0-- -4 o 9 C m2

1,.,+ / gcm 2

Eo, kcal/mol

Log Ç!/S-l

L"·

Qr

Q1 + / Q1

O

1

2.68/ 153, 169 *
4.72 x 10--40 *

60.09

12.26

2

105898

23.5

o

1

2.68,153,169*

1.826 x 10- 38

77.09

15.15

'1

105898

145.99



* baseado na moLécuLa de C;zH 5 CL<33.)

Os parâmetros básicos são os mesmos da TabeLa 2

P~R~METR05 P~R~ o C~LCULO RRKM DE kMeE*) P~R~ ~ DI550CI~Ç~0

UNIMOLECUL~R DO ET~NOL.

Freqüências do 3676, 2989(2) , 2943

reagente I cm-3. 2949, 2901, 1490

1452(2) I 1415, 1394

1251 , 1241 , 1089

1062, 1033, 885

801, 419, 243, 201

116

o

1

2.68, 153, 169 *
5.28, 3.47, 3.47

83.6

15

1

105898

4.85x103

Cisão C-OH

3676, 3114, 3036

2987, 2920, 2844

1442(2), 1383

1369, 1133, 1025

1185, 726(2), 801

532, 530, 419

Freq. estado de

transição I cm--3.

nQ de rotores da

moLécuLa reagente, r

nQ de rotores do

compLexo ativado, r+

I I 10- .... 0 gcm 2

I"' c ;ZH'-5 I gcm 2

Eo, kcaL/moL

Log ~/s-3.

L'"

Qr

Q3. ... /Q 3.



P~R~METROS B~SICOS
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Ud = 5 X 10- 8 em,

p = 1.256923

~ = MA /2 = 17 9 mol-~

Ez = 48.427 keal/mol

E*CNvr) = 95 keal/mol

V~LORES C~LCUL~DOS DE k.CE*)

E*
Ckeal/mol)

Eliminação de H2 0

k.. CE*) / S-1

Cisão C-C Cisão C-OH

80 5.60x10 8 ' 3.979x10 7

85 1.608x10 9 1.659x10 9 2.59x10 8

90 3.916x10 9 1.896x10 10 1.06x10 10

95 8.420x10 9 1.179x10 11 1.07x10 11

100 1.643xí0 1 ") 5.079x10 11 6.02x10 11

105 2.977x10 10 1.705x10 12 2.41x10 12

110 4.774x10 12 7.62x10 12



V~LORES C~LCUL~DOS DUR~NTE ~ INTEGR~C~O

CIS~O c-c ELIMIN~C~O DE H~O

------------------------- I --------------------------

E* Evr+ ~PCEvr+ ) N*CEvr) I Evr+ ~PCEvr~ :: i.~(Evr)

80 2.91 1.73x10 9 6.65x10 16 I 19.91 7.55x10 1o 6.65x10 16

85 7.91 1.62x10 11 7 .19x10 17 I 24.91 4.89x10 11 1.50x10 17

90 12.91 4.04x10 12 1.57x10 18 1 29.91 2.59x10 12 3.26x10 17

95 17.91 5.31x10 13 3.31x10 18 I 34.91 1 .18x101:~ 6.87x10 17

100 22.91 4.69x10 14 6.79x10 18 1 39.91 4.71x10 13 1.41x10 18

105 27.91 3.15x101~ 1.36x10:l9 1 44.91 1.71x10l-'· 2.83x10 H1

110 32.91 1.72x10 16 2.65x10 19

---------------------------------

Cisão C-OH

---------------------

E* Evr+ ~PCEvr+) N*CEvr)

85 1 .4 7.629x10 e 1.499x10 1 7'

90 6.4 6.777x10 1O 3.265x10 17

95 11 .4 1.446x10 12 6.896x10 17

100 16.4 1.676x10 13 1.416x10 18

105 21.4 1.340x101"· 2.831x10 1f"

110 26.4 8.286x10 14 5.527x10 18

Obs.: E* e Evr+ em kcaL/moLj N*CEvr) em CkcaL/moL)-l

118
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Tv de uma moLécuLa excitada vibracionaLmente com a expressão

foi efetuado de acordo com a expressão

Sabe-seC32.331 que o puLso de Laser de [0 2 , focaLizado, pode

66

da

mesmo

de

ou

de 1500 K.

