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Recen~emen~e um efei~o piezoelé~rico foi encon~rado
quando um filme polimérico. separando duas soluç~es de ele~r6li~os
em diferen~es concen~raç~es. foi deformado. Es~e efei~o foi

a~ribuido à modulação da mobilidade dos 10ns no po11mero. Foi
observado que o efei~o diminui com o aumen~o da concen~ração de
ele~r6li ~os.

Para en~ender mais profundamen~e es~e úl~imo
efei~o. foram realizados es~udos sobre o ~ranspor~e de água e sal
a~ravés do po11mero. com e sem deformação. e os resul~ados podem
ser resumidos como segue:

- O a'UlTlento da hidratação acarreta 'Ulll aumento na porosidade e 'Ulll

decréscimo na cristalinidade do pol1mero.

- O a'UlTlento da concentração de sal.

acarreta wn. a'UlTlentona permeabil idade.

presença da deformação.

no interior do pol1mero.

sendo mais pronunc iadO na

Esses efeit.os t.ornam mais difícil a modulação dos
íons. diminuindo o sinal piezoelét.rico observado.
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Recenlly a piezoeleclric effecl was found when a
polymer1c filmo separaling lwoeleclrolyle solulions at differenl
concentrations. was deformed. This effect was attribuled to t,he
modula'lion 01: 'lhe mobili'ly 01: 'lhe ions in 'lhe polymer. I'l was
observed 'lha'l 'lhe et:t:ec'l diminishes as 'lhe elec'lrolyt.e
concen'lra'lions increases.

In order 'lo unders'land more deeply 'lhis las'l e1:1:ec'l
a s'ludy on wa'ler and sal'l 'lranspor'l 'lhrough 'lhe polymer wi'lh and
wi'lhou'l det:orma'lion was carried ou'l. and 'lhe resul'ls may be
summmarized as 1:o11ows:

- An íncrease ín hydrat íon of tohepol.ymer l.eads to an increase ín
porosity and a decrease ín crystal.l.íníty

- An increase in the concentrat ion of the sal. t l.eads to an
íncrease ín permeabi.l.i. ty. 'Whi.chi.s mare pronounced in the presence

of deformat íon.

These et:t:ec'ls make more dit:t:icul'l'lhe modula'lion 01:
'lhe ions. so lower piezoelect.ric signals are observed.



I NTRODUCÃ O

Esle lrabalho pret.ende discut.ir a relaç~o ent.re o
efeit.o piezoelélr1co induzido pelo fluxo de 10ns e os parAmet.ros
do pol1mero. que est.ão relacionados ao t.ransport.e iônico. O
material a ser estudado é uma celulose regenerada. conhecida
comercialment.e como celofane. Devido às várias t.écnicas ut.ilizadas
para o est.udo dos efeit.os envolvidos. o t.rabalho foi dividido em
capit.ulos. nos quais apresent.amos uma pequena descriç~o dos
t.rabalhos exist.ent.es na área e o procediment.o eXPeriment.al
ut.ilizado para nossas medidas. Em seguida apresent.amos os
result.ados e discussões referent.es a cada experiment.o realizado.
Ainda nest.e capit.ulo. apresent.amos uma descrição dos polimeros em
geral e especificament.e o processo de obt.enç5:o do celofane e
cit.amos alguns t.rabalhos exist.ent.es com est.e mat.erial.

No capi t.ulo 11 apresent.amos os resul t.ados obt.idos
quando da ut.ilização de algumas t.écnicas que permi t.iram
caract.erizar o celofane ut.ilizado nest.e t.rabalho. No capit.ulo 111
descrevemos o est.udo do cont.eúdo de água no polimero e t.ambém a
cinét.ica que cont.rola a absorção. definindo o t.ipo de t.ransport.e
at.ravés do celofane. O capit.ulo IV t.raz o result.ado do est.udo do
t.ransport.e iônico. onde roi obt.ido o fluxo de sal at.ravés do
polimero e a det.erminação da permeabilidade e resist.ência à
migração iÔnica. No capit.ulo V apresent.amos o efeit.o piezoelét.rico
induzido pelo rluxo de ions e o papel da concent.raç5:o do
elet.r6lit.o na amplit.ude dest.e sinal elét.rico. No capit.ulo VI
discut.imos t.odos os result.ados obt.idos nest.e t.rabalho e finalment.e
no capi t.ulo VII apresent.amos as concl USÕ@S e suger imos aI guns
t.rabalhos fut.uros como perspect.iva para complement.ar as idéias
aqui colocadas.



Melhor do que definir polimeros como sendo
molêcula$ rêsullanles de um encadeado de álamos ou moléculas com
peso moIecular acima de um delerminado valor. " eslabelecer as
diferenças fundamentais entre as macromoléculas e as
micromoléculas. Em termos mecânicos. as interaçESes envolvendo
segmentos da macromolécula tipo pontes de hidrogênio. interaç~es
dipolo-dipolo e forças de Van der Waals. tornam as macromoléculas
mais resistentes.

Quando em soluçio. as interaç~es entre moléculas de
alto peso molecular aumentam a viscosidade e se o solvente dessas
soluções viscosas for evaporado. tem-se a formação de filmes: ou
pel1culas. enquanto com soluç~es demicromoléculas obtém-se

(1)cristais ou pó .

As macromoléculas podem ser nat.urais ou obt.idas
at.ravés de sintese. Como exemplo de macromoléculas naturais
t.em-se: Polissacarideos. Prot.einas. Anúdo. como macromoléculas
orgânicas e como inorgânicas t.em-se o Gra~it.e. Sllica e o
Diamante. Entre as macromoléculas sint.ét.icasorgânicas pode-se
cit.ar o Poliest.ireno e o Nailon. enquant.o o Poli(cloret.o de
~osfonit.rila) e o ÁCido Polifos~6rico s~o exemplos de
macromoléculas sintéticas inorgânicas.

Devido a grande semelhança entre os conceitos de
rr.acromoléculase de pol1meros (moléculas relat.ivamente grandes)
est.es s~o englobados no t.ermo amplo de macromoléculas. Os
pol1meros orgânicos s~o aqueles compost.os de Atomos de carbono e
os inorgânicos os que n~o cont.émAtomos de carbono em sua cadeia.
Ent.re os pol1meros orgânicos podem-se cit.ar as Poliamidas. os
Poliest.ers. enquanto os Poli~os~at.os e o Poli(cloret.o de
~os~onit.rila)·são exemplos de pol1meros inorgânicos.

Quant.o a est.rut.ura. os pol1meros podem ser
regulares e irregulares. Regulares s~o aqueles cuja cadeia t.emuma
per~eit.a ordem de unidades. ist.oé. uma alt.ernAncia monot.ónica de
unidades repetidoras. Qualquer quebra dessa ordem na cadeia
origina um pol1mero irregular. Quant.o ao mét.odo de obtençl:o os
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pollmeros slo classificados em pollmeros de adiçlo. se a oblenção
é at.ravés de simples adição sem subprodut.os. e polimeros de
condensação. se a obt.ençãoé at.ravés de reações onde se ret.irados
monOmeros pequenas moléculas. os subprodutos.

Outra classificação baseia-se na caracteristica
fusibilidade. Nesta classe tem-se os termoplásticos e os
t.ermorrigidos. Termoplásticos são os polimeros lineares ou
ramificados que fundem por aquecimento e solidificam por
resfriamento. Os polimeros termorrlgidos são aqueles que por
aquecimento. ou por outra forma de t.ratamento. adquirem uma
estrut.ura lridimensional. com ligações cruzadas. tornando-se
insolúveis e infuslveis.

Quanto ao comport.amento mecânico os polimeros são
divididos em 3 grupos: Borracha ou Elast.Omeros. Plást.icos e
Mat.eriais Fibrosos. A propriedade fundamental da borracha é sua
alt.aextensibilidade reversivel. Já os plást.icossão materiais que
contém fundamentalmente um polimero orgânico sint.ético.que embora
s6lidos a temperatura ambiente. podem ser transformados em fluido.
por calor e pressão. e serem moldados. Apresentam pouca
extensibilidade. Os materiais fibrosos são comPOSt.os de
macromoléculas lineares orient.adas longitudinalmente. A fibra. à

temperatura ambiente. é pouco extens1vel e bastante resist.ente a
alteraç~es nas propriedades mecânicas com a temperatura.

Os pol1meros podem ser obtidos na forma de filmes a
partir de dois mecanismos: Polimerização e Evaporaç~o. O processo
de polimerização ocorre por oxidação ou através de reação quimica
entre grupos ativos das macromoléculas do pol1mero. A
polimerização por oxidação ocorre nos sistemas que possuam duplas
ligaçeses ent.re as cadeias das macromoléculas. Um dos mecanismos

~ é (Z) ••propos,,-os
R1 - CH - CH - Ra

I I
O - O

R1 - CH - CH - R + R1 - CH- CH - R -----) R1 - CH - CH - R
I I a I I 2 I I a
O - O O - O O O

I I
R1 - CH -CH - Ra



Como exemplo de polimerização at.ravés da reação quimica ent.re
grupos at.ivos das moléculas do pollmero pode-se citar a reação

entre grupos epoxidicos com grupos aminicos. como ilustrado

abaiXD(Z':

H O
••

CH-CH2 + - C - N - ------) -CH C N - C -
'0/ •• I I I !O H OH H

A obtenç~o de filmes por evaporação se dá pela
evaporação do solvent.e. que quando aquecido deixa uma pelicula
viscosa. onde aparece uma fase s6lida por nucleação.
Posteriorment.e. o crescimento desses nócleos gera o filme. A
di 1ui ç~o pelo sol vente permite ali ngi r a vi scosi dade necessâr i a
para se conseguir as propriedades fisicas desejadas. Um método
para se controlar a espessura do filme é usar um sistema de

(!I)centrifugação • que consiste de um prato girat.6rio aquecido. A
solução é colocada no prato que gira com velocidade constante.
Esta velocidade. que pode ser variada através de um sistema de
polias. controla a espessura do filme.

Apesar da grande diversidade que se encontra na
composição qu1mica. na morfologia e na funcionalidade dos filmes
PQliméricos. dois paràmetros afetam com destaque as propriedades
de transporte destes materiais em meio aquoso. Um deles. que diz
respeito à propriedade permeseletiva do filme. é a existência de
cargas fixas nas macromoléculas que constit.uem o filme polimérico.
O ou~ro parâmetro é o con~eúdo de água. que depende do filme ser
hidrof6bico ou hidrofilico e tem papel fundamen~al no ~ransporte
de sal.

~ransparente. consistindo basicamente de uma folha de celulose.
regenerada a partir da viscose. con~endo uma quant.idade variável
de água. Com variaçe5es na espessura. no tipo. cor. tratamento
superficial na folha base. diferentes variedades de celofane tem



sido produzidos. visando principalmenle a sua aplicaç~o no campo
da embalagem.

A obt.enção do cel of ane ant.ecede o ano de 1882.

quando se obtinha o filme através do nit.rato de celulose (patente
de E. Weslon) (4). Enlrelanlo a sua comercialização s6 começou após
o desenvolvimenlo do processo de oblenç~o a partir da viscose. Com
o desenvol vimento do processo de imPermeabill zação. o celofane
ganhou novas aplicações e sua produção aumentou muilo. passando de
100 milhões: de. libras/ano na década de 30 para 1000 milhões de
libras/ano na década de 60. Os maiores fabricanles de celofane são
E. I. Ou Ponl de Nemours & Co. Inc.; The American Viscose Division
of FMC Corporalion e Olin - Mathieson Chemical Corporallon.

Muilos mét.odos para f"azer o f"ilme de celulose
regenerada t.em sido descri t.os. Eslã:o 1ncl uidos o processo
cupramonio e a regeneraçã:o da celulose a part.ir de derivados
celu16sicos esláveis como nilrat.o de celulose ou acet.at.o de
celulose. No ent.ant.o. comerciaI ment.e. os f"ilmes sã:o produzidos
essencialment.e pelo processo viscose. que pode ser resumido pelo
esquema abaixo.

Os passos são: Extrusão da Viscose. Coagulaçã:o. Regeneraçã:o.
Lavagem. Desulf"uraçã:o. Alvejament.o. Amoleciment.o. Impregnação da
resina. secagem. Condicionamenlo do f"ilme em rolos.



o int.eresse na ut.ilização do filme de celofane
levou muitos pesquisadores a est.udar o mat.erial e.
consequent.ement.e. muit.os t.rabalhos referent.es à difus~o foram

~ d mbpublicados. Em 1958 Ticknor sugeriu que a permeaçlo a me rana
de celofane. por 1i quidos. envolve ambos os mecanismos: Il uxo
uiscoso e fluxo difusiuo. Result.ado semelhant.e foi encont.rado
ant.eriormente por Frisch(CS).O t.ipo de fluxo que vai predominar.
depende do t.amanho dos capilares e do t.amanho das moléculas do
permeante. Kesting(7) e colaboradores concluiram que o fluxo
viscoso se dá at.ravés dos poros enquant.o o fluxo difusivo é
resultado da migraç~o da substancia sob a influência da diferença
de pot.encial químico.

(8)Reid. por sua vez. invest.igando a
semipermeabilidade de ~ilmes de acetato de celulose concluiu que
10ns e moléculas se difundem através do pol1mero por dois
mecanismos: di~usão do tipo buraco e difusão do tipo alinhamento.
As moIéculas e 10ns que não podem entrar na ligação
hidrogênio-membrana. s~o trans~eridos por difusão do tipo-buraco;
as moléculas migram através do volume livre entre as cadeias
poliméricas e a razão de difusão é governada pela estrutura
ãgua-acetato de celulose.

Os ions e moléculas que se associam com a membrana
através de pontes de hidrogênio são transportados por difusão do
tipo alinhamento. Neste caso as moléculas migram por saltos
discretos de um sitio de hidrogênio ligado a outro. dentro do
sistema água ligada-pol1mero. Ainda segundo Reid. o mecanismo de
transporte de água através do pol1mero celofane pode ser comparado
com o do acetato de celulose.

(C) ~o ~~)Muitos outros autores ' , estudaram a permeação
de água e eletr6litos em filmes poliméricos derivados da celulose.

(1Z)No entanto foi Rosen em 1960 que começou o estudo da
permeabilidade de filmes poliméricos sob e~eito da pressão
aplicada. isto é. pela primeira vez procurou-se verificar a
in~luência de um agente externo (press~o) sobre o transporte em

<s,S)pol1meros. Mais tarde Yasuda e colaboradores realizaram
estudos com o polietileno. polipropileno e borracha vulcanizada.
Em todos estes pol1meros foi aplicada uma diferença de pressão



causando uma curvalura no filme. Medidas da permeabilidade de
gases em função da presslo aplicada indicaram que o polielileno e
o polipropileno liveram suas permeabilidades aumentadas. enquanto
a borracha vulcanizada nlo sofreu influência da presslo. O aumento
na permeabilidade foi interpretado como sendo devido ao aumento
no volume livre e consequenle aumenlo na difusividade.

Recenlemenle descobriu-se que aplicando uma
deformaç~o ciclica. num filme de celofane _separando dois
eletrólitos, em concentrações diferentes. surge um sinal elétrico
que depende desta deformaç~0(14)eque foi interpret.ado como sendo
um novo efeito piezoelétrico induzido pelo fluxo de ions. Como
ocorre com a piezoeletricidade intrinseca, a piezoeletricidade
induzida varia linearmente com a deformação aplicada Clinearidade
causa-efeito).

