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o objetivo deste trabalho consiste na caracteriza~ao do

polimero PolyParaPhenylene (PPP) dopado com FeCI3,

usando a tecnica de Espectroscopia de Alta Resolu~ao em
Solidos por Ressomlncia Magnetica Nuclear.

Os espectros de alta resolu~ao de BC foram obtidos
usando, simultaneamente, as tecnicas de desacoplamento
em alta potencia (DEC) e rota~ao da amostra em torno do
angulo magico (MASS).

Altera~oes nos espectros de 13C do PPP dopado com

FeCl3 causadas por defeitos na cadeia polimerica, tal como

polarons e bipolarons, foram analisadas. Efeitos de
varia~ao de temperatura e purifica~ao sobre os espectros
do PPP, tambem foram estudados.

As amostras foram, adicionalmente, caracterizadas por
outras tecnicas espectroscopicas, tal como Ressonancia
Paramagnetica Eletronica (EPR), Efeito Mossbauer,
Infra Vermelho e Absor~ao Atomica; bem como por
medidas de Condutividade.

Nos observamos que as altera~oes nas larguras de
linha de RMN, estao relacionadas com 0 aparecimento de
bipolarons na cadeia polimerica.



The objective of this work consist of the

characterization of FeCl3 doped PolyParaPhenylene (PPP)

polymer, using Solid State High Resolution Nuclear
Magnetic Resonance Spectroscopy.

The 13C high resolution spectra were obtained
simultaneously using High Power Decoupling (DEC) and
Magic Angle Sample Spinning (MASS) techniques.

Alterations in the high resolution 13C spectra of FeCl3
doped PPP caused by defects in the polymer chain such as
polarons and bipolarons were analysed.

Effect of temperature variation and purification upon
the PPP spectra were also studied.

The samples were additionally characterized by others
spectroscopic techniques such as Electron Paramagnetic
Resonance (EPR), Mossbauer Effect, Infrared and Atomic

Absortion as well as by conductivity measurements.
We observed that the NMR linewidth changes are

related to appearance of the bipolaron in the polymeric

chain.



,
CAPITULOl
INTRODU~AO

A tecnica de Ressonancia Magnetica Nuclear (RMN) tern se desenvolvido
muito rapidamente nos ultimos anos, sendo utilizada por quimicos e fisicos, tanto
em pesquisa basica quanto na caracterizac;aode materiais.

Materiais polimericos, tal como os poHmeros condutores eletronicos, tern
sido investigados por diversas tecnicas espectrosc6picas, dentre elas uma das mais

poderosas e a Espectroscopia de Alta Resoluc;aoem S6lidos por RMN[ I].
A espectroscopia por RMN e particularmente uti! na investigac;ao de

polimeros, pois permite medidas de diferenc;asextremamente pequenas de energia
que podem indicar, por exemplo, pequenas diferenc;as na estrutura molecular e
confo~ac;ao[ 2].

Os nucleos atomicos que sao "ativos" para RMN, sao aqueles que possuem

momento magnetico nuclear, tais como IH, l3e, 19p, 31p. Em nossa aplicac;aoem

poHmeros condutores, realizamos as medidas de RMN do nucleo l3e em
abundancia natural, ou seja, sem que a amostra estivesse enriquecida.

A espectroscopia de alta resoluc;aopor RMN resolve linhas espectrais cnf,

deslocamentos quimicos diferentes, porem com pequenas separac;oes,da orderil G;;

1Hz (0.05 ppm no caso de l3e num campo de 2 Teslas).

Ha algumas interac;oes em RMN que limitam a obtenc;ao de espectros de
aha resoluc;ao em amostras s6lidas. As mais intensas sao as anisotropias das
interac;oesdipolar magnetica, de deslocamento quimico e a quadrupolar eletrica.

Estas interac;oes anisotr6picas sao responsaveis por alargamentos de linha

no intervalo de kHz a MHz.

Outro fator que pode limitar a obtenc;ao de espectros de alta resoluc;aoem
s6lidos por RMN e a sensibilidade dos nucleos raros.

- 1 -



Estes spins , por exemplo l3C, possuem abundancia natural e intensidade do
momenta magnetico nuclear muito baixas. Alem disso, em s6lidos, estes micleos

atomicos apresentam tempos de relaxa~ao spin-rede, T1 ' muito longos, sendo

necessarios longos tempos de repeti~ao do experimento, resultando em baixa

sensibilidade no experimento.
A resolu~ao de espectros de amostras s6lidas implica na utiliza~ao de dois

metodos especiais: desacoplamento dipolar e rota~ao da amostra em tomo do
angulo magico, com 0 objetivo de obter espectros de s6lidos comparaveis aos de
liquidos.

1.1.1 Intera~oes Anisotr6picas

1.1.1.1 Deslocamento Quimico

A equa~ao fundamental da Ressonancia Magnetica Nuclear relaciona ~

frequencia de ressonancia de urn micleo 000 com <> campo magnetico extemo

aplicado BO' 000 = YBO ' chamada frequencia de Lannor.

o fator giromagnetico y possui urn valor constante para cada tipo de micleo

atomico. Sendo assim, esperariamos que todos os nucleos de l3C, por exemplo,

numa amostra de alcool etHico, CH3CH20H, ressoassem nurna mesma frequencia,

portanto, produzissem urn espectro com urna l1nica linha de ressonancia; no

entanto, a frequencia de Lannor de urn nucleo particular depende do ambiente
nuclear e eletronico que 0 envolve.

o fato e que duas linhas sao observadas em vez de uma, 0 que pode ser
explicado com base na blindagem magnetica.

o deslocamento quimico resulta da intera~ao simultfulea dos eletrons com 0

campo magnetico extemo BOe dos eletrons com 0 nucleo.



Ocampo magnetico BO induz, VIa circula~ao eletronica, urn campo

magnetico local secundario Bi que pode se opor ou se somar a BO e enmo blindar

magneticamente 0 micleo, deslocando sua frequencia de ressOIllincia.
Considerando agora apenas amostras diamagneticas, podemos compreender

o efeito de blindagem magnetica dos micleos atomicos, representado na Fig. 1.

Nucleo 1
(a)

Nucleo 2
(b)

o efeito de blindagem magnetica ocorre devido a circula~ao eletronica, de
maneira analoga a Lei de Lenz do eletromagnetismo. A circula~ao dos eletrons se

estabelece de forma a gerar 0 campo induzido, B., na dire~ao z, contrario a dire~ao
1

do campo extemo aplicado BO; portanto, 0 campo magnetico local, Bloc' no sitio

nuclear sera Bloc= Bo - Bi.

o grau de blindagem magnetica depende tanto da densidade dos eletrons em
circula~ao quanto de sua orienta~ao em rela~ao a dire~ao do campo extemo
aplicado, analogo a uma espira imersa em campo magnetico.

Na Fig. la, esta representado urn nucleo com baixa densidade eletronica em
sua vizinhan~a, e portanto pouco blindado. Ja na Fig. Ib, esm representado urn
nucleo com alta densidade eletronica, portanto muito blindado.

SERVI<;:O DEB iBLI 0 TE c:~-;"7;::ro::':'7·CAo _ IFa sc
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Numa amostra real, os nucleos representados na Fig. 1, sao de mesma
especie, porem estao em ambientes eletronicos diferentes.

Estes efeitos de blindagem sao pequenos, pois implicam em deslocamentos
em frequencia da ordem de partes por milhao (Hz em MHz -ppm) em rela~ao a9

valor te6rico estabelecido por y BO.

Tecnicamente, a medida do deslocamento qufrnico de urn micleo e 0 valor,
em ppm ou Hz, que sua linha de ressonancia esrn distante, no espectro, da linha de
ressonancia da substancia padrao assumida como sendo 0 ppm ou 0 Hz.

A medida do deslocamento quimico em ppm possibilita a identifica~ao de

linhas espectrais independente do valor do campo magnetico extemo aplicado BO.

A substfmcia padrao mais utilizada como referencia para 0 l3C, e 0

tetrametilsilano, Si(CH3)4' conhecido como TMS, pois produz uma intensa linha

de ressonancia com deslocamento quimico maior do que a maioria das substfulcias
organicas. Podemos expressar matematicamente 0 efeito de blindagem magnetica

pelas equa~oes indicadas abaixo. Na Eq. 1, Bloc representa 0 campo local no sitio

nuclear e e 0 vetor soma do campo extemo aplicado Bo eo campo induzido Bi:

000= y.B1oc = Y .(Bo - Bi )

Como Bi e proporcional a BO'entao a Eq. 2 se reduz a:

onde 0' e a constante de blindagem magnetica.

Ambos ye BOsao constantes num experimento, portanto quando aurnenta a

blindagem, 0 termo (1 - 0') decresce e (00 decresce.

- 4 -



Portanto, os mlcleos rnais blindados estiio a frequencias de ressonancia
rnenores no espectro e vice - versa, Fig. 2.

Y Bo< 1 - 0') yBO< 1- 0")

Fig. 2: Linhas de ressonancia correspondentes
aos deslocamentos quimicos isotr6picos
dos nucleos 1 e 2, representados na Fig. 1

Em amostras s6lidas, as diferentes densidades eletronicas que envolvern urn
mlcleo atornico e suas diferentes orienta~5es em rela~ao ao campo extemo
aplicado, determinarn a anisotropia do deslocamento quimico. Neste caso, a
constante de blindagern rnagnetica 0' e urn tensor.

A anisotropia do deslocarnento qufrnico, produz urn cornplexo alargamento
de linha, da ordern de alguns kHz. A espectroscopia de alta resolu~ao em s6lidos
por RMN, trata da observa~ao dos deslocarnentos qufrnicos isotr6picos.

Em lfquidos, devido ao rnovirnento browniano das rnoleculas, observa-se
sernpre, nos espectros, 0 valor isotr6pico do deslocamento quimico; neste caso 0' e
urn escalar.

Ja a altera~ao da frequencia de ressonancia de urn mlcleo devido ao
fenorneno de paramagnetisrno eletronico, 0 que ocorre frequenternente em metais,

e chamada de deslocarnento Knight, em ingles: Knight - shift[ 3] • A cornpreensao
do deslocamento Knight, envolve considerar 0 campo rnagnetico experimentado
pelo mlcleo como resultado da intera~ao deste com eletrons desernparelhados.



Quando se coloca uma amostra com caracteristicas de metal, por exemplo, 0

polimero PolyAcetylene(PA) altamente dopado, num campo magnetico intenso, os

spins eletronicos sac polarizados na presen~a de Bo podendo alterar a intensidade

do campo magnetico efetivo no sitio nuclear, consequentemente, a sua linha de
ressonancia sofre urn grande deslocamento em frequencia.

o deslocamento Knight e, em geral, uma ordem de grandeza maior, em
magnitude, que 0 deslocamento quimico.

1.1.1.2 Intera~ao Dipolar Magnetica

A principal razao para urn espectro de RMN de mlcleos com spin 1/2 em
materiais s6lidos estar alargado e a intera~ao dipolar magnetica entre momentos
magneticos nucleares.

Para os nucleos de l3e em polimeros, a intera~ao dipolar magnetica se da,

usualn1ente, com os nucleos de 1H abundantes mais pr6ximos. Os nucleos de l3e

sac suficientemente diluidos de maneira que as intera~5es dipolares magneticas

homonucleares l3e _l3esao fracas, e por isso podemos negligencia-las.
A intera~ao dipolar heteronuclear consiste no acoplamento magnetico direto

entre os nucleos de l3e e IH, Fig. 3. 0 nucleo de l3e pode experimentar, alem do

campo magnetico extemo Bo- urn campo magnetico dipolar ao longo da dire~ao z,

Bdip' produzido pelo momento magnetico nuclear JlH do nucleo de IH situado a

uma dismncia r12. Onde 0 campo magnetico dipolar, Bdip' depende da distftncia

internuclear r12 ' do angulo e entre 0 vetor internuclear r12 e 0 campo externo BO e

do momento magnetico JlH:

Bdip== (Jl3H ).(3cos2e -1)
r12 (Eq.3)



I e
I~

linhas de campo
Bdip

Fig. 3: Campo magnetico dipolar no nucleo de l3C
produzido pelo nucleo de IH.[ 4]

" Alargamentos de linha devido a interacrao dipolar magnetica sempre

ocorrem em s6lidos, pois os pares nucleares podem estar a todas distfulcias

intemucleares r 12 e orientacr5es e posslveis; portanto, teremos varias frequencias de

ressonancia e uma larga linha espectral de forma complexa.

1.2 Tecnicas Especiais em Espectroscopia de Alta Resolu~ao em S6lidos

Neste trabalho foram utilizadas duas tecnicas poderosas para obtencrao de

espectros de aha resolucrao em polimeros:

- Desacoplamento Dipolar (DEe)1

- Rotacrao da amostra em tomo do angulo magi co (MASS)2

1. DEe e a sigla do termo em ingles: Decoupling

2. MASS e a sigla do termo em ingles: Magic Angle Sample Spinning



Sarles e Cotts, em 1958[ 5], propuseram urn me todo de dupla ressonancia

para eliminar 0 alargamento de linha devido a intera~ao dipolar magnetica.

o desacoplamento dipolar remove as fortes intera~5es dipolo-dipolo via a

aplica~ao de urn intenso campo de nidio-frequencia (RF) sintonizado para os

nucleos de hidrogenio, J.!H, os quais se mantem em aha rota~ao, com 0 objetivo de

reduzir 0 momenta magnetico efetivo destes nucleos abundantes, Fig. 4.

Entao, 0 valor medio- do campo magnetico dipolar, Bdip' toma-se

nulo, < Bdip > = o.