1000 K são

Liberdade

o processo de

Ccerca

anteriormente,

de

fótons

megalNatts,

do fóton absorvido peLa

Ea, para

graus

superiores a

1=1'"

obtidos no cáLcuLo, estão

de

=

apresentados

vibracionaL, Tv,

<n)lll22

n

conhecimento, pode-se reLacionar a

ordem

mesmos

k.. CE*)
- - - - - - - >

de ativação,

da

{ ~PCEvr+) }/hNCE*)
0

1
.~

0 1

energia média

fótonsj

de k~CE*), a constante de veLocidade da

os

em conta

1=1*

uma temperatura

são

posse deste

portanto temperaturas

a energia

potências

k.. CE*) = L"

Por sua vez, os vaLores

termos

moLécuLa. Levando

kcaL/moL

gigalNatts,

n'.rnérica c34l ,

<n>hv
Tv = --------

nk

onde, <n > = nQ de

moLécuLaj e <n >hv =

expostos para

fornecer

segundo a integração RRKM.

obtidas. De

cujos

o cáLcuLo

etapa determinante



Observa-se a partir do diagrama k~(E*) versus E*

eLiminação de H2 0. Em reLação, aos processos de cisão C-C e

C-OH, tem-se uma proporção de 1:1 a um vaLor de E* de 95

experimentaLmente(Ó) I resuLtando que determinados produtos

120

a

a

da

uma

uma

acordo

de

reLaçãe

confirmado

obtém-se

a partir

foi

exempLo),

a de eLiminação de H2 0

Isto

a via de cisão C-OH e

por

significativamente, de

1:1. Para vaLores superiores de

um pouco o úLtimo processo

são originados

C-OH prepondera com

90 kcaL/moL a constante de reação

uma energia interna de 85 kcaL/moL,

de H2 0,

estipuLado.

C:;lH ó

para

reLação entre

de cisão

a preponderar

interna, E*

preponderando

modeLo

( CH 4 I

Já I a

de reação de cisão C-C e

o

energias internas mais elevadas, isto é, E* > 100 kcaL/mol.

do processo

de energia

eLevada via energética de reação.

kcaL/moL,

a v i a

eLiminação moLecuLar de H:;lO apresenta uma proporção de 1:1

para um vaLor próximo a 90 kcaL/moL. Portanto, para vaLores

de reação

etanoL, passa

apresenta uma proporção de

com

temperatura vibracionaL iguaL a 1577 K.

energia interna (E*) 85 kcaL/moL ), a constante de reação

do processo de cisão C-C, na dissociação da moLécuLa de

que a razão entre as constantes de veLocidade de reação para

- Diagrama 1-,

eLiminação moLecuLar
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reação, de acordo com a quantidade de energia absorvida peLa

função da energia interna, E*, nos permite indicar,

da dissociação muLtifotônica da moLécuLa de

121

a

de

de

com

via

produtos

capítuLo

os

no

dependência

que

da

dependência

determinada

uma

umade

entretanto,

esta dependência

também,

comportamento

Note-se,

a predominância

amostra. Veremos

apresentaram,

Portanto, esse

por exempLo,

kCE) em

moLécuLa reagente.

pressão da

finais oriundos

etanoL<ó)

subseqüente.



primeira parte desta tese, devido a processos do tipo:

O cáLcuLo comparativo das constantes de veLocidade

R pressões eLevadas e eLevada intensidade de Laser

122

e

de

do

uma

H::,! O ,

e

+

H2 0

pressões

muLtifotônica

C2 H...

importância,

= 82 kcaL/moL

de

= 92 kcaL/moL.

C2

compreensão

apresentou

baixas

- - - )

certa

- - - )

ter

2x:-:itação

AHo .p ( 2'7 B )

~H°.p(29S)

eLiminação

e t a n o L< 6 )

C2 H:;OH

H2 C=C:

permitirá uma

p0."

de

importante a

passam a

espécies transientes reLatadas, na

-OH

-CH 2 0H

+

+

C2 H... ---)

moLécuLa

a pressão da amostra e intensidade do Laser

- CH 3

unimoLecuLares de

• C2 H:5

- - - )

de reação

dissociação

radicais Livres

aLgumas das

da

- - - )

- - - )

R reação que constitui no processo de menor energia

é particuLarmente

C2 H:5 0H

C~LCULO DR CONSTRNTE DE VELOCIDRDE UNIMOLECULRR

dos processos

C2 H:50 H

formação de

a quaL

porém, de maior endotermicidade:

e

C2 H5 0H

de CO 2 •

baixa intensidade de Laser. R partir desta via deve-se ter a

h

vibracionaL

é a eLiminação moLecuLar<6.35)

outros canais

formação de

dependência com

4.5.

comportamento deste sistema, ( e de outros recentemente
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estudados: a dissociação muLtifotônica do éter

os produtos formados são o resuLtado

produtos majoritários,

VaLe ressaLtar que, o comportamento

de

piróLise

formação das

homogênea

numa

a cisão C-C. Os

reação

etapa da reação, foram

a adição de NO inibia

natureza de

observado

uma

do

iniciaL seria

sendo

Q piróLise do etanoL a temperaturas

intervaLos de pressões de 50 a 350

na primeira

Q 300 Torr,

também da

como

diferente

cuja etapa

como

CH 3 CHO.

