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RESUMO

Foram obtidos espectros de excitação eletrônica para as

Moléculas de tetrametilsilano, trimetilclorosilano e dimetildi-

clorosilano, na faixa de excitarão «<*» 5 a 300 eV. Os espectros

foram obtidos utilizando a técnica de perda de energia de elé-

trons, coro variação angular, nas seguintes condições: e-

nergia do feixe incidente, 1 keV; resolução em energia, 0,5 eV

(valência) e 0,8 eV (camada interna) e faixa angular de 1 a 9o.

Os dados obtidos abrangem a excitaçSo de elétrons de valência e

de camadas internas (Si 2p, Cl 2p e C 1s); o estudo da variação

angular não resultou na observação de transições eletrônicas

proibidas por regras de seleção ótica. Discute-se a atribuição

das bandas associadas a estados discretos e do continuo.
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ABSTRACT

Angle-resolved electron energy-loss spectra have been

measured for the tetramethysilane, trimethylchlorosilane and

dimethyldichlorosilane molecules in the 5 - 300 eV energy

range. The spectra have been obtained at 1 keV incident energy,

with an energy resolution of about 0.5 eV (valence region) and

0.8 eV (inner-shell region). Both the valence and core-level

excitation bands can be associated to transitions to Rydberg and

valence states. No dipole-allowed transition has been

observed in the spectra measured in the angular range of 1 to 9

degrees (valence region) and 3 to 7 degrees (inner-shell

region).
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

0 objetivo do presente trabalho foi o estudo espectroscó-

pico de alguns compostos contendo o átomo de silício, na regi3o

do ultravioleta de vácuo (5 - 300 eV). Esta região abrange tari

to a excitação de elétrons de Valencia, quanto de elétrons de

camadas internas. No primeiro caso, os espectros são nitidamein

te moleculares; no segundo, as bandas observadas são caracteris

ticas dos átomos componentes das moléculas, permitindo assim a

realização de uma análise elementar das substâncias em estudo

(1,2).

Atualmente,apenas dois tipos de técnica experimental pos-

sibilitam a obtenção de espectros numa faixa espectral tão am-

pla: a espectroscopia de fotoabsorção com o emprego de radiação

síncrotron e a espectroscopia por impacto de elétrons. No primei^

ro caso, utiliza-se a radiação emitida por elétrons ou posi-

trons, 'circulando a velocidades relativisticas em anéis de arina

zenamento (storage rings). A radiação de síncrotron constitui-

se numa distribuição continua e intensa de fótons, que pode ser

sintonizada com o emprego adequado de monocromadores (3,4). 0

emprego desta radiação possibilita a obtenção de espectros de

fotoelétrons e fotoabsorção em ampla faixa de comprimentos de

onda. Uma limitação séria desta técnica reside obviamente no

seu alto custo (da ordem de dezenas de milhões de dólares), com



a conseqüente dificuldade de acesso» uma vez que só pode ser en

contrada em determinados países do hemisfério norte.

A técnica de impacto de elétrons, por sua vez, pode ser

implantada sem maiores problemas em laboratórios de pequeno e

médio porte, quer do ponto de vista de volume físico, quer do

financeiro e também possibilita o trabalho numa ampla região

do espectro (5,6). 0 impacto de elétrons constitui-se, em ver-

dade, em técnica poderosa para o estudo de transições eletrôni-

cas em átomos e moléculas, tanto de Valencia quanto de camada

interna. Uma vantagem adicional da técnica de elétrons em rela-

ção à técnicas de fótons consiste na possibilidade da excitação

de processos tanto permitidos quanto proibidos por regras de

seleção ótica.

A escolha de moléculas contendo o átomo de silício para

um trabalho inicial na área de excitação de elétrons, prende-se

a três razões básicas:

- o interesse intrínseco na caracterização da configura-

ção eletrônica destas moléculas, muito menos estudadas

que suas congêneres contendo o átomo r carbono;

- a importância tecnológica do átomo d<- silício e de mui-

tos dos compostos que o contém. Comp> >tos voláteis de

silício têm tido enorme utilidade tanto na área de mi-

croeletrônica quanto de energia solar (7,8); compostos



do tipo SiRyX4_y (
R = radical orgânico, X = halogênio),

têm sido, além disso, muito empregados na modificação

de superficies inorgânicas (9);

- as moléculas estudadas possuem transições de camadas iri

ternas em torno de 100, 200 e 300 eV, o que possibilita

a análise experimental cuidadosa do poder de resolução

e sensibilidade de nosso espectrômetro para o trabalho

nesta faixa de energia.

Esta tese foi estruturada da seguinte forma: no Capítulo

II será discutida a teoria básica do processo de interaçSo fó-

ton-átomo (molécula) e elétron-átomo (molécula). Serão discu-

tidas :... ">bém as regras de seleção ótica aplicáveis a cada grupo

de pit^estudado (Td, C3y, C 2 y ) . 0 Capítulo III contém a des-

criçíit - '.o espectrômetro e da técnica experimental utilizada.Nos

Capítulu- restantes (IV e V) serão apresentados os resultados

obtidos para os três compostos na região de valência (Capítulo

IV) e de camada interna (Capitulo V). Serão também discutidas

as atribuições dadas às bandas observadas nos espectros de per-

da de energia.



CAPÍTULO II

TEORIA

Resino

Descrevem-se os mecanismos básicos de interação fóton-át£

no/molécula e elétron-átomo/molécula.

Em relação à interação elétron-átomo/molécula discute-se,

a partir da primeira aproximação de Born, a obtenção de ener-

gias de excitação e seções de choque para transições eletrôni-

cas induzidas pelo impacto de elétrons rápidos.

Posteriormente, aborda-se aspectos tais como o estudo dos

estados energéticos das moléculas através do método dos orbi-

tais moleculares, o papel desempenhado pela simetria de cada mo

lécula e as regras de seleção para transições eletrônicas dipo-

lares e quadrupolares.

2.1 Introdução

As regiões do ultravioleta distante UVD (5-50 eV) e de

raio-X (50 eV-10 kev) são extremamente importantes para o estu-

do espectroscópico de átomos e moléculas. Nestas regiões, po-

dem-se observar transições envolvendo elétrons de camadas exter_

nas (valência) e internas, tanto para estados excitados discre-

tos quanto do contínuo. Para se avaliar a importância do traba



lho na região do UVD, basta mencionar que nela se situa a gran-

de maioria das transições de elétrons de Valencia de hidrocarbo

netos saturados e insaturados (etano, etileno, acetileno, ben-

zeno, etc.) e de gases atmosféricos (nitrogênio, oxigênio, arg£

nio, hélio, e t c ) . Na região de raio-X, podem-se observar trari

sições características dos átomos componentes das moléculas, o

que permite de imediato uma análise elementar das substâncias em

observação.

Estudos de fotoabsorção nestas regiões são encontrados, entre_

tanto, em número bastante reduzido na literatura, quando compa-

rados com o número de publicações relacionadas com regiões es-

pectrais de menor energia, como o visível e o ultravioleta pró-

ximo, por exemplo.

Este fato está relacionado basicamente com dificuldades

experimentais, entre as quais, a limitada disponibilidade, até

recentemente, de fontes de luz "branca" de boa intensidade para

regiões acima de 5 eV.

A técnica de impacto de elétrons constitui-se numa alter-

nativa bastante interessante para o trabalho nas regiões de al-

ta energia, pois com um único dispositivo experimental consegue

se cobrir um espectro abrangendo desde o infravermelho até a

região de raio-X, permitindo portanto o estudo de excitações vi

bracionais puras, excitações eletrônicas de Valencia e de cama-

da interna, excitações à estados de Rydberg como também proces-

sos do contínuo (ressonâncias, autoionizações, e t c ) .



Vários destes processos, só foram observados em espectro^

copia ótica com o advento da radição sincrotrõnica (3,4)..

A resolução em energia desta técnica, embora inferior à

atingida pela espectroscopia ótica nas regiões do infravermelho,

visível e ultravioleta próximo, torna-se cada vez mais competi-

tiva ao diminuir-se o comprimento de onda, até sobrepujar ampl£

mente as técnicas óticas acima de 100 eV.

0 poder de sintonizaçSo de uma fonte de elétrons (pode-se

selecionar a energia de excitação de 5 a 1000 eV, por exemplo),

só encontra paralelo no trabalho com radiação sincrotron, mas de

ve-se levar em consideração que a construção de uma máquina pa-

ra produção desta radiação envolve um gasto cerca de 300 vezes

superior à construção de um espectrômetro de impacto de elé-

trons.

Além disso, a técnica de impacto de elétrons permite não

só o estudo de transições permitidas como também de transições

proibidas por regra de seleção ótica, com a possibilidade de se

estudar a distribuição angular dos elétrons espalhados, espe-

cialmente em maiores ângulos de espalhamento (seção 2.3).

Desta forma, o comportamento de um espectro de perda de

energia, com a energia incidente e o ângulo de espalhamento,vem

sendo explorado para revelar níveis energéticos eletrônicos de

átomos e moléculas, que não são observáveis por métodos óticos

(5,10,11).



TransiçOes proibidas por spin também podem ser observadas,

geralmente, quando a energia incidente é próxima da energia de

excitaçSo. Estas transiçSes sSo caracterizadas por apresenta-

rem estados inicial e final de spin diferentes, correspondendo

a uma troca de spin entre os elétrons do alvo e os elétrons es-

palhados.

Podemos portanto dizer que, uma das principais vantagens

da técnica de impacto de elétrons sobre a espectroscopia ótica,

consiste na possibilidade de se poder observar transições otica_

mente proibidas, eliminando-se assim as regras de seleção óti-

cas nos processos de excitaçSo.

2.2 Interação Fóton-Átomo/Molécula

0 processo de interação fóton/alvo (átomo ou molécula) p£

de ser tratado pelo estudo da evolução do sistema sob a influèri

cia de uma perturbação dependente do tempo (12-15).

A equação de Schrõendinger para o sistema completo (alvo

+ perturbação) é dada por:

HT(r,t) * iti U (r,t) (2.1)

onde f representa as coordenadas espaciais e de spin e H = HQ •

H1, sendo Ho a hamiltonlana do sistema não perturbado (indepen-

dente do tempo) e H' uma perturbação dependente do tempo, que

tem o efeito de induzir transições entre auto-estados de Ho.



Uma forma de se obter uma solução para

consiste em se expandir a função de onda do s

(f(f,t)) em termos1 de auto-funções. do sistema

(9n)» com coeficientes que são funções do tsrn;

exp (- —
n

onde En são os auto-valores de H e C (t) é d

c
n^^ ~ ~ Ti exp[i(E_-E.)t/n] H'.(t o

com H',(t), conhecida como integral de transa

da:

Hni(t) = <9n(r)|H'(t)|9i(r)>

A probabilidade de se encontrar o sis ei

como resultado de uma transição a partir do e:

devido à perturbação H1 é dada por:

pin«> "

chamada de probabilidade de transição.

t necessário obter uma expressão pars M

uma perturbação no. sistema devido a um camp

Pela teoria de Maxwell, podemos representar -

tor potencial A :



8

üTc Aj ' pj • ' " (2*6)

onde A. é o valor do vetor potencial na posição da partícula

j e p, o momento da partícula.

• » • í

A partir da equação (2.6) obtemos, para o elemento de ma

triz H'., a expressão:

Hni = " fie

onde arbitrariamente escolheu-se a direção x como a direção de

propagação da onda eletromagnética e o campo elétrico foi orieri

tado na direção z.

Se o comprimento de onda da radiação for muito maior que

as dimensões do sistema em estudo, podemos expandir a exponen-

cial em (2.7) em série de potências e obtemos:

e±ikx = -i + ikx ± ]<_ x
2
 ± ... (2.8)

2

conhecida como expansão de multipolo.

Substituindo o primeiro termo da expressão (2.8) na (2.7)

e fazendo uso da relação:

<n | p | i) = 15 (En-Ei) <n | r | i> (2.9)

obtemos a aproximação de dipolo elétrico, quando o sistema res-

ponde à interação através do seu momento de dipolo elétrico (ou



o campo age através-de seu dipolo -elétrico). Nesta aproximação,

a componente x do elemento de matriz H ^ tem a seguinte expres-

são:

Xni

onde Xnj = (fpn | e V Xi | q>j) é o elemento de matriz para a

componente x do operador momento de dipolo elétrico.

Dessa forma, o primeiro termo de (2.8) fornece a integral

de dipolo elétrico. Caso esta integral seja nula, diz-se que a

transição é proibida por dipolo elétrico.