•z, BO I

f..LH

Fig. 4: Efeito do desacoplamento. Campo magnetico
local no nueleo 1(carbonos) produzido pelo
nueleo 2(hidrogenio).

o efeito do desacoplamento sobre a largura de linha espectral do l3C do

adamantano, devido a elimina~ao da intera~ao dipolar com 0 1H , esta

representado na Fig.6.



1.2.2 Rota~ao da Amostra em Torno do Angulo Magico (MASS)

Andrewe Lower 6. 7], em 1959, propuseram , inicialmente, urn metoda para

eliminar a intera~ao dipolar pela rota~ao da amostra em torno do angulo magico.

Em 1962, Andrew e Eadesr 8] mostraram que tambem era possivel eliminar
outras intera~5es anisotropicas pela tecnica MAS.

Nao so a intera~ao dipolar magnetica como tambem as outras intera~5es
anisotropicas, que provocam alargamentos de linha RMN em solidos, tern tamberil
dependencias geometricas do tipo (3cos28 - 1), onde 8 e 0 angulo entre 0 eixo z do
sistema de eixos principais, SEP, que representam a intera~ao e a dire~ao do campo

magnetico externo BO; no caso da intera~ao dipolar, 0 eixo z do SEP coincide com

a dire~ao do vetor internuclear r12' Esta dependencia, que e 0 fator responsavel

pela a~isotropia das intera~5es, se anula para 8m= 54°44', que corresponde a

condi~ao de angulo magico.
Num solido, nao e possivel orientar simultaneamente todos eixos do SEP,

segundo 0 angulo magico; porem, a rota~ao macroscopica rapida da amostra em

torno de urn eixo que faz 8m= 54°44' com 0 campo magnetico externo, orienta em

media qualquer eixo z do SEP, paralelamente ao eixo de rota~ao, e enmo, atenua o,s
termos que correspondem as anisotropias, deixando prevalecer os termos
isotropicos das intera~5es.

o efeito da rota~ao da amostra em angulo magico para a intera~ao dipolar

pode ser visto na Fig. 5, onde os diferentes vetores internucleares rij com distintos

8ij sao girados de maneira que suas dire~5es permane~am, em media, ao longo do

eixo de rota~ao. Portanto, teremos < 8ij > = 54°44', que e a condi~ao de angulo

magico.



Angulo Magico
54044'

Fig. 5: A aplica9ao de MASS resultando em
< e > = < e > = 54044' [ 9]12 34 .

A eficiencia deste processo de promedia~ao das intera~5es anisotr6picas
esta limitada ao ajuste do angulo magico e a frequencia de rota~ao da amostra.

A frequencia de rota~ao da amostra deve ser no minimo compacivel a's
larguras de linha obtidas com a amostra estcitica.

A condi~ao de angulo magico e facilmente obtida para a anisotropia de
deslocamentos quimicos (-1kHz) e, mais dificilmente, para os acoplamentos
dipolares heteronucleares (-10kHz); e em geral, nao e aplicavel as intera~5es
dipolares homonucleares dos micleos abundantes ou as intera~5es quadrupolares
que podem ir de dezenas de kHz a MHz.

o limite atual de rota~ao para os rotores e de aproximadamente 30 kHz.
Ponanto, e interessante utilizar as tecnicas DEe e MASS, simultaneamente,



pois 0 desacoplarnento reduz, significativamente, a intera~ao dipolar heteronuclear
e a rota~ao da amostra em tomo do angulo rnagico contribui para eliminar a
intera~ao dipolar e as anisotropias das intera~6es dipolar e deslocamento quirnico.

Na Fig. 6, estao ilustrados os efeitos de desacoplamento (DEC) e rota~ao da
amostra em tomo do angulo rnagico (MASS) no espectro de l3C para 0

adamantano.
o adarnantano possui dois grupos de l3C em ambientes quimicos

diferentes,o grupo CH e 0 grupo CH2, portanto apresenta urn espectro de alta

resolu~ao com duas linhas de ressonancia, correspondentes aos deslocamentos
quirnicos isotr6picos dos rnesrnos.

Estao indicadas nas figuras as correspondentes larguras de linha que se pode
obter com urn experirnento de Espectroscopia de Alta Resolu~ao pela cornbina~ao
das tecnicas de DEC e MASS.



Fig. 6: Efeito de diferentes condi~5es experimentais
sobre 0 espectro de 13C do adamantano[ 4].

a) Sem DEC e sem MASS
b) Com DEC e sem MASS
c) Sem DEC e com MASS
d) Com DEC e com MASS

Este trabalho consiste na aplicac;aoda tecnica de Espectroscopia de Alta
Resoluc;ao por RMN no PolyParaPhenylene(PPP) com 0 objetivo de investigar 0

efeito do processo de dopagem com FeCl3 sobre os espectros. 0 nosso interesse em

estudar 0 PPP partiu de resultados de RMN obtidos inicialmente por Tito Jose

Bonagamba[ 1] em amostras de PPP dopadas com FeCI3, confeccionadas por Braz



Bello Ir) 10]. Na literatura, ha poucas informa~oes de RMN do sistema PPP-FeCI3,

dai 0 estimulo a realizarmos este trabalho com 0 intuito de melhor compreender os
efeitos magneticos que estao envolvidos no processo de dopagem do PPP com

FeCI3, a partir dos resultados obtidos anteriormente.

No capitulo 2, apresentaremos as intera~oes de spin nuclear, hem como 0

conceito do processo de relaxa~ao.
No capitulo 3, estaremos desenvolvendo 0 formalismo das intera~oes do

spin nuclear intrinsecas da amostra.

No capitulo 4, discutiremos as tecnicas de RMN utilizadas para a obten~ao
de espectros de alta resolu~ao em solidos.

No capitulo 5, faremos uma descri~ao resumida do espectrometro de RMN
utilizado.

No capitulo 6, discutiremos, exclusivamente, os polimeros condutores
eletron~cos, comentando a estrutura e origem de suas propriedades eletricas.

No capitulo 7, mostraremos os resultados obtidos pelas diferentes tecnicas
espectrosc6picas com discussoes.

No capitulo 8, apresentaremos as conclusoes dos resultados da tese.



CAPiTULO 2

INTERA90ES DE SPIN NUCLEAR E RELAXA9AO

2.1 Intera~oes de Spin Nuclear em S6lidos

Ha varias interac;oes de spin nuclear em RMN que devem ser consideradas

para entender os espectros de amostras s6lidas. Estarnos interessados em doi~

grupos de interac;oes. As interac;oes do spin nuclear com os campos extemos

aplicados sobre a amostra (Bo e B1), representados por Hext ' e as interac;oes do

spin nuclear com os campos intemos produzidos pelas propriedades magneticas

intrfns~cas da amostra, chamados campos intemos, representados por Hint na Eq. 4.

A hamiltoniana de spin nuclear pode ser expressa na forma [ 11]:

o termo Hz representa a interac;ao Zeeman e HRF representa a perturbac;ao

dependente do tempo que vai induzir transic;oes.

As interac;oes dos spins nucleares com os campos intemos serao escritas

como Hint , onde Ho e a interac;ao dipolar e HDQe a interac;ao de deslocamento

quimico. Daqui em diante nos restringiremos ao par Be _lH.



Escrevendo os componentes da hamiltoniana total de spin nuclear,

temos[ 12]:

Hz =L COo I~
1

HRF = B1 cos (rot)L Yi I~
i

3 .

=L (- 2 'Yi'Y.i1i2) L I~. Da~ . I~
i<j a.ji=1

Quando se coloca urn mlcleo atomico na presen~a de urn campo

magnetico BO' dois processos simultfuleos ocorrem. Os mlcleos precessam em

tomo da dire~ao do campo magnetico BO com a frequencia de precessao de

Larmor yBo, sendo esta uma das mais importantes rela~oes em RMN.

o outro processo que ocorre e 0 alinhamento de parte dos spins na dire~ao

do campo magnetico Bo (baixa energia) e outros na dire~ao contnlria ao senti do de

Bo (alta energia). Considerando a dire~ao z como sendo a dire~ao da aplica~ao do

campo magnetico BO (BO=BOz)' a energia correspondente a intera~ao entre J.1 e BO:

- 15 - r-"""__ ••••••--



sendo Jl = Yh 1 a hamiltoniana fica,z z

onde mI eo mlmero quantico magnetico (I = 1/2, para 13e e IH).

Representando E+1/2 = E+ e E-l/2 = E_ podemos escrever as respectivas
energias para urn sistema de spins 1/2:

& = - Ly h Bo = - L hroo2 2

E_ = + Ly h Bo = + Lhroo2 2

A diferen~a de energia ~E entre os dois estados e chamado de "splitting"
Zeeman



Os niveis de energia Zeeman podem ser representados como a seguir:

B=Oo

A razao entre 0 numero de nucleos N populando 0 estado de alta energia,

E_, e os nucleos populando 0 estado de baixa energia, E+, e dada pela distribui9ao
de Boltzmann :

onde k e a constante de Boltzmann e Tea temperatura absoluta.
Esta equa9ao diz que a popula9ao de baixa energia e maior que a de alta

energia enquanto 0 sistema de spins estiver sob campo magnetico. Este "excessoh

Boltzmann, e que permite a dete9ao de urn signal de RMN.[ 13]

Para experimentos realizados a temperatura T=300K e campo BO = 2T, este

fator e muito proximo da unidade; as popula90es diferem de 1 parte em 106, ou
seja, os niveis estao praticamente com a mesma popula9ao de spins; urn ligeiro

excesso de N+ permite a detec9ao de urn sinal de RMN, quando a condi9ao de

ressonancia for satisfeita. Estas pequenas diferen9as de popula90es entre os niveis
de energia sao responsaveis pela baixa sensibilidade intrinseca da tecnica de RMN.



A Fig. 7a mostra urn sistema de eixos Cartesianos com 0 eixo z ao longo da

dire~ao do campo BO' Os pequenos vetores representarn os momentos magneticos

microsc6picos J.l individuaist precessando no mesmo sentido, em tomo da dire~ao

do campo magnetico BO' A frequencia de precessao e a frequencia de Larmor

ro = y BO. Segundo a Eq. 14, mais vetores apontarn na dire~ao do campo

magnetico BO (estado de baixa energia) do que na dire~ao contniria (estado de alta

energia). Este sistema e, geralmente, chamado de sistema de laborat6rio ou
estaciomirio.

Porem, para podermos visualizar melhor 0 efeito da excita~ao do sistema de
spins,'.e conveniente adotarmos urn sistema de coordenadas que se movimente
solidario ao movimento dos spins, ou seja, urn sistema x' y' Z't onde z'= z, que gire
em tomo de z. A Fig. 7b, mostra 0 sistema x' y' z girando com a frequencia de
Larmor, onde os momentos magneticos individuais, agora, aparecem estaticos.

Tanto no sistema x t i z quanto no sistema x y z, podemos representar a
magnetiza~ao resultante M como urn vetor estatico, Fig. 7c.

Este sistema x' y' z recebe 0 nome de sistema girante de coordenadas.
A vantagem de utilizarmos este "novo" sistema, e a elimina~ao do vetor

campo magnetico extemo BO na visualiza~ao dos efeitos de excita~ao e relaxa~ao

do sistema de spins nucleares.

Para a obten~ao de urn sinal de RMN, e necessario que haja a excita~ao
previa do sistema de spins. Isto pode ser feito atraves de urn campo de radio-

frequencia (RF) adicional, que indicaremos por Bl' aplicado em ressonancia com 0

sistema de spins nucleares. A intera~ao do campo B1 com a magnetiza~ao M,



resulta em retirar M de sua posi~ao de equilibrio, dando origem ao estado excitado.

A Fig. 7d mostra a aplica~ao do campo B1 na dire~ao x' do sistema girante

de coordenadas.

Fig. 7- Mudan~a de coordenadas para 0 sistema girante.
a) Precessao do momento magnetico J.1 em coordenadas de laborat6rio.
b) Momentos magneticos estaciomirios no sistema girante.
c) Vetor magnetiza9ao resultante no sistema girante.
d) Aplica9ao do campo magnetico HI ao longo de x,.r 14]

Ocampo B1 esta na dire~ao x' do sistema girante de coordenadas, porque

ele e a componente circularmente polarizada da RF aplicada, em ressonancia com 0

sistema de spins.

A aplica~ao de B1possui uma dura~ao tal, que a magnetiza~ao M resulta

numa situa~ao de nao-equilibrio e fazendo urn angulo e com 0 eixo z; a este efeito
chamamos pulso de e graus:



onde tea dura~ao do pulso.

2.2.2.2 Transi~oes de Spins e Regra de Sele~ao

Vma vez escolhida a dire~ao x' para a aplica~ao do campo B 1 no sistema

girante de coordenadas, a hamiltoniana pode ser escrita como a Eq.16:

HRF = B} cos (rot) y Ix'

onde Ix' e a componente x do operador momento angular de spin.

,Esta perturba~ao dependente do tempo nao pode ser aplicada em qualquer

dire~ao, afim de excitar todos os niveis de energia possiveis.

Para urn sistema com estados men , as transi~5es de spins sao regidas pela

"Regra de Guro de Fermi"[ 15]:

Pmn = 21t 1< m I HRF I n >j2 8(Em - En - nOlo)h .

Esta equa~ao nos da a probabilidade de transi~ao entre os niveis men.

Porem, a substitui~ao da Eq.16 na Eq.17, fomece a integral

resultante < m II ,In> , que s6 e diferente de zero quando men diferem de 1;x
dai a regra de sele~ao:

para transi~oes de spin nuclear.