é

600 °C e a

radicaLares.

assumida

CH-4 e

foi

radicais Livres,

H2 , CO,

de reações

próximas de

deste sistema

d i e t í L i c o < 36)

Torr

espécies transientes<~)

convencionaL<2~', onde

fortemente a reação, caracterizando assim um mecanismo de

radicais Livres. QnaLogamente, um outro estudo<3°7)

também, um processo de

apresentou H2 e CH 3 CHO como produtos majoritários e, ainda

iniciação proposto(38) como sendo a

partir da dissociação da Ligação C-H.

rotações internas ativas, tem-se que 05 mom~ntos de inércia,

(compLexo rígido), foi assumido em um

que não existe diferença na geometria

comparada à moLécuLa iniciaL, e como

O PROCESSO DE ELIMINQÇ~O DE H2 0

ativadocompLexo

primeiro modeLo(39)

do compLexo ativado

não são consideradas

do

compLexo Q+, são praticamente

natureza

como do

própria

moLécuLa Q

PeLa

tanto da

4.5.1.



meio da função de partição Qr.

iguais, IA=IA~' Portanto, as contribuições da função de

partição rotacionais da moLécuLa e do compLexo ativado podem

permitindo uma aproximação simpLes, Ql+/ Ql=1

124

a

de

páginas

torno de

ativado de

ainda,

nas

é considerada,

fator-R, em

TabeLas

de compLexo

ressaLtado,

as

ser

modeLo (TabeLa 3), uma rotação

ver

compLexo ativado

Deve

um outro

modeLo,

três rotações da moLécuLa como um todo por

para o

IA=l=I A...

fator pré-exponenciaL,

congruente com o tipo

que

primeiro

ser iguaLadas,

seguintes). O

quatro-centros. Em

10- 13 S·- 1 , é

interna, r+=1,

maneira

contribuição das

(neste
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T~BEL~ 1.FREQÜENCIRS VIBRRCIONRIS DR MOL~CUL~ DE ETRNOL E DO
COMPLEXO RTIVRDO

------------------------------------------------------------

ELIMINRÇ~O DE H2 0
------------------------------------------ .. _----------------

125

------------------------------------------------------------

Sv(~) = 5.52 caL K-1 moL-1

SveR+) = 3.065 caL K-1 moL-1

Ln ~./S-1 = 12.99 j R. = 9.79x10 12 S-1

I

~
~

111

I
~,

I
I,

Vibrações da moLécuLa de

EtanoL

Freqüências / cm- 1

3676

2989(2), 2943

2949, 2901

1490, 1452(2)

1415, 1394

1251 , 1241

1089, 1062

1033

885, 801

419

234, 201

s 21

r O

Vibrações do compLexo

ativado

Freqüências / cm- 1

3106

2946(3)

1609(2)

1453(2)

1341(2)

1246(2)

1056(3)

972(2)

843(2)

coordenada de reação

201

19

O

J
1
I~

.t
I

,

r=r"'=O

T=624 K



T~BEL~ 2. P~R~METROS B~SICOS.

L+ = 2 , Ql+/ Ql = 1 , cr d = 5 x 10- 8 cm , ~=MA/2 = 17 9 moL-l

~ = 1.256923, E= = 48.427 kcaL/moL, E. = 65 kcaL/moL

E*(Nvr) = 95 kcaL/moL

,À = 1,

126

T~BEL~ 3. FREQüENCI~S VIBR~CION~IS D~ MOLÉCUL~ DE ET~NOL E

DO COMPLEXO ~TIV~DO. UM ROTOR LIVRE, r+=1.

5..., (~+) = 8.196 caL K-l moL-l

Log 10 ~/S-1 de ~ ... = 14.44 ---) ~/S-l = 2.692 X10 14

T = 624 K I r=O, r+=1, Ql+/ Ql = 15.16

Eo = 65 kcal/mol, E* = 95 kcal/mol

I r + = 4.72 X 10- 40 9 cm Z (baseado na molécuLa de CZ H5 CL(31»)

Vibrações da moLécuLa de

etanoL / cm- 1

idem TabeLa 1

Vibrações do compLexo

ativado I cm- 1

3106

2946(3), 1609(2)

1453(2), 1341 (2)

1246(2), 1056(3)

972(2), 843(2)
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4.5.2. RESULT~DOS DO C~LCULO D~ CONST~NTE DE VELOCID~DE

P~R~ O PROCESSO UNIMOLECUL~R DE ELIMIN~Ç~O DE H2 0

O cáLcuLo da constante de veLocidade, k un I I

1) Para r+ = r = O

<E y +> = 4.671 kcaL/moL

seguir:

apresentadosparâmetrosos

Evr+ = 30 kcaL/mol

E* = 95 kcal/mol

Evr+ = 30.36 kcaL/moL

Eo = 64.64 kcaL/moL

e

TdLnQ2/dT = 4.479

TdlnQ2/dT = 4.479

TdLnQ2+/dT = 3.767

foi reaLizado em função da variação da

integração

Qr = 28414

Ea = 65 kcaL/moL

Eo = 65 kcaL/mol

k.CE*) = 1.234x10 9 S-1

[PCEvr+) = 7.181x10 11

Qr = 28414

NCEvr*) = 1.850x10 17 CkcaL/moL)-1

Q2+ = 3.1373 Q1+/ Q1 = 15.16

TdLnQ2+/dT = 2.981

<E y +> = 3.696 kcaL/mol

~ = 2.692x10 14 S-1

Q1+/ Q1 = 1

Ea = 65 kcaL/moL

k.CE*) = 2.167x10 7 S-1

[PCEvr+) = 1.955x10 11

NCEvr*) = 1.892x10 17 CkcaL/moL)-1

anteriormente,

2) Para r = O e r+ = 1

pressão da moLécuLa reagente e estão deLineados no Diagrama

2. Os termos empíricos e os cáLcuLados são apresentados a

segundo a



ELIMIN~Ç~O DE H2 0

V~LORES D~ CONST~NTE DE VELOCID~DE UNIMOLECUL~R EM FUNÇ~O DR

PRESS~O D~ ~MOSTR~.

Pressão CTorr) 106kunl/S-1 10 4 kuni /S-1

0.001 2.420 0.159

0.005 3.705 0.699

0.01 3.893 1 .369

O. 1 4.628 1.689

1 2.569

5 4.837 2.881

10 4.841 2.949

1000 4.844 3.042
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V~LORES DO Log Cku..,,) EM FUNÇ~O DO Log Pressão

------------------------------------------------------------

ELIMIN~Ç~O DE H2 0
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r = r+ = O r = O, r+ = 1

Log P/Torr Log CkU..,i /s-j·) Log Ckuni/s·-J.)

- 3 - 5.62 - 4.79

- 2.3 - 5.43 - 4.16

- 2 - 5.41 - 3.87

-1 - 5.33 - 3.77

0.699 - 5.32 - 3.54

1 - 5.32 - 3.53

3 - 5.31 - 3.52

------------------------------------------------------------
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4.5.3. ~ CI5~O C-C e C-OH

Quatro modeLos, para a cisão C-C, foram destacados

vaLores do fator-~ e do número de rotações do compLexo.

11 : ~~1016 S-1 e r+=6 (seis rotores Livres); neste sistema

no desenvoLvimento do cáLcuLo com o compLexo

as

de

de

II,

s - 1

dos

e o

que

e

como a

que

formados

úLtimos,

I

coordenada

utiLização

um modeLo

estes

Li v r e s

de modo

vez passando a ser

o compLexo

de

na quaL a massa

O fator-~~10l4

compLexos

CH
3

(C
3v

)<27,23)

Para

entre a

os

Quanto à

pard a moLécuLa reagente.

rotacionaL origina uma

- uma

no modeLo I, a coordenada

radicais

para o compLexo ativado e l

e IV.

diatômica

para

de metanoL<40) - na obtenção do

radicaL CH 2 OH(29») foram

dos

o radicaL

Liberdade

inércia, lAtIA""

as nUClnças

considerando-se

na consideração

práticos

Livre, r=1,

passam a ser rotações internas ativas

e do

de

para o modeLo 11 contrastam com o modeLo

processo reativo.

rotações ativas

geometria

uma moLécuLa

comp Lexos II I

destacadas,

ativa -

moLécuLa energizada

momento de

à

as massas dos fragmentos(39).

do grau

inércia -

foi tratada

Para efeitos

a exempLificar

foram

rotor Livre,

reação

participando do

vibrações da

uma moLécuLa

~ eLevação

variação no

em particuLar,

decomposição de

átomos são

cor responda

IV admitiu-se um rotor

momento de

diatômico. Entretanto,

e um

determinados os

considerou-se 6

de reação

de modo

(modeLo tetraédrico para

modeLo baseado na moLécuLa
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respectivamente, as freqüências em 885 cm o

- 1 (CCO

estiramento simétrico) e em 419 cm- 1 (baLanço CCO)j e para

os compLexos 111 e IV a vibração em 419 cm- 1 (baLanço CCO),

reLacionando com este úLtimo um movimento torsionaL (243

cm- 1 ) que contribui com uma rotaç~o na moLécuLa reagente.

P~R~METROS B~SICOS P~R~ OS PROCESSOS C-C E C-OH

torsão em 201 cm- 1 e um rotor Livre para o compLexo ativado,

definem este processo. ~naLogamente à via de cisão C-C, o

fator ~ de cerca de 16.2 S-1 caracteriza um compLexo Livre.

areação,

e uma moLécuLa(0-=3)C:;!H::;'41>

referente a cisão C-OH, destaca-se o

a uma moLécuLa, aproximadamente, topo

Ea = 82 kcaL/moL para a cisão C-C

Ea = 85 kcaL/moL para a cisão C-OH

E* = 95 kcaL/moL

L'" = 1 Z = 1.55 X 10 7 Torr-01 S-1 (a 298 K)

MoLécuLa de EtanoL: Vibrações ~ idem a moLécuLa r~agente da

eLiminação de H:;!O

momento de inércia I g em:;! da moLécuLa reagente

IA = 2.68x10- 40

Ia = 1.53x10- 3e

I c = 1.69x10- 38

O- = 1

diatômica para o radicaL OH. ~ coordenada de

No processo

modeLo correspondente

simétrica para o radicaL
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P~R~METROS REFERENTES ~OS OU~TRO MODELOS DE COMPLEXOS

~TIV~DOS P~R~ ~ CIS~O C-C

COMPLEXO ~TIV~DO

Eo

Evr+

PCEvr+)

N*CEvr)

k",CE*)

TdLn0 2 +/dT

0:1. + 10:1.

