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ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DO EXPERIMENTO 4 – ESTUDOS COM UM 
ANALISADOR DE GASES RESIDUAIS 

Para esta simulação é importante que você leia, inicialmente, a seção 
“Espectrômetro de Massa” no texto “Manômetros de Vácuo e Medidores de Fluxo de 
Massa”, encontrado no site do curso F-640.  

Ao aquecermos uma câmara de vácuo, a pressão sobe e, normalmente, a 
composição de sua atmosfera é modificada, o que pode ser investigado com um 
analisador de gases residuais (RGA) acoplado à câmara. Esta simulação se refere a 
esse efeito, embora o roteiro original inclua outros estudos.  

Portanto, apenas considere, no roteiro original, as seções 1 (Objetivos), 2 
(Fundamentos), e 3 (Sistema de vácuo). Nesta última, o desenho do sistema inclui 
alguns acessórios (válvulas VA1, VA2 e VA3) que não são relacionados ao estudo 
aqui proposto.  

Importante salientar dois detalhes que valem para esta simulação: 
- durante o funcionamento do sistema, a válvula entre a câmara e a bomba 
permanece aberta, de modo que os gases da câmara são continuamente 
bombeados; 
- a câmara não tem vazamentos e nenhum gás é nela admitido durante o 
experimento. 

As tabelas abaixo contém dados das pressões parciais de diversos gases presentes 
na câmara de vácuo medidas pelo RGA em função do tempo. As medidas são 
resultantes do procedimento experimental descrito a seguir:  

Utilizando um soprador de ar quente, principia-se a aquecer as paredes da câmara 
de vácuo. A pressão do gás começa a subir e espectros são continuamente tirados 
pelo RGA, anotando-se continuamente o instante de tempo em que cada espectro 
tem início. Um total de dez espectros são tirados durante um intervalo de tempo (45 
minutos) em que a temperatura das paredes da câmara cresce continuamente.  

a). O espectro abaixo é aquele tirado a partir do momento em que a pressão na 
câmara começa a subir. Neste e nos espectros seguintes, a pressão parcial de cada 
spécie gasosa pode ser medida pela altura do pico correspondente. Considere os 
picos de M/Z = 1, 17, 18, 28 e 44. Adiantamos que os picos de M/Z iguais a 18 e 44 
correspondem a H2O e CO2; o pico de M/Z = 28 é, tipicamente, devido a N2 e CO; 
os picos de M/Z iguais a 1 e 17 são deixados para você discutir no seu relatório (ver 
abaixo). A evolução da intensidade destes picos com o tempo de aquecimento está 
representada nas tabelas, e pela sua análise vê-se facilmente que as pressões 
parciais das cinco espécies consideradas aumentam com o tempo.  

b). É interessante, entretanto, comparar, através de gráficos, os aumentos relativos 
das diversas espécies gasosas com a temperatura. Para isso, inicialmente divida os 
valores de cada coluna de pressão das tabelas pela pressão, P0, em t = 0. (Isso 
signifiva normalizar à unidade a pressão em t = 0). Coloque o resultado numa 
terceira coluna, (P/P0), em cada tabela. A seguir, construa os gráficos P/P0 x t para 
cada espécie gasosa.  
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Epectro da atmosfera da câmara em t = 0 (quando a pressão na câmara inicia a 
subir). As setas indicam o valor de M/Z dos picos. 

c). Pelo exame dos gráficos informe que espécie (ou espécies) gasosa(s) tem o 
maior aumento relativo.  

d). Por que razão o pico de M/Z = 17 tem o mesmo aumento de intensidade relativa 
do pico de M/Z = 17? Para responder, analise a Tabela II, página 17, da seção 
“Espectrômetro de Massa” acima mencionada. A que espécies gasosas 
correspondem os picos de M/Z = 1 e 12? Como você justifica suas existências no 
espectro?  

e). Apesar de ser uma simulação, os dados das tabelas seguem à tendência, típica 
de sistemas de vácuo, de acréscimo da pressão com aumento de temperatura da 
câmara. Tendo por base a fenomenologia sobre interações gás-superfície, discutida 
resumidamente no Capítulo IV do “Texto de F-640 de Vácuo”, explique a razão 
desse efeito.  

f). Suponha que, na câmara do sistema de vácuo estejam adsorvidas, antes do 
início do processo de aquecimento, moléculas de um gás X com uma densidade de 
N moléculas/cm-2 e cuja energia de dessorção, ED (ver o Capítulo IV) seja a mesma 
das moléculas de água. Se a densidade de moléculas adsorvidas do gás X for 
menor que aquela da água, como se comparariam as curvas P/P0 x t para os dois 
gases durante o aquecimento? Justifique suas afirmações. (A resposta deve ser 
qualitativa, não implica em cálculos). 
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Tabela I. Aumento da intensidade do pico de M/Z = 1 com o tempo. 

P(Torr) t(minuto) 

0,153 x 10-7 0,0 

0,208 x 10-7 5,0 

0,358 x 10-7 10 

0,647 x 10-7 15 

0,990 x 10-7 20 

1,52 x 10-7 25 

2,04 x 10-7 30 

2,83 x 10-7 35 

3,52 x 10-7 40 

4,59 x 10-7 45 

 
 

Tabela II. Aumento da intensidade do pico de M/Z = 17 com o tempo. 

P(Torr) t(minuto) 

0,145 x 10-7 0,0 

0,238 x 10-7 5,0 

0,486 x 10-7 10 

0,954 x 10-7 15 

1,52 x 10-7 20 

2,39 x 10-7 25 

3,25 x 10-7 30 

4,54 x 10-7 35 

5,65 x 10-7 40 

7,40 x 10-7 45 
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Tabela III. Aumento da intensidade do pico de M/Z = 18 com o tempo. 

P(Torr) t(minuto) 

0,045 x 10-6 0,0 

0,074 x 10-6 5,0 

0,151 x 10-6 10 

0,296 x 10-6 15 

0,471 x 10-6 20 

0,741 x 10-6 25 

1,01 x 10-6 30 

1,41 x 10-6 35 

1,75 x 10-6 40 

2,30 x 10-6 45 

 

Tabela IV. Aumento da intensidade do pico de M/Z = 28 com o tempo. 

P(Torr) t(minuto) 

0,50 x 10-8 0,0 

0,64 x 10-8 5,0 

1,00 x 10-8 10 

1,67 x 10-8 15 

2,63 x 10-8 20 

3,67 x 10-8 25 

5,27 x 10-8 30 

6,72 x 10-8 35 

8,98 x 10-8 40 

10,8 x 10-8 45 
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Tabela V. Aumento da intensidade do pico de M/Z = 44 com o tempo. 

P(Torr) t(minuto) 

0,17 x 10-8 0,0 

0,204 x 10-8 5,0 

0,282 x 10-8 10 

0,445 x 10-8 15 

0,629 x 10-8 20 

0,926 x 10-8 25 

1,21x 10-8 30 

1,65 x 10-8 35 

2,02 x 10-8 40 

2,61x 10-8 45 

 