Apenas os operadores ~, = (1++ 1-)/2e ~, = (1+- 1-)/2iou urna combina~ao

deles, sao capazes de induzir transi~oes de spins e, portanto, excitar os micleos

atomicos. Por isso, s6 tern sentido para RMN a aplica~ao do campo B1

perpendicular a BO.

Quando urna amostra e colocada num campo magnetico, ela torna-se
magnetizada. No equilibrio, a componente de magnetiza~ao ao longo do campo

externo Bo(z) e igual a M, enquanto que a magnetiza~ao Mxy perpendicular ao

campo e zero, Fig. 7c.
Ap6s alguma perturba~ao desta magnetiza~ao; isto e , ap6s a aplica~ao de

urn plJ.-lsode RF, processos especfficos sao responsaveis pelo retorno, simulrnner

de Mz e Mxy aos seus valores de equilibrio M e zero, respectivamente.

o retorno de Mz ao equilibrio e chamado de relaxa~ao longitudinal e 0

retorno de Mxye chamado de relaxa~ao transversal[ 16].

2.3.1 Relaxa~ao Transversal

o retorno de Mxy para 0 seu valor de equilibrio e caracterizado por urna

constante de tempo T2' conhecida como tempo de relaxa~ao transversal.

Considerando uma magnetiza~ao Mxy gerada por urn pulso de TC/2(x'), como

indicado na Fig. 7d, se houvesse uma simples frequencia de ressonancia roo, a
magnetiza~ao permaneceria estatica e com magnitude constante no sistema girante

de coordenadas. Porem, na realidade, 0 que ocorre e urn espalhamento, ~roo, das
frequencias de Larmor; ou seja, diferentes micleos precessarao a frequencias

SOVI~O'CrBrB7i0n"CA'{ \!t~luh:,rIAX,", 0 - tFOSe
fl SICA



ligeiramente diferentes.
A natureza da relaxa~ao transversal reside na contribui~ao das componentes

z de todas as intera~5es de spin nuclear (ruido magnetico) que formam a
vizinhan~a do nucleo em observa~ao. A separa~ao dos niveis de energia Zeeman
dos nucleos individuais e alterada pelas componentes z dos campos magnetico's
produzidos pelos seus vizinhos. Enrno, os momentos magneticos individuais
defasam-se no plano transversal do sistema girante de coordenadas, dando inicio ao

processo de relaxa~ao transversal, sendo que Mxy decaini ate Mxy=O, como mostra

a Fig. 8.

Fig. 8: Relaxa~ao transversal no sistema girante
de coordenadas .[ 17]

A evolu~ao temporal para as componentes transversais ~y e da forma

Mxy(t)=f2(t), sendo exponencial em amostras liquidas e de forma complexa em

amostras s6lidas.
A Regra de Ouro de Fermi, preve transi~5es de spin nuclear atraves dos

operadores transversais ~ e Iy; portanto, as contribui~5es das componentes z do



ruido magnetico nao induzem transi~oes entre os niveis Zeeman.
Por esta razao, 0 processo de relaxa~ao transversal nao envolve troca de

energia de especie alguma. Neste fato, encontra-se a diferen~a fundamental entre
os processos de relaxa~ao transversal e longitudinal.

o retorno de Mz a seu valor de equilibrio e caracterizado por uma constante

de tempo T l' conhecida como tempo de relaxa~ao longitudinal.

A evolu~ao temporal de Mz e da forma Mz(t)=f 1(t), cuja fun~ao f 1(t) pode

ser exponencial ou nao, dependendo do estado fisico da amostra. Visto que as
popula~oes relativas dos estados de spins podem ser alteradas pela aplica~ao de UJ1l

campo B1 em ressonancia no plano transversal xy; qualquer flutua~ao de campo

magnetIto que possua uma componente no plano xy e que oscile com a frequencia
de ressonancia do nucleo em observa~ao, induzira transi~oes entre os estados de
spins deste nucleo, como preve a Regra de Ouro de Fermi. Se estas flutua~oes de
campos estiverem associadas com a rede (f6nons, por exemplo), havera troca de
energia ate que os spins nucleares estejam em equilibrio termico com a rede. Os

processos que contribuem para a relaxa~ao longitudinal,.tambem contribuem para a

relaxa~ao transversal fazendo com que T1~ T2.



CAPiTULO 3
HAMILTONIANAS INTERNAS

3.1 Generaliza~ao das Hamiltonianas

As hamiltonianas intemas tern uma estrutura em cornurn e podern ser

escritas na forma geral,Eq. 19. Desprezando a soma sobre os nucleos i ou pares de

nucleos i,k, as hamiltonianas podern ser expressas na forma[ 18]:

3 3
HA=CA ~ IaR~At=CA ~ R~~Tta

a.~=1 a.~1

o termo Cl... depende da constante fundamental, Ii, e do estado nuclear (I;y)

sendo I... a intera~ao em questao [dipolar - D ou deslocamento quirnico - DQ]

Em nosso caso, a constante Cl... depende das propriedades nucleares:

D ..
C = - 2 Y~Yb Ii

o termo, T~a' e urn produto dhidico construido a partir de dois vetores,

onde urn deles e sernpre urn vetor spin nuclear, I,e outro, AI., refere-se a outro spin

nuclear (I... = D) ou ao campo rnagnetico extemo (I... = DQ).

o tensor de segunda ordern, R~~, depende da configura~ao eletronica e

nuclear no sitio do nucleo que esm sendo estudado.



Teremos os 9 componentes, Ra~'do tensor cartesiano decompostos em urn

escalar

que e 0 termo isotropico da intera~ao. Urn tensor antissimetrico de primeira ordem

com tres componentes e de tra~o nulo. Urn tensor simetrico de segunda ordem

com 5 eomponentes e de tra~o nulo. Portanto teremos a soma de tres tensores :

o tensor da intera~ao dipolar e urn tensor simetrico. Jei 0 tensor
deslocamento quimico anisotropico possui, em principio, os tres termos da Eq. 23,
porem somente os termos RO e R2 SaDmensumveis por tecnicas espectroscopicas.
Portanto, trataremos estes tensores como tensores simetricos.

Para todos estes tensores existe urn sistema de eixos principais (SEP) no
qual eles SaDdiagonais.

Os elementos diagonais de R no SEP SaD denominados componentes

principais do tensor, que nos representamos por Rxx' Ryy, Rzz e por conven~ao:



As quantidades entre os simbolos de valor absoluto, Raa- RO, sao as

componentes principais de R2. A componente isotropica e R°= 1/3 Tr R = R.

E conveniente introduzir tres novos parametros, tal como a componente

isotropica,

o fator de anisotropia do deslocamento qufmico 0, definido como:

o = Rzz - LTr R = Rzz - R
3

eo parametro de assimetria 11, definido como:

11 = Ryy - Rxx = Ryy- Rxx

Rzz _LTr R 0
3

[

RXX 0
R= 0 Ryy

o 0
o ] [ -(1 + 11)/2 0o = R + 0 0 -( 1 - 11)/2

Rzz 0 0 ] (Eq.28)

Vamos agora expressar as hamiltonianas intemas sob rota~ao em tomo de

urn eixo. Para fazer isto, nos expressamos as hamiltonianas intemas em termos dos

operadores tensoriais esfericos irredutfveis TIm e RIm das matrizes de rota~ao de

Wigner.



A forma da hamiltoniana agora e:

+1
HA = CA L L (_l)m Rt-mTfm

1 m=-I

onde Rtm e 'Ifm provem de R~/3 e T~/3 mensionadas anteriormente.

Para tensores simetricos de segunda ordem, existem Rtn' s nao nulos

somente para 1=0 e 1= 2, e no sistema de eixos principais (SEP), teremos

componentes diferentes de zero somente para m=O,±2. Portanto, no sistema de

eixos principais (SEP) as componentes do tensor esferico Rfm, serao agora

denotados por Plm'

As rela~6es entre os Plm nao nulos e os parametros R, 8, 11 sao:

Poo= lTr R = R
3

Os 'Ifm sao basicamente representados no sistema de eixos do laboratorio,

pois In e A~ A. estao diretamente ligados a este sistema. Nos podemos transformar

os tensores Rfm ' s para 0 sistema de laboratorio utilizando as matrizes de rota~ao de

Wigner, Eq. 33.



onde aA, (3A e 1sao os angulos de Euler pelos quais 0 referencial de laboratorio e
colocado em coincidencia com 0 SEP. A ilnica matriz de Wigner que e necessaria e
a correspondente a I = 2 (OZm'm)' uma vez que DO0,0 = 1.

m

m 2 0 -I -2

2
(I +cosP)' e2U• + Y}

I +cosp ,)i sin' P e'"
l-cosP (l-cosP)'

1"2l(Y-II)-2 - sinp eIC2Y+IIJ __ sinp eHZY-d

4 2 4

I +cosP [ I -cosP] ,)i sin 2P e" [I +cosP ] . l-cosP--2- sinlJ eH211 + '1'1 _cos.:p - -2 - eitll
• y) -2--cos'P e"'-" -Z-sinPeitY-2l1)

0 ,)i sin' P e21• - vi sin 2P e"
3cos'P-l ..jhin 2P e-j

• ,)i sin' P e- ".
2

-I
l-cosP [I+COSP ] - vi sin 2P e-" [ I -cosP] I+cosP·-_-Z- sinp e""-YI -Z--cos'P e"'-YI cos'P - -2 - e-""" -Z - sinp e-I(211+,J

-2
(I-cosP)' e2Ua-y)

l-cosP ..j i sin' P e- 21,
I +cosp (I +cosP)' e- 21~.+.,)--2-sinPe"'-'Yl ___ sinpe-ulI+ZY)

4 2 4

tabela 1: Matriz de rota9ao de Wigner rYm',m(a,(3;Y)

A redu9ao do produto diadico Taa = IaAt a base irredutivel Ttm, esrn

indicada na tabela 2, para as duas intera90es em solidos por nos consideradas.

Os termos Ttm calculados na tabela 2, foram obtidos com as seguintes

defini90es:

1+1 = - l T 10= Iz I 1 = - l I, fiL+, , - fi-



Intera~ao A IaA~ Too T20 T2± 1

Deslocamento
I~B~ Ib.Bo {1Ib.Bo

1 i

Quimico
DQ (2 I±l.BO

Em RMN, a intensidade do campo magnetico extemo Bo' excede, por

algumas ordens de grandeza, as magnitudes dos campos magneticos locais Bloc

produzidos pelas interac;oes dipolar e deslocamento qufmico:

Portanto, consideraremos somente a componente z dos campos magneticos

locais, restringindo-nos aos termos seculares (m=O) das hamiltonianas dipolar e de

deslocamento qufmico. As hamiltonianas seculares ou truncadas SaD invariantes

por rotac;oes em tomo de BO'

3.2 Hamiltoniana Dipolar

Reescrevendo a Eq. 29 para 0 caso da hamiltoniana dipolar (A.=D) e fazendo

as substituic;oes de alguns parametros, tais como:

cD.ik = -2yJ"tit 1i2, p~Oik= {f ruz, p~~~= 0 para m':;tO



RD,ik_ 02 (QD,ik)AIT r.-3
2m - Om ·v 2 ik onde QD,ik(a,~,y)

HD,ik= -(6 Yh~ 1i2 rif L (_l)m O~,_m(Qik)Tfnf'
m

Os termos ~,m sao proporcionais aos harmonicos esfericos Y2m:

Similarmente, por simetria, temos

(Eq.37)

Note que ~,m nao depende de y. Os angulos ~D,ik e aD,ik sao identicos aos

angulos polares eik e <j>ikdo vetor internuclear ~ no referencial de laboratorio.

Substituindo a Eq. 37 na Eq. 36, temos:

3.2.1 Espectros da Intera~ao Dipolar

A hamiltoniana dipolar secular, a partir da Eq. 39, fica:

, SERVI<;O HOE··BiBCioT"E"C'AEiN7~Ao - IFQSC
FI SleA



Considerando urn par de mlcleos atomicos (l e 2), podemos substituir as

expressoes de Y2,O(eik,<l>ik)e T~Oikna Eq. 40 e chegamos a Eq. 41:

As formas de linha de RMN devido a intera~ao dipolar podem ser previstas
considerando estes dois micleos fixos no espa~o e sujeitos ao campo magnetico

extemo BO' paralelo ao eixo z. A hamiltoniana Zeeman Hz deste sistema de spins e

da forma:

com 001=- YI Bo e 002=- 12 Bo . Na presen~a da intera~ao dipolo-dipolo HPec ,

a hamiltoniana total H do sistema fica:

onde HPec e uma perturba~ao dos nfveis Zeeman.

No caso onde os dois spins tern diferentes momentos magneticos (Y1*Y
2
),

os nfveis Zeeman, na ausencia da intera~ao dipolar, podem ser encontrados da
seguinte forma:

onde Imlm2) e ml, m2= +1/2. As bases escritas de forma simplificada sao:

1++),1+-), ~+), 1--)



A Fig. 9a representa os niveis de energia do sistema de spins na ausencia de

intera~ao dipolar, assumindo que 001 > CO2 • Desde que 001 *" CO2 , estes niveis sac
todos nao degenerados.

1+. + > ft 1+. +) T ftU"i(01, + 01,)

1+. - > ft 1+. - >2 (OIl - 01,) T -ftO

1-. + > ~
i

- -(OIl - co,) -rT -"02
I

1-.->1 " 1-. -~ T ftO-"itco, + co,)

• •

Fig. 9: Nfveis de energia de spins 1/2, colocados
num campo est<itico BOparalelo a dire~ao z[ 15l.

a) Sem intera~ao dipolar
b) Com intera~ao dipolar

Se aplicarmos urn campo de RF, B1cos 00 t, perpendicular a dire~ao z, nos

obteremos as linhas de ressonancia de RMN. As frequencias destas ressonancias
correspondem a regra de sele~ao &11::+1 e as transi~oes esrno assinaladas pelas

flechas na Fig. 9a. Vemos que existem duas distintas frequencias de Larmor, 001 e

CO2 , que correspondem as linhas de ressonancia dos spins lIe 12 ' Fig. lOa.