Ao substituirmos os demais termos de (2.8) na expressão

(2.7), obtemos os elementos de matriz para os momentos de maior

ordem.

0 segundo termo fornece a integral de dipolo magnético e

a de quadrupolo elétrico. Se estas integrais forem nulas, te-

remos transições proibidas por dipolo magnético e quadrupolo e-

létrico, respectivamente.

Dessa forma,se para uma dada transição, o elemento de matriz

de dipolo elétrico for igual a zero, ainda assim podemos obser-

var transições nos espectros óticos, desde que os elementos de

matriz de dipolo magnético ou quadrupolo elétrico sejam dife-

rentes de zero.
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Todavia, as probabilidades de transição por dipolo'magné-
5 8

tico e quadrupolo elétrico são da ordem de 10" e 1 0 , respec-

tivamente, quando comparadas à probabilidade de transição por
r

dipolo elétrico. Estas transições são, então, dificilmente obsei;

vadas nos espectros óticos, devido a baixa intensidade que apre

sentam e bão chamadas de transições.proibidas, podendo, entre-

tanto, serem mais facilmente observadas nos espectros de perda

de energia de elétrons (seção 2.3).

Freqüentemente, em espectroscopia ótica,utiliza-se uma

quantidade auxiliar adimensional, chamada força do oscilador ó-

tico, que é definida,para uma transição por dipolo elétrico,

por (16-17):

! A E i n

onde

A Ein = <En " Ei> e rin = <" I * I D

Se o elemento de matriz em (2.11) for nulo, a força do

oscilador ótico para a transição |i) -> |n) será nula e a transi^

ção proibida por dipolo elétrico.

2.3 InteraçSo Elétron-Âtomo/Molécula

Descreveremos, de forma sucinta, alguns aspectos básicos

do estudo teórico do processo de interação de elétrons com áto-

mos ou moléculas (18-20). Neste contexto, discutiremos a rela-

ção entre regras de seleção para as transições observadas nos
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espectros de perda de energia e o momento transferido durante a

colisão.

!

Estamos interessados em resolver o problema teórico de um

sistema de N+1 elétrons (N elétrons do átomo ou molécula + 1 e-

létron adicional) e M núcleos (2 = carga nuclear), sujeito a

condição de contorno do elétron incidente ser descrito por uma

onda plana. Considerando-se apenas as interações Coulombianas,

a hamiltoniana do problema, em unidades atômicas, é dada por:

N+1 M „
1 r* 2 V"1 kH(R1 ... RM, r1 ... rN+1) = - £ v £

1 ... RM, r1 ... rN+1 J £ j £
k=1 ZMk

M N+1 N+1 M

[ [ !t. + [ -i- + i íísi*
k=1 j = 1 rjk i>j = 1 r i j k>JU1 Rk£

onde Rk representa o conjunto de coordenadas do k-ésimo núcleo,

r. o conjunto de coordenadas espaciais do j-ésimo elétron,o pri

meiro e o segundo termos do lado direito referem-se à energia

cinética dos N+1 elétrons e dos M núcleos, respectivamente, o

terceiro à interação Coulombiana entre os elétrons e os núcleos,

o quarto à interação Coulombiana entre os elétrons e o quinto à

interação Coulombiana entre os núcleos.

Desejamos agora resolver a equação de auto-valores:

H(R1 ... RM, r1 ... rN+l)\KR1.. .RM, r1 ... rN+<|) =

... RM, f, ... ?N+1) (2.13)
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onde r. representa o conjunto de coordenadas espaciais e- de

spindo j-ésimo elétron, {4»(?1 ... fN+1>} são as soluçBes esta-

cionárias de (2.13) e* {E} asrenergias totais de sistema que,

por conservação de energia, fornece a seguinte relação:

*? kn
E = E, + -i = En + -"- (2.U)

i 2 n 2

onde Ej. e kt/2 são, respectivamente, a energia do átomo ou mo-

lécula no estado fundamental e a energia cinética do elétron in

cidente e E e k^/2, respectivamente,a energia do átomo ou mol£

cuia no estado final |n) e a energia cinética do elétron espa-

lhado.

Considerando-se a função de onda do elétron incidente co-

mo onda plana, pode-se mostrar que a equação (2.13) admite como

solução assintótica (21):

. ••• RM' r1 '•• rN+1> *
 exP

ui(R1 ... RM, r1 ... fN) +
rN+1

;, (SN+1)un(Ri ... RM, r, ... ?N) (2.15)

onde Uj e un são as auto-funções dos estados inicial e final do

átomo ou molécula, respectivamente, o termo X^tSN .) é a função

de spin do elétron adicional, o somatório em m^ é referente aos

possíveis estados finais de spin do elétron adicional e o soma-

tório em n refere-se a todos os possíveis estados discretos que

o alvo pode atingir no processo de colisão, chamados canais a-
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bertgs de espalhamento.

0 primeiro termo da equação (2.15) representa um elétron!

incid.indo sobre o alvo, que está no estado fundamental |i) e o

segundo termo está relacionado a uma onda espalhada radialmente,

modulada angularmente pela função f^pO.^)» chamada dp mp

de de espalhamento, com o sistema em um dos estados discretos

acessíveis |n).

A seção de choque diferencial, relacionada com a probabi-

lidade de excitar o alvo ao estado discreto |n), como função do

ângulo de espalhamento 6, é definida por:

,| (2.16)
dfl

onde I(0,(j>)dí2 corresponde ao número de partículas espalhadas
i-*n

por unidade de área e unidade de tempo num ângulo sólido dfl

(fluxo de partículas espalhadas), estando a molécula no estado

final |n) e I é o número de partículas incidentes por unidade

de área e unidade de tempo (fluxo de partículas incidentes).

Dessa forma, podemos expressar a seção de choque diferen-

cial, como:

d0 = j r r 2 dfl/jo (2.17)

onde J é a densidade de corrente de probabilidade radial para

r •* «o, relacionada a um determinado processo de excitação |i)->

•* ln) t Jo
 a densidade de corrente de probabilidade incidente e

r díl uma superfície esférica.
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A partir das equações (2.17) e (2.15) podemos obter para

a seção de choque diferencial, relacionada a processos de exci-

tação discreta, a seguinte expressão*':

$o(e,4>) r
í-n k_ « 9 ,

= -ü- |f(e,<|»|2 (2.18)
dfl ki i

Muitas vezes, nos espectros de perda de energia, a um de-

terminado pico estão associados diversos processos de excita-

ção a diversos estados finais do sistema. Nestes casos, a área

correspondente a este determinado pico estará relacionada com a

soma das seções de choque diferenciais dos referidos estados fi

nais. Sendo assim, a expressão (2.18) toma a forma:

do(e,ò)o(e,ò

díí i

onde {f} representa o conjunto de estados finais |n) presentes

no mencionado pico.

A equação (2.13) não apresenta solução exata. É necessá-

rio lançar mão de métodos de aproximação e impor às soluções a-

proximadas as condições de contorno do problema.

Uma mai ira equivalente de abordar o problema consiste em

transformar a equação (2.13) em uma equação integral, incorpo-

rando neste processo as condições de contorno do problema e en-

tão impor as aproximações desejadas na equação integral.
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Utilizando o formalismo da função de Green-e as condições

de contorno expressas na equação (2.15), obtém-se para a equa-
I

çSo integral (21):

= e xm
 (SN+i)ui(Rr

r..fN) --L /df'...r' + 1

^m*s
 wN+1'Am^ WN+1

1 * * * N f t 1 * * " M * 1 * * * N •»'*i • • • M • 1 • * * N * 1

...RM,f'...r|^+l) (2.20)

0 somatório em B inclui não apenas uma soma sobre todos

os estados discretos como também a integração sobre todos os e£

tados do contínuo, sendo estes energeticamente acessíveis ou

não.

Tomando-se o limite da expressão (2.20) quando rN+1 tende

a infinito, verifica-se que esta se transforma na expressão as-

sintótica (2.15) e, ao compará-las termo a termo, obtém-se para

a amplitude de espalhamento:

u*(Rr..RM,f ̂ ...r|(|)V(R1...RM,f .. .

(2.21)
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Conforme mencionado, para a obtenção de resultados numêVi

. cos é necessário recorrer a métodos de aproximação.
f

r

A aproximação de Born é um método perturbativo com rela-

ção ao potencial de interação entre o elétron incidente e alvo,

V(R1.. .RM,r.|.. . ? N + 1 ) , e fornece como solução de ordem'zero:

B0,~ ~ - ' x ^^i* rN*1 c ._ .
y V n « • • • t\|* |i^* • • rti A ) — e

I 1H I

f r..r N) (2.22)

onde essa expressão representa a função de onda do sistema quan

do não há interação entre o elétron incidente e o alvo, que é

semelhante a tomar V(R1...RM,r1...fN+1) = 0 na expressão (2.20).

Ao substituirmos a equação (2.22) no lado direito da ex-

pressão integral para a função de onda total (2.20), obtemos a

função de onda na primeira aproximação de Born:

*B1(Rr..RM,rr..fN+1) =

rr..rN) - — Xm ÍSN+1) 2, un(Rr..RM,rr..íN)

í
onde
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Podemos obter a amplitude de,espalhamento na primeira a-

proximação de Born, tomando o limite da expressão acima quando

rN . tende a infinito e compará-lo com a equação (2.15), o que

fornece:

• ift.r *

onde í = í. - í é o momento transferido, sendo dado por:

\t\2 = Ifcj2 + |l<n|
2 - 2|l<i||l<n| cos 6 (2.25)

Introduzindo a expressão (2.24) na (2.18) e utilizando a

integração proposta por Bethe (22), obtemos a seguinte expres-

são para a seção de choque diferencial da 18 aproximação de

Born:

B1do(9,<t>) _ n \ /., (o R ? : \ i»

dft i->n k.

n i p o f f ^ \ l (o *?<; ̂
XI PI I W

onde u. e un são as auto-funções dos estados inicial e final do

sistema, respectivamente.

Sendo a primeira aproximação de Born uma teoria de primei^

ra ordem no potencial de interação, devemos esperar que esta a-

proximação forneça resultados confiáveis na medida em que a in

teração entre o elétron incidente e o alvo torne-se mais fraca.

Experimentalmente, isso é obtido quando se trabalha em altas

energias de impacto e se tem um parâmetro de impacto grande, ou
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seja, pequenos ângulos de espajhamento (6).

A força do oscilador generalizada para espalhamento de

elétrons é definida por:

kn 2 dQ

onde AEin correspondente a energia de excitação do alvo do es-

tado |.i) ao estado |n).

Podemos então obter a força do oscilador generalizada na

primeira aproximação de Born, introduzindo a expressão (2.26)

na (2.27):

AE,_ N

<un(Rr..RM,rr..rN)

i3.r, 7

e | ui(R1...RM,r1...rN)) | (2.28)

Quando K -»• 0 (K = |tf|), a expressão da força do oscilador

generalizada, na primeira aproximação de Born, pode ser expandi,

da em potências de K (23):

ffn(K) = f
Ot + Kf ( 1 ) + K 2f ( 2 ) + ... (2.29)

. 1 f\

onde f = força do oscilador ótico e K é dado pela equação

(2.25).

0 segundo e os demais termos de ordem superior da expan-

são acima tornam-se desprezíveis quando K •+ 0, condição que se
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dá quando AEin é muito menor que a energia do elétron incidente

e o ângulo de espalhamento é pequeno. Neste caso, a seçSo de

choque de espalhamento de elétrons é diretamente relacionada a '

força da oscilador ótico, pois no limite em que K -• 0:

fB1(K) K ± P _ fot ' • (2.3u)

A equação acima pode ser considerada como equivalente a

uma regra de seleção: no limite de transferência de momento

igual a zero, as regras de seleção óticas se aplicam a excita-

ções por impacto de elétrons e os espectros de perda de energia

se confundem com os espectros óticos.

«

Em particular, podemos verificar se uma transição observa^

da experimentalmente é permitida ou proibida por dipolo elétri-

co, analisando o comportamento da força do oscilador generaliza^
2

da desta transição para valores pequenos de K . Se a força do
o

oscilador generalizada tender a zero, na medida em que K tende

a zero, trata-se de uma transição proibida por dipolo elétrico,

pois caso contrário ela tenderia a um valor finito, não nulo,

igual a força do oscilador ótico.

Em nossos estudos de excitação de elétrons de Valencia

(0-50 eV), para uma energia de impacto de 1 keV, os espectros

obtidos nos menores ângulos de espalhamento fornecem valores de

K suficientemente pequenos e calmos no caso da equação (2.30).

