
Física Quântica 
 
Espectrômetro de massas como exemplo de sistema quântico com potencial nulo. 
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Espectrometria de Massas (Fundamentos) 
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Se um objeto está movimentando-se numa 
dada trajetória, e submetemos este objeto 
a uma força lateral (F), teremos uma 
mudança na sua trajetória. Consideremos 
o lançamento de uma bola de basquete, 
imagine que estamos com uma mangueira 
d’água, e direcionamos um jato d’água 
para a bola. Sua trajetória será alterada, 
devido à força transversal F exercida sobre 
a bola. Consideremos uma outra situação, 
uma bola de tênis, com a mesma 
velocidade (v) da bola de basquete. Se 
dirigirmos o mesmo jato d’água para a bola 
de tênis, teremos um desvio da trajetória 
maior ainda. Estamos considerando que 
ambas as bolas estão com a mesma 
velocidade (v) e o jato d’água exerce a 
mesma força F.  
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O que podemos tirar qualitativamente do 
experimento? O desvio da trajetória pode 
ser expresso pelo raio da curva (R) que a 
bola descreve ao ser submetida a uma 
força transversal (F). Assim, um desvio 
grande equivale a dizer que a bola 
descreve uma curva com raio menor. 
Olhando-se a física do sistema, temos 
uma bola submetida a uma aceleração 
centrípeta, que a coloca em uma 
trajetória circular, pelo menos enquanto 
submetida à força exercida pela água da 
mangueira. 
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Espectrometria de Massas (Fundamentos) 



A força é que leva à aceleração 
centrípeta, causando a trajetória circular 
de raio (R). A força centrípeta (F) é dada 
pela equação abaixo: 
 
 
 
onde R é o raio da circunferência, m a 
massa da bola e v a velocidade da bola. 
Isolando-se o raio da circunferência (R) 
da equação acima temos: 
 
 
 
A partir da equação do raio, vemos que 
para uma força e velocidade constantes, 
temos que o raio da circunferência (R) é 
proporcional à massa da bola (m). 
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Olhando a equação do raio da trajetória, 
vemos que o termo entre parênteses é 
constante, o que varia é a massa da bola 
e, consequentemente, o raio da 
circunferência. 
 
 
 
 
 
 
A equação acima é uma forma de 
determinarmos a massa (m) de uma 
partícula a partir do raio (R) da 
circunferência descrita pela partícula 
quando submet ida a uma fo rça 
conhecida, como a exercida por um jato 
d’água.  

v 

F 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

F
vmR
2

v 

F 

Rbola de tênis 

Rbola de basquete 

Espectrometria de Massas (Fundamentos) 



6 

Isolando-se a massa (m) da equação 
anterior temos: 
 
 
 
 
 
 
 
Resumindo, num experimento onde 
lançamos um partícula com velocidade 
(v) constante, sabemos a velocidade (V) 
e a força (F), podemos determinar a 
massa (m). 
Este é o princípio para entendermos o 
funcionamento de espectrômetro de 
massas. 
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Quando temos uma partícula com carga 
q, se deslocando com velocidade v em 
uma região, onde temos um campo 
elétrico E e um campo magnético B, esta 
partícula fica sujeita a uma força devido 
aos campos elétrico e magnético, esta 
força (F) é chamada força de Lorentz e 
tem a seguinte expressão: 
 
 
 
Estamos considerando que o campo 
magnético (B) é perpendicular à 
velocidade da partícula, como no 
desenho ao lado. 

Campo magnético perpendicular  
ao plano do slide, x indica essa situação 

Espectrometria de Massas (Fundamentos) 



Considerando-se somente o campo magnético B, a partícula será sujeita a uma força 
(F), dada pela seguinte equação: 
 
 
A força de aceleração centrípeta submete a partícula a uma aceleração radial (a), 
fazendo com que uma partícula de massa m e velocidade v descreva uma trajetória 
circular com raio R, essa força centrípeta tem a seguinte expressão: 
 
 
 
 
Igualando-se as duas equações acima, chegamos a seguinte expressão para a massa 
(m) de uma partícula, com raio da trajetória (R) num campo magnético constante (B): 
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Partícula com carga positiva deslocando-se num campo magnético constante gerado por um ímã.  
Figura disponível em: <http://www.school-for-champions.com/science/magnetism_lorentz.htm#.VFzoQpV0zIU 
 > 
Acesso em: 26 de março de 2019. 
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Considerando que temos um campo magnético (B) constante entre os polos norte e 
sul de um ímã, temos uma força (F) atuando sobre uma partícula com carga positiva e 
velocidade v, como indicada na figura abaixo. 

Espectrometria de Massas (Fundamentos) 



Muito bem, as observações 
anteriores servem de base para 
o entendimento de umas das 
técnicas mais usadas na análise 
de moléculas biológicas no 
século XXI, a espectrometria de 
massas. Essa técnica permite 
que as massas moleculares de 
a m o s t r a s d e p r o t e í n a s , 
peptídeos e outras moléculas 
biológicas sejam determinadas 
com precisão, a partir do desvio 
que apresentam ao deslocarem-
se num campo magnét ico 
gerado por um eletromagneto. 
Ao lado temos o diagrama 
e s q u e m á t i c o  d e  u m 
espectrômetro de massas típico. 
D e s c r e v e r e m o s  c a d a 
componente do equipamento 
nos próximos slides. 
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Diagrama esquemático de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em:  
< http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019. 
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A amostra (átomos ou moléculas) é vaporizada. Essa amostra vaporizada é injetada e 
submetida ao processo de ionização, que ocorre na câmara de ionização, mostrada 
abaixo. Nessa câmara temos um feixe de elétrons gerados a partir de um filamento 
de metal aquecido. Os elétrons são atraídos para uma placa metálica positiva, 
chamada armadilha de elétrons (electron trap). Ao passar pelo feixe de elétrons, a 
amostra vaporizada é ionizada, gerando íons positivos, ou seja, temos agora uma 
amostra formada em parte por partículas com carga +1. A grande maioria dos íons 
gerados tem carga +1, mas podemos ter íons com carga maior. Esses íons são 
forçados para direita pelo repelente de íons (ion repeller). A câmara de ionização é 
mantida num potencial elétrico de +10.000 Volts, que promove a ejeção de cargas 
positivas. 
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Espectrometria de Massas (Ionização) 