O2

O2 +

<Ey )

<Ev + >

Log ~/S·-1

5+

r +

r

I

78.62

16.38

6.906x10 12

1.856x10 17

3.675x10:l. 0

5.703

94.18

24.692

182.488

5.553

7.071

14.95

19

1

O

I I

74.77

20.23

1.093x102~

1.856x10:l. 7

4.337x10 32

6.308

7.02x10:l.:l.

24.692

1642.718

5.553

7.822

16.16

14

6

O

lI!

73.44

21.56

2.053x10 19

1.848x10 17

1.619x10 2 :1.

7.385

1.39x10 6

24.692

514.968

5.553

9.158

16.13

14

6

O

IV

75.16

19.84

7.773x10 18

3.089x10 t $

1.158x10 19

5.745

9.14x10 4

10.592

47.569

4.629

7.124

15.07

14

6

1

Obs.: N*CEvr) em unidades de CkcaL/moL)r/2 - 1

E+,Eo, <E y ) e <E v +> em kcaL/moL e k~CE*) em 5- 1



FREQüêN[IRS VIERR[IONRIS - Cisão [-C
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Complexo I I cm- 1 3676, 2954(4), i4Sü, 1246(2), 72u(2),

702(2), 530(3), 801, 111(2)

coordenada de reação: 885 ([[O est. sim)

I I 9 em:! : 1.826x10-38

a = 1

[-C :::! 0.33 nm

Complexo II I cm- 1
: 3100, 2100(5), 300(2), 200(6)

coordenada de reação: 419 (baLanço [[O )

Complexo III I cm- 1
: 1517, 75(2), 657(3), 527(2), 329(2),

266(4)

coordenada de reação: 419 (baLanço [[O)

Complexo IV I cm- 1
: 1517, 759(2), 657(3) I 527(2), 329(2) I

266(4)

coordenada de reação: 419 (baLarlçe [[O)



P~R~METR05 DO COMPLEXO ~TIV~DO P~R~ ~ [I5~0 [-OH

------------------------------------------------------------
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Eo

Evr+

PCEvr+)

N*CEvr)

k.. CEn

TdLn0 2 +/dT

Oi+/Oi

O2

O
2

+

( E )

( E )

Log ~/5-i

5+

r +

r

89.9 keaL/moL

5.1 keaL/moL

2.726x10 9

1.850x10 i7 CkeaL/moL)-i

2.342x10 6 5- i

3.9375

15.16

24.692

8.747

4.629

4.883

15

19

1

O

[omp,Lexo ativado 1 em- i

------------------------------------------------------------

FREOüêN[I~5 VIBR~[ION~I5 - [I5~0 [-OH

3676, 3114, 3036, 2987, 2920

2844, 1442(2), 1383, 1369

1185, 1133, 1025, 801, 726(2)

532, 530, 419

eoordenaaa de reaç1o: 201 Ctors10 OH)

I C2H :5 1 g em 2 = 5.43, 4.34, 4.34 x 10- 40

------------------------------------------------------------



V~LORES D~ [ONST~NTE DE VELO[ID~DE UNIMOLE[UL~R EM FUNÇ~O D~

PRES5~O P~R~ ~ [I5~O [-C

------------------------------------------------------------

COMPLEXO ~TIV~DO

k u I~ i I s - 1

------------------------------------------------

Pressão I Ir IrI IV
CTorr)

0.001 4.030x10- 9 4.796x10- e 1.114x10- 7 3.246x10- 7

0.005 1.889x10- e 2.398x10- 7 5.571x10- 7 1.623x10'- 6

0.007 3.357x10- 7 7.799x10-·,:"' 2.272x10- 6

0.01 3.562x10- e 4.796x10-·" 1.114x10- 6 3.246x10·- 6

0.1 2.315x10- 7 4.796x10- 6 1.114x10- 5 3.245x10- 5

1 9.879x10"· 7

5 2.398x10-·· 5.569x10·- ...· 1 . 606x 10''-:'

10 2.819x10- 6 4.796x10- 4 1.114x10- 3 3.184x10- 3

1000 7.784x10- 6 4.796x10·- 2 0.1088 0.2351

------------------------------------------------------------
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V~LORE5 D~ CON5T~NTE DE VELOCID~DE UNIMOLECUL~R EM FUNÇ~O D~

PRE55~O P~R~ ~ CI5~O C-OH

------------------------------------------------------------

Pressão 10 9 kuni /s-l. Logl. o Pressão Logl.(> kUni /!a.·- l

( To r r )