-.JlA .A1L
Fig. 10: a) Espectro de RMN na ausencia de H~

D
b) Espectro de RMN na presen9a de Hsec

Como todos os nfveis da Fig. 9a SaGnao degenerados, 0 efeito de ~ sobre

os nfveis Zeeman pode ser obtido em corre~ao de primeira ordem nestes niveis ,

calculando-se os elementos diagonais de H?ec:

chamando Q = fz 'Yl'Y2(3cos2()-1) e desde que H~« BO' enmo nos temos
4r3

As perturba~oes nos niveis Zeeman serno:

EL. = (+ + IHs~c 1++) = +fzQ

E.L = ( + - IHs~ 1+-) = -fzQ

E:+ = ( - + IH~ 1- +) = -fzQ

E!. = (-- IHs~ 1--) = +fzQ



A Fig. 9b indica os niveis de energia corrigidos em primeira ordem.

As flechas continuas representam as transi~oes que vao dar origem ao

"splitting" de energia centrado em 001, a as flechas pontilhadas representam as

transi~oes que vao dar origem ao "splitting" centrado em <02, Fig. lOb.

As frequencias destas transi~oes, correspondentes a &n- lIe

esquematizadas pelas flechas da Fig. 9b, serao em ordem crescente:

cujo espectro resultani num desdobramento de cada linha Zeeman em urn dubleto,

dado por:

00 = OOi ± ~3COs2 a-I)
2

.~
onde a constante R = tz"(1"(2 eo indice i=1,2. A separa~ao entre as linhas do dubleto

r3

sera 4Q que e igual a R(3cos2 a - 1), cuja varia~ao em a permite a obten~ao de R e

da distfulcia internuclear r.

Nos espectros de po, onde todas as dire~oes ados vetores internucleares sao

possiveis, encontramos muito mais pares de mlcleos com rik perpendiculares do

que paralelos ao campo externo BO' Para urn dado angulo polar a , todos os valores

do angulo azimutal <I> estabelecem 0 mesmo dubleto.

Quando 0 angulo a decresce de 90° para 0° a quantidade de pares de

mlcleos (i,k) com rikem urn dado angulo polar a decresce monotonicamente.

A intensidade da linha de RMN em fun~ao de a, I [oo(a)], e proporcional ao

angulo solido definido por a e <1>:



1[(0(9)] a f sin 9d9

o gnifico de 1[00(8)] em fun~ao de ~oo(8), da Eq. 47 , teremos 0 espectro de

po, Fig. 11. 0 espectro total e uma superposi~ao dos espectros individuais do~

estados mi=+ 1/2 e mi=-1/2.

m •••• -112,,,,
I,

'-0· :. :

Fig. 11: Espectrode p6 dipolar.Os valoresde e indicados
e referenteaoespectroindividualmi= +1/2.

Este espectro permite a obten~ao direta de R, e portanto da distfulcia

internuclear r.

3.3 Hamiltoniana de Deslocamento Quimico

Escrevendo a Eq.29, agora para a intera~ao de deslocamento quimico

A=DQ, temos:

+1
HDQ = 'V " "(_I)m RDQTDQ,n ~ ~ l.m 1m

1=0,2m=-l

'-'-""--"'-'--"--"---:-;:-:~;'fW' ,-A 0 - IF Q SC
r",,:i~O DE B:BUOTl".i\':' 'd'J" "y

~ F ~ s; c /\ .~~"_,_,....,_..., ....._-._------ --~- -n."'- ,..-~



Substituindo as componentes Plm do SEP:

DQ +1 ~
H = Yo L L (_l)m TlmL Um'.-mPlm'

1=0,2 m=-1 m'

2
= yoToopoo + Yo L (_l)m T2.mL rim',-mP2m'

m=-2 m'

A Eq. 49 pode ser desenvolvida em termos dos 1m's utilizando as tabelas 1 e
2 anteriores:

DQH = roo ala

1 m
o 0

2 1

(Eq.50)

Os termos T2±2 sao nulos, por isso nao ha termos 1=2,m=+2.

Devemos escrever os termos seculares m=O para escrevermos a
hamiltoniana de deslocamento qufmico secular. Para tanto, substitufmos a Eq. 38
na Eq. 50 e obtemos:

Nesta expressao, os argumentos dos harmonicos esf6ricos sao ~ e y, enmo



podemos substituir as expressoes dos Y2mna Eq. 51, obtendo

If~ = roolo{ cr + 8 [3cos
2

~ - 1 + 111sin2 ~cos 2y] }
2 2 (Eq.52)

sendo crzz a componente z do tensor deslocamento quimico no referencial de

laborat6rio.

'De acordo com a Eq.52, a dependencia orientacional da linha de
ressonancia de urn dado mlcleo atomico esm contida nOtermo:

1 [3cos2~ - 1 1 1\c.o= roo \cr + 8 2 + 2 l1sen2~cos 2y (Eq.54)

Em liquidos, devido ao movimento browniano nlpido e isotr6pico de cada
grupo molecular, a parte anisotr6pica da Eq. 54 se anula em media proporcionando
linhas espectrais defmidas pelo termo isotr6pico:

(Eq.55)

Em amostras policristalinas ou amorfas, saGpossiveis todas as orienta~oes

dos eixos principais do tensor cr em rela~ao a BO' Graficando a orienta~ao dos eixos

principais destes tensores sobre uma esfera, teremos uma distribui~ao constante



sobre a mesma. Poderiamos graficar sobre a esfera a dire~ao de BO' f3 e y, quando

visto no SEP de cada micleo.
Cada ponto da superficie da esfera corresponde a uma orienta~ao defmida

de BO com respeito aos SEP's e define uma particular linha espectral oo(f3,y,a,8,11).

A partir da Eq.54, podernos desenhar curvas com 00 constante sobre a
esfera. Urn exemplo destas curvas e dado pela Fig. 12, considerando 0 tensor a
axialmente simetrico.

Fig. 12: Proje9ao estereognifica de curvas com co constante(ou 13 constante)

quando a e axialmente simetrico(ll=O), e~ unidades de cooo. [ 19]

o espectro de RMN de uma amostra policristalina e uma superposi~ao de
todas as linhas de ressonancia de todos os micleos contidos nas particulas da
amostra. A forma do espectro sera govemada pela natureza da anisotropia, se
axialmente simetrica ou nao. Se nos representarmos as varias orienta~5es possiveis
como areas numa superficie esferica, entao a intensidade 1(00) do espectro quando

integrada sobre urn intervalo de 00
1

a 00
2

e proporcional a area entre as curvas



(0 = (01 e (0 = (02 na superficie da esfera, isto e, proporcional ao mimero de nucleos

cujas linhas de ressonancia pertencem a este intervalo:

(Eq.56)

onde N e a constante de normalizac;ao que pode ser escolhida de maneira que:

J: 1(00) dOl = 1

Para 0 tensor deslocamento quimico com simetria axial (11=0), as curvas

com (O~onstante na superficie da esfera sao realmente curvas para ~ constante.

Integrando a Eq. 56 com y de 0 a n/2 , e fazendo a seguinte mudanc;a de

variavel:

~ 3cos2 A-I(0= c.oo u -~I-'_-
2

Temos a intensidade no intervalo (01- (02 dada por:

fW2 1«(0) d «(0) = ,r::;)
001 y3c.ooO

d(O
'1,.... 1/2

(1 +~)
c.ooo



1(0») = 1 1
f3roof> ( 1 + 20) /12

roo<>

onde (-mo8/2 ~ roo~ r0(8) .

A Fig. 13, indica a curva 1(0») para 0 tensor a axialmente simetrico. Note

que e possivel obter diretamente 0 valor de 8; porem, nenhuma informa~ao sobre a

orienta~ao do sistema de eixos principais pode ser obtida.

Da Eq. 58, e possfvel verificar as posi~oes das componentes perpendicular

a.L' paralela all e isotropica aiso do tensor deslocamento quimico.

Avaliando a varia~ao de 0) em termos de ~ , para

~ = rr/2, teremos 0)/0)08 = - 1/2, correspondendo a axx= ayy= a.L

~ = 0 , teremos 0)/0)08 = 1, correspondendo a azz = all e

~ = 54°44' , teremos 0)/0)08 = 0, correspondendo a aiso= 1/3 Tr a



No caso onde a simetria nao e axial (11~) um formalismo amilogo permite

obter urn espectro como 0 da Fig. 14.

-I,';(I.~) -I/}(I·~)

I I
"" "'1

As descontinuidades de 1(00) em 001' 002e 003 permitem a obten~ao direta de

0,11e-a ou, analogamente, axx' ayy e azz•

Nos espectros reais, estas descontinuidades em 1(00) aparecem suavizadas
devido a largura natural das linhas de ressonancia para cada orienta~ao (J3;y).

Na Fig. 15, estao indicadas algumas das formas 1(00) para tres diferentes
simetrias do tensor a.

0.1. (]

" = ",

Fig. 15: Configura~Oesde alguns tipos de espectros de p6 devido
a anisotropia de cr em urn local com sirnetria:

a) cubica b) axial c) nao axial



CAPiTULO 4

TECN/CAS DE ALTA RESOLU~AO EM SOL/DOS

Neste capitulo discutiremos tecnicas de transforma~ao de espectros de baixa
resolu~ao de amostras amorfas ou policristalinas, em espectros de alta resolu~ao
onde estaremos interessados na observa~ao do valor isotropico da intera~ao de
deslocamento quimico.

4.1 Desacoplamento de Spins

Como ja vimos, anteriormente, uma das maneiras para eliminar a intera~ao
dipola,f..entre dois spins nucleares I(BC) e S(1H), e aplicar urn campo de radio

frequencia B1(t) em ressonancia sobre 0 spin S, com amplitude B1S ' afim de fazer

com que a componente z do campo magnetico produzido por S em I, Bdip' oscile

senoidalmente a frequencia angular 'YsBlS' tomando-o em media nulo < Bdip>=O

A hamiltoniana de spin para as duas especies nucleares que estao
interagindo entre si via intera~ao dipolar magnetica e simultaneamente com 0

campo de RF aplicado sobre 0 spin S, e da forma[ 3]:

H = - YI tz Bo Iz - 'Ystz Bo Sz + D IzSz + H~

onde estao incluidas as intera~oes Zeeman entre os dois spins I e S; 0 acoplamento
spin-spin entre os mlcleos esta representado por D, que e a intera~ao dipolar secular
entre ambos, sendo

D = YI'Ys tz2 (l - 3cos2 9)
r3



o quarto termo representa 0 campo de RF sobre 0 spin S para efetuar 0

desacoplamento, e e dado por

E conveniente, neste momento, ver 0 problema num referencial duplo de
maneira que os spins I estao no referencial de laborat6rio e os spins S estao no

referencial girante em tomo do eixo z com frequencia IDs •

Entao, se a hamiltoniana original H e a fun~ao de onda \f obedecem

"'

onde He dada pela Eq. 61. Entao, definimos uma fun~ao de onda transformada \f',

dada por

que substitufda na Eq. 64, nos dA

aa\f' I

- -=H\f
i at (Eq.66)

.
H = - YIliBoIz - YsliB~f.S + D IzSz

S "" [ ID]"" "" ""Bef = BlS i+ Bo - 1; k = BlS i+ bo k (Eq.68)



Para resolver esta hamiltoniana vamos assumir que aplicamos urn campo de

desacoplamento B1s intenso, de tal maneira que

'Ys1iB~f »:c

e trataremos 0 termo dipolar D IzSz como uma perturba~ao.
Entao e conveniente definir eixos (x' ,y' ,z') de tal maneira que z' esteja ao

longo de B~f e os eixos ye y' sejam coincidentes, Fig. 16.

Fig. 16: Campo efetivo agindo sobre os spins S
no sistema girante de coordenadas com
campo de RF para desacop1amento fora
da ressonancia (bo;t{).

Esta transforma~ao nos da



cos a= bo
~B2 + h~Is U(J

A hamil toniana nao perturbada sera dada enmo por

, s
Bo = - YIIiBoIz- 'YsliBefSz (Eq.72)

com autoestados I mI ms'> , que sac autofun~oes de Iz e Sz' e a perturba~ao pode

ser escrita como

Como 0 termo Sx' nao possui elementos diagonais na representa~ao do tipo

I mI ms'> , teremos os seguintes nfveis de energia:

Urn pulse de RF de rrJ2 em ressonancia com os spins I, podera introduzir

transi~oes permitidas pelas regras de transi~ao dadas por

de maneira que a mudan~a de energia dE sera,

dE(ms') = YIIiBo- D ms'cos a = YIIiBo- D ms' bo
~Bls + 1>6

~.~~C3D'E B'tSLIOTECA E INFORMA<;:AO - Irose]
FlSICA _-----_ ..._--_.•.__ ..•._.~.-_.----



Teremos entao urn espectro de RMN para os spins I, composto por duas

linhas de ressonancia definidas pelos dois valores de ms,-1l/2, cujo espa~amento

entre ambas sera fun~ao de qUaDlonge estiver IDSde 'YSBo.Na exata ressonancia

para os spins S, bo=O e a ressonancia dos spins I consistira de uma unica linha, tal

como se nao houvesse intera~ao dipolar.