A dependência da piezoelet.ricidade induzida com a
concent.ração de eletrólitos apresenta uma caract.er1st.ica
int.eressant.e.que é crescer linearment.e com a concent.ração e
sofrer uma redução a part.irde det.erminado valor de concent.ração.
Est.e efeit.o não f~ devidament.e int.erpret.adoe uma explicação
sat.isfat.6ria requer est.udos que informem a respeit.o das
caract.er1st.icasdo polimero quant.oao t.ransport.eiônico.

Est.e t.rabalho t.em como objet.ivo principal explicar
a redução do sinal piezoelét.rico induzido pelo fluxo de 10ns com o
aument.o da concent.ração. Para se chegar a um ent.endiment.omais
profundo do efeit.o global. fizeram-se medidas de absorção de água.
absorção/dessorção de sal, medidas de t.ransport.ee resist.ência à

migração iônica. que permit.em ent.ender os fenômenos de t.ransport.e
no filme de celofane.

o t.rabalho pret.ende ainda discut.ir o efeit.o da
deformação mecânica no t.ransport.ede sal e na resist.ência à

migração iônica, que t.êm papel fundament.al na classificaç~o de
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filmes de baixo e de alto fluxo. Fizeram-se também algumas medidas
de caracterização do filme. mas salienta-se que procurou-se
caracterizar o pollmero quanto às propriedades relacionadas ao
efeito piezoelétrico observado. sem a preocupação quanto as
caracterlsticas morfo16gicas e estruturais do pollmero celofane.



,
CARACTERlZACÃO DO POLIMERO CELOFANE

o pollmero celofane (celulose regenerada) utilizado
neste trabalho é comercial. de eSPessura 26 pm. visualmente
transparente e incolor. Várias técnicas foram utilizadas com o
objetivo de se caracterizar a membrana em estudo.

Uma importante caracteristica do po11mero diz
respeito a sua porosidade. Se o filme possui microporos. ele pode
ser considerado um ~ilme de baixo ~luxo. e sua aplicação poderia
ser. por exemplo. em hemodiálise. A caracter1stica destes ~ilmes é
que apresentam um bom transporte difusivo. de moléculas pequenas.
e uma baixa permeabilidade hidráulica Filmes de aIto fluxo são
aqueles que apresentam bom transporte convectivo de moIéculas
pequenas e médias e uma alta permeabilidade hidráulica. Sua
aplicação poderia ser na hemofiltração. A determinação do
tamanho dos poros de um filme fornece ainda uma idéia da cinética
que controla o transporte de eletr6lito através do pol1mero.
definindo se o mesmo obedece a lei de Fick. ou se o transporte é
do tipo anômalo Cconvectivo + difusivo).

Para medir a porosidade e determinar o diâmetro
médio dos poros do celofane. utilizou-se o poros1metro de
mercúrio MICROMERITICS PORE SIZE 9310. trabalhando na faixa de O a
30000psi. O resultado mostra que o diâmetro médio dos poros
encontrados no pol1mero é de 0.0136 ~. para uma amostra de 25 ~
de eSPessura e 106 mg de massa. A ~1gura 11.1 mostra a porcentagem
de poros em função do diâmetro. Observa-se que menos de 10~ dos
poros têm diâmetro da ordem de 2.2 pm. 20~ em torno de 12 ~ e a
grande maioria dos poros têm di.lmetro da ordem de 0.01 f.lm. No
apêndice 1 mostra-se as tabelas de pressão e demais parârnetros
utilizados para a determinação da porosidade.
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Fig. 11.1 - Porcen~agem de poros da amos~ra de celofane em funç~o
do diâme~ro. Faixa de ~rabalho O - 30000psi. Diâme~ro médio 0.0136
I-lm.



Para a conf'irmaç~o do resul t.ado encont.rado. em
relaç~o ao t.amanho de poros. at.ravés do porosimet.ro de mercúrio.
ut.ilizou-se a t.écnica de microscopia elet.r6nica de varredura.
usando um microsc6pio JEOL - JSM - 255 11 - SCANNING MICROSCOPE.
do laborat.6rio de microscopia elet.rOnica da. METAL LEVE. com
aument.o de 4500 vezes. Com est.a energia. n~o se observou nenhuma
decomposiç~o no POl imero.

As amost.ras do poli mero foram mergulhadas em
nit.rogênio liquido e quebradas. para ent.~o serem f'ixas no suPOrt.e
met.á.lico. Com est.e procediment.o evit.a-se danif'icar a amost.ra (o
que acont.eceria se a amost.ra fosse cort.ada com t.esoura) e t.irar
conclus~es erradas a respeit.o da microscopia. Nas f'iguras 11.2 a
11.5 t.em-se as micrograf'ias de amost.ras de celof'ane seca (sem
condicionament.o em água) e hidrat.ada (condicionadas em água
dest.ilada por 25 horas). As f'ot.osmost.ram a superf'icie e o perf'il
das membranas. Pode-se observar alguma dif'erença ent.re amost.ras
secas e hidrat.adas. principalment.e na f'ot.o da superf'icie do
POlimero onde. na amost.ra hidrat.ada. a maior rugosidade sugere um
aument.o na POrosidade do f'ilme. Ist.o pode ser at.ribuido ao
inchament.o do POlimero devido à absorç~o de água. Na 1'igura 11.2. o
def'eit.o que aparece é consequenci a da met.alizaç3![o da amost.ra.
quando da preparaç3![o para a microgra1'ia e n~o um def'eit.oinerent.e
ao POl imero. A análise do perf'il (1'ig.II.5) t.ambém Permit.e
const.at.ar o inchament.o do POlimero hidrat.ado.



Fig. 11.2 - Microgra~ia da super~icie do polimero seco - Aumen~o
de 4500 vezes.

Fig. 11.3 - Microgra~ia do per~il do polimero seco - Aumen~o de
4500 vezes



Fig. 11.4 - Micr-ogr-a:fia da super:ficie do polimer-o hidr-at-ado
Aument-o de 4500 vezes.

Fig. 11.5 - Micr-ogr-a:fia do per-:fil do po11mer-o hidr-at-ado - Aument-o
de 4500 vezes.



poros1met.ro de merc~i'"io e as microfot.os. pode-se concluir que o

poli mero celofane possui uma. estrutura microporosa e pode ser

classificada como uma membrana de baixo fluxo.

As caract.erísticas permeselet.ivas da membrana podem
ser obt.idasatravés da medida da ca~ga fixa em sua est~ut.u~a. Pa~a
tanto mede-se o potencial de membrana com ajuda de uma célula de

. (15)concent.ração. idêntica à utillzada por RúVULO • onde o filme é
int.erpost.oent.~e os dois compa~t.iment.os.Se os dois elet.~odos
ro~em reve~s1ve1s ao ânion. a direrença de potencial medido ent~e
os dois compart.iment.os cont.endo elet.~6lito 1:1 em concent~açeses

(tCS)direrent.es. é dado pela equaç~o

E =m

E é o potencial de memb~ana; t o nâme~o de t~anspo~te do câtion;
m +

R a constante dos gases; F o Faraday; T a t.emperatura kelvin e a.
\,

A pa~t.i~ desta ~elaçSo. medindo-se o pot.encial de
membrana CE) Pode-se determ1na~ o nWne~o de t~anspo~t.e no

m
polimero e entXo estimar a sua caracteristica Permeseletiva.
comparando com os valores do número de transporte em soluçSo. O
pot.encial de membrana roi medido utilizando-se um elet~ômet~o
KEITHLEY Mod. 642 com uma imPedância de ent.rada de 10uO. De um
lado da membrana roi colocado uma soluçSo de cloreto de pot.âssio
0.1 molar e de out~o uma soluç~o de cloret.ode potássio 1.0 molar.

Sabe-se que a ~elaçSo ent.~eo núme~o de t~anspo~te
do cAtion Ct) no polimero e na soluçSo cor~esponde as seguint.es

+(17)situaçi5es:



t (pol)
+----- > 1t (Slot)
+

Neste caso tem-se um 1ndlcati vo da presença de cargas fixas
negativas na estrutura do pollmero

Este resul 'lado indica que o pol1mero possui
posi 'li vas.

Na :figur~ 11.6 mos'lra-se a cálula de concen'lraç~o
ut.ilizada para a medida do pot.encial e na t.abela 2.1 t.em-se o

compor'lament.o do pot.encial de membrana em :função do período de

imers~o. Para a condiç~o de pH neu'lro. 'lem-se:

t. =
+

E
m------

«B>Segundo a 1i 'ler at.ura t. em sol ução par a o cA'l!on po'lAssio á
1-

0.49. o que coincide. dent.ro do erro experiment.al. com o valor
encont.rado nest.e t.rabalho ut.ilizando a equação acima. Assim.

conclui-se que a membranade celo:fane não possui carga :fixa em sua
est.rut.ura.



Lempo de imers~o Ch)
0.00
4.00
6.00

22.00
29.00

E CmV)
m

35.7
61.6

62.2
60.8
61.8

Tabela 2.1 - Variaç~o do pOLencial de membrana em ~unç~o do Lempo
de imersão. Desvio de cada medida! 0.6.



~
2." - DIFRACAO DE RAIO X

Com o intuito de verificar a influência da absorçlo
de água na estrutura macromolecular da celulose regenerada.
utilizou-se a técnica de espalhamento de raio x com auxilio do
aparelho R1GAI<U ROTAFLEX - RU 200 - B. A figura 11. 7 mostra as
curvas de espalhamento. comparando um filme de celofane seco e um
filme hidratado. o qual ficou condicionado em água destilada por
15 horas. Uma primeira observaçio indica um deslocamento do pico
em torno de 28 = 120

• à. esquerda para amostra hidratada e um
deslocamento do pico a 29 = 210• à. direita. Segundo

(tS»Hatakeyama • em seu trabalho com celulose regenerada. isto se
deve ao fato da cristalin1dade do celofane decrescer com a

Um programa de ajuste de curvas pela Lorentziana
permite determinar. através da raz~o entre a área cristalina e a
área total. o indice de cristalinidade da amostra. As ~iguras II.8
e II.9 ilustram as curvas do ajuste. para determinaç~o das áreas
~as regiões cristalina e amor~a. Tendo em vista que o espalhamento
n~o é a baixo ângulo. n~o se consideram as áreas abaixo de 29 <
5°. Dessa forma tem-se o grau de cristalinidade CGC) do polimero
dado por:



Fig. 11.7 - Curva de di:fraç~o de Raio X: CE - S100 :filme de
celo:fane seco. CE - MíOO :filme de celo:fane hidra~ado.
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20 30 40
2 IDA (graus)

Ampl. Largura Posiçã:o Área

Fi 2200 1.3 7.0 2246.24
F2 2800 3.2 12.3 7037.18
F3 530 2.9 20.0 1207.16
F4 1255 4.7 22.0 4632.68
F5 440 26.1 37.0 9019.53
F6 350 6.5 17.5 1786.78
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Fazendo os câlculos para a de~erminaç~odo grau de
cris~alinidadedos ~ilmes seco e hidra~ado~em-se:

GC = 6za~
~QCO



Embora o 1ndice de cristalinidade não tenha sido muito diferente.
nota-se que os picos cristalinos do PQ11mero seco têm suas áreas
maiores que os correspondentes picos no po11mero hidralado. o que
estA de acordo com o resultado apresentado por Halakeyama A parte
amarfa também apresenta uma diferença • indicando uma mudança

(SO)est.rut.ural nest.a fase conforme sugere TaJdzawa • em seu
t.rabalho com poliCvinil alcool).

A espect.roscopia infra-vermelho fornece informaç~es
sobre os n1veis de energia rot.acionale vibracional das espécies.
com base no est.udo da luz t.r-ansmit.idaat.r-avésdo filme. após
absorção. A figur-a11.10 mast.rao espect.r-ode um filme de celofane
seco obt.idocom um apar-elho 55XC FT - IR SPECTROMETER - NICOLET.
Devido a gr-ande quant.idade de ligaçeses O-H no pol1mero. o
espect.ro regist.rado foi at.enuado. Na figura 11.11 t.em-se o
espect.ro. t.ambém at.enuado. do celofane hidr-at.ado(condicionado em
á.gua dest.ilada por 20 h.). O que se observa é um aument.o

-1consideravél do pico na região 3100 - 3500 cm • ficando as demais
regieses prat.icament.e inalt.eradas. As figuras 11.12 e 11.13

-tapr-esent.amuma ampliação da regi~o 3100 ':""3500 cm . Observa-se o
deslocament.o de alguns picos e o apareciment.o de out.ros. mas a
for-t.eabsorç~o na r-egi~odo infra-vermelho pela âgua. n~o per-mit.e
nenhuma conclus~o a respeit.o da mudança na est.r-ut.uracrist.alina.
devido a âgua absor-vida.· muit.o embora observe-se alguma
modificaç~o na regi~o de âgua ligada (3200 cm-~.
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A t.abela abaixo most.ra as principai s bandas de
absorçio do filme de celofane. no especlro do infra-vermelho e os
po~s1veis significados dos mesmos.

-{Posiç!o da banda (em )

Esliramenlo C - O
CHz

Est.irament.oO - H livre
e ligado

•
2.6 - ANALISE TERMOORAVIMeTRICA (TGA:>

As t.écnicas de análise t.érmica t.em sido usadas
largament.e nos últ.imos anos. devido à sua sensibilidade. rapidez e
precis~o. além de fornecer várias informações sobre a amost.ra em
est.udo. A inst.rument.aç~oé sofist.icada. versát.il e de fácil uso.
As t.écnicas básicas de análise t.érmica involvem medidasde
propriedades fisicas em funç~o da t.emperat.ura.



Na anAlise termogravimétrica mede-se a variaçlo da
massa da amostra em função da temperatura. A temperatura é

aumentada numa razão linear. Utilizou-se um analisador
termogravimétr1co Ou Pont 1nstruments Mod. 951. que consiste de
uma balança com aquecimento. A amostra hidratada é colocada na
balança. det.erminando-se a massa da amost.ra. Depois. eleva-se a
t.emperatura no sistema numa raz~o const.ante.e mede-se a variaç~o
percentual da massa da amostra em funç~o da temperatura. Segundo
Kat.herine(20)a água absorvida pelo pollmero que se encont.ra livre
sairá antes da água que se encontra ligada. produzindo uma
discontinuidade no registro.

Na figura 11.14 tem-se o resultado encontrado para
o celofane. A amostra ficou condicionada em água destilada por
aproximadamente 20 horas. absorvendo 64Y.de água (determinado numa
balança analitica). A amostra foi retirada da água. sêca
superficialmente entre duas folhas de papel filtro e colocada no
analisador. A temperatura foi variada numa taxa de 10oC/min.

SRmp]e: CELOFANE HIDRATAnr
Size: 22.7710 ma
~Aethod: 10/18('
Comment: 10C//,'H; N?

1001- ---------- -----=1
I t I

1 j

M~ I
~ I
: I_ BOI

~ 45.92 ~ "~ j (10.46 mg) I,

~ 1
i 70~ I

J I
.o~ I

j --Y I
50+-- ---,'-"-- -r--~---,i -~-r"1 -~-"""I --.---~- __ ~

20 ~O RD BO 100 120 1JO 160 1BO
Temperature (OC) TGA V2.0B DUPont 9900

TGA, File: E:TGA-CEL.02
Operator: AMG PLEPIS
Run Date: 10/11/90 10:04

Fig.II.14 - Variaç~o percentual de massa do celofane em funç~o da
Lemperatura.