0.001 0.261 -3 -9.58
0.005 1 .287 -2.3 -8.89

0.01 2.534 -2 -8.59
O. 1 21 . 01 - 1 -7.68
1 111 .4 O -6.95
5 255.6 0.699 -6.59
10 337.8 1 -6.47
1000 810.7 3 -6.09

------------------------------------------------------------
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~ seguir são apresentados os Logarítmos referentes

aos vaLores de kuni obtidos na pâgina anterior, para a cisão

c-c:

V~LORES DO Log <k unl ) EM FUNÇ~O DO Log Pressão Para a Cisão

C-C

------------------------------------------------------------

COMPLEXO ~TIV~DO

Log 1 .:.<kl.l n' IS-1)

-----------------------------------------------

Log 10 P/Torr I II III IV

-3 -8.39 -7.32 -6.95 -6.49

-2.3 -7.72 -6.62 -6.25 -5.79

-2.15 -6.47 -6.11 -5.64

-2 -7.45 -6.32 -5.95 -5.49

- 1 -6.64 -5.32 -4.95 -4.49

O -6.01

0.699 -3.62 -3.25 -2.79

1 -5.55 -3.32 -2.95 -2.49

3 - 5. 11 -1 .32 -1.96 -0.63

------------------------------------------------------------
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Os vaLores destacados para os processos de cisão

c-c, C-OH e eLiminação de H~O, são meLhor visuaLizados em um

diagrama - Diagrama 2 - Log 1o Ck uni /S-l) versus Log 1o P , com

o efeito da variação do número de rotores Livres nos

reação em função da pressão dacomportamento da

modeLo simpLificadopartindo do

Noc-c.

para o modeLo

cisãoaparaem particuLarr e a L

processos 

próximo do

entanto, o

amostra, nos permite indicar que a baixas pressões prevaLece

a eLiminação '~QLecuLar de H2 0, enquanto que a pressões

reLativamente maiores o processo de cisão c-c tende a

predominar. Este comportamento obtido com a integração RRKM

corrobora o comportamento experimentaL divuLgado na

dissociaçãa muLtifotônica da moLécuLa de etanoL<ó). Quanto à

cisão C-OH, observa-se que este processo é pouco favoráveL

em reLação às duas outras vias de reação. Isto pode ser uma

boa evidência de que no estudo da parte iniciaL desta tese,

a formação da espécie transiente OH não ocorra por um

processo primário, mas sim por reações secundárias e

decorrentes das duas outras vias de reação mais favoráveis.



DIHGRAMA 2.RRKM - 109 (k uni) vs log Pressão
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4.6. [ON[LUS~O

o comportamento, observado nos dois diagramasCLog
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k .... n I V S Pressão e Log k.CE*) vs E*), está reLacionado com o

processo de absorção e redistribuição da energia interna aos

modos normais de vibração e níveis energéticos da moLécuLa

da seguinte maneira: R· eLevada intensidade de Laser e

pressão de amostra, a energia absorvida maior ou

sendo canaLisada para a coordenada de reação

iguaL a Eo,

Cou níveis

ativos) , em um regime de curto intervaLo de tempo,

favorecerá o processo de maior energia de ativação que

compreende um maior fator de Rrrhenius. R vida média da

moLécuLa R*, estimada em 1/k .... (En, é reLativamente maior

que o intervaLo de tempo entre as vibrações moLecuLares

(cerca de 10- 13 seg) de modo que, a formação das duas vias

de reação sofrem uma competição, onde a via de menor energia

é desativada antes da de maior energia de ativação. R

pressões eLevadas ocorre uma competição entre a reação e a

desenergização coLisionaL. Rs moLécuLas energizadas com

energia próximas ao vaLor de energia crítica, Eo, têm uma

vida média Longa antes da reaç'do, e podem sofrer

desenergização. Rs moLécuLas de eLevado conteúdo de

energização contribuem, portanto, mais faciLmente para o

processo correspondente a eLevada energia de ativação.

Co termo

Por conseguinte, o processo de desativação kz~Z

de desativação independente da energia), ou mesmo



um processo de relaxação, predomina sobre a eliminação
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molecular de H2 0 a elevadas pressões.

Finalizando, verificamos de modo conciso que o

comportamento do fenômeno ap~es2ntado durante a di5~C~i~ção

unimolecular multifotônica da amostra de etanoL, pode ser

interpretado à luz da teoria RRKM permitindo, ainda, a

visualização de novos horizontes no que concerne à

com a energia envoLvida), e

interpretação de outras

etanol (competitivas de

vias

acordo

de dissociação do próprio

de compostos outros que apresenta.m dissociação

multifotônica, através de novos métodos computacionais e

modelos teáricos<41.42.43>.