Na Fig. 17, mostramos os dados obtidos, inicialmente, por Bloom e

Shoolery[ 19], demonstrando experimentalmente 0 colapso do "splitting" quando os

spins S aproximam-se da ressonancia.
,

- H2:O

-

-

I I

f- .11/:412

~
1- - -

rr -J

I I I

- .11/=110

f- -

A
rD

I I I

_ .1 1/=0

A \ -..
Fig. 17: Demonstra9ao por Bloom e Shoolery do efeito

sobre as linhas de ressonancia do 19F pela varia9ao
da frequencia de ressonancia do 31p sendo (B1P)

de 800 Hz. ~v e a quantidade (em Hz) que o31p
esta fora da ressonancia. Quando ~v aproxima-se
de zero, 0 "splitting" vai para zero.



Como e evidente da Fig. 17, 0 colapso dos "splittings" so e perfeito quando

os spins S esmo exatamente em ressonancia e a intensidade do campo de RF, B1S'

for suficiente tal que ysliBf »r. No entanto, nao sera possivel satisfazer a
condi~ao de ressonancia para todas as especies de spins Scorn deslocamentos
quimicos distintos presentes na amostra, principalmente devido ao fato de que a

dura~ao do pulso de RF para desacoplamento e dada pelo tempo de aquisi~ao do
spin I, ja que ambos sao simulmneos.

Como os tempos de aquisi~ao para espectroscopia de alta resolu~ao sao da
ordem de ls( 13C), as bandas espectrais de excita~ao para 0 desacoplamento serno
da ordem de 1Hz, enquanto que a distribui~ao de deslocamentos quimicos (para
IH) sera da ordem de 1KHz (para urn campo de 2T).

Portanto, devemos aplicar campos de RF, B1S ' intensos de tal modo que

possamos satisfazer a condi~ao ysliBf » I:ainda que fora da condi~ao ressonancia
ou utilizar tecnicas especiais de modula~ao de RF de maneira que possamos alargar
a banda espectral da radio frequencia para 0 desacoplamento, cobrindo toda a gama
de deslocamentos quimicos do spin S e evitando de trabalhar com potencias de RF
muito altas.

4.2 Rota~ao da Amostra em Torno do Angulo Magico (MASS)

4.2.1 Redu~ao das Hamiltonianas Internas a seus Termos Isotr6picos

Em amostras solidas nao ha movimentos moleculares isotropicos como em
Hquidos. Nao haveria possibilidade de se medir diretarnente os termos isotropicos
de cada tensor existente na rede rigida, sem a utiliza~ao da tecnica de rota~ao da
amostra em tomo do angulo magico (MASS).

A ideia basica e introduzir urn movimento artificial na amostra, via rota~ao

mecanica, em tomo de urn eixo. Quando a orienta~ao deste eixo de rota~ao faz urn

angulo de 54°44' com a dire~ao do campo magnetico extemo BO' introduz-se urna



dependencia temporal na hamiltoniana de spin nuclear que pode promediar a zero

todos os termos anisotr6picos da mesma.

Afim de explicarmos a tecnica de MASS[ 20], utilizaremos novamente a

Eq. 29 , agora ja desprezando os termos antissimetricos:

onde eliminamos 0 fndice A para simplificar a notac;ao.

Expressaremos 0 tensor R em urn sistema de coordenadas fixo na amostra

(rotor), Fig. 18, onde seus componentes serno denotados por vIm'

Na Fig. 18, temos indicados tres sistemas de referencia: 0 referencial (1,2,3)

representando 0 sistema de laborat6rio, 0 (x,y,z) representando 0 sistema fixo ao

rotor e 0 referencial (E,~,~) representando urn sistema temporario entre a passagem

do sistema (1,2,3) para 0 (x,y,z). A passagem do sistema (1,2,3) e (x,y,z) foi feita

na seguirite ordem:

1. Rotac;ao em tomo do eixo 3 de urn angulo \}1;

2. Rotac;ao em tomo do eixo ~ de urn angulo X ;

3. Rotac;ao em tomo do eixo z de urn angulo <1>.

Introduzimos a seguinte rotac;ao de Wigner sobre 0 sistema 1,2,3:

Rim = L D~'.m (\}1 ,X,<j>)Ulm
m'



x,y,z -> sistema rotor
1,2,3 -> sistema laborat6rio
e,~,~ -> sistema temponirio

Fig. 18: Passagem do sistema de laborat6rio (1,2,3) para 0 sistema
fixo ao rotor (x,y,z)[ ll.

Devido a invariancia da hamiltoniana secular, H, sob rota~oes em tomo de

BO ' urn dos angulos de Euler, 'P , pode ser escolhido igual a zero. 0 angulo X

denota 0 angulo entre 0 eixo do rotor e BO ' que podeni ser escolhido como sendo

o angulo magico, e <I>a fase em que se encontra 0 rotor em urn dado instante t

durante a rota~ao da amostra com frequencia cor ' CO rt. Desta forma teremos:

H = C Too \>00+ C T20 L D~o(O,X,COrt)\>2m =
m

= CToovoo+ CT20 [~ (3cos
2x - 1)V20+

_{3 2 (i2COy! -i2COrt) ]
+ ~ "8 sen X v 2~ - v 2, -~ •

- 49 -

(Eq.79)



Agora 0 tensor v pode ser diagonalizado por uma rota~ao fl' = (a,~,y) em

seu sistema de eixos principais, no qual seus componentes sao denotados por PIn: e

podem ser escritos na forma:

Ulm = I D~'m(a,~,Y)Plm
m'

Os angulos a, ~ e y sao os angulos de Euler que conectam 0 sistema de
eixos principais com 0 sistema de referencia fixo ao rotor. No SEP, os Unicos

componentes que nao se anulam sao Poo, P20 e P22 = P2,-2 , os quais estao

definidos nas equa~oes: Eq. 30, Eq. 31 e Eq. 32. Substituindo a Eq. 80 na Eq. 79,
fmalmente obtemos

(Eq. 81)

(Eq.82)

C1 = ~ sen2x sen~ [cos~ (11cos2y- 3) cosa - 11sen2ysenaJ '

SI = ~ sen2x sen~ [cos~ (3 - llcos2y) sena - 11sen2ycosaJ '



52 = ~ sen2x { {~ sen213+ i cos2y(1 + cos213)Jsen2a - Tl cosl3 Sen2YCOS2a}.

(Eq.83)

A partir da Eq. 81, pode-se observar que, quando a amostra gira em alta

frequencia, COr' em tomo do angulo magico, X= 54°44' ,obtem-se

H = CpToo= 0

= YncrBo1z (Intera9ao Deslocamento Quimico)

onde cr e urn escalar.

Desta forma, tornamos possivel a obten9ao de espectros de RMN ern
solidos contendo somente os termos escalares de cada intera9ao, ou seja, tornamos
possivel a obten9ao de espectros de alta resolu9ao em solidos.

Vamos agora discutir qual e 0 valor de co r necessario para que os termos

anisotropicos de H se anulem em media.



Para analisarmos 0 efeito da frequencia de rota~ao da amostra em tomo do
angulo magico tomemos 0 caso mais comum em espectroscopia de alta resolu~ao
em solidos. Imaginemos urna amostra policristalina onde cada micleo
quimicamente distinto, n, apresente urn espectro com padrao de po para 0

deslocamento quimico, com largura -00 eP e dividido em k frequencias diferentes, e

que a intera~ao dipolar heteronuclear dominante tenha sido eliminada por

desacoplamento[ 1],

Fig. 19: Representa9ao dos.n. grupos de spins distintos com seus
respectivos espectros de po divididos em.k linhas distintas.

A partir da Eq. 81, ja na condi~ao de MAS, podemos escrever que as
frequencias de ressonancia, produzidas pela amostra acima descrita, sao expressas
na seguinte forma

(Eq.85)

onde on eOn sao os parametros do tensor deslocamento quimico do n-esimo

micleo.



Cada pacote de nueleos nk tern sua magnetiza~ao, imediatamente ap6s urn
pulso de RF de 90°, alinhada ao longo do eixo x do sistema girante de coordenadas.
Ap6s urn intervalo de tempo t cada urn destes pacotes nk adquirem uma fase

Os componentes x e y da magnetiza~ao transversal sao proporcionais a

cos<j>kn(t) e sen<j>kn(t) respectivamente, e surgem como os componentes real e

imagimirio do Fill

onde p n representa a popula~ao da n-esima especie de nueleo na amostra.

Substituindo a Eq. 86 na Eq. 87 obtemos 0 Fill na forma

Devido ao fato de que todos os ~kn(t) serem puramente oscilat6rios, a

integral da Eq. 88 se anula para

(21t) . .t = p oor ' p mtelro.

Logo, a soma em k representa urn conjunto de ecos espa~ados de 21t , todos
oor

tendo 0 mesmo perfil. Deste modo, podemos descrever este "trem" de ecos na



Este "trem" de ecos pode ser reescrito na forma de urn "pente de o's"

convolufdo com geJ-t) :

onde 0 sfmbolo ® representa a opera~ao de convolu~ao.

o fator precedente a soma em k representa a precessao dos componentes da

magnetiza~ao somente em termos dos componentes isotr6picos, an , ou seja, ele

representa 0 FID que seria produzido por urna amostra lfquida com baixa

viscosidade e movimentos moleculares isotr6picos. Denotaremos este termo par

Podemos agora reescrever 0 sinal FID, produzido por esta amostra,

reformulando a Eq. 88 :

(Eg.92)

onde teremos urn trem de ecos rotacionais separados por urn intervalo de tempo

igual ao perfodo de rota~ao da amostra, Tr = 27t , modulados por gIJt), Fig. 20.
(Or



--~
I

Fig. 20:Seriede ecos rotacionaisespa9ados pelo periodode rota9ao
da amostra,cujasintensidadesdecaemde acordocom glr~t).

o espectro produzido por esta amostra, g(co), sob rota~ao em angulo

magico, sera a transformada de fourier do Fill, g(t) ,Eq.92:

+00

g(co) = cor LgIJCO) ® geJco). LO ({O- (Or)
n -00

o termo entre colchetes da Eq. 93 representa a transformada de fourier do

eco rotacional amostrado em inteIValos de cor. Em geral geJco) nao e conhecido.

No caso limite em que cor tende a zero, geJco) tende ao espectro produzido pela

amostra estatica, padrao de po. Para cor~ , a forma de geJco) toma-se distorcida e

depende do valor de cor. 0 espectro resultante sera entao a convolu~ao do espectro

de alta resolu~ao, gII~co), com a amostragem de geJco). Ou seja, para cada ponto

amostrado de gen(co), teremos uma replica de gIJCO). Este conjunto de replicas de

glJco) e denominado "bandas laterais" e esta apresentado na Fig. 21.



Fig. 21: Conjunto de bandas laterais para cada spin n
espa9ados pela frequencia de rota9ao da amostra, cof"

A Fig. 22, mostra resultados experimentais ilustrando nossa interpreta~ao
evidenciando 0 fato de que as bandas laterais de cada mlcleo particular n ficam

moduladas por geJ.oo).



I , I , I , I , I ,
1& , 0 -, -1&

Fr •••. C IIHI'

Fig. 22:Espectro desacoplado do 31p (barium diethyl-phosphate)
com MAS tendo as frequencias de rota~ao indicadas.
Note que as intensidades das bandas laterais refletem
o espectro anisotr6pico[ 21].

Como para cada n 0 espectro geJro) esti associado com 0 espectro da

amostra estitica, podemos assegurar que, quando ror > roriJ, eliminaremos as

bandas laterais. Isto porque as bandas laterais devedio ocorrer distanciadas do

termo isotr6pico do n-esimo espectro de urn fator da ordem de roriJ , onde

seguramente geJro)=O.

Existem casos, porem, onde as larguras dos espectros estAticos sao tao
grandes (alto campo magnetico, intera90es anisotr6picas muito intensas) que se



toma praticamente impossivel girar a amostra em frequencias tao altas para
eliminar as bandas laterais. Nestas situa~oes existem algumas formas simples para
se obter 0 espectro isotr6pico em meio as bandas laterais. Uma delas e realizar dois

experimentos de RMN com diferentes 0) r e observar as linhas que nao tiveram

suas posi~oes alteradas. Estas linhas representam exatamente os termos isotr6picos,

que nao sao afetados pelo valor de 0) r . Mas, este metodo e util somente quando

poucos nucleos quimicamente distintos estao presentes na amostra. Uma outra

maneira simples e diminuir a intensidade de Bo ' ja que 0 deslocamento quimico e

proporcional a ele, de forma que se consiga satisfazer a condi~ao . Este metodo e

atrativo porem, diminuindo Bo perde-se sensibilidade e tambem resolu~ao no

espectro, ja que ambas caracteristicas estao diretamente associadas a ele. Deste
modo, quando se deseja trabalhar com situa~oes onde a rota~ao da amostra nao e
sufici~nte para eliminar as bandas laterais, devemos optar pela utiliza~ao de
tecnicas mais arrojadas para superar este problema. Em geral estas tecnicas mais
arrojadas envolvem a aplica~ao de sequencias de multiplos pulsos 1t, produzindo
varios sinais Fill que, quando combinados de forma adequada, eliminam as bandas
laterais por interferencia destrutiva.



CAPiTULO 5
ESPECTROMETRO DE RMN

Neste capitulo, faremos uma descri~ao do espectrometro de alta resolu~ao

desenvolvido em nosso laboratorio[ 1]. 0 equipamento permite realizar
experimentos de dupla ressonancia e rota~ao da amostra em tOffiOdo angulo
magico[ 22, 23].

o sistema pode ser utilizado para experimentos de alta resolu~ao em solidos
e Hquidos, bem como para medidas de tempos de relaxa~ao transversal e
longitudinal.

o sistema tambem permite a varia~ao de temperatura de -120 °C a + 160
°C. A Fig. 23, mostra 0 diagrama de blocos do espectrometro .

transmissor ( 1H) I +.amplific~do.res
de potencla,e

transmissor (13C) •magneto.?' .

