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Introdução 

O processo de dessorção não térmica é um 
mecanismo importante para explicar a existência de 
moléculas complexas em regiões frias do meio 
interestelar (MI), cometas e atmosferas planetárias. 
Entre as moléculas já identificadas no meio 
interestelar e planetário, as nitrilas, moléculas que 
contêm o grupo funcional -CN, representam uma 
classe bastante abundante de moléculas.1 No 
entanto, pouco se sabe sobre seus mecanismos de 
formação e destruição. Por esse motivo, a análise 
dos efeitos induzidos pela incidência de radiação em 
filmes moleculares similares aos de gelos astrofísicos 
é relevante para a compreensão do processamento 
energético das nitrilas em condições astrofísicas.2, 3 
Um desses efeitos é a fragmentação molecular e 
dessorção não térmica de íons da superfície dos 
mantos de gelo. Neste trabalho, a fragmentação e 
dessorção iônica do gelo de acrilonitrila (C2H3CN) a 
120 K estimulado pelo impacto de elétrons de energia 
de impacto de 2 keV serão apresentados. 

Resultados e Discussão 

Os experimentos foram realizados em condições de 
ultra alto vácuo, empregando a técnica de 
espectrometria de massa por tempo de voo (TOF-
MS) para identificação dos íons positivos 
dessorvidos. Dentre os íons observados, destacam-
se as séries iônicas CHn

+, C2Hn
+

 /HmCN+, 
C3Hn

+/C2HmN+ e C3HmN+, incluindo os íons CH2CNH+, 
C3H3

+, CH3NH2
+, CH3CNH+, e C2H5CNH+, que estão 

entre os íons mais abundantes a serem dessorvidos 
e são relevantes para a química no MI e na atmosfera 
de Titã.4 A molécula mãe protonada, C2H3CNH+, e o 
dímero protonado, (C2H3CN)2H+, também foram 
identificados, evidenciando que as reações de 
transferência de prótons em superfície podem 
contribuir para a formação de moléculas mais 
complexas. 
Experimentos envolvendo a transferência de prótons 

em nitrilas em gelos compostos por sistemas binários 

doador-aceptor de prótons estão sendo realizados, e 

os resultados preliminares serão apresentados. Um 

destes sistemas é a mistura entre a acetonitrila 

(CH3CN) e o metanol deuterado (CH3OD e CD3OH).  

 
 
Figura 1. Espectro ESID do gelo C2H3CN a 120 K 

devido ao impacto de elétrons com 2,3 keV. 

Conclusões 

A presença de fragmentos duplamente carregados 

sugere vias de dissociação seguindo o decaimento 

eletrônico Auger, resultando em explosão 

coulômbica. O processo de transferência de prótons 

pode favorecer a dessorção de fragmentos 

protonados. Agregados iônicos (clusters) foram 

observados no espectro de acrilonitrila após a série 

(C2H3CN)nX+ (onde, n = 0 - 2 e X+ = fragmentos 

iônicos), evidenciando a dessorção de moléculas 

mais complexas. Os resultados deste trabalho 

podem contribuir para a modelagem da abundância 

de nitrilas e compostos relacionados em regiões frias 

onde a dessorção térmica pode ser insignificante, tais 

como no interior de nuvens moleculares escuras no 

MI e satélites naturais e núcleos de cometas no 

Sistema Solar. 
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