Isto significa que, para pequenos ângulos de espalhamento, ob-

servamos apenas transições permitidas por dipolj elétrico, e

para ângulos maiores observaremos, em princípio, transições pe£

mitidas e proibidas por dipolo elétrico.
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Para a região de canada interna (100 - 300 eV), na mesma

energia de impacto, os menores valores de K obtidos experimen-

talmente ainda sSo grandes para xjue se possa desprezar os ter-

ão s de ordem superior da equaçio (2.29). Neste caso, os espec-

tros de perda de energia obtidos nos «enores ângulos de espalha

mento não simulam «ais os espectros de fotoabsorção e observa-

remos, en princípio, transições permitidas e proibidas por dipo

Io elétrico.

2.4 Excitaçõo Eletrônica de Moléculas Poliatôaicas

Nos espectros obtidos para as moléculas estudadas, encon-

tram-se várias estruturas (bandas) relacionadas a um ou vários

processos de excitação a estados do espectro discreto ou conti-

nuo.

Basicamente, estes processos são decorrentes da promoção

de um elétron da região de Valencia ou de camadas internas para

um determinado orbital molecular, obtendo-se assim diversos es-

tados excitados.

A promoção destes elétrons pode ser induzida por fotoab-

sorção ou por impacto de partículas carregadas.

Em nosso trabalho, utilizamos o segundo caso, cujo proce£

so pode ser descrito da seguinte forma:

M + «Incidente Uo> * M* + Espalhado (Eo " *Ein>
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onde M representa uma molécula.

A energia perdida pelos elétrons incidentes (&E.b, espa-

lhados inelasticaroente, corresponderá à energia de excitação te

lacionada a determinado processo.
» f

Os orbitais moleculares podem ser divididos em quatro

classes (3,24): orbitais do caroço, orbitais de valência, or-

bitais do tipo Rydberg e orbitais do continuo.

Essa classificação é aproximada e é feita basicamente em

relação a energia e forma espacial dos orbitais, apresertando

os mesmos as seguintes características:

- orbitais do caroço •+ encontram-se concentrados sob os

núcleos dos átomos constituintes da molécula e por isso

apresentam forte caráter atômico; são localizados;

- orbitais de valência -*- distribuem-se sobre todo o volu-

me da molécula e podem ser divididos em três tipos: 11-

gantes, nSo-ligantes (por exemplo, pares isolados em ha

logênios, orbitais localizados em grupamentos meti-

la, etc.) e anti-ligantes;

- orbitais de Rydberg •+ ocupam um volume muito maior que

o da moliruia no estado fundamental; possuem caráter

atômico difuso; são em geral não-ligantes;
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.- orbitais do continuo •+ orbitais não ligados; • possuem

energia positiva.
»

r

Copforme havíamos mencionado anteriormente, podemos dis-

tinguir dois tipos de transições eletrônicas (17,25):

a) transições eletrônicas permitidas:

As regras de seleção para transições associadas ao momen-

to de dipolo elétrico, podem ser obtidas a partir dos valores

não-nulos do elemento de matriz

Hni = í *n" (2.31)

onde R é o operador momento de dipolo elétrico e ip e i|>. s3o as

funções de onda eletrônicas dos estados final e inicial, res-

pectivamente, envolvidas na transição.

Em outras palavras, uma transição eletrônica entre dois

estados é permitida, se o produto ty* R 4^ for totalmente simé-

trico para pelo menos uma orientação de R, ou seja, se o produ-

to direto (D de \|»n e ty, pertencer à mesma espécie (representa-

ção irredutível) de um dos componentes de R para o grupo de port

to da molécula (25,26).

Na discussão acima, supôs-se que os estados inicial e fi-

nal possuem a mesma simetria. Sendo assim, o produto ty* R ^

para uma transição permitida deve ser simétrico em relação a

todas as operações de simetria do grupo de ponto da molécula.
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Há casos, entretanto, de transições eletrônicas em qtie o

estado final possui simetria diferente do estado inicial da mo-

lécula, ourseja, os estados envolvidos na transição pertencem a

diferentes grupos de ponto (quebra de simetria). Nesses, casos,

t somente os elementos de simetria comuns serão considerados para

o produto acima mencionado, ou seja, deve-se observar o compor-

tamento do produto •* R $, em relação às operações de simetria

do grupo de ponto de menor simetria, dos estados envolvidos na

transição.

Se incluirmos o termo de spin, as auto-funções eletrôni-

cas podem ser escritas como um produto de um orbital (parte es-

pacial) e uma função de spin. Como as funções de spin são or-

togonais entre si e os operadores que induzem as transições não

contêm coordenadas de spin, só teremos transições permitidas

quando os estados envolvidos apresentarem a mesma multiplicida-

de.

b) Transições eletrônicas proibidas:

A probabilidade das transições induzidas por dipolo magné

tico ou quadrupolo elétrico pode ser obtida pela substituição,

na equação (2.31), do momento de dipolo elétrico pelos momentos

correspondentes.

Da mesma forma,que o desenvolvido para as transições por

dipolo elétrico, a equação (2.31) será diferente de zero se o

produto direto das representações de i|>* e 4^ contiver pelo me-

nos uma vez a representação de um dos componentes de dipolo



magnético ou quadrupolo-elétrico.

Para vários grupos de ponto, algumas transições permiti^-

das por dipolo elétrico podem também ocorrer por dipolo magné-

tico ou quadrupolo elétrico, mas to componente do momento de di-
1 i

polo elétrico geralmente predomina.

As moléculas estudadas neste trabalho pertencem a difereri

tes grupos de simetria (grupos de ponto) e a elas estão associa^

dos diferentes estados.

A molécula de tetrametilsilano pertence ao grupo de ponto

Td, a molécula de trimetilclorosilano possui simetria C, e a

molécula de dímetildiclorosilano possui simetria C 2 v, cujas ta-

belas de caracteres estão presentes nas Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3,

respectivamente.

Em relação a regras de seleção, estão presentes na Tabela

2.4 as possíveis transições por dipolo elétrico para as três m£

léculas estudadas. Encontram-se também nesta tabela, as tran-

sições permitidas por dipolo magnético e quadrupolo elétrico a

partir do estado fundamental (totalmente simétrico) para as

três simetrias.

Uma primeira tentativa de atribuição das bandas observa-

das consiste em determinar se o estado final da transição cor-

responde a um estado de valência ou de Rydberg.
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No estudo de transições para estados de Rydberg, as atri-

buições podem ser feitas utilizando-se a relação: AE = PI - T,

onde AE é a energia de transição, PI o potencial de ionizaçSo

do orbital molecular, de onde o elétron é removido no processo

de excitação e T o valor do termo (term value) para os orbitais
I 2 * •

do tipo Rydberg, sendo dado por T = R/(n - 6) (fórmula de

Rydberg) (27), onde R é a constante de Rydberg, n é o número

quântico principal do orbital de Rydberg em questão e 6 o defei

to quântico, relacionado ao poder de penetração de tal orbital.

Dessa forma, de posse dos PI (teóricos ou experimentais)

e das AE podemos sugerir atribuições às transições observadas,

à estados de Rydberg, a partir dos valores de T conhecidos para

estes orbitais.
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Tabela 2.1 - Tabela tie caracteres do grupo de ponto

Td

A1
A9
í

E i

T1
T2

E

1

1

2

3

3

8C3

1

'1

-1

0

0

3C2

1

1

IS
)

-1

-1

6SA

1
J\

0

1

-1

ÒO j

1

-1

0

-1

1

!

\

(Rx,Ry,R2)

(x, y, z)

x2

(2x
2

X

(xy

* y2 • z2

2-x?-y2,
- y )

,xz,yz)

Tabela 2.2 - Tabela de caracteres do grupo de ponto C?v

C3v

A1
A2
E

E

1

1

2

2C3

1

1

-1

1

-1

0

z
Rz
(x,y)(Rx,Ry)

x2
 +

(x2-y

yz)

y2, z2

,xy)(xz,

Tabela 2.3 - Tabela de caracteres do grupo de ponto C 2 y

C2v

A1
A2
B1
B2

E

1

1

1

1

C2

1

1

-1

-1

%(xz)

1

-1

1

-1

0y(yz)

1

-1

-1

1

z
Rz

y,Rz

x 2 v Z iZ
x » y » *xy

xz

yz
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Tabela 2.4 - Regras de seleção para os grupos-de ponto T ., C,

e C 2 v, para transições permitidas por dipolo

elétrico !

a 1 H

a 2 H

e H

ld

" *2

' t^

" a2

" al

•V
,ett1t

,e,tr

r

*2

'2

a1 -
a2 "
e •*•

C

a1
a2
a1

3v

,e »

»e
,a2,e

a1 " a1

2 2
b1 "* ai
b2 "* ai

C2v

•brb2
,b rb 2

(a2,b1

»a2»
b2

Transições permitidas por dipolo magnético

Td

ai - t^

C3v

a1 - a2

C2v

a1 - a2

Transições permitidas por quadrupolo elétrico

Td

a1 - a1

a 2 •• e

C3v C2v

a1 "* a2
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CAPÍTULO III

EXPERIÊNCIA

Resumo

Descreve-se, de forma simplificada, o espectrômetro de

impacto de elétrons utilizado na obtenção de dados para as mo-

léculas de tetrametilsilano, trimetilclorosilano e dimetildiclo

rosilano.

0 espectrômetro baseia-se na técnica de perda de energia

de elétrons e trabalha na região do ultra-violeta de vácuo, p£

dendo cobrir uma faixa de energia de excitação de até 500 eV.

Além disso, o aparelho permite a determinação de seções de cho-

que relativas associadas à diferentes processos de excitação e-

letrônica, tanto permitidos quanto proibidos oticamente.

Suas principais características são:

i) energia do feixe de elétrons: 500 a 3000 eV;

ii) faixa de variação angular: -60° a +60°;

iii) resolução em energia: 0,5 eV;

iv) analisador de velocidades de elétrons: eletrostático, do

tipo Mollenstedt;

v) detector: multiplicador de elétrons, do tipo Spiraltron;
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vi) aquisição de dados: realizada com o emprego de um micro-

computador pessoal, UNITRON - APII.

3.1 Introduç&o
t »
\

Na obtenção dos espectros de perda de energia (ou de ex-

citação eletrônica) das moléculas estudadas, utilizou-se um es-

pectrômetro de impacto de elétrons (Figura 3.1), desenvolvido em

nosso laboratório. Este aparelho já foi descrito anteriormen-

te (28-30) e portanto será apresentado apenas de forma simplifi

cada no presente trabalho.

Duas modificações importantes, entretanto, foram introdu-

zidas recentemente e serão discutidas em detalhes: um novo sis-

tema de admissão de amostras e um sistema de aquisição de dados,

baseado num microcomputador pessoal.

0 espectrômetro utiliza a técnica de feixes cruzados (31),

que consiste em se fazer colidir, perpendicularmente, um feixe

gasoso da substância em estudo e um feixe de elétrons bem coli-

mado e de energia pré-determinada.

Após a colisão, os elétrons espalhados, apresentando di-

ferentes energias, atravessam um sistema de duplas fendas e sSo

separados em função de sua energia por um analisador de veloci-

dades de elétrons do tipo Mõllenstedt (32), sendo detectados

por um multiplicador de elétrons do tipo Spiraltron.
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Os pulsos gerados pelo detector passam por um si-stema de

amplificação, discriminação e contagem e são armazenados na me-

mória,, de um microcomputador pessoal UNITRON APII (33).

0 microcomputador é também utilizado no controle do anali

sador de velocidades de elétrons e no tratamento de dados.

Os espectros obtidos consistem de um gráfico de intensida_

de associada aos processos elásticos e inelásticos decorrentes

da colisão, em função da energia perdida, ou transferida, pelo

elétron incidente para a amostra.

Com esta técnica, podem-se estudar processos de excitação

discreta e do contínuo de átomos e moléculas como também obter

medidas de seções de choque diferenciais elástica (SCDE) e ine-

lástica (SCDI).

A seguir, serão descritos os principais componentes do

espectrômetro e os sistemas de admissão de amostras e de aquisi_

ção de dados.

3.2 Descrição do Espectrômetro

3.2.1 Câmara de Espalhamento e Sistema de Vácuo

A câmara de espalhamento consiste de uma câmara de alto

vácuo, construída em latão, revestida internamente com grafite

coloidal (ACQUADAG), com o objetivo de evitar a produção de elé

trons secundários, ou seja, elétrons não provenientes da coli-
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sSotentre o feixe gasoso e o feixe eletrônico.