, l'fi d LFpre-amp 1;ICa ores
desmal ~

•
Doty

RMN

dupla

•
I)

sintetizador (1H)

I sintetizador ( 13C)
.,
•

gerador de
eventos

Macintosh IIci:
controlador do
espectrometro
e processador

de sinais

digitalizador
e

averager

receptor
heterodino

quadratura
Fig. 23: Diagrama de blocos do espectrometro[ 1]



A intensidade do campo magnetico produzido pelo ima supercondutor e de
2T, determinando para os nucleos de BC e IH as frequencias de .....21MHz e .....85

MHz respectivamente.
Os pulsos de RF sao gerados pelos transmissores, controlados pelo gerado.r

de eventos, em seguida amplificados por amplificadores de potencia, e enmo,
enviados ao cabe~ote de RMN de dupla ressonancia e MASS.

o sinal FID emitido pelo sistema de spins da amostra em analise, sera
amplificado e enviado ao receptor heterodino, 0 qual fomece ao digitalizador as
componentes em fase e quadratura do sinal FID. Estes sinais digitalizados sao
enviados ao computador para processamento.

Fa~amos agora breves comentarios sobre os principais componentes
apresentados no diagrama de blocos do espectrometro.

o magneto supercondutor e da Oxford Instruments que possui as seguintes
especifica~oes[ 24]:

- Campo magnetico de 2.0 T
- Homogeneidade de campo de 0.25 ppm numa esfera de 20mm de

diametro

- Ha 7 bobinas de homogeiniza~ao de campo supercondutoras para as
seguintes ordens de corre~ao: ZO,Zl, Z2, Z3, Z4, X, Y, ZX, ZY, XY,

X2_y2, Z2X, Z2y, ZXY, Z(Z2_y2)

- Estabilidade de campo de 0.1 ppm/hora
- Diametro util de 310mm
- Comprimento util de 947mm



5.2 Gera~ao de RF e Amplificadores de Potencia

Os sintetizadores de RF SaGda Wavetek-5120 para 13C e PTS-300 para IH;

fomecem sinal para 0 transmissor e referencia para a detec~ao.

Os pulsos de RF SaGpulsos retangulares de curta dura~ao (J..l.s).

Os transmissores tambem fomecem sinais continuos em fase e quadratura

(0°,90°) utilizados como referencia no receptor de sinais.

Urn dos amplificadores de alta potencia e da ENI -3100L (banda larga)

com ganho de 50dB, utilizado para 0 canal de l3C. 0 outro amplificador de

potencia e da Henry Radio, sintonizado em 85 MHz com ganho de 55dB, utilizade>

para 0 canal de 1H.

o gerador de eventos e da Tecmag e faz parte de urn sistema malS

complexo, denominado Libra . Este , por sua vez, e controlado por urn software

chamado MACNMR que e executado por urn computador Macintosh IT ci.

o gerador de eventos gera os diferentes intervalos de tempos necessarios na

programa~ao de pulsos de urn experimento de RMN. Praticamente, todos os

constituintes do espectrometro, SaGcontrolados pelo gerador de eventos.

5.4 Digitalizador de Sinais e Averager

o digitalizador e averager de sinais e da Tecmag. Os sinais FID em fase e

quadratura SaG sempre amostrados, simultaneamente, com urn tempo de

digitaliza~ao minimo de 1J..l.se resolu~ao de 12 bits. Ele e diretamente controlado

pelo gerador de eventos, que faz parte do sistema Libra.



5.5 Transmissor e Receptor de RF

o espectrornetro esta equipado com dois tipos de transrnissores.

Urn construfdo em nosso laborat6rio, utilizado para 0 canal de 1H e outro da

Tecrnag (NMRkit), utilizado para 0 canal de 13C.

o diagrama de blocos do transrnissor esta apresentado na Fig. 24 :

sintetizador (lH) sintetizador (13C)

PS/Cl
00 90°

f RF SWITCH I

atenuador
variavel

safda pulsos RF
controlado oelo
gera<1orde eventos

Fig. 24: Transmissor de RF[ 1]

o transrnissor fomece pulsos de RF nas duas frequencias de ressonancia.

Eles SaD produzidos pelo chaveamento da RF por meio dos "RF Switches",

os quais SaD controlados pelo gerador de eventos. As intensidades dos pulsos de RF



nos dois canais saDcontrolados por atenuadores rotativos de 0 - 80dB.

5.6 Sonda de Dupla Ressonancia

A sonda de espectroscopia de alta resolu~ao em s6lidos por RMN possui
duas partes distintas: radio-frequencia (RF) e rota~ao da amostra em tomo do
angulo magico (MASS).

o circuito de RF para urn experimento de dupla ressonancia e a associa~ao

de dois circuitos convencionais de RF[ 25].

A excita~ao de micleos atomicos de uma amostra se faz, colocando-a dentro
de uma bobina solenoidal, aplicando na bobina uma corrente altemada com
frequencia de Larmor. A intensidade da corrente deve ter intensidade suficiente
para que 0 campo magnetico oscilante produzido, possa retirar a magnetiza~ao
nuclear de seu estado de equilibrio ao longo do campo externo.

A impedancia padrao para os equipamentos de RF e de 50n e a amostra que
se quer excitar (carga) esta dentro de urn solen6ide, ou seja uma indutfulcia.

E necessario se fazer 0 casamento de impedancias entre 0 circuito
ressonante como urn todo , que inclui bobina e amostra, e 0 amplificador de
potencia de RF (-100 W), afim de evitar reflexao de RF sobre 0 mesmo.

Na Fig. 25, esta representado 0 circuito de RF basico, de onde podemos ver
L como 0 indutor, Cp como 0 capacitor colocado em paralelo e Cs 0 capacitor
colocado em serie com a bobina. Como a bobina de detec~ao de sinal e a mesma da
excita~ao, por reciprocidade, quanto mais alto e 0 valor de campo magnetico
gerado dentro da bobina, mais sensivel ela sera para detectar pequenas varia~5es de
fluxo magnetico, ou seja , 0 sinal de RMN.



o capacitor Cp esta disposto paralelamente a bobina , afim de estabelecer

uma condi~ao de impedancia nula para 0 arranjo Cp e L , 0 que corresponde

estarem em perfeita ressonancia. Por esta fun~ao, Cp e chamado de capacitor de

sintonia.

Ja 0 capacitor Cs esta disposto em serie com a bobina, aflll1 de estabelecer

uma impedancia de son perante 0 amplificador de potencia de RF, 0 qual fomece

potencia de RF ao circuito ressonante, possibilitando a realiza~ao de qualquer

experimento de RMN. 0 capacitor Cs e chamado de capacitor de casamento de

impedancias.

Cs
<:> I I

__ T_Cp
_

.-L

Fig. 25: Circuito de RF basico[ 1].

Os capacitores Cs e Cp podem ser calculados utilizando as seguintes

expressoes:

-l.
Cs ,= [(QroL - Ro) Ror02] 2 (Eq.94)

Cp = QRoroCs - 1
QRoro3CsL (Eq.95)

onde Ro=50n e a impedancia de entrada, Lea indutancia, Q e 0 fator de qualidade

da bobina e ro e a frequencia de ressonancia do circuito que por sua vez deve ser

igual a frequencia dos nucleos em observa~ao.



A realiza~ao de urn experimento de dupla ressonancia exige a utiliza~ao de
urn circuito que possa excitar a amostra em duas frequencias diferentes
simultaneamente. Este tipo de circuito deve ser construido de tal forma a nao
produzir a passagem de RF de urn circuito para outro, para evitar enviar potencia
de RF na entrada do receptor de RMN ou amplificador de potencia e permitir a
sintonia das duas frequencias independentemente.

o desacoplamento dos dois circuitos ressonantes pode ser feito utilizando
uma topologia de padimetros distribuidos que utiliza cabos coaxiais JJ4. Utilizando
a propriedade das linhas quarto de onda :

onde Zoe a impedancia caracteristica da linha de 50n, ZE e a impedancia de

entrada da linha e Zs e a impedancia de saida da linha. Desta maneira e possivel
consttuir urn circuito de dupla ressonancia com apenas uma bobina, Fig. 26.

CsL
L

CSH
A

0 II
~

• 0I
LF HF

CpL~i- CpH

I

---

A/4 A/4
aberto curto circuitado

ao terra

Fig. 26: Circuito de RF com apenas uma bobina.

Os cabos de quarto de onda sao sintonizados para a alta frequencia HF 0

que toma a montagem mais compacta. No ramo de HF, 0 cabo de quarto de onda
curto circuitado ao terra, se comporta como uma linha de alta impedancia em B e 0



aberto como urn curto circuito ao terra. No ramo de LF, a linha se comporta como

tendo aha impedancia no ponto A e como uma baixa impedancia no ponto B,

sempre de forma que para cada canal a configura~ao resultante seja semelhante a
da Fig. 25.

Utilizamos em nosso laborat6rio urna sonda de dupla ressonancia da

empresa Doty Scientific, Inc. que possui urn circuito de RF de dupla ressonancia

com uma topologia combinada de circuito de parametros discretos e circuito de

parametros distribuidos (cabo coaxial A/4 para 0 canal de 1H) capaz de excitar

qualquer tipo de nucleo atomico.O esquema deste circuito e analogo ao da Fig. 26,

porem 0 ramo de LF e constituido de elementos discretos, tal como capacitores e

indutores. [ 26]

,A sintonia da sonda de dupla ressonancia se faz com a mesma instalada

dentro do magneto e com a amostra em rota~ao. 0 procedimento de sintonia tanto

para 0 canal de aha frequencia (1H) quanto para 0 canal de baixa frequencia (BC),

pode ser feito utilizando-se urn divisor de potencia da Minicircuits(PSC 2-1).

Este divisor de potencia, Fig. 27, e utilizado porque sua porta A e isolada da

porta B quando se introduz uma impedancia de son em sua porta S.



·A sintonia e feita aplicando-se RF, na frequencia de desacoplamento, no
canal de 1H pela porta A do divisor de potencia e verlfica-se pela porta B 0 sinal

desta RF refletida pela sonda atraves do oscilosc6pio.
Quando 0 circuito de RF estiver sintonizado na frequencia desejada e sua

impedancia for son, a reflexa9ao de RF sera minima. Assim que os dois canais
estiverem sintonizados nas suas respectivas frequencias, as configura90es
eletronicas para cada canal estarao desacopladas, e enta~ a sonda estani pronta para
receber potencia de RF.

A sonda de RMN esta conectada aos transmisores de RF para 13C e 1H e ao
receptor conforme esquematizado na Fig. 28. 0 ramo de excita9ao em alta
frequel1cia(1H) consiste de urn transmissor, urn filtro passa alta (PHP 50
minicircuits), urn amplificador de alta potencia, n pares de diodos cruzados em
serle, urn filtro de alta potencia (passa alta 85MHz), urn cabo de quarto de onda
para baixa frequencia (13C) aberto, todos conectados em serle a entrada do canal de
IH da sonda.
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o rarno de excita9ao em baixa frequencia (13C) consiste de urn transrnissor,

urn filtro passa baixa (PLP 30 rninicircuits), urn amplificador de alta potencia e urn

par de diodos cruzados, todos conectados em serle a entrada do canal de BC da

sonda, atraves da linha indicada pelo mlrnero 1 no diagrama de blocos.

Para desacoplar 0 rarno de excita9ao do ramo de detec9ao em baixa

frequencia, utilizarnos urn cabo quarto de onda para 13C terminado com urn par de

diodos cruzados ao terra, como indicado pela linha mlrnero 2 no diagrama de

blocos.

o ramo de receP9ao em baixa frequencia envolve a cornbina9ao em serle de

urn filtro passa baixa (fe= 45MHz j50dB), urn pre-amplificador banda larga e baixa

figura de rufdo, urn filtro notch para IH(50dB), urn amplificador sintonizado, urn



outro filtro passa baixa para 13e, notch para 1H(50dB), e finalmente 0 receptor.

5.6.4 Sistema de Rota~ao da Amostra

Os rotores de aha velocidade utilizados em espectroscopia de aha resolu~ao

em s6lidos por RMN sao sustentados por mancais aerostaticos e impulsionados a

nitrogenio comprimido. 0 esquema de propulsao do rotor esta representado na

Fig. 29. As turbinas (paletas) sao impulsionadas pela obstru~ao do jato de

nitrogenio com aha velocidade produzidos por bocais injetores de nitrogenio

comprimido a aha pressao.

jato de ar
.../ ar
~ comprimido+ -

bocal,
turbinas (paletas)

A sustenta~ao do rotor se faz por urn colchao de nitrogenio em tomo dele,

atuando tambem como lubrificante entre 0 rotor e a parede que contem os bocais 0

"stator". Alem disso, os jatos de nitrogenio servem para suportar a intensa carga

radial que 0 rotor apresenta devido ao empacotarnento assimetrico da amostra em

seu interior. Utilizamos nitrogenio comprimido para evitar a presen~a de agua neste

sistema.
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5.7 Calibra~o do Espectrometro

Para realizar de forma adequada urn experimento de espectroscopia de alta
resolu~ao, devemos calibrar, previamente, 0 equipamento.