Diagrama esquemático da câmara de ionização de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019. 
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O feixe com as partículas da amostra sai da câmara de ionização e atravessa três 
fendas, como indicado na figura abaixo. As fendas aceleradoras de feixes são 
chamadas de lentes eletrostáticas, pois realizam o “foco” do feixe de íon. Essas 
fendas têm como função gerar um feixe de partículas estreito e permitir a aceleração 
das partículas carregadas da amostra vaporizada. As fendas apresentam potencial 
elétrico decrescente, da esquerda para direita, sendo que a fenda final apresenta um 
potencial elétrico de 0 volts. Tal arranjo de fendas possibilita a aceleração do feixe de 
partículas carregadas. 
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Espectrometria de Massas (Aceleração) 

Diagrama esquemático das fendas aceleradoras de feixe de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019. 
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Ao chegar ao eletromagneto, o feixe é submetido a uma deflexão que é inversamente 
proporcional à massa da partícula, ou seja, partículas mais leves sofrem maiores 
desvios. Outra parâmetro que afeta o desvio é a carga, íons mais positivos são mais 
defletidos, assim se tivermos, para uma mesma massa, um íon com carga +2, este 
sofrerá um desvio maior que uma partícula com mesma massa mas carga +1. Como o 
desvio do feixe de partículas depende da massa e da carga, é padrão combinarmos 
essas informações na razão m/z (massa/carga). Por exemplo, se um íon tem uma 
massa atômica de 12 e uma carga de +1, sua razão m/z é 12. Veja que o “z” é 
minúsculo, não confundir com “Z” maiúsculo, usado para representar o número 
atômico. 

13 

Espectrometria de Massas (Deflexão) 

Diagrama esquemático do eletromagneto de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019.  
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No diagrama esquemático abaixo temos a indicação de três feixes de íons. Se 
considerarmos que todos os feixes são de partículas com carga +1, temos que o feixe 
A tem as partículas mais leves, seguido do feixe B, sendo o mais massivo o feixe C. 

14 Diagrama esquemático do eletromagneto de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019.  
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No diagrama visto no slide anterior, temos que só o feixe B chega ao detector de 
íons, os outros feixes colidem com as paredes do espectrômetro de massas e são 
removidos pela bomba de vácuo. Um íon do feixe B, ao chegar no detector de íons, 
colide com a placa metálica do detector, esta placa está ligada a um fio. O íon, que 
colidiu com a placa, captura um elétron da placa, tornando-se neutro (carga elétrica 
zero). A captura do elétron do metal, deixa uma lacuna de elétron na placa metálica, 
que é preenchida por um elétron do fio ligado à placa metálica. Essa corrente é 
detectada e amplificada. Quanto mais íons colidirem com a placa metálica do detector 
de íons, mais elétrons serão capturados e maior será a corrente gerada. Assim, a 
corrente gerada é proporcional ao número de íons que atinge o detector. 
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Espectrometria de Massas (Detecção) 

Diagrama esquemático do detector de íons de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019.  
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Os íons do feixe A podem ser detectados diminuindo-se a intensidade do campo 
magnético. Já os íons do feixe C, necessitam um aumento na intensidade do campo 
magnético, para que possam atingir o detector de íons. 

16 Diagrama esquemático do detector de íons de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019.  
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A análise realizada pelo espectrômetro de massas gera um espectro de massas, que é 
mostrado num gráfico onde temos no eixo vertical a abundância relativa do íon e no 
eixo x a razão m/z. A abundância relativa é diretamente proporcional à intensidade 
corrente medida, assim o que temos também é uma representação da intensidade 
relativa das correntes medidas. Esse gráfico é chamado de espectro de massas da 
amostra. No caso abaixo temos uma amostra do elemento químico molibdênio. Pelo 
espectro vemos que o isótopo mais abundante do molibdênio é o de razão m/z igual a 
98. 
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Espectro de massas do molibdênio.  
Imagem disponível em: < http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019.  
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V o l t a n d o a o  d i a g r a m a 
esquemático do espectrômetro 
de massas, podemos dizer que 
os íons após sofrerem deflexão 
ao sair do eletromagneto são 
uma boa aprox imação de 
partículas com energia potencial 
V(x) = 0. Podemos dizer que um 
íon que sai do eletromagneto é 
um sistema quânt ico com 
potencial nulo. Situação análoga 
ocorre na saída da câmara de 
ionização, antes de chegar ao 
eletromagneto. 
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Diagrama esquemático de um espectrômetro de massas. 
Imagem disponível em:  
< http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/howitworks.html >. 
Acesso em: 26 de março de 2019. 
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1) Potencial nulo 
2) Potencial degrau (energia abaixo do topo) 
3) Potencial degrau (energia acima do topo) 
4) Barreira de potencial (energia abaixo do topo) 
5) Barreira de potencial (energia acima do topo) 
6) Poço de potencial quadrado finito 
7) Poço de potencial quadrado infinito 
8) Potencial do oscilador harmônico simples 
9) Solução numérica de equação de Schroedinger (poço de potencial quadrado) 
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