Dispomos de um espectrômetro de massas-quadrupolo (Bal-

zers modelo QMG 311), acoplado à câmara, que é utilizado para

se fazer um controle dp ambiente químico da câmara e também da
* I

pureza das amostras a serem estudadas.

As pressões no interior da câmara (~ 10" torr sem amos-

tra e -10" torr com amostra) são obtidas através de um sistema

de alto vácuo, que consiste de uma bomba mecânica rotatória

(Welch modelo 1397) e uma bomba de difusão (Varian modelo NRC

3352 VHS-6).

0 sistema de vácuo dispõe de um sistema de proteção (29)

contra variações excessivas de pressão, diminuição do fluxo da

água de refrigeração da bomba de difusão e queda de tensão da

rede elétrica. 0 funcionamento de diversos componentes do es-

pectrômetro, tais como: canhão de elétrons, analisador, detec-

tor, etc., está condicionado a este sistema de proteção.

Este sistema revelou-se de extrema importância para o pre_

sente trabalho, no qual muitas vezes foram realizadas aquisi-

ções contínuas de dados por períodos superiores a 24 horas.
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3.2.2 Fonte de Elétrons - , .

Como fonte emissora utilizou-se um canhão comercial (SE-

3k/5U), modificado a fim de se poder trabalhar com um filamento

de tungstênio, de fácil substituição.

Este canhão possui elementos destinados à correção do fo-

co e astigmatismo do feixe de elétrons, bem como dois pares de

defletoras eletrostáticas ortogonais entre si, que permitem o

posicionamento preciso deste feixe.

Todas as fontes acopladas ao canhão são alimentadas por

um regulador de tensão alternada (TECTROL modelo 3000 TR).

A distribuição em energia do feixe apresenta uma largura

a meia altura (LMA) em torno de 0,5 eV, na temperatura emprega-

da (~ 2500 K) (29), que se constitui na limitação última de re-

solução em energia para nosso espectrõmetro.

Com este conjunto, consegue-se um feixe com boa intensid£

de e focalização numa faixa de energia de 0,5 a 3 keV.

3.2.3 Sistema de Admissão de Amostras

As amostras são introduzidas na câmara de espalhamento a-

través de uma agulha de aço inoxidável, por diferença de pres-

são, obtendo-se assim o feixe gasoso, atômico ou molecular.
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O fluxo de gás é controlado por uma/válvula de ajuste mi-

crométrico (VACOA modelo MV-25-AT-F8), que permite um ajuste

acurado da pressão de trabalho, que é da ordem de 5,0 x 10

torr.

Uma outra válvula de ajuste micrométrico (Balzers modelo

BPV 44500), localizada a 20 cm do centro de colisão, controla a

entrada de gás para estudo do background (seção 3.3.3).

A agulha possui movimento vertical além de rotação em seu

próprio eixo e pode ser deslocada perpendicularmente em relação

ao eixo das fendas do analisador.

Todas as moléculas estudadas neste trabalho apresentam-se

no estado líquido na temperatura ambiente e algumas delas

(SiíCHjKCl e Si(CH,)2Cl2) são extremamente reativas e corrosi-

vas, além de tóxicas.

A corrosão e toxidez são devidas a hidrólise que sofrem estas mole

cuias (34,35), quando em contato com a umidade do ar, forman-

do HC1 (g) através das seguintes reações:

2 Si(CH3)3Cl (4) + H20 (4) -

)3 (4) • 2HC1 (g)

Si(CH3)2Cl2 (4) + H20 (4) -

(4) + HO[Si(CH3)20]nH(4) + HC1 (g)
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Tendo em vista estes problemas, foram desenvolvidos uma

• nova linha de admissão de amostras para o espectrõmetro e um iné
I
todo seguro para o manaseio destes compostos.

Linha de AdaissSo de Aaostras

A nova linha de admissão foi totalmente construída em aço

inoxidável 316, utilizando tubos de 1/4", válvulas, conexões e

outras peças conforme o esquema da Figura 3.2.

0 recipiente para as amostras líquidas consiste basicamente de uma

ampola de vidro de 10 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro ex-

terno, possuindo uma saída lateral de 6 cm de comprimento e 0,7

cm de diâmetro externo.

Para a conexão vidro/metal foi utilizada uma peça comer-

cial de aço inoxidável (união 1/4" x 1/4"), que foi modificada,

usando para vedação cones de teflon.

Este sistema apresenta algumas vantagens, em relação ao

anterior:

i) possibilidade de se estudar substâncias líquidas e gaso-

sas, mesmo corrosivas e muito reativas;

ii) a limpeza da linha, anterior à admissão de uma nova subs-

tância, é feita rapidamente através de uma bomba mecânica,

acoplada diretamente à linha onde a pressão pode ser me-
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dida através de um termopar. Anteriormente, esta limpeza

era feita deixando-se fluir por algum tempo a nova subs-
I

tância na linha de admissão, sendo este fluxo feito atra-

vés da câmara de espalhamento, consumindo uma quantidade

apreciável de amostra; •

iii) possibilidade de admissão de uma mistura de compostos, pa

ra calibração da escala de perda de energia.

Manuseio dos Compostos

Devido a facilidade a hidrólise apresentada por alguns

dos compostos estudados no presente trabalho, foi desenvolvido

um método para seu manuseio.

Coloca-se dentro de uma câmara seca (LAB CON CO. modelo

QQ508143) a substância e todo o material, devidamente limpo, ne_

cessário à transferência da amostra para o recipiente de vidro

mencionado anteriormente.

Durante aproximadamente 15 horas, faz-se a secagem da câ-

mara e do material a ser utilizado, circulando o ar por colunas

contendo silica e CaCl2t através de uma bomba de circulação de

diafragma (LAB CON CO. modelo 907CA 18).

Posteriormente, faz-se a transferência com o auxílio de

um funil e congela-se a amostra com N2 líquido.



38

Caso estejamos interessados na aquisição imediata de da-

dos, conecta-se este recipiente à linha de admissão, através de

conexão mencionada anteriormente. Caso contrário, os recipien-

tes são selados e mantidos em baixa temperatura.

I »
Os processos de selagem e abertura dos recipientes são

sempre feitos mediante resfriamento com N 2 liquido, podendo uma

mesma ampola ser utilizada mais de uma vez.

Com isso, conseguimos um método seguro e simples para o

manuseio destes compostos ou outros, que apresentem as mesmas

características.

3.2.4 Mecanismo de Posicionamento Angular

Para obtenção de espectros de perda de energia com varia-

ção angular, dispomos de um goniômetro (transferidor de 360°),

com precisão de um minuto de arco, que cobre uma faixa angular

de -60° a +60°.

Este dispositivo está acoplado a um eixo central, ao qual

acham-se conectados a agulha de admissão de gás e o canhão de

elétrons.

Ao girarmos o dispositivo de posicionamento angular, a a-

gulha gira em seu próprio eixo e o canhão de elétrons em torno

do centro de colisão. Dessa forma, somente elétrons espalhados

sob determinado ângulo passam pelas fendas de entrada do anali-

sador e são detectados.
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A razão de. medirmos o espectro em ângulos positivos e ne-

gativos consiste na necessidade de se fazer uma análise da sirne
I

tria dos espectros em relação ao ângulo zero (seção 3.3.1).

(.2.5 Atenuação do Campo Magnético Terrestre

. Para minimizar-se o efeito do campo magnético terrestre,

que interfere na trajetória dos elétrons, utilizam-se três pa-

res de bobinas. Helmholtz quadradas e ortogonais entre si (36).

0 campo magnético terrestre no laboratório apresenta um

módulo de aproximadamente 250 mG. Com este arranjo, consegue-

se um valor residual de 2 mG na região de colisão e 3 mG na re-

gião do analisador.

Além da influência do campo magnético terrestre, minimize

se a presença de campos magnéticos residuais, através do empre-

go de materiais não magnéticos (alumínio e latão) na construção

dos componentes do espectrômetro.

3.2.6 Analisador de Velocidades de Elétrons

A análise em energia dos elétrons espalhados sob deternü

nado ângulo é feita por um analisador eletrostático do tipo

Mõllenstedt, projetado e construído em nosso laboratório (37),

que consiste basicamente de uma lente única (einzel) formada

por três elementos (eletrodos).
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Os eletrodos externes são mantidos em potencial terra e o

eletrodo central num potencial próximo ao potencial do canhão

de elétrons.

A tensão de alimentação do analisador é obtida através de

uma fonte de alta tensão digitalmente programável (Bertan mede-

lo 205A-01R, 0-1000V, 30mA) e a leitura de tensão é feita atra-

vés de um voltímetro digital (Hewlett Packard modelo 3460B).

Na entrada do analisador encontram-se suas fendas circula^

res, que não só definem o ângulo sólido de detecção do analisa-

dor, como também reduzem o número de elétrons secundários, que

atingem o detector, melhorando assim a relação sinal/ruído.

Para o estudo da região de Valencia das moléculas deste

trabalho foram utilizadas fendas de 50 e 200 pm e para a região

de camada interna, onde lidamos com processos de menor intensi-

dade, fendas de 300 e 500 pm.

0 princípio de funcionamento do analisador Mollenstedt bj»

seia-se no fato de que elétrons com energias diferentes ao

atravessarem o analisador fora de seu eixo principal, apresen-

tam trajetórias diferentes.

0 desempenho de um analisador Mollenstedt, bem como sua

dispersão e resolução, é função de sua geometria.

Um dos parâmetros mais importantes é a relação "cM entre

o espaçamento dos eletrodos centrais e seus diâmetros.
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O analisador que utilizamos (37) possui as segjuintes di-

mensões:

!
r

- espaçamento entre os eletrodos centrais = variável en-

tre 0,9 mm a 13,9 mm

• diâmetro dos eletrodos centrais = 20 mm

0 analisador foi operado durante toda a aquisição de da-

dos com uma distância fixa de 9,8 mm entre os eletrodos cen-

trais. Nestas condições, o parâmetro "c" assume o valor de

0,49 e o desempenho do analisador é ótimo em relação à resolu-

ção e dispersão.

Nosso laboratório é o único atualmente a empregar analisjj

dores deste tipo para fins espectroscópicos, em energias de im-

pacto inferiores a 25 keV; nosso trabalho tem demonstrado que,

além de serem de fácil construção e operação, estes anali-a-

dores apresentam um ótimo desempenho no tocante à resolução e

repetibilidade.

3.2.7 Sistema de Detecção

Os elétrons provenientes do analisador de velocidades são

detectados por um multiplicador de elétrons tipo Spiraltron

(Galileo Electro Optics modelo SEM 4219).

Na entrada do detector encontra-se uma fenda retangular

de 15 ym, que limita consideravelmente a entrada de elétrons s£

cundários.
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Os pulsos gerados no detector passam por um pré-ampí^Tic£

dor, desenhado e construído em nosso laboratório (29) e depois

por um amftlificador (ORTEC modelo 485) e discriminador (EG&G

ORTEC modelo 436, 100 mHz).

I >
A taxa de contagem pode ser observada com o emprego de um

medidor de razão (ratemeter) (EG&G ORTEC modelo 441).

3.2.8 Sistema de Aquisição de Dados

A aquisição dos espectros é feita através do emprego de

um microcomputador pessoal UNITRON (Apple II), que também é uti^

lizado no tratamento de dados (Figura 3.3).

Através de uma interface desenvolvida em nosso laborató-

rio (33,38), este microcomputador é capaz de controlar a varre-

dura da fonte do analisador e, simultaneamente, controlar e pl£

tar no monitor de vídeo as intensidades do sinal de saída do

discriminador.

0 programa de aquisição, também desenvolvido em nosso la-

boratório, é capaz de adquirir espectros numa faixa de 0 a 512

canais em diferentes condições. Os parâmetros que podem ser

controlados são:

- número de varreduras: 1 - 2 varreduras

- número de canais: 0 - 512 canais

- voltagem inicial: 0 - 1000 V

- voltagem final: 0 - 1000 V

- tempo por canal: 1 - 2 mseg
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- tempo de espera poi canal: 1 - 2 mseg
- tempo de espera por varredura: 1 - 2 seg

Este programa é dividido em três blocos: modo de aquisi-

ção, modo de visualização e modo de operação em disco.

» í

Com o modo de aquisição, são obtidos os espectros de per-

da de energia, após definição dos parâmetros previamente menci£

nados.

Este modo permite ainda a interrupção da aquisição, para

análise do espectro através do modo de visualização, e depois a

continuação da mesma do ponto de interrupção.

0 modo de visualização é capaz de indicar na tela do moni

tor de vídeo a intensidade e a energia de cada canal e fazer a

integração entre quaisquer dois canais, fornecendo com isso a

área de picos e de regiões do espectro. Além disso, é capaz de

mostrar o espectro em diferentes expansões em ambos os eixos,

permitindo, também, que se varra somente determinada região do

espectro, com o uso de marcadores.