Por calibra~ao, entende-se 0 ajuste da frequencia de desacoplamento (1H) e
o ajuste do angulo magico, 54°44', entre a dire~ao do eixo de rota~ao da amostra e

a dire~ao do campo magnetico extemo BO•

5.7.1 Ajuste do Desacoplamento

Utilizamos uma amostra salida, chamada adamantano, que possui urn
espectro simples e apropriado para 0 ajuste da potencia e frequencia de
desacoplamento.

"0 adamantano e interessante, pois apresenta baixa anisotropia de
deslocamento quimico para 0 carbono e 0 alargamento de linha e praticamente

devido a intera~ao dipolar heteronuclear C-H.

A Fig. 30, mostra a molecula de adamantano que possui 6 grupos CH2 e 4

grupos CH, de maneira que se conseguirmos destruir a anisotropia de deslocamento
quimico e a intera~ao dipolar podemos observar urn espectro de RMN constituido



de 2 linhas definidas pelos deslocamentos quimicos isotr6picos de cada urn dos
grupos quimicos com rela~ao de intensidades 6:4.

Para realizarmos 0 ajuste de desacoplamento, utilizamos uma intensidade de

campo magnetico B1(1H) aplicado no sistema de spins de hidrogenio muito

supenor a intensidade do campo magnetico produzido pela intera~ao dipolar,
Eq.81.

o procedimento para 0 ajuste da frequencia de desacoplamento se faz da
seguinte maneira: observa-se 0 espectro de BC do adamantano a alta potencia de
desacoplamento e, em seguida, atenua-se a potencia de RF.

Desloca-se a frequencia do sintetizador para alcan~ar a ressonancia do
hidrogenio, afim de sintoniza-Io, onde 0 estreitamento de linha devido ao
desacoplamento seja maximo.

5.7.2, Ajuste do Angulo Magico

o ajuste do angulo magico para fazer espectroscopia de aIta resolu~ao em
solidos, pode ser feito utilizando uma amostra de KBr.

Este metodo de ajuste do angulo magico foi proposto por Frye e Maciel[ 27]
e e baseado na observa~ao de bandas laterais que surgem quando observamos 0

espectro de RMN do mlcleo quadrupolar 79Br.

o procedimento que nos utilizamos, foi visualizar diretamente 0 sinal FID

do 79Br e observar os ecos rotacionais. Estes ecos rotacionais se intensificam

bruscamente quando nos aproximamos da condi~ao de angulo magico.

Como 0 sinal do 79Br e intenso e seu tempo de relaxa~ao longitudinal 6
muito curto, podemos observar diretamente num osciloscopio 0 ajuste do angulo

magico sem ser necessario fazer 0 espectro. Observamos 0 sinal do 79Brsem alterar
a sintonia da sonda, pois a frequencia de ressonancia deste micleo e muito proxima

do BC. A precisao do ajuste do angulo magico resulta em + O.20[ 28].



CAPiTULO 6

pOLiMEROSCONDUTORESELETRONICOS

Os polimeros com liga~oes de elt~trons-1tconjugadas, formam urna classe de
poHmeros que podem ser facilmente oxidados ou reduzidos, em muitos casos,

reversivelmente; SaDos chamados polfmeros condutores eletronicos[ 29].

Agentes de transferencia de carga (dopantes) SaD responsaveis pela
oxida~ao ou redu~ao do polimero, transformando 0 polfmero isolante nurn

poHmero condutor, cuja condutividade pode chegar a nivel metaIico[ 30].

PoHmeros condutores representarn urna area de pesquisa com diversos
problemas cientificos fundamentais e urn grande potencial para aplica~oes

comerciais. Em 1979, descobriu-se que 0 po1fmero PolyParaPhenylene (PPP)[ 31]

poderia ser dopado obtendo-se alta condutividade, pois ate entao, so se conhecia 0

PolyAcetilene (PA)[ 32] como poHmerocondutor eletronico.

Alem do PPP e do PA, os principais polfmeros ja identificados como

condutores eletronicos SaD0 PolyParaPhenylene Sulfide (PPS)[ 33], 0 PolyPyrrole

(PPY)[ 34] e 0 PolythioPhene (PTh)[ 35] entre outros.

Na Fig. 31, esmo as faixas de condutividade na dopagem de alguns destes
polimeros, dentre os quais 0 PPP, que possui condutividade que vai de 10-15 a

10+3S/cm quando dopado com 0 agente oxidante AsFs.
Os trabalhos teoricos sobre polfmeros dopados tern se concentrado nos

defeitos de carga formados na cadeia polimerica[ 36]. Estes defeitos induzem

mudan~as dramaticas na geometria das liga~oes e na estrutura eletronica do
material.
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com materiais convencionais.

Os polimeros contendo aneis aromaticos constituem uma classe extensa de
polimeros condutores. Nestes polimeros, os aneis aromaticos esmo repetidos em

unidades de phenol [PolyParaPhenylene Oxide (PPO)][ 37], thiofenol
[PolyParaPhenilene Sulfide (PPS)] ou simplesmente como phenyl
[PolyParaPhenylene ( PPP)], Fig. 32.



Os poHrneros conjugados, ap6s sofrerern a a~ao de algurn agente de
transferencia eletronica (dopante), geram alta condutividade, iniciairnente, pelo
aurnento da concentra~ao de portadores de carga.

A condutividadea e proporcional ao produto da concentra~ao de portadores
livres n e a rnobilidade Jl dos rnesrnos.

onde e e a unidade de carga eletrica (1.6 x 10 -19C).
o aurnento da concentra~ao de portadores de carga, ap6s 0 processo de

dopagem se deve a oxida~ao ou redu~ao do poHrnero, com eletrons aceitadores ou
doadores respectivarnente. No caso em que 0 poHrnero e oxidado pela rerno~ao de
urn eletron aceitador, haveni a forma~ao de urn cation radical, ou buraco, na cadeia
polirnerica.

Se este buraco puder veneer a energia de liga~ao coulornbiana relativa ao
anion aceitador, seja via energia termica ou via aita concentra~ao do dopante, ele se
move atraves da cadeia e contribui para a condutividade; sendo assirn, 0 poHrnero
condutor e na verdade urn cornplexo condutor por transferencia de carga.

A dopagern quirnica tern sido estabelecida com rnoieculas dopantes
escolhidas da Iiteratura existente relativa a oxida~ao ou redu~ao de substratos



orgfmicos.
No grupo de dopantes oxidantes foram escolhidos, inicialmente, agentes

fortes, tal como AsFs e agentes fracos, tal como I2[ 30]. Atualmente, utilizam-se

varios agentes oxidantes como, por exemplo, SbFs[ 38], AICI3[ 39], FeCI3[ 40],

MoCls[ 41] entre outros. As especies de anions aceitadores (ion compensador que

estabiliza eletricamente a cadeia) derivam destes dopantes.

Quando 0 agente AsFs e usado como dopante, a analise elementar do

complexo dopado revela uma estequiometria de 6:1 para F:As, e juntamente com a

analise por InfraVermelho(IV), evidencia-se a presenc;ado anion AsF6- como 0 ion

compensador complexado com a cadeia polimerica[ 42].

Por espectroscopia Mossbauer os ions SbF6-, SbFs' e SbF3 tern sido

identificados em PA dopado com SbFs[ 43].

No PPP dopado com FeC13, Pr6n et al[ 44], identificaram apenas 0 ion

FeCl4- presente no poHmero.

6.2 Defeitos Carregados em Polimeros Conjugados

A caracterizac;ao e compreensao do transporte eletr6nico em poHmeros
condutores tern recebido consideravel atenc;aonos ultimos anos.

Os trabalhos te6ricos sobre poHmeros condutores tern sido realizados
considerando sitios radicais e i6nicos, relativos a defeitos neutros e carregados,
respectivamente. A maior parte destes estudos trata-se do trans-PolyAcetilene.



As duas representa~oes (a) e (b) sao energeticamente equivalentes para
o trans-PolyAcetilene:

c c/~/~
c
(a)

c c//~//~
C
(b)

Estas duas estruturas sao degeneradas em energia, ou seja, 0 defeito que
aparece entre as duas estruturas, pode se mover com a mesma probabilidade de
qualquer urn dos lados da cadeia.

No caso do PA, urn defeito do tipo radical cation ou anion nas liga~oes
divide 0 polfmero em duas sec~oes (a) e (b).

c c c c c/~/~/~//~~~c c c C
(a) (b)

Desde que 0 defeito provenha de uma liga~ao entre duas sec~oes de igu~l
energia, ele pode mover-se para ambos os lados da cadeia sem alterar a energia da
estrutura. Este movimento do defeito pode ser descrito como uma onda solitaria,
daf 0 nome "soliton". 0 defeito radical e dito soliton neutro, e os defeitos tipo

cation ou anion sao ditos solitons carregados[ 45].

Ja no caso do PPP ou PPY, a presen~a destes defeitos nao pode ser
explicada da mesma maneira, pois estes polfmeros nao tern as duas estruturas
energeticamente equivalentes para 0 estado fundamental, ou seja, agora estamos
tratando com sistemas polimericos de estado fundamental nao degenerado.

A situa~ao e ilustrada na Fig. 33, onde esmo indicados os defeitos
carregados positivamente no PPP .



As duas estruturas de ambos os lados do defeito, tipo cation ou buraco (+),

no PPP nao tern a mesma energia; a estrutura benzoide no lado esquerdo do defeito
(com a energia de estabiliza~ao aromatica contribuindo para manter os aneis
benzeno intactos) e significativamente mais estavel que a estrutura quinoide do
lado direito do defeito.

Portanto, uma substancial energia esta associada com 0 movimento destes
defeitos, isto e, urn ganho de energia, move 0 defeito para a direita da figura

(criando mais aneis aromaticos) ou uma perda de energia, move 0 defeito para a
esquerda (criando mais aneis quinoidais).

Estes defeitos estao esquematizados na Fig. 33 para 0 caso do ppp[ 36].

Fig. 33: Defeitos carregados positivamente(cations)
no polyparaphenylene; 0 ion radical
aceitador (ion compensador) e indicado
como A. Quando 0 defeito for carregado
negativamente (doador de eletrons) eles
sao chamados anions .

A especie inicial formada da ioniza~ao do poHmero e urn Ion radical que
possui carga e spin, chamado polaron. Urn polaron e 0 conjunto: cation ou anion, ~
o radical A complexado na cadeia.



o cation e 0 radical A representados na Fig. 33, chamado cation radical, e

uma especie de liga~ao, isto e, 0 radical e 0 cation estao ligados pela alta energia da

estrutura quin6ide.

Modelos te6ricos demons tram que dois ions cation radical(p61arons) numa

mesma cadeia interagem exotermicamente para produzir urn dication, conhecido

como bip6laron, Fig. 34.

Fig. 34: Interac;ao de dois p61arons para produzir urn bip61aron
noPPP

Os bip61arons sao defeitos carregados, porem sem spin eletronico.

Urn esquema representando 0 transporte de bip6larons intercadeias e dado

pela Fig. 35.



6.3 Sintese do PolyParaPhenylene (PPP)

o polimero PPP e constituido de uma sequencia de aneis benzeno ligados
na posi9ao "para". Esta configura9ao e obtida partindo-se da polimeriza9ao db

benzeno, utilizando urn metodo desenvolvido por Kovacic e Oziomek[ 46], que
ocorre atraves da utiliza9ao de agentes catallticos, tal como 0 cloreto de

aluminio(AICI3) e 0 cloreto de cobre(CuCI2). A rea9ao de oxida9ao parte da

retirada de urn eletron 1t do benzeno C6H6 e da forma9ao de radicais cations, como

mostra 0 equema abaixo:

--~'''~.-''''".,.,~_.".._--_.~_.._..__ .~-~:-!'''"-~~
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E necessario que a rea~ao ocorra numa atmosfera inerte; para tanto

utilizamos N2, afim de evitar que a presen~a de oxigenio iniba a forma~ao dos

radicais cations. A rea~ao de polimeriza~ao completa do benzeno em PPP pode ser

escrita da seguinte maneira:

AIel
n C#I6 + 2n CuClz ~3 (CJf4)n + 2n CuCI + 2n HCI

6.3.1 Procedimento Experimental da Sintese

,Alguns cuidados especiais com os reagentes a serem utilizados na sfntese

saG necessarios. A utiliza~ao do benzeno puro, 0 cloreto de cobre (CuCI2) secado a
120°C na estufa a vacuo e 0 cloreto de aluminio (AICI3) como po anidro.

A rea~ao de polimeriza~ao ocorre dentro de urn balao de vidro com tres

bocas colocado sobre urn agitador magnetico. Neste balao estao acoplados a

alimenta~ao de Nz(purificado) e urn condensador tampado com CaCl2(evita a

umidade do ar na rea~ao) afim de eliminar 0 oxigenio em contato com a solu~ao de

rea~ao.

A purifica~ao do nitrogenio se faz, colocando-o em contato com algumas

solu~6es especfficas no caminho do cilindro ate uma das bocas do balao de rea~ao,

tais como: solu~ao de KOH dissolvido em 100mI de agua com 5 gramas de

pirogaIol para absorver gas carbonico CO2 e oxigenio O2 e uma solu~ao de acido

sulfurico (H2S04) para absorver agua.



Uma mistura de 2 moles de benzeno e 0.5 mol de AICl3 anidro saD

misturados durante 20 minutos com urn agitador magnetico. Aquece-se a solu~ao a
temperatura de 32°C em atmosfera inerte. Atingida a temperatura, adiciona-se 0.25

mol de CuCl2 agitando os reagentes por 2 horas. Entao, 0 sistema e resfriado a

15°C pela adi~ao de gelo e acido cloridrico HCI 18% e em seguida aquecido
novamente a 32°C e finalmente filtrado a vacuo. 0 produto da rea~ao e lavado com
ebuli~ao de HCI 18%. A fase final e lavar 0 poHmero continuamente com agua
destilada fervente, ate que a presen~a de cloro(identificado com nitrato de prata)
seja negativo.