No experimenlo relirou-se 46Y. de âgua do pollmero e
a ausência de uma mudança brusca na inclinaçlo da curva indica que
a água está fracamente ligada ao pol1mero.No manuseio da amostra.
para a realizaçlo da medida lermogravimélrica POde ocorrer perdas
de humidade pelo POllmero. o que justifica a diferença ent.re a
porcenlagem absorvida e a porcenlagem relirada. Esla perda de água
pelo POllmero. duranle o manuseio. foi conslalado oulras vezes.



,
AGUA EM POLI MEROS

Os estudos existentes em sistemas filme-água visam.
geralmente. a verificaçlo da existência de capilares ou poros onde
a água poderia se localizar. Uma técnica utilizada é a de absorção
gasosa. a qual Permite determinar o volume de gás que é absorvido
sobre a superf1cie de um filme polimérico com área conhecida.
Conhecendo-se o volume ocupado por um átomo do gás. pode-se
determi nar o número de átomos absorvidos sobre a superflcie e
consequen'lemente a á-rea ocupada pelo gá-s. Caso a área ocupada
resulte maior que a á-rea geomé'lrica. 'lem-se a indicação da
exis'lência de irregularidades que podem ser os poros.

Ou'lra técnica para o estudo de sistemas filme-á-gua
(21)

é a medida da permeabi1i dade da água. Segundo Payne • 'lodo
liquido a'lravessa um polimero não poroso em um certo grau. devido
a solubilidade mú'lua do liquido e do polimero ou devido à

in'leração en'lre ambos. Es'le resul'lado descri'lo por Payne indica
que o mecanismo de 'lransporte é complexo e não deve ser único.
razão pela qual os fenômenos básicos de absorção e pene'lração não
es'l~o ainda comple'lamen'leexplicados.

(22)De acordo com Valko exist.em duas possibilidades
de int.eração filme-á-gua. Uma delas considera o con'lat.ocom a fase
vapor. onde ocorre a sorção sobre a superficie do filme. seguida
de uma condensação nos espaços in'ler-suPermacromoleculares
for'lement.e dependen'le da polaridade relat.iva do sis'lema
polimero-penet.ran'le.A segunda considera o cont.a'lodiret.o com a
água já-na fase liquida. Nes'lecaso. a solubilidade mú'luae o grau
de porosidade do polimero são os fa'lores lim1'lan'lesda int.eração
:filme-água.

Uma idéia complementar diz respeit.o à pressão de
(29)embebiç~o • ist.o é. a pressão que a água exerce sobre o

pol1mero. o qual. por distenção de sua estrutura pode formar uma



estrutura microporosa em filmes que não contenham poros próprios.
Nos filmes que possuem poros. a tendênica é aumentar a porosidade
do pol1mero.

Devido a interaç!:o ã.gua-po11mero. os coeficientes
de permeaç!:o(P ). de solubilidade (S ) e de difusão (O) dependem.•. .•. .•.
da atividade da água presente. O aumento de O com a concentração.•.
é caracter1stica nos filmes hidrof6bicos. O fato é que quando a
quantidade de ã.gua é relativamente pequena. em filmes
hidrof1licos. as moléculas de água interagem facilmente com os
grupos polares do polimero. formando ligaçeies do tipo ponte de
hidrogênioez4). Esta ligação água-pol1mero debilita as ligaçe5es
entre as cadeias wDleculares. aumentando a mobilidade das mesmas e
aumentando também o volume livre. Como consequência. a mobilidade
da água seria facilitada. aumentando o valor de O com o aumento.•.
da concentração de água no pollmero.

A justificativa para a reduç~o de D com a.•.
concentração de água nos filmes hidrof6bicos é que nestes
polimeros a interaç~o água-água é maior do que a interação
água-poli mero. o que induz a formação de clusters de água
imóvel (Z4o'. Dessa forma • a mobilidade de água é. evidentemente.
reduzida.

Medidas de absorç!:o de água pelo polimero permitem
a det.erm.1naç~oda cinét.ica que cont.rola o transporte de água
através do filme. isto é. pode-se at.ravés do estudo do ganho de
peso fracional Cw) do polimero em funç~o do tempo. est.imar se o
t.ransport.eé purament.e difusivo. ou do t.ipo caso 11 Cconvectivo).
ou ainda do t.ipoanômalo Cconvect.ivo + difusivo).

(25)De acordo com Alfrey o t.ransport.e é dit.o
purament.e difusivo se o ganho de peso fracional CW) é proporcional

-~/zà raiz quadrada do t.empo Ct. ); t.ransport.edo t.ipo caso 11 é
aquele em que o ganho de peso é proporcional ao t.empo. Já no
t.ransport.eanômalo o ganho de peso é propocional ao t.empo elevado
a uma pot.ência n C t.n,. com 1/2 < n < 1.

Além
det.erminar

da _det.erm.1naç~o da
o volume de água

cinétlca de
no int.er1or

absorçl:o.
da mat.riz



polimérica, que é um dado mui t.o import.ant.e para se ent.ender os
fenômenos de t.ransport.e at.ravés dos pollmeros.

Os filmes de celofane comercial. com as IJm de
espessura. foram cort.ados com um vazador de aço inox, na forma de
discos. com diâmet.ro de 2,9 cm. Com réplicas de 4 amost.ras,
permaneceram imersos em soluçfSes de cloret.o de s6dio CNaCl) e
cloret.o de pot.ássio CKCI) nas concent.raçfSes: O,067M; O,134M;
O.201M; O,268M; O.402M e O.636M. Foram imersos t.ambém em soluçfSes
de cloret.o de 11t.io CLiCl) nas concent.rações: O.059M; O.118M;

O,Z36M; O.354M e O,47ZM.

o condicionament.o foi feit.o em frascos fechados com
volume de 100 ml, por um per10do superior a 30 dias, à t.emperat.ura
ambient.e. Ap6s o período de imel'sã:o, det.erminado com base em
t.est.es prévios, quando a massa do filme mais penet.rant.e já nã:o
varia, os filmes foram lavados superficialment.e com jat.os de água
dest.ilada e secos em Z folhas de papel-filt.ro, préviament.e
umedecidos com água dest.ilada. Para secar os filmes ent.re as
folhas de papel-filt.ro. t.omou-se o cuidado de n~o aPert.ar o filme.
procurando secá-Ia apenas superficiaI ment.e. A seguir. com auxilio
de uma balança anal1t.ica METTLER Mod. H21. det.erminou-se o que foi
denomi nado massa do fi 1me úmi do em).

u

A massa do filme seco em) foi obt.ida colocando-se•os filmes úmidos num dessecador sob vácuo. na presença de
s1lica-gel, e depois deixados em est.ufa a 70°C por um per1odo de
30 horas. A perda de massa ~m funç~o do t.empo foi acompanhada. A
figura 111.1 most.ra a variaç!:o da massa em funç~o do t.empo para
duas membranas de celofane. Para se evit.ar a influência da umidade
ambient.e, os filmes eram ret.irados da est.ufa e colocados
rapidament.e na balança, a qual era fechada e cont.inha, em seu
compart.iment.o de pesagem. sílica-gel.

Not.a-se uma diminuiç~o de massa acent.uada nas
primeiras horas, at.ingindo depois de 30 horas uma const.ância da



mesma. Dai se t.omar o valor da massa do filme seco como sendo após
30 horas de secagem. A porcent.agem de âgua no filme foi calculada
através da equação:
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Fi g. III .1 - Acompanhament.o da var iaçã:o da massa de membr anas de
ocelofane em estufa a 70 C. após prévia permanencia em dessecador a

vácuo na presença de s1lica-gel. o filme 1; filme 2.



•.•..3.3 - RESULTAOOS E DISCUSSOES

permite determinar o volume de água na estrutura polimérica e com
isto será possivel determinar a concentraç~o interna de sal.
Fez-se. t.ambém. um acompanhament.o do ganho de peso do filme em
funç~o do tempo de imers~o nas soluç~es cit.adas anteriormente. As
figuras a seguir most.ram o resultado obtido para a absorçlo de
água pelo polimero celofane comercial t nas di versas sol uçe5es de
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Fig. 111.2 - Porcent.agem de água absorvida em funç~o do t.empo de
imers~o. Soluç~o O.067M de NaCl - Réplicas de 4 amost.ras.
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Fig. 111.3 - Porcen~agem de água absorvida em função do ~empo de
imc~~ão. Soluç~o O.134M de NaCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.4 - Porcen~agem de água absorvida em função do ~emPO de
imers~o. Soluç~o O.201M de NaCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.6 - Porcen~agem de água absorvida em ~unç~o do ~empo de
imersão. Solução O.a68M de NaCl - Réplicas de 4 amos~ras
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Fig. 111.6 - Porcen~agem de água absorvida em ~unç~o do ~empo de
imers~o. Soluç~o O.40aM de NaCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.7 - Porcen~agem de água absorvida em ~unç~o do ~empo de
imersão. Soluç~o O.536M de NaCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.8 - Porcen~agem de água absorvida em ~unção do ~emPO de
imers~o. Soluç~o O.067M de KCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.9 - Porcentagem de âgua absorvida em funç~o do tempo de
imers~o. Soluç~o 0.134M de KCl - Réplicas de 4 amostras.
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Fig. 111.10 - Porcentagem de âgua absorvida em função do tempo
de imers~o. Soluç~o 0.201M de KCl - Réplicas de 4 amostras.
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Fig. 111.11 - Porcen~agem de âgua absorvida em ~unç~o do ~empo de
imers~o. Soluç~o O.268M de KCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.12 - Porcen~agem de âgua absorvida em ~unç~o do ~empo de
imers~o. Soluç~o O.402M de KCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.15 - Porcen~agem de água absorvida em ~unç~o do ~empo de
imers~o. Soluç~o O.118M de LiCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.16 - Porcen~agem de água absorvida em funç~o do ~empo de
imers~o. Soluç~o O.238M de LiCl - Réplicas de 4 amos~ras.
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Fig. 111.17 - Po~centagem de água abso~vida em funç~o do tempo de
ime~s~o. Soluç~o O.354M de LiCl - Réplicas de 4 amost~as.
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Fig. 111.18 - Po~centagem de água abso~vida em funç~o do tempo de
ime~s~o. Soluç~o O.472M de LiCl - Réplicas de 4 amost~as.



Todos os resultados de absorção de água indicam que

o penetr ante é r api damente absor vi do pelo pol imero e que gr ande

quantidade de água entra na matriz. provocando um inchamento na

mesma. Dado a grande quantidade de água. o celofane é considerado
um hidrogel. A diminição da porcentagem de água absorvida com o

aumento da concentração de sal na solução de imerslo é devido à

redução da pressão de embebiçio. o que acarreta menor inchamento

da malriz polimérica. o que implica num volume livre menor. Esle
(24)resullado eslá de acordo com o que descreveu Perera sobre a

dependencia da permeabilidade. difusividade e solubilidade com a
alividade da água.

Com base no comportamento da â.gua absorvida em
po11meros

(zCS>Woessner
hidro~11icos. podem

(Z7)e Yano • 3 regiões
ser iden~i~icados.

dis~in~as:

REGI1LO 1 - Al.eumas mol.écuz.as de áçua são absorvidas por erupos

hidrof1 1. icos e uma monocarnadade mo1.écu l.as de áçua é formada..

Nesta reeião o movimento da áeua é restrita pel.os erupos

hidrof11. icos.

REGI1LO ia - Uma m.ul.t i camada de moz.écul.asde áeua é formada em. torno

do pol.1mero hidrof1 1.ico. Nesta reeião a áçua quebra l. ieaçC5es de

hidroeênio intra ou intermoz.ecuz.ares na fase amorfa. A áeua

absorvida é considerada áçua.z. ieada e seu movimento é afetado pel.a

á6Ua ao redor de 6rupos hidrof1 t icos(za).

REGI1LO 3 - Hol.écul.as de áçua são absorvidas no pol.1mero como áçua

livre. e o seu movimento não é afetado petas motécul.as do

pol.1mero. Nesta reeião. pol.1meros hidrof1l icos são plast ificados

pez.a áeua e o movimento mol.ecul.ar do pol.1mero é at ivado. O

conteúdo de áeua para formar áçua l.ivre depende do tipo e do

número de erupos hidrof1l. icos. do peso molecul.ar e da
. t l' .-3_-3_ do l1 (ZO)crLS a LnL~ po mero .

(90)Takizawa e colaboradores acredi~am que os
po11meros regenerados da celulose possuem uma ~ase in~ermediária
en~re as ~ases amor~a e cris~alina e que a água é absorvida
primeiramen~e numa região onde as ~orças in~ermoleculares são



fracas (orientadas randomicamente) e prossegue para uma fase
intermediária altamente orientada. Como as moléculas de celulose
formam fortes ligações de hidrogênio intra e intermoleculares. as
mudanças estruturais. devido a água absorvida. podem ocorrer ou na
fase amarfa ou na fase intermediâria. Acredita-se que a fase
intermediária seja bastante densa mas n~o forma uma regi~o
cristalina.

Neste trabalho. postula-se que a âgua absorvida
pelo pollmero celofane é. em sua maior parte. do tipo água livre e
que o restante se encontra fracamente ligada ao polimero. Esta
conclusão baseia-se nas análises termogravimétricas. onde a perda
de água em função da temperatura não mostra nenhuma mudança
brusca.

Ainda com relação à absorç~o de água pelo celofane.

a figura abaixo most.ra o ganho fracional de peso em função do
t.empo. para o inicio da sorção.

Fi g. I I I . 19 - Ganho de peso do cel of ane em função do t.emPO de

imersão numa solução de NaCl O.268M.



Vários: t.rabalhos: foram realizados para determinar a
cinética de transporte que controla a absor;!o do penetrante em

• eM 92 99,94)filmes pollméricos " . Em geral o transporte através de

polimeros é do tipo anOmalot o que esta de acordo como resultado
obtido com o celofanet sendo que a proporcionalidade do ganho de

npeso como t.emPOé t. t comn = 0.8.

1S~R\;iÇõõEI\I'R'L'íÕ<TtêÃ~rít,ÚOi<MAçÀO- IFQSC
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Os fenÔmenos de transporte 1Ônico em filmes
pollméricos tem sido estudados por medidas de resistência(35); por

medidas de capaci tânci a(3cS) ; por medidas de fluxo. segui das por

medidas de conduti vi dade(37)ou por técni cas que uti 1izam os:
(38'radiotraçadores . Qualquer que seja o método empregado. o

conhecimenlo de car-aclerlslicas como a per-meabilidade são :falor-es

deler-minanles no desempenho do pol1mer-o. uma vez que a condução

iOnica no :filme assegur-a a conexão elélr-ica enlr-e as ár-eas an6dica

e cal6dica.

Os esludos dos :fenOmenos de lr-anspor-le iOnico
dependem muilo da condição do :filme. Murray(S9)descr-eve a

existência de um :fluxo conlinuo e conslanle a par-tir- do inicio do

experimento em :filmes de acet.at.o de celulose. Já em :filmes de

epoxi-poliamida. sem pré-condicionamento. a constância do :fluxo s6
é alcançada após dias de experiment.o. O tempo para se at.ingir- a

const.ância do :fluxo depende da composição do pol1mer-o Cr-elação
resi na-agente cur ante) . No caso da ePOxi-poli amida a r-edução no

tempo par-a alingir a const.ância do :fluxo est.á relacionado com o

excesso de POIi amida. Est.e excesso pr-ovoca o apar-ecimento de
gr-upos amidas li vres que int.eragem :for-tement.e com as espécies

aquosas. Est.es silios polares atr-aem os ions. en:fraquecendo as
ligaç~es das cadeias POlimér-icas. t.ornando os segment.os

poliméricos mais :flexíveis. Est.e :fenOmeno. chamado plast.i:ficação.
é progressivo. o que aument.a o :fluxo com o tempo. O t.emPOpara se

atingir o estado estacionár-io se tor-na longo quando. segundo
Murray. ocorre a :formação de clust.ers ent.re as moléculas de água

no :filme.

e consenso ent.re os pesquisador-es que valor-es

bai xos par a o :fluxo de i ons car-acter-i zam si slemas pol i méri cos



hidrof6b1cos (fração de água menQr que 0.1). Dessa forma

explica-se o alto grau de difus!o iÔnica nos filmes de celulose em

geral. pois nestes a fração de água é bastante elevada.