Dentre um dos objetivos, a de obter uma

interpretação da origem de formação das espécies transientes

a partir dos álcoois, temos que: a) o cáLculo das constantes

de velocidade para os processos competitivos corrobora o

fato experimental<ó); b) a origem das espécies transientes

torna-se mais clara a partir da aceitação de que os

fragmentos oriundos de uma etapa inicial da dissociação

devem, por sua vez, se decompor em frações menores, de

transientes já

envolvida,acordo com a energia

analisadas; c) e,

e

por

formar

fim,

as

uma

espécies

possível

continuação, apLicar os conhecimentos adquiridos, nesta

parte, em um modelo de dissociação dos fragmentos que

origine as espécies transientes já estudadas.
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1=1

1=1*

r:I'" OU r:I +

E*, Evr* OU E*

NOMENCLr:lTURI=I - RRKM

MoLécuLa reagente

MoLécuLa reao.pn+e energizada

CompLexo ativado

Energia tQaL n10 fixa nos graus de
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Liberdade ativos de uma dada moLécuLa

Ev*, Er*

E'" ou E+

Evr+ ou Ev ......

x

Eo

Ez

N*CE*) ou NCEvr*)

PCEvr+)

E+
EPCEvr+)

Ev ...... :O
ou EPCEvr+)

01 ou Ql' 01 + ou

0 1 '" OU Or OU O... ·..

energizada C E* : Ev* + Er* )

Parte vibracionaL e rotacionaL de E*

Energia totaL não fixa nos graus de

Liberdade de um dado compLexo ativado r:I+

CE+ : Ev+ + Er+ + x)

CEv+ + Er+)

Energia transLacionaL de r:I+ na coordenada

de reação

Energia crítica

Energia do ponto zero da moLécuLa

Densidade de estados quânticos de r:I* com

energia E*

Número de estados quânticos vibracionais

- rotacionais de 1=1+ no níveL energético

quantizado Evr+

Número de estados quânticos de r:I+ a

todas as energias incLusive E+

Função de partição rotacionaL em 1=1 e 1=1+



O2 OU 02 ou Ov

O2 + OU 02+

a

k .... n •

k 1 I k:2

k.. CE*)

k+

Loto

r

fator-I=!

s, S'"
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Função de partição vibracionaL de I=!

Função de Partição vibracionaL de I=!+

Número de simetria

Constante de veLocidade unimoLecuLar de

primeira - ordem

Constantes de veLocidade C 22 ordem

de energização e desenergização,

respectivamente

constante de veLocidade para a formação

do compLexo ativado a partir de moLecu

Las com uma energia não fixa E*

Constante de veLocidade transLacionaL na

coordenada de reação

Fator estatístico ou degenerescência da

da via de reação

Número de graus de Liberdade rotacionais

I=! = k expCEArr/kT)

número de modos vibracionais da molécula

reagente, I=! , e do complexo ativado, I=! + ,

respectivamente
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RESUMO

Esta tese expLora a potenciaLidade da radiação

proveniente de um Laser de gás c;;lõ'bônico para :niL.:a'·· )

combustão-modeLo de substâncias simpLes oxigenadas com o

objetivo de estabeLecer aLgumas das reações eLementares

reLevantes ao processo de combustão.

frequentemente

tese éEsta

intermediárias são

baseada no

geradas

fato de que

em

espécies

estados

eLetrônicos excitados no puLso do Laser. O decaimento destas

espécies em função do tempo foi observado peLas medidas de

emissão por meio de uma fotomuLtipLicadora acopLada a

fiLtros de interferência de banda estreita e, registrado em

um osciLoscópio de 100 MHz cuja base de tempo é gatiLhada

peLo Laser de [0 2 , ~ evoLução temporaL do sinaL de emissão

foi anaLisada por um modeLo cinético que compreende: 1) um

processo de de pseudo-primeira ordem resuLtante por

excitação muLtifotônica vibracionaL de coLisões moduLadas, e

2) decaimento através de emissão espontânea, reações

químicas ou supressão radiativa. ~ cinética resuLtante das

curvas experimentais foi obtida por um método de ajuste de

curvas por simuLação em um microcomputador.

etanoL, n-propanoL, n-butanoL e o

Os

compreendem

sistemas

o metanoL,

químicos estudados nesta tese
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éter dietíLico. ~ eficiência na formação de C2 • CH e OH foi

estabeLecida peLa medida da intensidade e o tempo de subida

da quimiLuminescência determinado de acordo com o

procedimento mencionado acima. ~ anáLise das curvas de

subida e descida foram estudadas com o precursor puro e na

pressões reLativamente aLtas para garantir um

presença de

nestes casos

~ r, O2 , NO, H2 , C L:;! , CH 4 e C2 Hó , utiLizando

número eLevado de coLisões.

Nos sistemas em mistura com ar ou O2 as espécies

emissivas CH e OH apresentam um proLongamento do tempo de

decaimento, em geraL não-exponenciaL. ~o mesmo tempo a

intensidade reLativa dos sinais de quimiLuminescência atinge

um máximo, sendo particuLarmente significativa para a

espécie OH a uma determinada pressão de oxigênio.

Misturas de etanoL com 02/~r resuLtam para a

espécie OH num aumento no vaLor da vida média radiativa,

com CO, C:;!H ó e propiLeno (C 3 Hó ) é

diminuição significativa.

em misturas

No caso de CO este

deprocessosdesendocomoassumidoé

enquanto que

observado uma

comportamento

reLaxação, tendo-se para os dois úLtimos um processo de

abstração de hidrogênio por parte da espécie OH.