0 modo ÚK operação permite que se leia e grave espectros

em disco (disquete), além de fazer operações de soma, subtra-

ção, divisão e multiplicação de arquivos.

Foi desenvolvido também um programa de tratamento de da

dos. Este programa é capaz de:



i) plotar os espectros em diferentes expansões das escalas

vertical e horizontal, utilizando uma impressora gráfica;

r

ii) subtrair e multiplicar uma constante ao arquivo de dados;

í >

iii) fazeT a correção da transmissão do analisador para dife-

rentes perdas de energia (39);
t

iv) gerar a força do oscilador generalizada.

Com o uso do microcomputador, foi possível substituir o

analisador multicanal usado anteriormente, e adquirir dados por

longos períodos com varreduras repetidas, além do controle de

diversos parâmetros importantes, conforme mencionado previamen-

te.

3.3 Procedimento Experimental

3.3.1 Determinação do Angulo Zero

0 eixo do canhão de elétrons, o sistema de duplas fendas

de entrada do analisador e a agulha de admissão de amostras de-

vem estar perfeitamente alinhados.

Este alinhamento é obtido, inicialmente, usando-se um la-

ser de baixa potência (Spectra Physics modelo 120, He-Ne, 1 mW),

Feito o ajuste mecânico do espectrõmetro, faz-se nova de-

terminação do ângulo zero, agora pela necessária simetria que

deve existir entre espectros obtidos em ângulos positivos e ne-

gativos.



Compara-se a contagem obtida.para elétrons espalhados em

ângulos à direita e à esquerda do ângulo zero pré-determinado.
i

As curvas obtidas devem ser perfeitamente simétricas e o ângulo

zero experimental deve encontrar-se sobre o eixo de simetria

das duas curvas.

Neste trabalho, a determinação do ângulo zero foi feita a

partir da medida da seção de choque diferencial para colisões

elásticas (seção 3.3.5).

3.3.2 Obtenção dos Espectros de Perda de Energia

Um espectrômetro de impacto de elétrons pode operar de v&

rias maneiras diferentes, sendo que os modos de operação mais

comuns, são (5):

i) obtenção de espectros de perda de energia: mantém-se fixa

a tensão de alimentação do canhão de elétrons (que define

a energia incidente) e varia-se a tensão de alimentação

do analisador para um dado ângulo de espalhamento;

ii) estudo da dependência angular para um determinado proces-

so: mantém-se fixas as tensões de alimentação do canhão

de elétrons e do analisador e varia-se o ângulo de espa-

lhamento;

iii) estudo da dependência de determinado processo de excita-

ção com a energia do elétron incidente: varia-se a ten-

são de alimentação do canhão de elétrons juntamente com a

tensão de alimentação do analisador.



No presente trabalho adotou-se o modo 1, sendo a tensSo

. do analisador Mõllenstedt controlada pelo microcomputador.
;

r

Os espectros foram acumulados repetidas vezes para melho-

rar a relação sinal/ruído, que aumenta com a raiz quadrada do

número de varreduras.

0 número de varreduras é função do número de contagens ot)

servado, que por sua vez é função do ângulo de espalhamento e

da região de perda de energia estudada.

Para a região de Valencia (0 - 50 eV) e em ângulos peque-

nos (< 4°), onde a relação sinal/ruído é alta, com menos de 10

varreduras obtivemos espectros com boa estatística (~ 10 conta

gens) enquanto que para ângulos maiores foram necessárias em

torno de 50 varreduras.

Para a região de camada interna (100 - 300 eV), a intensi^

dade dos processos de excitação é baixa e por isso para se ob-

ter espectros com boa estatística, foi necessário acumular em

torno de 300 varreduras (aquisição correspondente a um período

superior a 24 horas).

Antes da aquisição dos espectros, todo o sistema deve per_

manecer ligado pelo menos por duas horas para a perfeita esta-

bilização de todo o conjunto.
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3.3.3 CorreçSo do Background

t
Podem chegar ao detector, além dos elétrons provenientes

do espalhamento no centro de colisão, elétrons espalhados pelas

paredes da câmara e pelas fendas do analisador ou decorrentes de

colisão com o gás residual, fora do volume de colisão, os quais

são responsáveis pelo sinal de fundo (background).

Para a correção dos dados experimentais, a amostra em es-

tudo é admitida na câmara através de uma válvula situada distari

te da região de colisão. Adquirem-se, então, espectros de per-

da de energia que são posteriormente subtratidos daqueles obti-

dos por admissão através da agulha, na mesma pressão.

0 background observado não foi superior a 8% da intensida^

de total, na região de Valencia e de camada interna.

3.3.4 Calibração em Energia

A determinação precisa das energias é de fundamental im-

portância, principalmente quando se deseja discutir os estados

envolvidos nos processos de excitação presentes nos espectros

de perda de energia. Em nossos espectros, calibramos a escala

de perda de energia a partir da medida do espectro de um padrão,

obtido nas mesmas condições experimentais. Utilizou-se como pa

drão o gás argônio, por vários motivos:

i) possui um pico característico e bem definido em 11,63 eV

U s «- 3p);
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ii) é totalmente inerte e de fácil manuseio;

iii) fácil de ser adquirido.

Conhecendo-se a posição do pico a 11,83 eV e a posição do

pico elástico (0 eV), a escala de perda de energia pode ser ca-

librada.

Os espectros de cantada interna, por sua vez, foram cali-

brados em energia fazendo-se uso de dados existentes na litera-

tura (40,41) para os picos que'surgem nesta região.

3.3.5 Auto-Consistência dos Dados

0 tempo necessário à aquisição de espectros de perda de

energia depende do ângulo de espalhamento, uma vez que a inten-

sidade do feixe espalhado diminui com este ângulo, e com a re-

gião de perda de energia estudada.

Assim, para ângulos maiores acumula-se um número maior de

vezes o mesmo espectro para se garantir uma boa estatística.

Deste modo, os espectros è diferentes ângulos tornam-se incon-

sistentes entre si em termos de intensidade.

Um outro problema que surge está relacionado ao fato de

que com o tempo a emissão do filamento do canhão de elétrons úe

cai (29).
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Desse modo, é interessante compatibilizar os espectros de

perda de energia a diferentes ângulos em termos de intensidade,

principalmente se há interesse em se determinar as seções de

choque diferenciais inelásticas.

i :

Isto é feito da seguinte maneira: {

- escolhe-se um pico característico do espectro (no nos-

so caso, o pico elástico), que é então acumulado nos

mesmos ângulos em que foram obtidos os espectros comple_

tos (SCDE relativa). Esta operação dura no máximo uma

hora e assim a flutuação na emissão do feixe é despre-

zível;

- normalizam-se os espectros completos através de um fa-

tor, f, definido como:

f - área do pico elástico (1B item)/nõ varreduras
= área do pico elástico (espectro completo)

Esses fatores são então aplicados aos espectros, tornandjo

-os auto-consistentes.

Obtivemos para as moléculas de tetrametilsilano, trime-

tilclorosilano e dimetildiclorosilano as curvas da SCDE relati-

vas. Como exemplo mostramos na Figura 3.4 a SCDE para a molécula

de trimetilclorosilano; é importante salientar que nossos da-

dos, embora autoconsistentes, não são absolutos, uma vez que

dispunhamos apenas de valores relativos para as seções de cho-

que elásticas. O erro experimental máximo de nossas medidas é

estimado em torno de 10% (28).
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Figuro 3 .4 - Curvo do SCOE do molécula de Trimetilclorosilono
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CAPÍTULO IV

I
EXCITACAO ELETRÔNICA DAS W É C U L A S DE SÍ(CH3>A,

|Si(CH3)3Cl E Si(qH3)2Cl2 NA REGIÃO DE CAMADA DE VALENCIA

Resumo

Obteve-se espectros de perda de energia de elétrons para

as moléculas de tetrsmetilsilano, trimetilclorosilano e dimetil

diclorosilano numa energia de impacto de 1 keV, na faixa de

energia de excitação de 0 a 50 eV e de ângulo de espalhamento

de 1 a 9 graus. A resolução empregada foi de 0,5 eV.

Os espectros destas moléculas caracterizam-se pela preseri

ça de bandas largas e pela semelhança entre si; não foram, em

princípio, observados processos que possam ser associados a

transições proibidas por regras de seleção óticas.

4.1 Trabalhos Existentes na Area

A literatura dispõe de poucos resultados sobre processos

de excitação e ionização de elétrons de Valencia das moléculas

estudadas neste trabalho. Somente a molécula de tetrametilsi-

lano (TMS) foi objeto de um estudo mais amplo, através de divei;

sas técnicas: fotoelétron, fotoabsorção, impacto de elétrons,

etc..
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Um dos principais interesses no estudo destas moléculas

está relacionado à natureza das ligações Si-C e Si-Cl, onde sur

ge a questão sobre a participação do orbital atômico 3d do áto-

mo de silício em ligações do tipo (p-d)n.

t í
A seguir, apresentaremos um quadro resumido dos resulta

dos existentes na literatura, abrangendo as técnicas de fotoelé_

tron, fotoabsorção e impacto de elétrons.

4.1.1 Espectroscopia de Fotoelétron

0 espectro de fotoelétron possibilita a obtenção de poteji

ciais de ionização de átomos e moléculas e dá uma base para uma

discussão sobre a estrutura eletrônica do estado fundamental.

Consegue-se obter, com o auxílio de cálculos teóricos, a confi-

guração eletrônica do estado fundamental da região de excitação

em estudo.

Os resultados dos estudos de fotoelétron obtidos

para as moléculas de tetrametilsilano, trimetilclorosilano e

dímetildiclorosilano encontram-se resumidos nas Tabelas 4.1,4.2

e 4.3, respectivamente, e serão discutidos separadamente, a se-

guir.

- TETRAMETILSILANO

Para a molécula de tetrametilsilano, a configuração ele-

trônica para a região de camada de Valencia proposta por diver-
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Tabela 4.1 - Si(CH,)4 : Potenciais de Ionizaçâo e Possíveis

Atribuições

P.I. (ev) (I)

10,62

12,90

14,10

15,60

21,7

24,0

ATRIBUIÇÃO (II)

3t2

1t r 1e

2t2

2a1

1t2

1a1

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL DO

ORBITAL MOLECULAR (II)

C 2p

Si 3p

C 2p

H 1s

C 2p

H 1s

Si 3s

C 2p

C 2s

H 1s

C 2s

H 1s

(Si-C)

(C-H)

(C-H)

(Si-C)

(C-H)

(C-H)

I : Valores experimentais, refs. (42-44)

II : Refs. (42-45)
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Tabela 4.2 - Si(CH3)jCl: Potenciais de Ionizaçãó e Possíveis

Atribuições

P.I. (eV) (I)

í

10,76

12,00

13,54

16,26

ATRIBUIÇÃO (II)

5e

4e

4a., 3e

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL DO

ORBITAL MOLECULAR (III)

Cl 3p, par isolado

Si 3p

C 2P
 (Si"C)

C 2p

H 1S (C"H)

I : Valores experimentais, ref. (46)

II : Ref. (47)

III : Refs. (46,47)
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Tabela 4.3 - Si(CH,)2Cl2: Potenciai.ê de Ionização e Possíveis

Atribuições

P.I. (eV) (I)

10,99

11,52

11,80

12,65

13,16

14,79

16,90

ATRIBUIRÃO (II)

1b2

lb1

1a2, 1a1

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL jDO

ORBITAL MOLECULAR (III)

Cl 3p, par isolado

Cl 3p, par isolado

Cl 3p, par isolado

Si 3p

C 2p (Si-C)

I : Valores experimentais, ref. (46)

II : Ref. (48)

III : Refs. (46,48)
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sos autores (42-45) é:

(2a,)2 (2t2)
6 (T%)4 (It,)6 (3t2)

6

Quanto aos orbitais atômicos, que participam na constru-

ção dos orbitais moleculares acima mencionados, a maioria dos

estudos de fotoelétron realizados com esta molécula fornecem os
t

resultados presentes na Tabela 4.1. Alguns cálculos semi-empí-

ricos (CNDO, CNDO/2, Hückel estendido, etc.) (42-44) e "ab ini-

tio" (49,51) foram realizados para auxiliar estas atribuições.

Os potenciais de ionizaçSo acima de 21, 22 eV foram detejr

minados pela deconvolução dos resultados obtidos pela espectrojs

copia de fotoelétron de raio X (44). Os demais potenciais de

ionizaçSo foram determinados com o emprego de lâmpadas de ultra

violeta (He(I)) (42,43).