OUtro fenÔmenoimportante é a absorção de 10ns em
filmes. O conhecimento da concentração interna de íons permite a

(40)determinação. de acordo com Yasuda • do coeficiente de partição

Ck.) . Além disso. pode-se ter uma aval i ação da possi bi 1i dade da
"formação de pares iônicos no interior do filme. O modelo de

(41)Debye-Htickel • de soluç5es eletro11ticas. considera que os íons
ficam nummoviment.orandómico. Um10n posi ti vo é envolvido por uma

nuvem iOnica de carga negati va. UJIl3 possibilidade prevista por
(4Z)Bjerrum é que um íon negati vo na nuvem iOnica poderia chegar

perto o suficiente do ion central posi ti vo. de tal forma que o
campo coulombiano entre as cargas de sinal oposto seria maior que
a energia t.érmica t.ranslacional e est.aria 1'ormadoo par iônico.
Est.es pares iônicos 1'ormamumdipolo comcarga t.ot.al nula.

A probabilidade de ocorrer a 1'ormaç~o de pares
iônicos depende da dist.ância ent.re os 10ns PQsit.ivo e negat.ivo.
con1'orme1'igura IV.1 abaixe.

a > b

N501'ormapar iônico
a < b

1'ormapar iônico

Fig. IV.1 - Represent.aç50 esquemAt.ica da 1'ormaç50do Par iônico
segundo Bjer rum.

o valor de b. dist.ância DÚnimapara a 1'ormaç50do par iônico. é

dado por:



e: carga element.ar; k : const.ant.ede BoIt.zman: T : temperaturao
Kelvin e & a const.ant.edielét.rica do meio. A dependencia da
distância para a formaçlo do par iÔnico implica numa dependencia
com a concent.raçlo do elet.r6lito na solução. outro fator de

influência na probabilidade de formaçlo do par iÔnico é a
constante dielétrica do meio. Experiências most.ram que a
possibilidade de formaçlo de pares iônicos. em soluçlo. aument.a
muit.oquando o solvent.et.embaixa constant.edielét.rica(<lu.

Para se det.erminaro cont.eúdode sal no interior do
pol1mero realizaram-se medidas de absorção/dessorção de sal. O

conhecimen~o da concen~ração in~erna de sal permi~e uma avaliação
acerca da possibilidade da formação de pares iÔnicos. A figura
IV.2 mos~ra o sis~ema experimen~al u~ilizado para es~e es~udo.

Fig. IV.2 Fo~o do sis~ema experimen~al para es~udo da
absorção/dessorç~o de sal no POl1mero celofane.



Filmes circulares de 2.9 cm de diâmelro e 25 ~m de
espessura. em réplicas de 3 amoslras. foram imersos nas soluções
de clorelo de s6dio CP.A. da Reagen). clorelo de polássio CP.A. da
Merk) e clorelo de 11lio CP.A. da Reagen) nas diversas
concentraç~es citadas anteriormente Ccap. 111). por um perlodo de
40 dias. à temperatura ambiente. Testes prévios indicaram que este
perlodo é suficienle para a lolal absorção de sal pelo pol1mero.
Após este período de imersro. as membranas foram retiradas da
solução. 1avadas superfi ciaImenle com água deionizada e secos
enlre duas folhas de papel fillro. umedecidas com água deionizada.
Em continuação as membranas foram mergulhadas em 100 ml de água
pura para extração do sal absorvido.

o agilador magnélico - MARCONI MOD. TE 085 - que se
vê na figura IV.2. mantém uma agitação continua na solução de
dessorção. garantindo a homogeneidade da mesma. O magneto. como
mostra a figura IV.3. ficou separado da membrana. no fundo da
célula de ext.ração. através de uma placa de acrilico contendo
vários furos. Esta separação permite a agitação continua da
solução sem romper a membrana.

o conteúdo de sal dessorvido foi determinado
através da medida do incremento da condutividade da solução. o que
t'oi t'eito com auxilio de um condutivimetro DIGlMED MOD. CD 20.
cuja célula de condutividade uti1izada. de platina platinizada.
tinha uma constante de 1.0 cm-1. Conhecendo-se o conteúdo de sal
dessorvido e o volume de água no interior do polimero. pode-se
determinar a concentração iônica na matriz polimérica.

As t'iguras a seguir mostram a evolução da
condutividade da solução de dessorção em t'unçãodo tempo. para os
diversos sais e concentraç~es utilizados. O grau de agitação tem
papel relevante na medida da condutividade da soluç~o de
dessorção. Alguns saltos no valor da condutividade se devem a uma
maior agitação no volume de dessorção. Se a agitaç~o n~o é
sut'iciente para homogeneizar a soluç~o tem-se uma tendenci a a
eslabilização da condulividade antes do valor de equilibrio. O
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Fi g. I V.3 - Condut.ivi dade do vol urne de dessor ção em função do

t.empo. Volume de dessorção 100 ml. Sol ução O. 067M NaCl.
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Fi g. I V.4 - Condut.ivi dade do vol ume de dessor ção em função do
t.empo. Volume de dessorção 100 ml. Solução O.134M de NaCl.
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Fig. I V.5 - Conduli vi dade do vol ume de dessorçl:o em f'unçl:o do

t.empo. Volume de dessorçl:o 100 ml. Soluçl:o O.201M de NaCl.
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Fi g. I V.6 - Conduli vi dade do vol ume de dessorçl:o em f'unçl:o do

lempo. Volume de dessorção 100 ml. Solução O.268M de NaCl.
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Fi g. IV. 7 - Condut.ivi dade do vol ume de dessorção em t'unção do

t.empo. Volumede dessorção 100 ml. Solução O. 402Mde NaCl.
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Fig. IV.8 - Condut.ividade do volume de dessorção em t'unção do

t.empo. Volume de dessorção 100 ml. Solução O.936M de NaCl.
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Fi g. I V.9 - Condut.ivi dade do vol ume de dessorção em função do

t.empo. Volume de dessorção 100 ml. Soluçã:o O.007Mde KC1.
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Fig. IV.10 - Condut.ividade do volume de dessorção em função do

lempo. Volume de dessorç~o 100 ml. Soluç~o O.134Mde KCl.



LLl
C

~ 9>
J=;:)
oz 6
O
()

20 40
TEMPO (h)

Fig. IV.11 - Condutividade do volume de dessorçã:o em 1'unção do

tempo. Volumede dessorçã:o 100 ml. Soluçã:o 0.201M de KCI.
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Fig. IV.12 - Condutividade do volume de dessorção em 1'unçã:odo

t.empo. Volume de des:sorçã:o100 ml. Solução 0.268M de KCl.
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Fi g. IV. 13 - Conduti vi dade do vol ume de dessorção em função do

tempo. Volume de dessorção 100 ml. Solução O.402Mde KCl.
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Fig. IV.14 - Condut1v1dade do vol ume de dessorção em função do

tempo. VaIume de dessor ção 100 ml. Sol ução O.536M de KCI.
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Fi g. IV. 15 - Conduti vi dade do vol ume de dessor-ç~o em funç~o do

tempo. Volumede dessor-ç~o 100 ml. Soluç~o O.Q59M de Li Cl .
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Fi g. IV. 16 - Conduti vi dade do vol ume de dessor-ç~o em funç~o do

tempo. Volumede dessor-ç~o 100 ml. Soluç~o O.118M de U Cl .
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Fig. IV.17 - Condut.ividade do volume de dessorç~o em funç~o do

t.empo. Volumede dessorç~o 100 rol. Soluçã:o0.236M de UCl .
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Fig. IV.1a - Condut.ividade do volume de dessorç~o em l"unç~o do

t.empo. Volumede dessorç~o 100 rol. Soluçã:oO.354Mde Li CI .
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Fig. IV.19 - Condut.ividade do volume de des:sorção em função do
t.empo. Volume de d~ssorç~o 100 ml. Soluç~o O.472M de LiCI.

Para t.odos os sais ut.ilizados not.a-se que a
dessorção é bast.ant.elent.a.Ist.opode ser int.erpret.adocomo sendo
devido a grande quant.idadede âgua no int.eriordo filme. o que faz
com que a solubilidade do sal no int.erior do filme ~o seja t.ão
diferent.e de sua solubilidade em solução. Um fat.o a ser
evidenciado é que o 10n de menor raio iÔnico é mais absorvido pelo
po11mero celofane. indicando uma relaç~o ent.rea absorç~o e o grau
de solvat.açãodo 1on.

A concent.ração de sal no int.eriordo filme é obt.ida
com auxilio de uma curva padrão de condut.ividade como as
ilust.radas abaixo.
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Fig. IV.ao - Curva padr~o de condullvldade para o clorelo de

s6dio.
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Fig. IV.ai-Curva padrl:o de condullvidade para o clorelo de
polá.ssi o.
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As ~abelas 4.1 • 4.2 e 4.3 mos~ram a concen~raç~o
in~erna de sal no in~erior do pol1mero celo~ane. Pelos resul~ados
encon~rados. observa-se que a concen~raç~o 1n~erna n~o é

su~ic1en~emen~e grande para possibili~ar a formaç~o de pares
. (49)~On1cos. segundo li~era~ura . Para o cálculo do volume de água
no in~erior do pol1mero considerou-se 17 ml de água por moI no

(44) . 9
i n~erior do pol1mero • o que dá uma dens1dade p = 1.06 g/cm
para a água. En~~o:

V m (4.2)= P

onde se considerou desprez1vel a massa de ele~r6Ii~o em comparaç~o
à massa de água no in~erior do pol1mero.



C teM) C. t(M) vt (1)
QX Ln aoz

0.067 0.017 14.:3 10-6

0.134 0.033 14.5 10-6

0.201 0.067 14.3 10-6

0.268 0.085 14.2 10-6

0.402 0.100 13.9 10-6

0.636 0.130 13.5 10-6

Tabela 4.1 Concen~raç~o de NaCl na soluç~o in~erna ao

polimero em :função da concen~raç~o da soluç~o exlerna. yf é oaoz

C (M) C. (M) yf (1)Qxl l.nl aoz

0.057 0.018 14.7 10-cs

0.134 0.029 14.5 10-cs

0.201 0.070 14.3 10-cs

0.268 0.092 14.2 10-6

0.402 0.100 13.8 10-6

0.536 0.120 13.4 10-6

Tabela 4.2 - Concen~raçã:o de KCl na soluç~o in~erna ao pol1mero
em :funç~o da concen~raç~o da soluç~o exlerna. yf é o volume de80z



c (M) c. (M) Vf (1)
exL '-nL HO

2

0.059 0.05 17.1 10-6

0.118 0.13 16.6 10-6

0.235 0.16 16.1 10-6

0.354. 0.26 16.8 10-6

O~47Z 0.41 1:5.7 10-6

Tabela 4.3 Concen~raç~o de LiCl na soluç~o in~erna ao

polimero em funç~o da concen~raçã:o da soluç~o ext.erna. yf é oaoz

c =i.nl

Cd x P. M x V__~~~ ~~i_
yf
a oz

onde: Cdo~ concen~raç~o ob~ida a~ravés da dessorç31o; P.M. peso

molecular do sal; Y é o volume de ext.raç~o.
Qxl

As ~abelas acima indicam que. den~ro do erro

experimen~al t os ions de menor raio iOnico s~o mais absorvidos.

obedecendo a ordem Li + > Na+ > K+.



Outro fator importante a ser considerado no estudo
do transporte iônico. através de filmes poliméricos. é o
comportamento da resistência à migração iÔnica em função da
concentraç~o de eletr6lito na soluç!o. Além disso. como o objetivo
deste trabalho é verificar a influencia que uma deformaçio
aplicada ao po11mero pode ter sabr~ o transporte iÔnico.
realizaram-se medidas da resistência do pol1mero em função da
concent.ração de eletr61i to com filme li vre (sem deformação) e
filme sob aç§o de uma deformaçro aplicada senoidalmenle.

Na figura IV.a3 mostra-se Q sistema utilizado para
a medida de resisl~ncia do pollmero à migração iÔnica. em corrente
continua. Pelo fato da corrente que passa Pelo pollmero ser
pequena. pode-se considerar que os eletrodos n~o s~o polarizados e
as medidas em corrente continua podem ser considerados. Como pode
ser visto. a célula é dividida em 2 compartimentos. permitindo a
f'1xaç~0 do POlimero no meio como um diafragma. O circuito é

completado com dois eletrodos de platina. que s~o imersos na
soluç~o de cada compartimento. O esquema elétrico é moslrado
abaixo.

r «+5v- ;>

Medidas da resist.ência da soluçllo C R) na célula
a

sem o filme e da célula com o f'ilme CR r). indicam que aa+
resistência da soluç~o C103m é muit.o menor que a resist.ência do

csf'ilme C10 m • de f'orma que a resist.ência da soluç!:o POde ser
desprezada e Rs;:+r= Rr• isto é. a resist.ência equivalente é a
resistência do f'ilme.

A dif'erença de pot.encialescolhida para a medida da
resist.ência do f'ilme f'oide 1.0 volt.. uma vez que. em experiência
prévia. obteve-se uma linearidade ent.re o potencial aplicado e a
corrent.e at.évalores acima de 1.0 V.



A déformaçlo sénoidal foi aplicada ao filme através
de um transdutor eletromagnéti,o CTR~ acoplado ao filme de látex
que veda a extremidade externa da célula Cfig.IV.23). Dessa forma
considera-se a âgua como um fluido incompressivel e as oscilaç~s
verticais (nas entradas e saldas de liquido) desprez1veis. tal que
~ deformaçJo sofrida pelo filme de látex seja transmitida
totalmente ao polimero celofané. Os dados dê rêsistência !
migração iOnica em função da concentração do eletr6li to foram
obtidas com auxilio de um fonte de tens~o (O 3V) e um
microamperlmetro. Para controlar a temperatura da solução durante
a medida d~ corrent.e. utilizou-se um termopar cobre-const.antan e
verificou-se que a temperat.ura se manteve constante.

o
mV

o

-=--_~ ÁGUA + GELO

Fig. IV 23 - Esquema do sistema de medida da resistência à

migração iônica em filmes de celofane.



Na figura IV.a4 lem-se a variação da resislência à

migraçlo iÔnica do polimero celofane. livre e deformado. para o

sal clorelo de s6dio CNaCl). Observa-se que a resislência diminui
para concenlraçe5es próximas a 1.0 M quando o po11mero nio sofre

deformaçio. Quando a deformaçlo é aplicada. a reduçlo da
resislência ocorre para concenlraç50 menor. aproximadamenle em

0.25 M. Nas figuras IV.25 e IV.a6. apresenla-se os resullados para

o cloreto de potássio e cloreto de li lio respecli vamenle. Para

lodos os 3 sais utilizados. observa-se que quando o polimero sofre

deformação. a resislência diminui para concentrações menores do

que quando nIo é deformado.