~ presença de um inibidor de reações de radicais

Livres, NO, tem pouco efeito nos vaLores das constantes das

espécies estudadas. Entretanto, a emissão da espécie OH foi

totaLmente suprimida em misturas do precursor com CL:;! . Neste

...J



caso a observação de CH 3 CL por cromatografia em fase gasosa
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sugere que reações químicas de alguns dos fragmentos

primários inibem o adicional bombeamento pelo laser.

Um modo particular de se interpretar o possiveL

mecanismo de formação das espécies transientes, foi

desenvolvido através do cálculo teórico RRKM dos principais

processos primários aventados para a decomposição por

excitação multifotônica vibracional da molécula de etanol. O

cálculo RRKM foi modelado para a eliminação de H2 0, processo

majoritário a pressões baixas, e diferentes processos de

cisões que passam a ter importância a intensidades elevadas

de laser. O cálculo teórico mostra claramente que a

eliminação de H2 0 é o canal preferido a baixas energias de

excitação, sendo rapidamente reposto pelos outros canais a

valores maiores de energia. Um efeito similar é observado

para a decomposição unimolecular completa em função da

pressão, onde a pressões elevadas, os processos de cisão com

produção de radicais livres são dominantes como conseqüência

da desativação das moléculas com energia mínima antes que

sofram reação química.
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This thesis expLores the use of a CO~ Laser to

initiate combustion type reactions in a number of simpLe

oxygen containing organic compounds. This method offers a

potentiaL tooL to isoLate and estabLish some of the

eLementary reactions

combustion reactions.

responsibLe for the initiaL steps of

The core of the thesis is based on the fact that

transient chemicaL

excited states by

species are

the Laser

generated in eLectronicaLLy

puLse. The time dependent

behavior of this species has been observed by measuring the

emission on a fast photomuLtipLier provided with narrow band

fiLtres, and

triggered by

recording

the Laser

it on

puLse. The

a 100 MHz osciLLoscope

time evoLution of the

emission signaL has been anaLyzed by a kinetic modeL which

incLudes: 1) an iLL-defined pseudo-first arder process as a

consequence of coLLisionaLLy moduLated muLtiphoton

vibrationaL excitation, and 2) decay through spontaneous

emission, chemicaL reaction ar radiative quenching. The

resuLting kinetics were fitted to the experimentaL curves by

computer simuLation.

The chemicaL systems covered in this thesis

incLude methanoL, ethanoL,

ether. Under puLsed CO 2

n-propanoL, n-butanoL and diethyL

Laser radiation, the efficiency of



mentioned above. Emission rise times and decays were studied

neat systems and in the presence of ~r, O2 , NO, H:2'

pressures for which coLLisionaL processes
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by

f o r

procedure

t i me

the

estabLished

to

rise

been

the

have

according

OH

and

andCH

determined

C:;!,

measurements

of

C:;!H ó at

are important.

formation

intensity

for the

CH.... , and

chemiLuminescence

Emission from the CH and OH species are sustained

for Longer times in the presence of air or 0:2 and the decay

becomes distincLy non-exponentiaL. There i s aLso a

significant intensity effect which is particuLarLy

noticeabLe for OH which reaches a maximum at a given oxygen

pressure.

Mixtures af ethanaL with 02/~r resuLt in Langer

Lifetimes for

a significant

OH whereas in mixtures with CO, C:2Hó and C3 Hó

decrease is observed. In the case af CO, this

behavior is assumed ta be due to reLaxation processes, whiLe

in the Latter cases hydrogen abstraction by OH is presumabLy

responsibLe for the decrease.

The presence o f t he weLL known scavenger NO had

LittLe effect on the rate constants used to describe the

emission processo On the other hand, OH emissian was

compLeteLy quenchend in mixtures of the precursor with CL:2'

In this case, the observation of CH 3 CL by gas chromatography



suggests that chemicaL reaction of some of the primary

dissociation fragments inhibits further Laser pumping.
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for the

I=ln attempt

formatiun úf

to understand

the transient

the possibLe

species was

mechanism

deveLoped

through the use of an RRKM caLcuLation of the primary

dissociation processes of ethanoL under muLtiphoton

excitation. The RRKM caLcuLations were modeLLed for the H2 0

eLimination, the main process a t Low pressures, and

different bond scission processes which may become important

at higher Laser intensities. The theoreticaL caLcuLation

cLearLy shows that H2 0 eLimination is the preferred pathway

at Lower excitation energies but is rapidLy repLaced by the

other channeLs at higher energy contents. I=l simiLar effect

is observed for the compLete unimoLecuLar decomposition as a

function of pressure, where a t t h e higher pressures, the

bond scission processes yieLding free radicaLs are dominant

as a consequence of the deactivation of the moLecuLes with

threshoLd

reaction.

energies before they can undergo chemicaL
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