- TRIMETILCLOROSILANO

Para a molécula de trimetilclorosilano a configuração ele_

trônica para a região de Valencia é provavelmente (47):

d a , ) 2 (1e)4 (2a,)2 (3a.,)2 (2e)4 (4a,)2 (3e)4 (1a2)
2

(4e)4 (5a,)2 (5e)4

Para esta molécula, os potenciais de ionização foram de-

terminados com o emprego de fontes de ultravioleta, limitando-

se, portanto, o trabalho a obtenção de potenciais de ionizaçSo ir>

feriores a 21,22 eV (46).
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- DIMETILDICLOROSILANO

Em relação à molécula de dlmetUdiclorosilano existe ape-

nas um trabalho de fotoelétron (UV) (46 ) , do qual somente as

três primeiras bandas foram atribuídas (48), resultando na seguinte

configuração eletrônica para a região de Valencia:

( 1 a 2 ) 2 ( i a i ) 2 (1b.,)2 ( 1b 2 ) 2

4.1.2 Espectroscopia de Fotoabsorção

Pela espectroscopia de fotoabsorção obtém-se informações

sobre os estados excitados dos sistemas em estudo.

Para as moléculas estudadas neste trabalho, existe ape-

nas um número reduzido de estudos por fotoabsorção, envolvendo

a região do ultravioleta de vácuo.

- TETRAMETILSILANO

Espectros de fotoabsorção foram obtidos por Harada et ai

(52), Alexander et ai (53) e Roberge et ai (54) para esta molé-

cula na região do ultravioleta de vácuo, cobrindo uma faixa de

energia de 6 a 12 eV.

As estruturas observadas nestes espectros são atribuídas

como decorrentes de transições a uma mistura de estados de valêni

cia e de Rydberg (54).
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A primeira banda do espectro, observada em 7,34 eV (54),

foi atribuída à uma transição para um estado de Rydberg, 4s«-3t2.
t

Esta atribuição foi feita a partir do valor do termo»" (term

value), associado ao orbital 4s, e do potencial de ionização

(10,62 eV) presente na .Tabela 4.1.
i i

A segunda transição em 8,89 eV é atribuída ao orbital 3d

de Rydberg; nenhuma outra informação foi fornecida em relação

às demais bandas contidas no espectro.

- TRIMETILCLOROSILANO

Estudos de fotoabsorção para esta molécula na região de

camada de Valencia não são disponíveis na literatura.

- DIMETILDICLOROSILANO

Para a molécula de dimetildiclorosilano apenas um traba-

lho de fotoabsorção é disponível (48).

0 espectro de fotoabsorção desta moleéula foi obtido por

Causley et ai (48) na região do ultravioleta de vácuo, na faixa

de energia de 6 a 10 eV.

Os autores sugerem que as bandas observadas sejam decor-

rentes de excitações de elétrons de Valencia do cloro (orbitais

não-ligantes, a^, a2, b. e b~) à estados de Rydberg.
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De posse dos potenciais de ionizaçSo dos orbitais molecu-

lares de valência (46) e dos valores das energias de transição,

foram fornecidas as seguintes atribuições:

ie pico -• 7,73 eV (4s •- npb2)

20 pico -• 8,56 eV Us - npb^

32 pico -* 8,71 eV (4s «- np[a2+a13)

42 pico •+ 9,30 eV Up 3d «- npbj)

4.1.3 Espectroscopia porlnpacto de Elétrons

No único trabalho existente na literatura relacionado com

a excitação destas moléculas, através do impacto de elétrons,

Sodhi et ai (40) obtiveram para a molécula de tetrametilsilano

espectros de perda de energia de elétrons, para uma energia de

impacto de 3 keV, num ângulo de espalhamento fixo e igual a ze-

ro graus.

Estudou-se uma faixa de perda de energia de 6 a 29 eV, or)

de foram observadas quatro bandas bem distintas, com algumas es^

truturas finas parcialmente resolvidas (resolução em energia de

0,036 eV).

Os autores atribuem estes picos como decorrentes de tran-

sições à orbitais de valência virtuais (não ocupados) e/ou es-

tados de Rydberg.

As atribuições foram feitas usando-se os valores do termo

para os orbitais de Rydberg 4s (3,40 eV), 4p (2,47 eV), 3d

(1,67 eV), 5s (1,51 eV), 5p (1,21 eV) e 4d (0,92 eV) e os po-
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tenciais de ionizaçãq da Tabela 4.1.

Para as -quatro bandas observadas, os autores obtêm os se-

guintes valores das energias de transição e sugerem as seguin-

tes atribuições:

is pico -• 7,34 eV (4s «- 3t2)

28 pico -• 8,93 eV (3d «- 3t2> e/ou (5s «- 3t2)

3e pico -• 10,61 eV (4s - 2t2)

4S pico -• 12,86 eV (4d «- 2t2)

4.2 Resultados

Para o estudo de processos de excitação discreta de elé-

trons de Valencia das moléculas de tetrametilsilano

trimetilclorosilano (Si(CH3)3Cl) e dimetildiclorosilano

(Si(CH3)2Cl2), obtivemos espectros de excitação eletrônica numa

faixa de perda de energia de 0 - 50 eV.

Os espectros foram obtidos para uma energia de impacto de

1 keV, cobrindo uma faixa angular de 1 a 9 graus, na pressão de

trabalho de 5,0 x 10 torr.

0 número de varreduras oscilou entre 10 e 50, dependendo

do ângulo de espalhamento (seção 3.3.2).

A resolução em energia, em torno de 0,5 eV, foi determina

da através do valor da largura a meia altura (LMA) do pico elájs

tico no ângulo de espalhamento de um grau.
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A obtenção dqs espectros de excitaçSo eletrônica foi pr£

cedida da obtenção de espectros de massas das substâncias em eŝ
I

tudo, que sãc mostrados nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3.

Nas Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 encontram-se os espectros de
• • • r \

perda de energia para as moléculas de tetrametilsilano, trime-

tilclorosilano e dimetildiclorosilano, respectivamente, nos ân-

gulos de espalhamento de 1 a 9 graus.

De forma geral, podemos observar, nos espectros a um grau

destas moléculas, a presença de quatro bandas, provavelmente d£

correntes de transição oticamente permitidas, dado que estes eŝ

pectros reproduzem os espectros óticos (seção 2.3).

A ausência de bandas cuja intensidade relativa cresça com

o aumento do ângulo de espalhamento sugere a inexistência de

transições oticamente proibidas.

Podemos observar (Figuras 4.4, 4.5 e 4.6), que a posição

de intensidade máxima dos espectros varia, para os três compos-

tos, tendendo a maiores perdas de energia na medida em que con»

sideramos maiores ângulos de espalhamento (perfil de Bethe)(55).

A seguir, faremos uma discussão sobre os possíveis proces_

sos envolvidos nos espectros de perda de energia obtidos, suge-

rindo possíveis atribuições para as transições observadas.
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Figura 4.4 - Espectros de perda de energia da molécula de
Tetrometilsilono em diferentes ângulos de
espalhamento
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Figuro 4 . 6 - Espectros de perdo de energio do molécula de
Dimetildictorosilono em diferentes ângulos de
espolhomento
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4.3 Discussão . •

A.3.1 Tetrametilsilano
!

A molécula de tetrametilsilano (TMS) possui 50 elétrons e

pertence ao grupo de popto Td, apresentando geometria tetjraédri

ca.

Sua configuração eletrônica no estado fundamental (in-

cluindo orbitais de Valencia não ocupados) é provavelmente (AO,

42,44,50):

(1 3 l)
2 (2 3 i)

2 (1t2)
6 (3a.,)2 (2t2)

6

Si 1s C 1s Si 2s Si 2p

(3t?)
6 {5a,)2 (4t2)

6 (1e)4 (It,)6 (5t2)
6

Valencia

° (6t2)° (2e)° (7t2)°

orbitais desocupados

0 orbital 5t2 está relacionado ò ligação Si-C, via orbi-

tais 3p do átomo de silício e 2p do átomo de carbono.

Os orbitais 4t2, 1e e 111 participam da ligação C-H atrji

vés dos orbitais atômicos 2p do átomo de carbono e Is do átomo

de hidrogênio.

0 orbital 5a., é formado pelos orbitais atômicos 3s do á-

tomo de silício e 2p do átomo de carbono e participa da liga-
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ção Si-C.

Os orbitaisr 4a.j e 3t2 estão relacionados à ligação C-H, a

partir dos orbitais atômicos 2s do átomo de carbono e Is do át<>

mo de hidrogênio.

Os demais orbitais (la^, 2a., 1t2, 3a1 e 2t2) correspon-

dem aos orbitais do caroço (camada interna) desta molécula e

serão discutidos no próximo capítulo.

0 espectro de perda de energia no ângulo de espalhamento

de um grau da molécula de TMS (Figura A.7) apresenta quatro

bandas bem nítidas, cujos valores de energia encontram-se na

Tabela 4.4.

Esta molécula foi objeto de muitos estudos, através de dî

versas técnicas (seção 4.1). Vários autores (40,54,56) sugerem

que as bandas observadas sejam devidas a transições à estados

virtuais (não ocupados) de Valencia e/ou estados de Rydberg.

Estas atribuições foram feitas através do emprego dos po-

tenciais de ionização e valores do termo (term value) conheci

dos para esta molécula.

Os únicos resultados teóricos disponíveis na literatura

(50) para esta molécula, referem-se a transições dos orbitais

moleculares ocupados 5t2 e 1t1 aos orbitais virtuais 6a* e

6ti. Entretanto, os valores das energias de transição calcula

dos não coincidem com os valores experimentais obtidos neste
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Tabela 4.4 - Energias de Transição (AE) e Possíveis Atribuições

para a Molécula de Tetrametilsilano

PICO •

I

II

III

IV

ENERGIA DE TRANSIÇÃO

(eV)

7,3

8,9

10,6

12,9

íATRIBUIÇÃO

4S *• 5t 2

3d «- 5t2

4s «- 4t2

5p *• 4t 2
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trabalho e em outros (AO,54).

- Numa tentativa para se obter as atribuições das estrutu-

ras observadas, fizemos uma análise do possível caráter Rydberg

a elas associado.
;

Esta análise (Tabela 4.4) foi feita utilizando-se os valo

res dos potenciais de ionização e valores do termo apresentados

anteriormente na seção 4.1.

Atribuímos, dessa forma, os picos observados como decor-

rentes de transições à estados de Rydberg, sendo estas transi-

ções permitidas por regra de seleção ótica (Tabela 2.4).

Empregamos nesta análise os valores do termo encontrados

para as transições de camadas internas, baseados na transferibi

lidade destes valores para a camada de Valencia (3,40,56).

Existe ainda a possibilidade da presença de transições a

estados de Valencia virtuais, mas esta hipótese só poderia ser

demonstrada a partir da realização de cálculos teóricos.

A obtenção de espectros a diferentes ângulos de espalha-

mento permite-nos inferir sobre a presença de transições permi-

tidas ou proibidas nos espectros de perda de energia (seçSo

2.3).

Como não verificamos (Figura 4.4) o aumento em intensida-

de relativa de um determinado pico presente neste espectro, po-



74

demos concluir, à princípio, pela inexistência de transiçSes

proibidas.
í

r

Para energias superiores a 15 eV observa-se (Figura A.A)

o aparecimento de um máximo,acentuado, cuja posição,entretanto,

desloca-se para energias maiores com o incremento do ângulo de

espalhamento.

Este comportamento está associado ao deslocamento natural

do máximo de intensidade dos processos inelásticos para ener-

gias maiores em função do crescimento do módulo do vetor trans-

ferência de momento (perfil de Bethe) (55).

A obtenção de espectros de perda de energia a diferentes

ângulos permite também a determinação da seção de choque dife-

rencial dupla e das Forças do Oscilador Generalizadas (FOG) para

as diversas transições observadas. Para a normalização dos re-

sultados torna-se necessário, entretanto, a existência de medi-

das absolutas para a seção de choque elástica ou de cálculos

precisos para as intensidades das bandas.