10 -1

CONCENTRAÇÃO (M)

Fig. IV.24 - Variaç~o da
celo~ane.em ~unç~o da
de~ormados.C A) Soluç~o

resisLência à migração iônica do ~ilme de
concenLraç~o. Filmes livres C * ) e
de cloreLo de s6dio.
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CONCENTRAÇÃO (M)

Fig. IV.25 - Variaç~o da
celo~ane em ~unç~o da
de~ormados ( lU. Soluçã:o

107

resistência à m1graç~o iÔnica do ~ilme de
concentraç~o. Filmes livres ( * ) e

de cloreto de potássio.

~ - •. _ .•_. -*-.*--*.
~ ~- 4 "A i:.
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CONCENTRAÇÃO (M)

Fig.IV.26 - Variaç~o da resistência à m1graç~o iÔnica do ~ilme de
celo~ane em ~unçã:o da concentraç!:o. Filmes livres ( * ) e
de~ormados ( lU. Soluç~o de cloreto de l1tio.



Est.e r-esult.ado evidencia que o aumento da
concentração de eletr6lito favorece a mobilidade do lon no
inter-ior da matriz. pelo fato de que um maior número de lons
consegue maior número de ãgua para hidratação. diminuindo a
resistência à migraç~o iônica. Jã a deformaç~o parece influenciar
as ligaç~es água-pollmero aumentando o conteúdo de ãgua livre. o
qUê. eO~~ê~Uê~lêmênle. aumenta o fluxo através do polimero.

A difusão de 10ns através de po11meros derivados da
celulose ~em sido es~udada por vários pesquisadores.

U~ •Gadd sugere que a difusão de ele~r61i~os do ~1po Mel depende do
~amanho do cá~ion hidra~ado. e ocorre a~ravés de canais cheios de
água. Es~es canais ~êm 3 carac~er1sticas impor~an~es:

- Existem. erupos hidroxi ~as apontando em.direção ao centro do

cana~ e. c~aro. cada ~ieação O-H será po~arizada devido a erande

e~etroneBatividade do átomo de oxiBênio e o par de e~étrons

so~itário associado a e~e.

- A áeua com. ponte de hidroeênio se l.ieara às hidroxi las do

pol1mero e s'UbseQuentemente mais áeua se l ieará a estas já

coordenadas.

- Se o canal. é suficientemente erande. ele será ocupado com. á~
que não estará l.i~ada mas estará cont ida no poro peta atração

capilar.

A represen~ação abaixo dá uma visão de como es~aria o poro num
pol1mero segundo Gadd.

E
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a) Diagrama esquemáLico de uma seç!ro Lransversal de um poro num
celulose. b) Camada de âgua com ponLe de hidrogênio ligada ao
polimero.

Um esLudo do coe~icienLe de di~us!ro.coe~icienLe de
disLribuiç!ro e coe~icienLe de permeabilidade. usando a Leoria de
volume livre. ~oi realizado por Yasuda e colaboradores(4CS>.
Considerando que o soluLo permeia somenLe aLravés do sisLema
polimero/di 1uenLe. onde o diluenLe é Lambém o solvenLe do soluLo
em esLudo. enconLraram
exponencialmenLe com a
voluméLrica do diluenLe.
pol1mero.

que o
mudança
a qual

coe~icienLe de di~us!ro varia
de 1/H. sendo H a ~raç!ro

é expressa pela hidraLaç!ro do

(47)Rosenbaum por sua vez. usando a Lécnica de
radioLraçadores. observou que membranas de aceLaLo de celulose
apresenLam permeabilidade seleLiva para âgua e cloreLo de s6dio.
Além disso observou que diminuindo o conLe~do de aceLil ocorria um
aumenLo no coe~icienLe de di~us!ro. o que evidencia que o conLe~do
de âgua é um ~aLor predominanLe no comporLamenLo do pol1mero em
relaç!ro à permeaç!ro.

Vârios ouLros Lrabalhos ~oram realizados acerca do
LransporLe iônico em po11meros. visLo que o compl~o enLendimenLo
dos ~enômenos envolvidos permi~e proposiç~ para novas aplicaç~es



ou ainda proposições para mudanças na es~ru~ura polimérica para se
conseguir o ma~erial com as propriedades desejadas. Es~e ~rabalho
procura iden~if'icar o papel da def'ormaç~o mecânica. aplicada ao
pol1mero. nos parâme~ros f'luxo e permeabilidade. pois es~es dois
parâme~ros têm inf'luencia dire~a no sinal piezoelé~rico que
resulta da modulação da mobilidade iOnica.

A f'iguraIV.27 ilus~ra o sis~ema de medida do f'luxo
de sal a~ravés do pol1mero celof'ane. A célula u~ilizada é a mesma
da f'igura IV.23. De um lado do pol1mero f'oi colocado uma soluç~o
salina e de ou~ro lado colocou-se âgua pura. O incremen~o na
condu~ividade da âgua f'oi moni~orado. por um condu~iv1me~ro
DIGlMED MOD. CO 20. em :funçãodo ~empo. Para impedir a f'ormaç~ode
camadas de carga adjacen~es à super:f1cie do f'ilme. a solução :foi
agi~ada con~inuamen~e por uma bomba peris~âl~ica com velocidade de
bombeamen~o de 9 ml/min'

M MEMBRAN:..

C CONDUTlvíMETRC

BP SOMB:. PERlSTÁLTlCA

Fig. IV.27 - Esquema para medida do f'luxo de sal através do
pol1mero



Para aplicar a deformação senoidal ao filme de
celofane. recorreu-se novamente ao transdutor eletromagnético. que
foi acoplado no lado da água pura em contato com o látex que veda
a eélula. O fluxo de sal em funçlo do tempo é obtido através do
gráfico concentração versus tempo. sendo a tangente à curva quando
se atinge o estado estacionário. A concentraç~o de sal que
atravessa o pol1mero é obtida através da curva padrro de
conduti vidade. Matematicamente tem-se:

onde: J é o fluxo. âC o gradiente de concentraç!o. A a área do
filme e At o tempo.

A permeabilidade CP) do po11mero está relacionada
com o ~luxo CJ) e com a concentração CC ) através da espessura

QXt.

Cl) do ~ilme. Assim.

J 1P = -----Cexl

As ~iguras IV.28 a IV.33 mostram a varlaçXo da
concentração de cloreto de s6dio CNaCl) no lado da água pura. em
~unção do tempo. Aqui também utilizaram-se as soluç~es nas
diversas concentraç~s citadas anteriormente. Em cada ~igura
apresenta-se a evolução do transporte de sal para ~ilmes não
de~ormados e para ~ilmes de~ormados. para ~acilitar a comparação.
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Fig. IV. 28 - Fluxo de NaCl em :função do t.empo. Cone. O.067M. â.

po11mero eom de:formação. * PQl1mero sem de:formação.
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Fi g. I V29 - FI uxo de NaCl em t'unção do t.empo. Cone. O.134M. â.

po11mero de:formado. * PQ11meronão de:formado.
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Fig. IV. 30 - Fluxo de NaCl em :função do t.empo. Cone. 0.201M. fJ.

poI1mero de:formado. * poI1mero não de:formado.
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Fi g. IV. 31 - FI uxo de NaCl em :função do t.empo. Cone. O.268M. fJ.

pollmero eom de:formação. * pollmero não de:formado.
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Fi g. IV. 32 - Fl uxo de NaCl em t'unçll(o do 'lempo. Cone. O.402M. A

po11mero com det'ormação. * po11mero sem det'ormação.

l1 com deformação
-+* sem deformação

140

120
"'"'~

'flo 100
~-'I 80

~ 60
ú.I

~o 40c.>

20

o
o 5 10 15 20

TEMPO (min.)

Fi g. IV. 33 - Fl uxo de NaCl em t'unçll(o do 'lempo. Cone. O.536M. A

pol1mero eom det'ormação. * po11mero sem det'ormação.
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Fi g. IV. 34 - Fl uxo de KCl em função do 'lempo. Cone. O. 067M. A

pol1mero deformado. * pol1mero não deformado.
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Fig. IV. 35 - Fluxo de KCl em função do 'lempo. Cone. O.134M. A

po11mero deformado. * po11mero não deformado.
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Fig.IV.36 - Fluxo de KCI em função do t.empo. Cone. O.201M. b.

po11mero deformado. * po11mero não deformado.
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Fi g. IV. 37 - FI uxo de KCl em função do t.empo. Cone. O.268M. b.

pollmero deformado. * po11mero n~o deformado.
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Fig. IV. 38 - Fluxo de KCl em função do t.empo. Cone. O.402M. â

pollmero deformado. * pollmero não deformado.
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Fig. IV. 39 - Fluxo de KCl em funç~o do t.empo. Cone. O.536M. â

polimero deformado. * polimero não deformado.
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Fig. IV. 40 - Fluxo de LiCl em funç~o do t...empo. Cone. 0.059M. li.

pol1mero deformado. * pol1mero não deformado.
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Fig. IV. 41 - Fluxo de LiCl em funç~o do t...empo. Cone. 0.118M. li.

POl1mero deformado. * pollmero n~o deformado.
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Fi g. I V. 42 - Fl uxo de LiCl em :função do t..empo. Cone. O.236M. â

pollmero de:formado. * polimero não de:formado.
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Fig. IV.43 - Fluxo de LiCl em :função do t..empo.Cone. O.354M. â

POllmero eom de:formação. * poli mero sem de:formação.
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Fig.IV.44 - Fluxo de LiCl em função do t.empo. Cone. O.472M. Â

PQl1mero deformado. * pol1mero não deformado.

o fluxo de sal at.ravés do polimero celofane é
obt.ido no gráfico de concent.ração versus t.empo (t.angent.eà curva).
no regime est.acionário. Dos result.ados apresent.ados observa-se que
o t.empo para o sist.ema at.ingir o est.ado est.acionário t.orna-se
menor à medi da que a concent.ração da sol ução aument.a. Par a uma
mesma concent.ração. est.e t.empo é menor quando o filme é deformado.
O fluxo t.ambém aument.a. para t.odos os sais. quando se aplica uma
deformação ao filme. Est.e resul t.ado é uma indicação de que a
deformação alt.era a porosidade do polimero e concorda com
resul t.ados encont.rados na 1it.erat.ura<4B).Est.a aIt.eração na
porosidade aument.a a Permeabilidade do filme.

O aument.o na Permeabilidade (P) do celofane com a
deformação Pode ser. comprovado. calculando-se a permeabilidade
at.ravés da equação (4.4). As figuras IV.45. IV. 46 e IV.47 most.ram
a permeabilidade das membranas. deformadas e não deformadas. em
função da concent.ração de cloret.o de s6dio. cloret.o de pot.ássio e
cloret.o de l1t.io. respect.ivament.e.
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Fig.IV.45 - Permeabilidade do celofane em função da concenLração
de NaCl. â filme deformado. * filme não deformado.
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Fig.IV.46 - Permeabilidade do celofane em função da concenLração
de KCI. Â filme deformado. * filme não deformado.
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Fig.IV.47 - Permeabilidade do celofane em funç~o da concenLraç~o
de LiCI. â filme deformado. * filme n~o deformado.

(40)Segundo Yasuda e colaboradores .que ~rabalharam
com polie~ileno e polipropileno. o aumen~o na permeabilidade com a
mudança nas dimens~es do pol1mero. sob deformaç~o. pode resul~ar
da mudança no coeficien~e de difus~o O ou na solubilidade S. Ainda
segundo Yasuda a variaç~o na solubilidade pode ser escri~a:

s
so

= 1 + 0.015 ~
o

Sendo que para o grau de deformaç~o u~ilizado nes~e t.rabalho
-4 (50) •CâA/A = 10 m/rn) • nã:o se de~erminar~a qualquer alLeraç:ironao

solubilidade. Aqui S é a solubilidade do filme sem deformaç:iro;So
a solubilidade do filme com deformaç:iroe âA/A a raz~o deo



Com base na teoria de volume livre. o coeficiente
(51,52)de difusão O varia exponencialmente com o vaIume livre •

sendo o volume Iivre visualizado como aquel e não ocupado pelas
moIécul as do polimero. mas que consti lue uma part.e do vol ume do
sist.ema polimero/di 1uente. Pode ainda ser visualizado como um
"buraco" abert.o por flut.uaçeJest.érmicas das moléculas. Assim. a
variaçio na permeabilidade pode ser escrita:

p
p
o

o
Oo

*vexp [ ---Jv
f

v, = volume livre no poli mero.

* .v = volume necessárlo para acomodar a molécula do penetrante no
pol1mero. proporcional ao volume molecular do penetrante.

o valor da constante de permeabi Iidade depende do
penetrante. pois depende da taxa de transporte através do
pol1mero. Matematicamente pode-se escrever. para um filme de área
A e espessura z.

QzP = ----C A

com Q./C = J.

diferencialmente.
escrita.

o fIuxo. Quando
a variaç~o na

o pol1mero é

permeabilidade
deformado

pode ser

onde q é a raz~o de Poisson; dS a raz~o de deformaç~o e Q a raz~o
de tI"ansmi ss~o.

A partir da equaç~o 4.7 e aplicando uma deformaç~o
diferencial dS/S = dS tem-se:

dP
dS

1 [~ [a. ~ ] ]C dS

dP a.:2
dS = C:-Ã [

;. ~g +
a dS

1 d:2
2 dS

1 dA ]
A dS



dÁ-- = 2: dSA

dz
z

-O' [~?f
1- (1 x

1 dP
P dS = [ !. ~g

Q dS

Dessa forma a razão de transmissão. que é proporcional ao fluxo
pode ser escrita:

dQ dP-O = p
1 dA-----1 - a Â

(59)Nos t'ilmes de borracha clorada • os quais

absorvem pouca água. é ni t.ida a reduç~o da permeabilidade com a

hidrat.aç~o do pol 1mero. Ist.o n~o é t.~o claro no caso do celot'ane.
onde embora a hidrat.aç~o diminua com o aument.oda concent.raç~o de

el et.r61i t.o. a per meabiI idade n:lo chega a_ser r eduzi da devi do a
grande quant.idade de água present.e no int.erior da mat.riz. Ist.o.

evident.ement.e. considerando os valores de concent.raç:lo ut.ilizados
nest.e t.rabalho.
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5.1 - NoçOES TEóRICAS

Alguns materiais quando s~o submetidos a um força
mecânica, respondem com um sinal elétrico proporcional á força

aplicada. O efei to inverso também é observado. ou seja,
aplicando-se um campo elétrico no material. este apresenta uma
deformação mecânica resultante das forças entre os dipolos
elétricos. O sinal elétrico proporcional à força aplicada, que
nada mais é do que a polarização elétrica produzida pela
de~ormação mecânica. é denominado piezoeletricidade e é
interpretado como sendo a corrente que é induzida a se movimentar
quando uma amostra. com densidade de dipolos P. é de~ormada.

Na figura V.1 uma amostra polarizada'é alongada na
direção de ,alinhamento dos dipolos. A variação nas dimenseses da
amostra implica numa diminuição da densidade de dipolos e
consequentemente uma carga negativa é 1nduzida a movimentar -se
nesta direção.

Fig.V.1 - Esquema para medida do coeficiente piezoelétrico. O
eletrOmetro E mede a carga induzida quando a amostra é de~ormada.
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Fig.V.2 Relação dos e:feit..oselét..ricos de elast..icidade e
piezoelet..ricidade. As set..asindicam a direção da causa ao e:feit..o.

A polarização P est..á relacionada com o campo
elétrico E através da susceptibilidade elétrica n. at..ravésde

A de:formação meânica S est..árelacionada com a t..ensão mecânica T
pelo m6dulo elást..icos.

o que signi:fica que aplicando um tensão mecânica T. o cristal
apresent..a um moment..ode diPOlo elétrico que é proporcional a esta
t..ensão aplicada. O coe:ficiente d é chamado coe:ficiente
piezoelét..rico de t..ensãoe o e:feito é di to piezoelétrico direto.
Dessa :forma d é a medida da polarização P numa amost..ra em curt..o
circuito. com uma tensão unitária;



d = -~-]E = o

de forma que aplicando um campo elétrico E numa amostra. onde não
se aplica tens~o mecânica. ela apresentará uma deformaç~o S
resultante das forças elétricas agindo nos dipolos. Este efeito é
denominado efeito piezoelétrico inverso. Assim d também pode ser a
medida da deformação S resultante numa amostra. pela aplicação de
um campo elétrico unitário.

d = -~-]T = O
- O efeito piezoelétrico direto é. ainda. uma consequência da
deformaç~o imposta ao material. com campo elétrico nulo.

A polarizaç~o P é proporcional à deformaç~o. sendo e o coeficiente
piezoelétrico de deformaç~o. Logo:

e = dP]
dS E=O

isto significa que o coeficiente piezoelétrico de deformAç~o é a
medida da polarizaç~o. numa amostra em curto. resultante da
aplicaç~o de uma deformaç~o unitária.

o efeito piezoelétrico inverso é também a tens3i:omecânica T
esultante de um campo elétrico E aplicado numa amostra com

deformaç~o nula.

e o coeficiente piezoelétrico de deformaç3i:opode ser a medida da
tens~o mecânica resultante. numa amostra presa. pela aplicaç~o de
um campo elétrico unitário.

r-'---"~- "'~.~,...,,"'"'_.._..~>O" ,.. :,~,~---_: .11'1 _"'",.~. _ ••. ~,__ ror.::""-.c~·_··- "''''''',
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e = - -~-]s=o

A piezoeletricidade tem sido estudada em muitos
d F L. d <55,56,57) Almateria.is desde os trabalhos pioneiros e u~a a . guns

trabalhos envolvem mudança na estrutura do material. para Que o
• (58) .•. imesmo apresente o efeito plezoelétrico . Até mesmo subslic1nc·as

que não apresentam piezoeletricidade intrinseca podem ser
induzidos a mostrar um efeito de segunda ordem. o que se denomina
piezoeLetricidade aparente.

Quando uma amostra.cujos dipolos foram induzidos
por um campo elétrico constante é deformada. um coeficiente

<59>piezoelé~rico induzido pode ser determinado e expresso por :

e = & E [-~-- -~- + 1]o & as

onde & é a constan~e dielétrica. E o campo elé~rico constan~e eo
dS a deformação aplicada. O coeficien~e piezoelét.rico de
deformação most.ra a dependencia da constant.e dielé~rica com a
deformação e a variação geomét.rica da amos~ra. Es~e efeito
denomina-se piezoetétrico induzido peto campoetétrico.

Se o mat.erial é condut.or. uma component.e fora de
fase da piezoeletricidade aparece. sendo proporcional à densidade
de corrente na amostra. Est.e efeit.o foi chamado efeit.o
piezoelétrico induzido peta corrente etétrica«JO'e foi
interpretado como sendo consequência da variação da resit.ência da
amostra devido à deformação aplicada. O coeficiente piezoelétrico
é escrito:

e = ~~-[-~--~

onde J é a densidade de corrente na amostra; p a resistividade; wo
a frequência da deformação aplicada; dS a razão de deformação e j
= C_1)j,/z.



Baseado neste efei to descri to por Zimmerman'CSO)

um novo efeito piezoelétrico induzido foi mostrado quando por um
filme polimérico se faz passar uma corrente iOnica(61).Este novo
efeito foi denominado piezoeLetricidade induzida pelo fh.rxo de

10ns e foi interpretado como sendo devido ! modulaçlo da
mobilidade iônica pela deformação. Usando a definição do
coeficienle piezoelétrico de deformaç~o(~) lem-se:

com A a área do filme; Q a carga elélrica; dS a razro de
deformação e E o campo elétrico. Escrevendo a densidade de
corrente iônica para elelr6lilos 1:1

com q a carga iÔnica. n a concen~raç~o e p a velocidade média do
íon. o coeficien~e piezoelétrico de defomação é escri~o(C53):

+
e = -3~[--~-- - -~=-] J 20'

jcu 1 - O'

d:z.
z - -ª~-- --~-1 - O" S

A figura V.3 mostra o sistem de medida da
piezoeletricidade induzida pelo fluxo de íons. que a~ravessa um
filme PQlimérico no qual se aplica uma deformaç~o ciclica.



Fig.V.3 - Diagrama de Bloco: M - ~ilme de celo~ane; E - ele~rodos
de pla~ina; TR - ~ransdu~or ele~romagné"lico;A Ampli~icador
Sincrono CLock-In); R - regis~rador XY; O - oscilador.

Quando dois ele~rodos C~ios de pla~ina com diâme~ro
de 0.5 mmUs~o colocados um de cada lado Ccon~orme ~ig.V.3) de um
~i1me permeável. que separa duas soluçeiesde ele~r61i~os. vários
sinais elé~ricos podem ser observados. En~re~an~o. se es~e ~ilme é

de~ormado senoidalmen~e. surge um sinal elé~rico que depende des~a
de~ormaç~o e es~e sinal pode ser separado de t..odosos out.ros
sinais espúrios e regis~rado a~ravés de um de~e~or CLock-In)
sensivel à ~ase e sincrono com a de~ormaç~o aplicada. A ~igura V.4
ilus~ra o ar~i~icio u~ilizado para separar o sinal elé~rico que
depende da de~ormaç~o dos demais sinais exis~en~es.

A~ravés de uma pressão es~á~ica Cdi~erença do n1vel
dos reserva~6rios dos liquidas). man~ém-se uma curva~ura no ~ilme.
Na con~iguração Ca) o ~ilme est..ácOncavo para o ~ransdut..ore para
um deslocamen~o I: = I: sen<a)~dest..e.o ~ilme so~re uma de~ormaçãoo
dS/S Craz~o de aumen~o no comprimen~o do arco) que es~á em ~ase
com o deslocamen~o. Na con~iguração Cb) o ~ilme es~á convexo para



o transdutor e para o mesmo deslocamento & = &osen(a)t..o filme
osofre a deformação dS/S com uma defasagem de 180 Dessa forma o

sinal elétrico dependente da deformação ter! sua fase invertida em
1800 quando a. curvat.ura do filme mudar. Os sinais espúrios não
sofrer~o nenhuma mudança em suas fases. pois independem da
curvatura do filme. A figura V.5 mostra o sinal elétrico.
registrado num registrador XY. durante a variaçlo da curvatura do
filme de celofane. interposto entre uma solução de NaCl e água
pura.

\ E 1'2
Iof:- -[::Jl

f:: ~~U\uJt

Fig. V.4 - a) MembranaCÔncavapara o t.ransdut.or - def'ormação em

f'ase; b) Membranaconvexa para o t.ransdut.or - def'ormação 1800

def'asada.
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Fig. V.5 - Piezoelet.ricidade induzida - Def'ormação aplicada numa

f'requência de 80 Hz.



~5.3 - RESULTADOS E DISCUSSOES

A variaçro da curvatura do polimero é obtida
at.ravésda mudança do n1vel do reservat.óriode água. O n1vel do
reservatório de água é mantido fixo pra evitar problemas de
acoplamento com o transdutor eletromagnético. A frequência da
deformação aplicada foi escolhida 80 Hz. Embora este parâmetro não
seja relevante para a piezoeletricidade. nesta frequência tem-se
maior amplitude do sinal. devido as caracteristicas oscilantes do
sist.ema utilizado. A figura V.6 ilust.ra o sinal em funçlo da
frequência aplicada.

FREQUÊNCIA (HZ)
,

100-ffj-o>=:$.. -10-...J
<{
Z-ff)

-20

Fig. V.6 - Sinal elét.rico em :funç!lloda :frequência da de:formaç!llo
aplicada. Int.ensidade da de:formaç!llo:fixa.

Como ocorre com a piezoelet.ricidade int.r1nseca. a
piezoelet.ricidade induzida pelo :fluxo de 10ns depende linearment.e
da de:formaç!lloaplicada Crelaç!llocausa-e:feit.o). A :figura V.7 most.ra
o result.ado encont.rado para o elet.r6lit.o KCl. Result.ados anãlogos
:foram obt.idos para os sais NaCl e LiCl.
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Fig. V. 7 - Sinal elét.rico dependent.e da deformaç~o em funç~o da
deformaç~o. Deformaç~o em unidades arbit.rárias.

De acordo com a equaç~o (5.14) a piezoelet.ricidade
induzida pelo f'luxo de ions é diret.ament.e proporcional à densidade
de ions. ist.o é. quant.o maior o número de ions. maior a amplit.ude
do sinal elét.rico dependent.e da deformaç~o. mant.idos fixos a
def'ormaçã:o e a frequência. A figura V.8 ilust.ra est.e fat.o para
várias concent.rações da soluç~o de KCl.

Est.a mesma experiência foi realizada com os sais
cloret.o de s6dio CNaCl) e cloret.o de lit.io CLiCl). Todos os sais
apresent.am o mesmo fenômeno observado com o cloret.o de POt.ássio
(KC1). ou seja. ocorre uma reduç~o na amplit.ude do sinal elét.rico
a part.ir de uma det.erminada concent.raçã:o da soluç~o de elet.r6lit.o.
Uma visualizaç~o melhor dest.e efeit.o é obt.ida na figura v.g.
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Fig.V.9 - Piezoeletricidade induzida em função da concentração do
eletr6lito: ~ NaCl; c KCl ; o LiCl.

A principio pode-se imaginar que esta redução de
sinal seja devido a uma redução na impedância do sistema. causado
pelo aumento da condutividade da solução com o aumento da
concentração de eletr6li to. ficando da ordem da impedância de
entrada do detetor sincrono. Dessa forma a redução do sinal seria
um problema experimental e não um fenômeno associado ao transporte



iOnico através do polimero. Entretanto. medidas da impedância dos
sistema indicaram UM valor da ordéM dé mêaâonm. enquanto a
impedância de entrada do detetor s1ncrono. na frequência de 80 Hz
é de aproximadamente 260 O. Há. portanto. um fenômeno nlo
instrumental que associa a reduçio da piezoeletricidade induz1da e
a resposta do polimero ao transporte iônico.



Dois eleLrodos imersos numa solução salina. um de
cada Iado de um :fiIme polimérico. podem capLar sinais eléLricos
assoeiados à di:fusão do eleLr6liLO Pelo pol1mero. EnLreLanLo o
arLi:f1cio experimenLal de se mudar a curvaLura do :filme.duranLe a
aplicação de uma de:formação. permiLe separar o sinal que depende
da de:formação aplicada. o qual :foi denominado pi..ezoe~etri..ci..dade

i..nduzi..da pe~o f~'tJXo de 1ons. pois resulLa da modulação da
mobilidade iônica. ESLe sinal. proporcional à densidade de 10ns.
cresce linearmenLe com a de:formação. Um :faLo observado nesLe novo
e:feiLo requer explicações mais deLalhadas: A redução na ampliLude
do sinal a parLir de deLerminada concenLração.

ExisLem duas hip6Leses para jusLi:ficar eSLa
redução: 1) Com o aumenLo da concenLração de sal. poderiam-se
:formar pares iônicos no inLerior do pol1mero. reduzindo a
densidade e:feLiva de 10ns. O par iônico. de carga LOLal nula. não
seria modulado pela de:formação aplicada e como consequência
ocorreria a redução no sinal piezoeléLrico induzido. a) A
de:formaç~o n~o conseguiria modular di:ferenLemenLe a mobilidade do
cáLion e do ânion. se a permeabilidade do pol1mero :for aumenLada.
aumenLando-se. por exemplo. o Lamanho dos poros. ou o conLeúdo de
água dispon1vel para a permeação.

Em busca da con:firmaç~o da primeira hiPóLese.
realizaram-se experimenLos para deLerminaç~o da concenLração de
sal no inLerior do pol1mero. em :função da concenLração da solução
exLerna. PrimeiramenLe realizaram-se medidas de absorção de água
Pelo pol1mero. o que permiLe deLerminar o conLeúdo de água na
ma~riz polimérica. A grande quan~idade de água absorvida (acima de
6O~ permiLe considerar o pol1mero celo:fane um hidrogel. que so:fre
um inchamen~o (de:formação) mod1:ficando a sua es~ruLura. ESLa
modi:ficação POde ser observada aLravés da di:fraçãode raio X. pelo
deslocamenLo dos picos (G8 = 1ao e a8 = aio) em relaç~o ao
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(CS5)po11mero seco. Segundo Ha'lakeyama a celulose regenerada 'lem uma
Case in'lermediária en'lre as Cases cris'lalina e amorCa e mudanças
es'lru'lurais podem ocorrer duran'le a sorç~o de água. inCluenciando
a cons'lan'lede rede.

A diCus~o da água na es'lru'lura cris'lalina 'lem sido
descr i'la par a aI guns po11 meros 'lais como a POl iami da (CSCS)e
der ivados da cel ulose(CS'7).Miyasaka e colaboradores(6CS) descrevem
uma variaç~o na cons'lan'le da rede cris'lalina devido a diCusão da
água en'lre as 1ameI as de cris'lali'los. Já a quan'lidade de água que
pene'lra na es'lru'lura do P011mero é con'lrolada pela pressão de
embebição(c58,c5P).que provoca maior ou menor inchamen'lo na ma'lriz.

A concen'lraç~o in'lerna de sal Coi ob'lida a'lravés do
ciclo absorç~o/dessorç~o de sal. A dessorç~o é bas'lan'le len'la
indicando que a energia livre do 10n no in'lerior do po11mero n~o é

muit.o diCerent.e da sua energia livre na soluç~o. ist.o se deve à

grande quan'lidade de água no POl 1mero. Para 'lodos os sais e t.odas
as soluç~es u'lilizadas. nes'le 'lrabalho. o con'leúdo de sal
absorvido é pequeno comparado aos valores de concent.raç~o

(70) •necessários para Cor mação de pares iOnicos . BJerrum
cálculou que numa soluç~o aquosa 1.0 molar. 10ns univalent.es com
diâme'lro de 0.28 nm es'lão 13.8Y. associados(7u. Sendo os pares
iOnicos Cormados pela a'lraç~o ele'lros'lá'lica. a const.an'le
dielé'lrica do solven'le e o raio iônico s~o Ca'lores que inCluenciam
muit.o a probabilidade de Cormaç~o do par. pois est.es dois
parâme'lros podem aumen'lar ou diminuir a a'lraç~o ele'lros'lá'lica.

As concen'lraç~es na soluç~o in'lerna ao P011mero.
encon'lradas Coram inCeriores a 0.5 M para o clore'lo de 11'lio e da
ordem de 0.1 M para clore'lo de sódio e clore'lo de po'lássio. Há que
se considerar que as condiç~es no in'lerior do po11mero s~o
'lo'lalment.ediCeren'les de uma soluç~o aquosa e uma comparaç~o
dire'la e simples en'lre a concen'lraç~o in'lerna e ext.erna seria no
m1nimo OI'lemerosaOl.En'lre'lan'lo.em 'lermos da cons'lant.e dielé'lrica.
P6voa(7Z). es'ludando a inCl uênci a da água nas propriedades
elé'lr1cas de colágeno. mos'lrou que há um aument.o considerável na
cons'lan'le dielé'lr1ca do s1s'lema pol1mero-água. a'lingindo um valor
aproximado de 1d' para uma amos'lra com 11.2 Y.de h1dra'laç~o. numa
Crequência de 100 Hz. Na mesma Crequência es'la amos'lra com O Y. de



hidrat.ação t.em uma const.ant.edielét.rica da ordem de 10. Est.e
aument.o na const.ant.edielétrica do meio. reduziria muito a
probabilidade de formaçro de pares iÔnicos no interior do
pollmero. e com base nestes dois resultados (concentração interna
menor que 1•O M e aumenlo na conslanle dielélrica) que
desconsidera-se-á a hipótese de formação de pares iÔnicos.