Pretende-se, numa etapa posterior, desenvolver os cálcu-

los necessários cbtendo-se, então, valores absolutos para as

FOG.
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4.3.2 Triaetilclorosilano

A molécula de trimetilclorosilano possui 58 elétrons e

pertence ao grupo de ponto C, , sendo provavelmente esta sua

configuração eletrônica no estado fundamental (47):

.(1a.,)2 (2 3 l)
2 (3a1)

2(1e)4 (4a,)2 (5ai)
2(2e)4 (6a.,)2

Cl 1s Si is C 1s Cl 2s Cl 2p Si 2s

(7a.,)2(3e)4

Si 2p

(8a1)
2(4e)A(9al)

2(10al)
2(5e)4(11al)

2(6e)4(1a2)
2(7e)4(12a1)

2

(8e)\

Valencia

Esta molécula possui dois pares de elétrons isolados (deg£

nerados) não-ligantes, centrados no átomo de cloro, que prova-

velmente contribuem majoritariamente para os orbitais de valên-

cia mais externos, pertencentes à simetria e (57).

A participação destes elétrons pir do halogênio (8e) na 1,1

gação com o átomo central é motivo de muita discussão. Vários

estudos foram feitos através da espectroscopia de fotoelétron

e cálculos semi-empíricos e alguns autores (47,58) admitem es-

ta participação, embora outros discordem (46,59).
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Verificou-se/ nesses estudos, que os potenciais de ioniza-

çSo para os compostos contendo os átomos de silício e cloro,

surpreendentemente, eram maiores que os ap: sentados pelos com-

postos análogos contendo o átomo de car' .-.o. Como o silício é

menos eletronegativo que o carbono, ' a de se esperar o contrá-

rio. Para explicar tal fato, a1•/•: ns autores sugerem a presen-

ça da ligação (pcl - dsi)-n.

0 orbital 12a. é formado pelos orbitais atômicos 3p do

átomo de silício e 2p do átomo de cloro (ligação Si-Cl) (47).

0 orbital 7e participa da ligação Si-C através dos orbi-

tais atômicos 3p do átomo de silício e 2p do átomo de carbono.

Os orbitais 5e, 11alf 6e e 1a2 participam da ligação C-H,

a partir dos orbitais atômicos 2p do átomo de carbono e 1s do

átomo de hidrogênio.

0 orbital 10a- participa da ligação C-Si através dos orbi

tais atômicos 2s do átomo de carbono e 3s do átomo de silício.

Os orbitais 4e e 9a1 estão relacionados à ligação C-H e

o orbital 8a. é formado basicamente pelos orbitais atômicos 3s

do átomo de cloro.

Os demais orbitais correspondem aos orbitais do caroço

(camada interna) e serão discutidos no próximo capítulo.
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No espectro dessa molécula à 1 grau (Figura 4.8), podemos

observar quatro bandas distintas, semelhantemente à molécula de

TMS (Figura 5.7).

t Não dispomos, para esta molécula, nem de informações so-

bre a simetria e composição dos orbitais desocupados (virtuais)

nem das energias de excitação com as correspondentes atribui-
i

çSes.

Uma análise dos espectros foi feita em termos de orbitais

de Rydberg e está apresentada na Tabela 4.5.

4.3.3 Dimetildiclorosilano

A molécula de dimetildiclorosilano possui 66 elétrons e

pertence ao grupo de ponto C2y.

Para esta molécula não se dispõe na literatura da configu_

ração eletrônica do estado fundamental. Por analogia com a mo-

lécula de diclorosilano (60,61), de mesma simetria, sugerimos a

seguinte configuração eletrônica do estado fundamental para a

molécula de dimetildiclorosilano:

) 2 (3a1)
2(1bl)

2 (4ai)
2(2b2)

2

Cl 1s Si 1s C 1s Cl 2s

(5al)
2(3b2)

2(6al)
2(4b2)

2(7a1)
2(5b2)

2 (8a.,)2

Cl 2p Si 2s
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(9a1)
?(2b1)

2(6b2)
2

Si 2p

, (10a1)
2(7b2)

2 + 16 elétrons + (a., )2(b2)
2(a1)

2(a2)
2(b1)

2

\ ( b 2 ) 2 . \

Valencia

Esta molécula possui quatro pares isolados (orbitais n3o>

ligantes) pit do cloro, que provavelmente correspondem aos orbi-

tais moleculares de Valencia mais externos (a^t a2, b. e b 2).

Os orbitais moleculares a. e b2,anteriores aos pares iso-

lados, participam provavelmente da ligação Si-Cl através dos O£

bitais atômicos 3p do átomo de silício e 3p do átomo de cloro.

Provavelmente, os 16 elétrons, cujas atribuições não s3o

disponíveis, estejam relacionados às lipações Si-C e C-H (60).

Os orbitais moleculares 10a1 e 7b2 devem corresponder ao

par isolado 3s do átomo de cloro.

Na Figura 4.9 apresentamos o espectro de perda de energia

desta molécula no ângulo de espalhamento de 1 grau.

Observa-se novamente a presença de quatro bandas, sendo

que para esta molécula a presença dos picos é menos marcante.

Muito provavelmente estes picos estão relacionados à transições

de elétrons ptr do cloro a orbitais virtuais de valência e/ou
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Tabela 4.5 - Energias de Transição (AE) e Possíveis

Atribuições para a Molécula de Trimetilclprosilano

PICO

I

II

III

IV

t
f ENERGIA DE TRANSIÇÃO

(ev)

7,6

9,4

11,3

13,1

ATRIBUIÇÃO

4s •- 8e

4p «- 7e

4p «- [Ila-j+ôe]

4s - ?
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orbitais de Rydberg. *

De posse dos valores do termo para os orbitais de Rydberg

esperados para esta molécula (48) e dos potenciais de ionização

dos orbitais moleculares (Tabela 4.3) fizemos as atribuições PJJ

ra as bandas observadas, que s3o apresentadas na Tabela 4.6, ao

lado das energias de transição.

De modo análogo às moléculas de tetrametilsilano e trirae-

tilclorosilano, observa-se nos espectros com variação angular

desta molécula (Figura 4.6) um deslocamento do máximo de inten-

sidade para valores maiores de energia à medida em que se aumeri

ta o ângulo rt espalhamento (perfil de Bethe) (55).
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Tabela 4.6 - Energias de Transição (AE) e Possíveis Atribuições

para a Molécula de Dimetildiclorosilano

PICO

I

II

III

IV

ENERGÍA DE TRANSIÇÃO

(eV)

7,8

10,6

11,9

13,1

ATRIBUIÇÃO

4s *- b 2

3d «- [a2+a.j]

4p *• ?

3d + ?



CAPITULO V

EXCITAÇAO ELETRÔNICA DAS MOLÉCULAS DE

Si(CH3)4, Si(CH3)3Cl e Si(CH3)2Cl2

r NA REGIÃO DE CAMADA INTERNA
I

RESUMO

Obteve-se espectros de perda de energia de e-

létrons para as moléculas de tetrametilsilano, trimetilclorosi-

lano e dimetildiclorosilano, na faixa de energia de excitação de

100 a 300 eV e nos ângulos de espalhamento de 3,5 e 7 graus.

Estudou-se nessa faixa de energia, processos

de excitação de elétrons das camadas L.. ... dos átomos de siH

cio e de cloro e da camada K do átomo de carbono; não foram ot>

servados, à princípio, processos relacionados a transições proi^

bidas por regras de seleção ótica.

5.1. Trabalhos Existentes na Area

Apenas um número limitado de trabalhos foi rea-

lizado até a presente data, envolvendo principalmente a técnica

de fotoelétron.

Em relação à excitação por impacto de elétrons,

apenas um estudo existe na literatura, envolvendo a molécula de

tetrametilsllano.
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5.1.1 Espectroscopia de fotoelétron

Perry et ai (62,63) obtiveram espectros na região de

raio-X para a camada I_M do átomo de silício em diversos compos^

tos, comparando-os com espectros de compostos análogos conten-

do carbono ou gerroânio como átomo central.

Um dos objetivos destes autores foi, com o auxílio de

cálculos teóricos (Hückel estendido, CNDO/2 e Método da igual-

dade em eletronegatividade) estudar a importância da interação

entre o orbital d do átomo central e os orbitais p dos ligantes.

Nenhum resultado conclusivo pode, todavia, ser obtido por estes

autores, com respeito a esta interação.

Gray et ai (64) mediram o potencial de ionização para o

orbital 2p do átomo de silício numa série de 33 compostos e ca_l

cularam as cargas atômicas parciais utilizando métodos de ele-

tronegatividade e CNDO. Os valores experimentais obtidos apre-

sentam diferenças bastante significativas quando comparadas aos

de outros autores, provavelmente devido à erros na calibração

dos espectros.

Drake et ai, fizeram extensas medidas para as séries

Me2MHX, MeMH2X e MeMHX2 (65) e Me nMCl 4 n (66), onde Me = grupo

metila, M = Si ou Ge, X = F, Cl, Br, I e n = 0,1,2,3 e 4. Estas

medidas envolveram camadas internas dos átomos de C,Si,Gjr,F,C1,

Br e I.
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Uma das conclusões destes autores, em relação aos com-

postos dorados, foi que ocorre um aumento no potendial de ioni

zação de todas as camadas internas estudadas, na medida em que

átomos de cloro substituem sucessivamente os grupos metila; is

so deve-se, provavelmente, ao efeito indutivo,'gerado pela for-1

te diferença de eletronegatividade entre os dois ligantes.

Medidas do potencial de ionização (2p3/2) e de linhas

Auger (KLL) foram realizadas por Kelfv;. -•' ,.•? (67) para uma ex-

tensa série de compostos.

Na Tabela 5.1 apresentamos os potenciais de ionização

dos átomos de silício (2p3/2)» cloro (2p3/2) e carbono (ls) para

os compostos estudados no presente trabalho.

Ainda recentemente,de Souza et ai (68, 69), mediram es-

pectros de fotoelétron variando a energia dos fótons incidentes

e o ângulo de detecção dos fotoelétrons, empregando radiação de

síncrotron como fonte excitante. Medidas adicionais de seções

de choque parciais e de espectros de coincidência ion-íon de-

monstraram a importância de processos de autoionização, Auger

e Auger Ressonante na relaxação da molécula de TMS. Estes estu-

dos foram ainda estendidos às moléculas de SiH^ e SiF^ pelos

mesmos autores (70, 71).
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Tabela 5.V - Potenciais de Ionização para a Região de Camada

Interna

COMPOSTOS
t
1

Si(CH3)A

Si(CH3)3Cl

Si(CH3)2Cl2

Si 2p

106

106

108

3/2

,02

,95

,09

POTENCIAIS DE

Cl 2p

-

205,

205,

IONIZAÇRO

3/2 ,

30

93

(eV.) (I)

C 1s

289,78

289,98

290,40

I : Refs. (65,66)
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5.1.2 Espectroscopia de Fotoabsorção

r

0 estudo da excitação eletrônica da camada 2p 0-TJITTT )

do silício para a série (CH3)xSiClA_x (x = 0 •» 4) foi realizado unicamente

por Fomichev et ai (41), usando radiação de "bremsstrahlung",

na.faixa de energia de 100 a 114 eV.

Estes autores sugeriram que as estruturas observadas nos

espectros de fotoabsorção dos clorometilsilanos fossem devidas

a transições ò estados de Valencia virtuais destas moléculas,

desdobrados pelo acoplamento spin-órbita esperado para a camada

2p do átomo de silício.

Eles observaram também um deslocamento para maiores

comprimentos de onda das bandas presentes nos espectros da sé-

rie SiClA •* Si(CH3)A, indicando uma diminuição da carga efetiva

do átomo de silício com a substituição de átomos de cloro por

grupamentos metila, o que é esperado, uma vez que estes grupos

são menos eletronegativos que o átomo de cloro.

Bodeur et ai (72), obtiveram recentemente espectros de

fotoabsorção para a camada K do átomo de silício (Is) para as

moléculas de SiFA, Si(CHj)A e SiClA, utilizando radiação de sín

crotron na faixa de .energia de 1839 e 190OeV.

Na interpretação dos resultados, feita com base no mod£

Io do caroço equivalente (o espectro de excitação de camada in-

terna de uma molécula é equivalente ao espectro de Valencia de

uma molécula idêntica, na qual o átomo central é substituído p£
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Io átomo de número atômico.*imediatamente Superior, isto é,

SiCl. -+ PCI., por exemplo), os autores assinalam a importância

do efeito de distorção de geometria das moléculas no estado ex-

citado, com a conseqüente quebra de degenerescência dos estados

eletrônicos envolvidos (efeito Jahn-Teller). \

Esta interpretação foi estendida aos espectros da cama-

da 2p do átomo de silício (associado ao orbital t~, no grupo de

ponto T^). Neste caso, a transição t 2 -»• t^ transforma-se, por

quebra de simetria (T^ -• C2 ) em t2 -+• aí ,bí e bí sendo as

três bandas posteriormente desdobradas pelo acoplamento spin-ój_

bita.