A segunda hip6lese requer experiências que
verifiquem a influ~ncia da deformaçro aplicada na permeabilidade
do polimero. Sabe-se que o inchamento da matriz de celofane. pela
água absorvida. faz aument.ar a porosidade do filme. aument.andoo
diâmelro dos poros. O lransport.e at.ravés dos poros maiores.
segundo lileralur-a(13,74,75'édo lipo conveclivo e obedece a lei
de Poiseuille. Este tipo de transporte é mais rápido que a difusto
que obedece a lei de Fick.

As medi das do fluxo em fi 1mes deformados e não
deformados indicam que a deformação aplicada reduz o t.empa para
que se atinja.o est.ado est.acionário e aument.a a permeabilidade do
polimero. Conforme descrit.o por Gadd(7CS>exist.e uma camada de água
ligada. at.ravés de pont.es de hidrogênio. ao pol imero. A deformação
aplicada pode quebrar est.as ligações. e liberar mais água para o
t.ransport.e at.ravés da mat.riz. o que just.ificaria o aument.o da
permeabilidade. Trabalhos recent.es de t.ransport.e de met.anol em

(77) .poliCmet.acrilat.o de met.ila). PMMA • most.ram que a difusS:o e a
velocidade de convecção aument.am em amost.ras deformadas. No
polimero PMMA o t.ranspor~e é do t.ipo anOmalo Cconvect.ivo +

difusivo). Result.ado análogo t.em sido encont.rado em polimeros
irradiados com feixe de elét.rons. Kit.a e colaboradores~) most.ram
que a radiação elet.rOnica aument.a a permeabilidade do
pol ipropi 1eno CPP) e di minui a permeabi 1idade do pal ibut.adieno
CPB). enquant.o no poliCt.ereft.alat.o de et.ileno)- PET- a radiação
não t.em efei t.o A redução da permeabilidade do polibut.adieno foi
at.ribuido ao fat.o da radiação favorecer reações de ent.recruzament.o
na mat.riz polimérica. o que causa uma diminuição no volume livre.
O aument.o da permeabilidade do polipropileno foi associado à

quebra da cadeia principal do polimero.

Out.ro parAmet.ro det.erminado em função da deformação
aplicada foi a resist.ência à migração iOnica. Em filmes nã:o



deformados a resist.ência diminui com o aument.o da concent.raç~o.
como era de se esperar. pois com o aumento da concentração de 10ns
na soluçlo externa. a concentração de 10ns no interior do pol1mero
aument.a. acarret.ando uma diminuiç~o na resist.ência à migraç~o
iÓnica. Este aumento na quantidade de 10ns no interior do PQl1mero
s6 é possivel dado o alt.ocont.eúdo de água. que t.orna a est.rut.ura
menos entrecruzada, como proposto por Kinsella(7P>ao estudar
resinas alquidicas .. Ist.o ocorre para concent.raç5es elevadas Cem
torno de 1.0 M para o NaCl e KCl e 0.6 M para o LiCl). Quando o
filme é deformado a redução na resistência ocorre para
concent.raç5es inferiores. Ist.oevidencia que a deformação aplicada
aument.a a permeabilidade do polimero celofane. ~ import.ante
salientar que a redução na resistência à migração iônica ocorre.
para filmes deformados. nas concentrações onde o sinal
piezoelétrico sofre redução.

A diminuição da hidrataç~o com o aumento da
concentr aç~o de eletr611to. na solução de imers~o. não chega a
diminuir a permeabilidade do ~ilme. como nos ~ilmes hidro~6bicos.
pois o conteúdo de água é su~icientemente grande para possibilitar
a difusão dos lons e a variação em porcentagem obtida entre a
soluç~o menos concentrada e a mais concentrada n~o é t~o
signi~icativa. em se tratando de ~ilmes hidro~11icos.

Ao penetrar no pollmero. a água absorvida age como
um plasti~icante e torna o celo~ane mais ~lex1vel. Dessa ~orma. o
pollmero hidratado é mais ~acilmente de~ormado e esta de~ormaç~o
altera a porosidade do ~ilme. Assim. tem-se dois ~atores que
contribuem para o aumento da permeabi1idade do filme. em
consequência da de~ormaç~o aplicada:

1 - Âumento do uolume liure CporosidadéJ com a deformaç~o. o que

acarreta um aumento no coeficiente de difus~o e na uelocidade de

conuecção.

a - Âumento da quant idade de á6ua l iure deuido a quebra das

lieações áeua-polimero. o que faci l ita a interação lon-áeua e o
seu transporte atraués da matriz polimérica.



interior do pol1mero. a reduç~o na resistência à migraç~o iÔnica
em adiç!o ao efeito do aumento da permeabilidade. com contribuiç!o
do aumenlo da concenlr ação devido o allo conleúdo de água na
malriz polimérica Cfig. IV. 45 a IV. 47) e da quebra das ligaç~es
água-polimero pela deformaçlo. fazem com que o efeito da
deformação.no que diz respeito à modulação das velocidades médias
dos 1ons. seja reduzido Cref. eq. 5.14). Isto evidentemenle reduz
a intensidade da piezoeletricidade induzi da.



CONCLUSÕES

Ao término deste trabalho. tem-se a certeza de que
o campo de pesquisa em pollmeros é vasto e bastante promissor.
sendo ainda. muito recente. As dificuldades encontradas no estudo
das propriedades de pollmeros. dada a complexidade e o número de
variáveis que influenciam o transporte. e a importância de se
caracterizar este novo material para uso na indústria de
transformação e convers!o. s!o incentivos para o esforço no
sentido de se estabelecer uma metodologia uniforme para estudos de
materiais poliméricos. os quais. sem dúvida. eslro cada vez mais
presen~es no dia a dia do homem.

De ~odos os resul~ados apresen~ados. levando em
con~a as 1im!~açe;es advindas do f'a~o de se u~ilizar o ma~erial
comercial (desconhecimen~o da ob~enção e processo de
envelhecimen~o). o que não permi~iu a realização de experimen~os
vinculados à inf'luência da espessura do f'ilme nos parâme~ros de
~ranspor~e. podem-se ~irar algumas conclusões impor~an~es do pon~o
de vis~a de uma con~ribuição ao es~udo f'1sico-qu1mico de sis~emas
pol1mero-solução. Inicialmen~e podem-se ~irar algumas conclusl:Ses
com base nos resul~ados de caracterização da membrana de celof'ane
Ccap1 ~ulo 11).

As medidas com poros1met.ro de mercúrio most.ram a
exist.ência de poros com diâme~ro médio de 0.0136 ~m numa membrana
com 25 ~ de espessura. Análises da superf'1cie e do perf'il da
membrana por microscopia ele~rônica de varredura. f'eit.asem f'ilmes
secos e hidra~3.dos. não permit.iram a visualização de macroporos;
exis~e. no ent.ant.o.uma dif'erençaacent.uada en~re amost.rassecas e
hidrat.adas. A água aument.aa rugosidade da superf'1cie. Dessa f'orma
as micrograf'ias comprovam o resul~ado encontrado com o
poros1met.ro de mercúrio. ou seja. o ce1of'ane é um po11mero com
es~rut.ura microporosa. sendo por~ant.ouma membrana de baixo f'luxo.
A hidra~ação no ent.ant.o. aument.a a porosidade a~ravés do
inchament.o da ma~riz polimérica e o f'luxo at.ravés da membrana é



Medidas do potencial de membrana permitiram a
delerminação do número de lransporle do cálion polássio. no
interior do polimero. e a comparação com seu valor em solução.
Dessa forma pode-se estimar a caracterfstica permeseleliva da
membrana. lendo enconlrado que a mesma não possui cargas fixas em
sua estrutura.

A difração de raio X mostra que a sorçro de âgua
pelo celofane faz com que os picos se desloquem. indicando que a
água difunde na região cristalina do celofane e pode mudar a forma
da rede. Esla variação nas regiões cristalina e amorfa podem ser
visualizadas nas curvas de difraç!o. O grau de crist.alinidade
cálculado para o polimero seco e hidralado moslra que a hidralaç!o
reduz a cristal inidade do pol1mero. Já o espectro de
infra-vermelho. embora aPresente alguma variação no espectro do
filme hidratado na região de água ligada (3200 cm-~ •não permite
nenhuma conclusão a respeito de mudanças na estrutura. uma vez que
existe uma forte absorção pela água na região do infra-vermelho. A
água absorvida pelo pollmero celofane se encontrava na forma de
água livre. em sua maior parte. como indica a análise
termogravimétrica. A outra parte estaria fracamente ligada ao
pollmero.

Na medida do sinal elétrico dependente ·da
deformação. o qual denomina-se piezoetetricidade induzida peto

fl.uxo de 1ons. observa-se que o mesmo é consequência da modulação
da mobilidade iônica pela deformação. isto é. a deformaç~o
mecânica aplicada tem efeito diferente no cátion e no ânion. Este
sinal cresce linearmente com a deformação aplicada e também cresce
cem a concentração até que se atinge um determinado valor para a
concentração. a partir do qual inicia-se uma redução na
piezoeletricidade induzida. Avaliaçi:Sesna impedância do sistema
membrana-solução permitem concluir que o efeito observado. para os
3 sais utilizados. não é um efeito instrumental. mas sim um efeito
relacionado com a resposta do pol1mero ao transporte iônico.

A possibilidade de formação de pares iônicos no
interior do pol1mero. que não seriam modulados pela deformação



pois têm carga total nula. diminuindo dessa forma a densidade
efetiva de ions. o que justificaria o efeito da reduçlo do sinal
piezoelétrico. pôde ser descartada com os estudos de
absorç!o/dessorçlo de sal no pol1mero. Càlculos da concenlraçlo de
10ns na solução interna ao pol1mero e resultados sobre o aumento a
constante dielétrica do sistema pol1mero-ãgua mostram que a
probabilidade para a formação de pares iônicos. de acordo com a
leoria de Bjerrum. é pequena.

Medidas de absorção de água. pelo celofane. mostram
que o pollmero absorve rapidamente e o equi11brio de sorçio é

atingido logo nas primeiras horas. Chama atenção a grande
quantidade de água absorvida pelo pollmero. mostrando que o
celofane hidralado é realmenle um hidrogel e pode ser mais
facilmente deformado. Por outro lado. a água absorvida penetra na
ma~riz polimérica e provoca uma de~ormaç~o Cinchamen~o) na mesma.
modificando a estru~ura e alterando a porosidade da membrana. além
de torná-Io mais flexível (efeito da plastificaç~o).

Quando o pol1mero é imerso em solução mais
concentrada. o conteúdo de água absorvida torna-se menor. pois a
pressS:o de embebição é menor e provoca menor inchamento. Uma
análise do ganho fracional de peso em funç~o do tempo indica que 8

transporte através do celofane é do tipo anômalo Cconvecti vo +

difusivo).

Estudos de absorção/dessorção de sal indicam que
ions menores s~o mais absorvidos pelo pol1mero e seguem a
sequência Li+> Na+ > K+. que é a sequência dos raios iÔnicos dos
mesmos. O ciclo de dessorção é bastante lento. A dificuldade de
extrair o sal indica que a energia livre do sistema ion-polimero
n~o é muito diferente da energia livre do sistema 1on-soluç~o. ou
seja. a solubilidade do 10n no pol1mero n~o é t~o diferente de sua
solubilidade na soluç~o. isto se explica pela grande quantidade de
água no interior da membrana.

A segunda hip6tese para explicar a redução do sinal
é que a deformação altera a porosidade da membrana. e/ou libera
água ligada. facilitando o transporte. Nestas condições a
mobilidade iÔnica Caumentada) não seria mais modulada pela



deformação mecânica aplicada e consequentemente a

piezoeletricidade induzida teria sua amplitude reduzida.

A análise dos resultados da medida do fluxo mostram
que quando a membrana é deformada~ há. um aumento no fluxo
indicando um aumento na permeabilidade da membrana. Temos dois
fatores que aumentam a mobilidade dos 10ns no pol1mero. O primeiro
fat.o é o inchament.o da mat.riz~ devido a absorçro de água~ que
modifica a estrutura e aumenta a porosidade do pollmero; o segundo
fator é a quebra das ligaçe5es de hidrogênio. o que favorece a
interação ion-água e a permeaç!o dos mesmos através da matriz
polimérica. Esses dois fatores contribuem para o aumento da
permeabilidade do polimero e os íons ficam menos sujeitos à

modulação imposta pela deformação senoidal aplicada. Dessa forma o
sinal elétrico. que depende da deformação e é consequência da
modulação da velocidade média dos ions. têm sua amplitude
reduzida.

Este aumento da porosidade Cinchamento) e a quebra
das ligaçeies de hidrogênio Cpela pr6pria água absorvida e pela
deformação aplicada) fazem com que a resistência à migração iônica
do PQlimero seja reduzida. Medidas da resistência do polimero. em
amostras não deformadas. mostram uma redução com o aumento da
concentração do eletr6lito. como consequência do aumento da
concentracão de lons no interior do filme. Esta redução ocorre
para concentraçeses da ordem de 1 ~O M para o cloreto de sódio e
para o cloreto de potássio e 0.5 M para o cloreto de 11tio. A
mesma medida realizada em amostra deformada mostra uma redução da
resistência à migração iônica para concentraçesesda ordem de 0.3 M
para o NaCl e KCl e da ordem de 0.1 M para o LiCl. Essas
concentraçeses correspondem às mesmas onde ocorrem a redução do
sinal piezoelétrico induzido pelo fluxo de lons.

Este resultado vem corroborar a proposição de que a
deformação aplicada auxilia a quebra das ligaçeses de hidrogênio.
dando maior mobilidade a água no interior do polimero e aumentando
a permeabilidade do mesmo. Os ions têm seu transporte facilitado e
a densidade de ions modulados diminui. reduzindo a amplitude do
sinal medido. Isto evidencia a existência de valores criticos no
diâmetro de poros e na mobilidade iônica para a observação deste



novo efeito induzido. Pode-se concluir. portanto. que além do
efeito da concentraçlo. para a reduçlo da resistência à migraçlo
iOnica e aumento da permeabilidade. tem-se um forte efei to da
deformação mecânica aplicada.

Do ponto de vista da ap11caçlo de pol1meros
sintéticos na medicina. como por exemplo na utilizaçlo de
membranas como rim artificial. os resultados indicam que a
deformaçlo mecânica contribui para que se obtenha uma membrana de
alto fluxo.

Finalmente. uma anál!se geral deste trabalho
permite fazer algumas proposiçe;es para trabalhos futuros. como
perspectiVa para a complementação das idéias aqui expostas:

1 - Estudara infl.u.ência da espessura do pol.1mero e determinar o

diâmetro médio critico de poros onde se observa o sinal. el.étrico

dependente da deformaç~o.

ê- Estudar a infl.uência da carea no transporte iônico, carreeando

o pol.imero pel.o método de descarea corona ou por feixe de

el.étrons.

3 - Verificar a influência da deforma.ç~o mecânica na transforma.ç~o

de membranasde baixo fl.uxo em.membranasde aloto fl.uxo. visando

apl.icações em rim art ificial..

4 - Estudar os sinais el.étricos dependentes da deformação em

membranasanimais e veeetais.

5 - Desenvol.vimento de uma metodol.oeia que permi ta caracterizar

fi l.mes pol.iméricos. através de respostas à deforma.ção apZ.icada.

quanto às suas propriedades de transporte.
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MICROMERITICS PORE SIZER 9310
V1.04 PAGE 1

PAPEL CELOFANE 07/11/90
PACEL. DAT 16.00
PENETROMETER NUMBER 5S5

PRESSURE CORRECTED PORE CUM. CUM. DIFF. INOR.
PSIA PRESSURE DIAMETER INTR. PORE INTR. INTR.

PSIA um VOLUME SURFACE VOLUME VOLUME
cc/g AREA dV/:dD cc/g

m2/g cc/g um

29.5 29.5 7.2971 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50.0 54.6 3.9448 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57.0 61. 6 3.4968 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68.0 72.6 2.9673 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67.0 71.6 3..0087 0.0.000 0.0000 0.0000 0.0000
81.0 85.6 2.5169 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76.0 80.6 2.6729 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
90.0 94.6 2.2777 0.0062 0.0100 0.0157 0.0062
95.0 99.6 2.1634 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
115.0 119.6 1.8017 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
141. O 145.6 1.4800 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
161.0 165.6 1.3013 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
183.0 187.6 1.1488 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
207. O 211.6 1.0185 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
231. O 235.6 0.9147 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
292.0 296.6 0.7266 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
344.0 348.6 0.6183 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
457.0 461.6 0.4669 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
575.0 579.6 0.3719 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
658.0 662.6 0.3253 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
775.0 779.6 0.2765 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
841.0 845.6 0.2549 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
971. O 975.6 0.2209 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1040.0 1044.6 0.2063 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1142.0 1146.6 0.1880 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1245.0 1249.6 0.1725 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1346.0 1350.6 0.1596 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1450.0 1454.6 0.1482 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1553. O 1557.6 0.1384 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1655.0 1659.6 0.1299 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
1850.0 1854.6 0.1162 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
2008.0 2012.6 0.1071 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
2192.0 2196.6 0.0981 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
2392.0 2396.6 0.0899 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
2816.0 2820.6 0.0764 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
3024.0 3028.6 0.0712 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
3504.0 3508.6 0.0614 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
3984.0 3988.6 0.0540 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
4504.0 4508.6 0.0478 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
4984.0 4988.6 0.0432 0.0062 0.0100 0.0000 0.0000
5984.0 5988.6 0.0360 0.0124 0.6377 0.8613 0.0062
6968.0 6972.6 0.0309 0.0124 0.6377 0.0000 0.0000



MICROMERITICS PORE SIZER 9310
V1.04 PAGE 2

PAPEL CELOFANE 07/11/90
PACEL.DAT 16.00
PENETROMETER NUMBER 585

PRESSURE CORRECTED PORE CUM. CUM. DIFF. INOR.
PSIA PRESSURE DIAMETER INTR. INTR. INTR. INTR.

um VOLUME SURFACE VOLUME VOLUME
cc/g AREA dV/:dD cc/g

m2/g cc/g um

7968.0 7972.6 0.0270 0.0124 0.6377 0.0000 0.0000
8968.0 8972.6 0.0240 0.0186 1.6115 2.0625 0.0062
9968.0 9972.6 0.0216 0.0186 1.6115 0.0000 0.0000
11960. O 11964.6 0.0180 0.0249 2.8660 1.7270 0.0062
13944.0 13948.6 0.0155 0.0311 4.3515 2.4253 0.0062
15920. O 15964.6 0.0135 0.0311 4.3515 0.0000 0.0000
17928.0 17932.6 0.0120 0.0371 6.2969 4.1003 0.0062
19920.0 19924.6 0.0108 0.0497 10.651 10.3430 0.0124
24888.0 24892.6 0.0087 0.0621 15.756 5.7568 0.0124
29752.0 29756.6 0.0072 0.0746 22.008 8.7810 0.0124
25000.0 25004.6 0.0086 0.0746 22.008 0.0000 0.0000
19904.0 19908.6 0.0108 0.0746 22.008 0.0000 0.0000
10000.0 10004.6 0.0215 0.0746 22.008 0.0000 0.0000
7976.0 7980.6 0.0270 0.0684 20.984 1.1375 -.0062
5960.0 5964.6 0.0361 0.0621 20.197 0.6808 -.0062
3952.0 3956.6 0.0545 0.0621 20.197 0.0000 0.0000
1973.5 1978.1 0.1090 0.0559 19.893 0.1141 -.0062
977.O 981.6 0.2196 0.0497 19.742 0.0562 -.0062
773.0 777 .6 0.2772 0.0436 19.641 0.1079 -.0062
579.0 583.6 0.3693 0.0435 19.641 0.0000 0.0000
352.0 356.6 0.6045 0.0435 19.641 0.0000 0.0000
171.0 175.6 1.2275 0.0373 19.614 0.0100 -.0062
83.0 87.6 2.4607 0.0373 19.614 0.0000 0.0000
71.0 75.6 2.8513 0.0373 19.614 0.0000 0.0000
45.0 49.6 4.3460 0.0373 19.614 0.0000 0.0000
39.0 43.6 4.9408 0.0124 19.593 0.0418 -.0249
4.0 8.6 24.9901 0.0124 19.593 0.0000 0.0000
10.0 14.6 14.7453 0.0186 19.594 0.0006 0.0062
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PAPEL CELOFANE
PACEL.DAT
PENETROMETER NUMBER 585

SAMPLE WEIGHT = 0.1060 g
PEN WEIGHT = 69.4370 g

PEN+SAM WEIGHT = 69.5430 g
PEN+SAM+Hg WEIGHT = 117.4190 g

PEN VOLUME = 3.6220 cc
STEM VOLUME = 0.4120 cc

PEN CONSTANT = 10.7900 u1/pF
THETA = 140.0000 DEGREB
G~~ = 485.0000 dyn/cn

FILL PRESSURE = 13.4 PSIA
Rg DENSITY = 13.5340 g/cc

HEAD CORRo FACTOR = 4.640

TOTAL INTRUSION VOLUME = 0.0/46 cc/g
TOTAL PORE AREA = 22.0083 m2/g

MEDIAN PORE DIAMETER (VOLUME) 0.0120 um
MEDIAN PORE DIAMETER(AREA) = 0.0107 um
A\~RAGE PORE DIAMETER (4V/A) 0.0136 um

BULK DENSITY = 1.2539 g/cc
APPARENT (SKELETAL) DENSITY = 1.3832 g/cc

% CAPILLARY = 1.9186

$ERVIÇO DE BIBlIOTEC/\ tlNFORMAÇAO - IFQS,C
flSICA



CUMULATIVE SURFACE AREA PER GRAM era V5. PORE OIAMETER (micrometers l
Moximum Pore Surface = 22.0083 m2/g

m m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
I ••••••••• 1 •..••.••. 1 •••••.•• .1 •.••...•• 1 .•••••.•. 1 .•.••••. I ..••..... 1 •..•••••• 1 .•••••••• I .•.••••. 1

- 300

- 235
- 183
- 143
- I 12
- 87.7

68.6 - - 68.6
:, 3.6 - - 53.f
42.0 - - 42.0
32.1: - -32.1:
25.7 - - 25.7
20.4 - - 2C.~
~5.7 - -45.7
12.3 - - i2.3
9.59 - - 9.59
7.50 - - 7.50
5.87 -c - 5.87
•••59 -o - 4.59
3.59 -o - 3.59
2.B~ -o - L81
2.~9 -o - 2 •• 9
1.72 -o - '.72
1.34 -o - '.34
1.05 -o - t.OS

0.820 -o - 0.820
0.642 -o - 0.642
0.502 -o - 0.502
0.392 -o - 0.392
0.307 -o - 0.307
0.240 -o - 0.240
0.~8e -o -0.t88
0.147 -o - 0.147
o .1 i 5 - a-O. tIS

0.0897 -o - 0.0897
0.0702 -o - 0.0702
0.0549 - o - 0.0549
0.0429 -c - 0.0429
0.0336 - o - 0.0336
0.0262 - o - 0.0262
0.0205 - o - 0.0205
0.0\60 - o - 0.Oi60
O. O I 2 5 - o - O. O ~2 5

0.00981 - o - 0.0098 ~
0.00767 - c - 0.00767
0.00600 - 0- 0.00600

I .....•... 1 ..•••.... 1 .•..•... / •..•• " • .1 •.••..•.• I ••.....•. 1 ••••.•..• 1 •••..•.•• I •.••..•.. 1 •••...••. 1
0"... '0"- zoo.;. 3O'lD 40". 50"'" 60% 70% 8010 90":. 100":.

300 -

235 -
183 -
\ '" 3 -
\ , 2. -



II'JCREMENTAL PORE VOLUME PER GRAM '0 VS. PORE DIAMETER { micrometers}
rltaximum Inc-ementol Volume = O. O i24 cc/g

SIZE
Ipm)

~o 10"" 20". 30~ 40"... 50% 60'1. 70% 60% 90% 400~.

I I .•.••.... I ......••. 1 1 ..•••.••. 1..•.••.. .i , .I ....•.... 1.•...•.. I .......• I
:~o - - 300
••. oJ;) - - 235
~83 -183
143 - -143
14? - -H2

67." - - 87.7
68," - - 68.6
53. é - - 53.6
42.0 - - 42.0
32.8 - - 32.8
25.7 - - 25.7
2O., - - 20.'
.5.7 - - t 5.7
'2.3 - -12.3
9.59 - - 9.59
7.50 - - 7.50
5.87 -o - 5.81
41.59 -o - 4.5'
3.59 -o - 3.5'
2.81 -c - 2•• '
2•• 9 OO0000""0סס00<4- - 2."
•• 72 -c - t. '12
1.34 -o - t.34
1.05 - - '.05

0.820 -o - 0.820
0.642 _ - 0.642
0.502 ~ - 0.502
0.392 -o - 0.3'2
0.307 -o - 0.307
0.240 ~ - 0.240
0.'8S -e - O.' 88
o.• 4 7 -Q - O. t 47
O." 5 -o - 0.115

0.0897 -o - 0.0897
0.0702 -o - 0.0702
0.0549 -o - 0.0549
0.0429 -000 - 0.0429
0.0336 -<>00000000000000000000000000 - 0.0336
0.0262 -00000000000ooo:' - 0.0262
0.0205 ooסס000000000000- - 0.0205
0.0' 60 -000000000000000000000000000000000000000000000000000 - 0.0'60
0.0' '25 -0000000000000000000000000000000000 - O.O, '25

O.o098. -oo00000000000000000סס00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000- 0.0098 1
O.o o 76 7 -ocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo00000000000000000000000ססoo- 0.00767
o .0 o 600 -0000000000000<>0000000000000000000000000000000000000000000000 00000000 000000000000000000000000000000000- 0.006 o o

l I I 1 \ 1.•.••••. .I ...••••. .1 •••..•.•• I ..••.•.•• 1. • ••.•..• 1
C"~ tO~ 20"';' 30"'. 4O"l'o 50'l. 6O'I. ~. ~k 90";, t()O'J;,



INCREMENTAL SURFACE AREA PER GRAM vs. PORE DIAMETER (micrometers)

Maximum Incremento\ Surface Areo = 6.2524 m 2/ g

0"... ~oo,;, 20% 3Oc~ 40"., 50"';' 60% 70c", e=::% 90% 100"k

j •.•.•.... i 1 t ••••••.•. 1. " ••••.. 1 •••••••• I •••••••. 1 •...••••• 1 .•••••••• 1 •.•••.••. 1

300 - 300
235 - - 235
t 83 - - t 83
143 - - 143
H 2 - - H2

67.7 - - 87.7
68.6 - - 68.6
53.6 - - 53.6
42.0 - - 42.0
32.6 - - 32.6
25.7 - - 25.7
20.1 - - 20.'
\5.7 - - 15.7
f2.3 - - 42.3
9.59 - - 9.59
7.50 - - 7.50
5.67 ~ - 5.67
4.59 o4l -4.59
3.59 ..G - 3.59
2.6t JJ - 2.81
2.tt ~ - 2."

S' Z E t.72'" - t.72
(;UIa) '.34'" - t.34

t.05 •.• - C.05
0.620 - - 0.820
0.642 - - 0.642
0.502 -- - 0.502
0.392 - - 0.392
0.307 - - 0.307
0.240 - - 0.240
0.t88 - - o.• 88
0.'47 -- - 0.147
0.115 - - 0.H5

0.0897 -o - 0.0897
0.0702 -o - 0.0702
0.0549 -o - 0.0549
0.0429 -o -0,0429
0.0336 -.00000 - 0.0336
0.0262 ooסס0_ - 0.0262
0.0205 -0:00000 - 0.0205
0.0\60 -000000000000000000000000 - 0.0' 60
0.0125 -oCllOooooooooocooooooo - 0.0125

0.0098' -00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000 00000000000 - 0.0098'
0.0 o 767 -00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - 0.00767
O.o C6o o oo0000000סס- 000000000 0000 000 o 00000000 00 o 00 o 0000 0000000000000000000000000000 000000000000000000 00 00000- 0.0 o600

1 •..•.•.... 1 .......•. .1 .....•.•. 1 .•....... 1 ...•..... 1 ..•.•.••. 1 .. '" ..•. 1 ..••..... 1 •...•.••• J 1
0"... 10% 20% 30Ck 40'fc 50% 6O'X. 70'% 80"4 90% 100"-'



DIFFgRENT IA L VOLU ME PER
Maximum Differentio I Volume =

GRAM % V5. PORE
10.3430 cc/g um

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1. ••...... I .....••.. I •..•••... 1.•••••••. I .•••.•••• 1•••.••••• 1••...••• .I ••.•.••• .1•.•••.•• .I ••.•.••• .i

300 - - 300
235 - - 235
163 - 183
4<3 - - 143
412- -442
87.7 - .. 87.7
68.6 - .. 68.6
53.6 - - 53.6
42.0 - - 42.0
32.6 - .. 32.8
25.7 .. - 25.7
20.1 - .. 20.1
45.7 .. - (5.7
(2.3 - - 12.3
9.59 - -9.59
r .50 - - 7.50
5.87 -o. - 5.87
".59 - - ".59
~.58 - - 3.59
2.81 - - 2.8.
2.'9 - - 2•• 9
'.72 -o - t. 72
1.J4 -o - 4.34
t.05 -o - t.05

Q,820 -o - 0.820
0.~"2 - - 0.642
Q.502 -o - 0.502
0.392 -o - 0.392
0.307 -o - 0.307
0.240 -o - 0.240
O. t 8 8 -o - O. I 8 e
0.147 -o - O.i 4 7
0.115 -o - O.tf5
0.0897 -o - 0.0897
0.0702 -o ... 0.0702
0.0549 -o .. 0.0549
0.0 ••29 -o - 0.0429
0.0336 -0000 - 0.0336
0.0262 -00000 - 0.0262
0.0205 -oo~oo - 0.0205
,0.0160 -0000000000000000000000 - 0.0.60
0.0 t;;!5 "00000000000000000000000000 - O.0125

0.0098. oo000000000000000000000ססoo000000000000000\>000\>00000000000000000סס0000000<\00000- •• 0.0098 \
0.007 67 -OOOGl()pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo000\>00000 •• 0.00767
0.00 600 -oooooqooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o 000000000000 0000 00000000000000 •• 0.006 o o

I. •.•..•.. 1...•••••• I ..••...•• 1•••.•••. J .I .•.•...•. \ ...•.•... 1....• '" .1. 1. .••.... .1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