5.1.3 Espectroscopia por Impacto de Elétrons

Sodhi et ai (40) obtiveram espectros de excitação ele-

trônica das camadas 2s, 2p (L. ., ,,.) do átomo de silício e da

camada Is (K) do átomo de carbono, para a molécula de tetrame-

tilsilano, utilizando a técnica de perda de energia de elétrons,

para uma energia de impacto de 2,5 keV,no ângulo fixo de aproxi^

madamente Io.

As bandas observadas abaixo dos potenciais de ionização,

nas diversas regiões do espectro, foram classificadas como tran

sições a estados de Valencia e/ou de Rydberg.

No segundo caso, as atribuições foram baseadas no empr£

go dos valores do termo, por sua vez obtidos através da fórmula

de Rydberg e dos valores dos defeitos quâhticos (6) esperados
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para os elementos do segundo período da Tabela Periódica (Na -

Ar) e que são: 6S = 2.0, 6 = 1.6 e 6. = 0.0. 0es?j forma, s3o

obtidos os seguintes valores do termo: 4s (3,40eV), 4p (2,36eV),

3d e 5s (l,51eV), 5p (l,18eV) e 4d (0,85eV).

I
Acima dos potenciais de ionização foram observadas,tan-

to para o Si 2p quanto pa,ra o C Is, bandas largas atribuídas a

ressonâncias de forma.

5.2 Resultados

No estudo de processos de excitação e ionização de elé-

trons da região de camada interna (elétrons do caroço), foram

obtidos espectros de perda de energia de elétrons para as molé-

culas de tetrametilsilano, trimetilclorosilano e dimetildiclor£

silano, para uma energia de impacto de 1 keV, cobrindo uma fai-

xa de perda de energia de 100 a 300 eV e de ângulos de espalha-

mento de 3 a 7 graus.

A resolução em energia foi de aproximadamente 0,8 eV e a

pressão de trabalho da ordem de 6,0 x 10 torr.

A faixa de energia estudada compreende a excitação de

elétrons de orbitais do caroço dos átomos de silício, cloro

e carbono.

Focalizamos nosso estudo na excitação de elétrons das

camadas LJJ I n (2p) dos átomos de silício e de cloro e da carna

da K (1s) do átomo de carbono.
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Demos, no entanto, maior ênfase ao estudo da camada

JJ do átomo de silício, por ser a região onde conseguimos

obter dados com melhor estatística.

Foram obtidos inicialmente espectrds de perda de ener-

gia (100 a 300 eV) no ângulo de espalhamento de 5 graus para as

moléculas de tetrametilsilano (Figura 5.1), trimetilclorosilano

(Figura 5.2) e dimetildiclorosilano (Figura 5.3).

Estes espectros permitem uma visão de conjunto das re-

giões correspondentes às excitações dos átomos de silício, clo-

ro e carbono, mostrando ainda a potencialidade da técnica de

perda de energia de elétrons no que diz respeito à análise ele-

mentar de substâncias voláteis.

Foram obtidos espectros da camada L., JJJ do átomo de

silício nos ângulos de espalhamento de 3,5 e 7 graus para as nu)

léculas de tetrametilsilano (Figura 5.4), trimetilclorosilano

(Figura 5.5) e dimetildiclorosilano (Figura 5.6).

Para a região da camada L.. ,,, do átomo de cloro, sitij

ada em torno de 200 eV, medimos espectros a 5 e 7 graus.

0 resultado obtido a 5 graus para a molécula de dimetU

diclorosilano pode ser avaliado pela Figura 5.3 e o obtido para

a molécula de trimetilclorosilano pela Figura 5.2.

A intensidade do espectro da camada do cloro na molécu-

la de trimetilclorosilano revelou-se extremamente baixa, prova-
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Figuro 5.4 - Espectros de perdo de energio do moléculo de
TMS no regido de cômodo interna do Silício
em diferentes ângulos de espolhomento.
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Figuro 5.5 - Espectros de perdo de energio do moléculo de
* Trimetilclorosílono no região de cornado interno

do Silício em diferentes õngutot de espolhomento
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Figuro 5.6 - Espectros de perdo de energfo do moléculo de
Dimetildiclorosilono no região de cômodo interno
do Silício em diferentes ângulos de espolbomento
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velmente devido a um pequeno valor da força de oscilador para.*

as transições correspondentes.
r

Os espectros da camada Lj. ..j do átomo de cloro no ân-

gulo de espalhamento de 7 graus e os espectros da camada K (ls)

do átomo de carbono, das moléculas de trimetilclorosilano e de

dimetildiclorosilano apresentaram uma estatística pobre e não

serão apresentados.

Na próxima seção serão discutidos os processos de exci-

tação discreta e do contínuo observados nos espectros obtidos.

5.3 Discussão

5.3.1 Região do Si 2p

Na região da camada L.» ... do átomo de silício

observa-se, para as moléculas estudadas, um conjunto de bandas

intensas abaixo do potencial de ionização e uma banda bastante

larga acima deste potencial(Figuras 5.4,5.5 e 5.6) (73-75).

Os valores de energia associados a estas bandas estão

apresentados nas Tabelas 5,2, 5.3 e 5.4, para as moléculas de

tetrametilsilano, trimetilclorosilano e dimetildiclorosilano,

respectivamente.

As bandas, que ocorrem abaixo do potencial de ionização,

correspondem provavelmente a transições a estados discretos e



99

Tabela 5.2 - Energias de TransiçSo (AE) e Possíveis Atribuições
t

para a Molécula de Tetrametilsilano - i

PICO

I

PI

II

ENERGIA (eV)

105,5

106,02

124,1

. POSSÍVEIS ATRIBUIÇÕES
* I

a.p t2, e/4d *• 2p

«> «- 2p

ressonância de forma
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Tabela 5.3 - Energias de Transição (AE) e Possíveis Atribuições

para a Molécula de Trimetilclorosilano

PICO

I

II

III

PI

IV

ENERGIA (eV)

103,4

105,4

105,9

106,95

125,0

POSSÍVEIS ATRIBUIÇÕES

a.,, a2, e/4s «- 2p

a1f a2, e/3d «- 2p

a r a2, e/5p «- 2p

» «- 2p

ressonância de forma
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Tabela 5.4 - Energias de Transição (AE) e Possíveis Atribuições

para a Molécula de Dimetildiclorosilano

PICO

t

I *

II

III

IV

PI

V

ENERGIA (eV)

103,4

104,0

104,5

105,7

108,09

125,8.

POSSÍVEIS

a1 * a2* 1'

•,. a2, b r

a1» a 2 ' b1*

a1» a 2 ' b 1 '

» «- 2p

ressonância

ATRIBUIÇÕES

b 2 -H 2p

b 2 *• 2p

b2/4s «- 2p

b2/4p *• 2p

de forma
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teto sido objeto de discussão por vários autores, particularmen-

te em relação a moléucla de( tetrametilsilano, que apresenta el£
r

vada simetria.

Robin (56) analisando os espectros de fotoabsorção ob-

tidos na região de raio-X por Fomichev et ai (41) para a série

MenSiCl4_n (n = 4 -*• 0) sugere que as transições obseryadas para

a molécula de tetrametilsilano sejam decorrentes da excitação

de elétrons da camada 2p do átomo de silício ò estados de Ryd-

berg.

0 primeiro pico em 103,15 eV, com um valor do termo de

2,68 eV (PI = 105,83 eV), corresponde a transição 4s *- 2p, pri-

meiro estado de Rydberg. A transição 3d «- 2p foi observada em

104,15 eV, tendo um valor do termo de 1,68 eV.

Estas bandas possuem um segundo componente, deslocado

de cerca de 0,6 eV, correspondente ao acoplamento spin-órbita,

esperado para esta camada interna.

Sodhi et ai (40) sugerem para a banda localizada em tor-

no de 105,0 eV na molécula de TMS, transições a uma mistura de

estados de valência (simetria a1 e t2) e estados de Rydberg.

Utilizando os valores aproximados dos defeitos quânti -

cos e a fórmula de Rydberg, T = 13,6/(n - 6)2(eV), estes auto-

res obtiveram os seguintes valores do termo para as transições

aos estados de Rydberg: 4s (3,40 eV), 4p (2,36 eV), 5s e 3d

(1,51 eV), 5p (1,18 eV) e 4d (0,85 eV).
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De posse dos potenciais de ioni?sçSo encontrados na li-

teratura a- dos valores das energias de transição, foram feitas

as atribuições aos estados de Ryduerg correspondentes. .

Ê importante salientar que estes autores não observaram

a transição 4s «- 2p.
t

Ainda para a molécula de tetrametilsilano, Bodeur et

ai (72) atribuem as estruturas observadas abaixo do potencial

de ionização como decorrentes da transição de elétrons 2p ao

estado de Valencia de simetria tt (Td)«

Este estado se desdobra devido à quebra de simetria

Tj -»• C 2 v (efeito Jahn-Teller), em três componentes de simetria

a* , b* e b* (C 2 v), que por sua vez se desdobram em seis estados

devido ao acoplamento spin-órbita, de cerca de 0,6 eV, presente

no espectro.

A presença dessas seis estruturas foi confirmada pelos

trabalhos de fotoionização de Morin et ai (76,77).

No caso das moléculas de trimetilclorosilano e dimetil-

diclorosilano, os únicos resultados disponíveis de fotoabsorção

são os de Fomichev et ai (41),

Estes autores atribuem todas as bandas observadas abai-

xo do potencial de ionização, à transições a estados de valên

cia.
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A falta de resultados que possam definir de forma conclu-

siva o aspecto valência/Rydberg atribuído a estas bandas, indi-

ca a necessidade derrealização de cálculos teóricos precisos,

que cubram esta lacuna.

AÍnda em relação a estas bandas, pode-se observar um deŝ

dobramento gradativo das mesmas ao se diminuir a simetria da

molécula envolvida, conforme esperado.

A banda observada acima do potencial de ionização e loca-

lizada, no caso da molécula de TMS, em torno de 120 eV é atri-

buída de modo unânime a uma ressonância de forma (75-77).

Para as moléculas de trimetilclorosilano e de dimetildi-

clorosilano, pode-se observar pela primeira vez, semelhante bari

da em torno de 130 eV.

5.3.2 RegiSes de Cl 2p e do C Is

Apresentamos neste trabalho, pela primeira vez, o espec-

tro de excitação do átomo de cloro (2p) da molécula de dimetil-

diclorosilano (Figura 5.3),

Este espectro caracteriza-se por apresentar uma banda ex-

tremamente larga, com máximo de intensidade em torno de 205 eV.

A forma qualitativa e a posição em energia desta banda

apresentam ótima concordância com o espectro de cloro das molé-

culas de HC1 e Cl2, medidos por Ninomiya et ai (81)e por Shaw

et ai (82).
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A banda observada constitui-se num conjunto de transi-

ções a estados de valência e de Rydberg e ressonâncias de for-
r

ma, sendo que estas últimas ocorrem acima do potencial de ioni-

zaçSo do cloro 2p.

» í
0 espectro de excitação de elétrons da camada K (1s) do

átomo de carbono, cartcteriza-se por uma banda intensa em torno

de 290 eV, seguida de uma ressonância de forma bastante larga.

A primeira banda foi atribuída por Sodhi et ai (40), no

caso de TMS, a uma transição de Rydberg 4p «- 1s. Esta atribui,

ção foi feita baseando-se na grande semelhança com o espectro

equivalente para a molécula de metano, CH..

Acreditamos que esta atribuição possa ser estendida ao

espectro das demais moléculas estudadas.

Em nossos espectros desta região de perda de energia, en-

tretanto, os picos observados apresentam uma estatística pobre,

principalmente para a molécula de trimetilclorosilano.

Finalizando, gostaríamos de tecer alguns comentários so-

bre o comportamento angular dos espectros. Conforme mencionado

anteriormente, um dos objetivos deste trabalho era o estudo da

existência de transições proibidas, tanto a nível de valência

quanto de camada interna, e por esta razão os espectros nestas

duas regiões foram obtidos com variação angular.
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Observa-se que para uma energia dó feixe incidente de

1 keV, já a 3o a transferência de momento associada ò excitação

do silício 2p é significativamente diferente de zero, o que im-

plicaria na possibilidade de observação de transições proibi-

das. 0 fato dos espectros/ na faixa angular estudada, não dife-

rirem de modo significativo dos espectros obtidos com o empre-

go de fótons ou com elétrons a pequenos ângulos, sugere que pro

cessos proibidos são muito pouco intensos nas moléculas estuda-

das nesta tese.
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