6.4 Dopagem do PPP com FeCI3

Utilizando a mesma linha de N2 do sistema de sfntese do PPP se faz a

dopagem do polimero por uma rea~ao de oxida~ao semelhante aquela realizada no

processo de sintese. 0 metodo foi desenvolvido por Pron et al[ 40].

A dopagem do polimero com FeCl3 se faz misturando 0 PPP numa solu~ao

saturada de FeCl3 em nitrometano, agitando continuamente, por 4 horas em

atmosfera de N2. Apos este tempo, 0 excesso de FeCl3 e lavado com nitrometano

puro e 0 po secado em estufa a 150°C por 2 horas. E conveniente acondicionar a
amostra dopada num dissecador a vacuo, para eliminar 0 excesso de cloro e a
umidade do ar.O grau de dopagem, estabelecido para diferentes amostras, se fez

com diferentes propor~6es molares [mol de FeCI3/ mol de C6H4] escolhidas para a

mistura inicial da rea~ao de dopagem.



CAPiTULO 7
RESULTADOS E DISCUSSAO

Neste capitulo, apresentaremos os resultados experimentais da aplica~ao da
tecnica de espectroscopia de alta resolu~ao em solidos por RMN no polfmero

PolyParaPhenylene (PPP) dopado com FeCI3. Outras tecnicas espectroscopicas

foram utilizadas no estudo do material, tais como: Ressonancia Paramagnetica
Eletronica, Mossbauer, Infra-Vermelho e Absor~ao Atomica. Medidas de
Condutividade Eletrica tambem foram realizadas.

7.1 Tecnicas Aplicadas ao PPP-FeCI3

Inicialmente, realizamos algumas medidas especificas para identificar a

semelhan~a do nosso PPP-FeCI3 com aqueles estudados e apresentados na

literatura. Para tanto, mostraremos, a principio, nossos resultados utilizando as
tecnicas de Espectroscopia por Absor~ao Atomica, Mossbauer e Infra-Vermelho
junto com resultados de Condutividade Eletrica.

7.1.1 Espectroscopia por Absor~ao Atomica

A utiliza~ao da tecnica de absor~ao atomica nas amostras de PPP-FeCI3
teve como objetivo identificar a quantidade de Fe presente na amostra.

o procedimento envolve a degrada~ao de uma quantidade determinada do

complexo PPP-FeCI3 a 800°C, e posterior digesmo do residuo em uma solu~ao

de HCl com rnolaridade conhecida. Utiliza-se urn grupo de solu~oes padrao, afim



de gerar uma curva de calibra9ao para 0 espectrometro de absor9ao atomica e a

partir dela identificar, em partes por milhao, a quantidade de Fe em [mg de Fel mg

da amostra inicial]. A esta propor9aO iremos indicar por % [Fe].

Na tabela 3, SaD mostrados os valores em % [Fe] correspondentes as

propor90es molares iniciais [mol de FeCl3 I mol de C6H4] indicadas apenas por

FeCI3/~~

o
0.001
0.005
0.02
0.06
0.1
0.3
0.5
0.8
1 .1
1.2
1.4
1.5

o
0.01
0.05
0.5
0.8
1
1.7
2.1
2.3
2.5
3.1
3.4
5.8

tabela 3: Correspondencia entre propor~Oes
molares iniciais e percentagens de
Fe medidas por absor~ao atomic a

Conhecendo as quantidades de Fe estimadas para cada amostra, passamos,

em seguida, a identificar 0 tipo de complexo formado nas amostras ap6s 0 processo

de dopagem.



Realizamos as medidas do efeito Mossbauer nas nossas amostras de PPP-

FeC13, afim de identificar 0 estado eletronico predominante do Fe no complexo

formado da rea9ao de oxida9ao do PPP. No apendice I, ha uma breve discussao
sobre a tecnica de espectroscopia Mossbauer.

A Fig. 36 mostra 0 espectro Mossbauer da amostra de PPP dopada com

FeC13com 2.5% [Fe].
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Fig. 36: EspectI'o Mossbauer do PPP dopado com FeC13

o espectro de nossa amostra, demonstra a existencia de dois sitios distinto~
de ferro, ou seja, dois dubletos quadrupolares, ambos correspondendo ao Fe3+.



Os parametros Mossbauer caracteristicos obtidos pelo "fitting" do espectro

o deslocamento isomerico 0iso' 0 valor .do splitting quadrupolar ~E e 0

valor da largura de linha a meia altura (HWHM) do si'tio 1, esmo compati'veis com

aqueles observados para 0 FeCI4-.

Podemos, enmo descrever a forma~ao do anion FeCI4- atraves da rea~ao de

oXi-reau~aoda cadeia, proposta por Proneet al[ 44):

A rea~ao acima requer a remo~ao de urn eletron do sistema 1t da cadeia

polimerica; ou seja, quando 0 PPP esta imerso na solu~ao de nitrometano e FeCI3,

o i'on Fe, agora dissociado, rouba urn eletron 1t da cadeia para se tomar solidario a

ela como urn anion monovalente FeCl4-.



7.1.3 Espectroscopia de InfraVermelho

A tecnica de InfraVermelbo(IV) e uma das mais usadas em analises
quimicas. Sua principal utiliza~ao e a identifica~ao de gropos funcionais e a
determina~ao de parametros moleculares.

Considerando que 0 espectro de IV de alguma molecula e quase sempre
tinico; a compara~ao dos espectros com compostos conhecidos proporciona a
melbor maneira de identifica~ao. 0 IV tambem pode ser utilizado em analises
quantitativas.

A Fig. 37 mostra os espectros de IV do PPP puro (a) , PPP dopado 5.8%
[Fe](b) e 9.4% [Fe] (c).

o espectro de IV do PPP-puro mostra alguns picos de absor~ao relativos it
estrotura do poHmero. Os picos em 763 cm-1 e 805 cm-1 correspondem aos
modos, ~e deforma~ao do gropo C-H fora do plano dos aneis phenyl mono e

parasubstituidos, respectivamente. Segundo Shacldette, L.W. et aI[ 47], e possivel

estimar 0 comprimento da cadeia polimerica pela razao entre os picos para e mono
substituidos, pois estao relacionados com a razao entre 0 ntimero de aneis para e
mono ligados. Este metodo nos fomece uma estimativa de n ==13para 0 mimero de
aneis em cada cadeia em nosso PPP puro.

Os resultados de IV de nossas amostras confirmam aqueles obtidos

anteriormente por Braz Bello Jr.[ 10].
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Fig. 37: Espectros de IV do PPP

(a) PPP-puro
(b) PPP- 5.8%
(c) PPP- 9.4%

o resultado malS interessante nas medidas de IV do PPP dopado com

FeC13, e 0 novo modo de vibra<rao que aparece a 1274 cm-I. Este novo pica que

aparece no espectro coincide com aquele obtido com 0 PPP dopado com AsF5[ 47].
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Os demais modos, tal como 989 cm-1, 1167 cm-1 e 1533 cm-1 nao SaD
devido a vibra~oes especfficas das moleculas dopantes ou entre estas moleculas e a
cadeia do poHmero, mas SaDvibra~oes intrinsecas da cadeia no material dopado.

De acordo com Racovics et al[ 48], urn modo a 1298 cm-1, muito pr6ximo a?
modo 1274 cm-1 dos nossos espectros (b) e (c), esm relacionado com a estrutura
quin6ide no poHmero dopado. Portanto, este novo modo deve ser uma evidencia de
deforma~oes locais da estrutura benz6ide do PPP para uma estrutura quin6ide ap6s
o processo de dopagem.

A estrutura quin6ide no PPP e tipica dos defeitos tipo polaron e bipolaron,
Fig. 33.

'As propriedades eletricas do PPP dopado com FeCI3, tern sido estudadas

por Kuivalainen, P. et al[ 49], entre outros.

Nossas medidas de condutividade DC foram realizadas utilizando a tecnica
de dois contatos. Utilizamos as amostras em pastilhas prensadas com 4 Toneladas
durante 5 min. Os contatos eletricos foram feitos com evapora~ao de ouro,
utilizando-se numa das faces da pastilha urn anel de .guarda com 0 objetivo de
drenar cargas de borda espurias, que podem alterar a medida em ate duas ordens de
grandeza.

A Fig.38 mostra 0 esquema simplificado do sistema de medidas de
condutividade.
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Fig. 38: Sistema de medida de condutividade
para 0 PPP.

0= -LL
VA

onde 0 e dado em (Qlcmt1ou S/cm, I e a corrente que atravessa a amostra, d e a

espessura da amostra, V e a voltagem DC aplicada e A e a area da superffcie de

contato eletrico.

A area de contato eletrico utilizada foi A=38.48 mm2 e a espessura da

pastilha d=O.6 mm. As leituras de voltagem V e corrente I foram feitas em regime

6hmico, ap6s 3 min da aplica~ao da voltagem.
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A Fig. 39 mostra 0 grafico do logaritimo da condutividade cr vs % [Fe].
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POI·em0 nosso interesse e observar a taxa de aumento da condutividade para

as diferentes amostras, ou seja, identificar 0 gropo de amostras que possuem maior

mobilidade.

Graficamos a condutividade cr vs a concentra~ao de dopagem % [Fe] em

uma escala linear, mostrado na Fig. 40.
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Notamos que 0 processo de dopagem do PPP com FeCl3 causa urn aumento

da condutividade cr e cuja curva obtida e tipica destes polimeros condutores.

Medidas amHogas de condutividade do PPP foram feitas por Braz Bello Jr.r 10]

em sua disserta~ao de mestrado no IFQSC-USP; nossos resultados vem confirmar

o comportamento da condutividade do PPP.

Com as informa~5es colhidas ate aqui, possuimos evidencias suficientes

para assumir que nossas amostras sao amllogas as da literatura.

Em seguida, apresentaremos os resultados de RMN e EPR de nossas

amostras, procurando adicionar informa~5es sobre 0 sistema PPP-FeCI3.



7.1.5 Espectroscopia de Alta Resolu~ao em S6lidos por RMN.

o PPP contem dois grupos de 13C com deslocamentos quimicos isotr6picos

distintos e 0 espectro de 13C de aha resolu~ao do PPP puro devera apresentar duas

linhas com rela~ao de amplitudes 1:2, respectivamente.

Na Fig. 41, estao indicados os carbonos C1 ligados na posi~ao para e os

carbonos C2 ligados na posi~ao orto no monomero.

A obten~ao do espectro de aha resolu~ao de 13C do PPP, requer que os

nucleos de 13C e 1H sejam desacoplados e que a anisotropia de deslocamento

quimico dos mlcleos de 13C seja reduzida ao seu valor isotr6pico.

Para tanto, realizamos urn experimento de desacoplamento (DEC) com

simultanea rota~ao da amostra em tOffiOdo angulo magico (MASS)[ 50].

A Fig. 42 mostra a sequencia de puis os utilizada para a obten~ao dos

espectros do PPP. Esta sequencia consiste da excita~ao do carbona via pulsos de

900(1t/2) e a utiliza~ao simultanea do DEC e MAS.
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Fig. 42: Sequencia de pulsos DECMAS. [ 1]

Os simbolos utilizados na Fig. 42 tern 0 seguinte significado:

Tooe a dura9ao do pulso de 900

Tdec e a dura9ao do desacoplamento

Tacq e 0 tempo de aquisi9ao do sinal de carbono.

Tr eo tempo de repeti9ao do experimento.

Os espectros produzidos com esta sequencia de pulsos foram obtidos com

os seguintes parametros do espectrometro:

oo(1H) : 85.232.500 Hz
oo(13C): 21.684.440 Hz

numero de pontos digitalizados: 1024



tempo de digitaliza~ao:166.6 us
tempo de aquisi~ao: 85.3 ms
filtro de audio: 3kHz
frequencia do rotor: 3.0kHz
massa de amostra: -200 mg

Todos os espectros foram obtidos com previa manipula~ao do sinal Fill.
Foram feitos dois tipos de manipula~5es do sinal Fill inicial; urn deles foi

completa-Io com zeros e 0 outro foi multiplica-Io por uma exponencial.
o procedimento de completar 0 sinal FID com zeros, requer fazer com que

urn sinal FID digitalizado com N pontos possa ser estendido a 2N pontos,
adicionando N zeros ao final do mesmo, antes da transforma~ao de Fourier; 0 que
corresponde a interpolar urn ponto adicional entre cada par de pontos consecutivos
do espectro inicial.

A tecnica de RMN por transformada de Fourier requer que 0 nllinero de
pontos N de digitaliza~ao do sinal FID, seja uma potencia de 2 (N=1024, 2048,
4096, etc.). Em nossos experimentos, fizemos as aquisi~5es dos sinais com 1024
pontos, sendo estendidos para 2048 pontos por manipula~ao deste tipo.

A interpola~ao do sinal FID, nao significa aumento de resolu~ao do
espectro; isto e, nao ha estreitamento de linha quando se manipula 0 sinal
completando com zeros.

A maior parte das informa~5es espectrais estiio contidas no inlcio do sinal
Fill, sendo 0 seu final constituldo, basicamente, por ruldo.

Portanto, uma diminui~ao da imponancia relativa da parte final do sinal FIE>
contribui para 0 aumento da rela~ao sinal/ruldo (sir) final.

Isto pode ser feito por manipula~ao do sinal FID, multiplicando - 0 por uma

fun~ao exponencial decrescente, e - C(Hz)t,com coeficiente C em Hertz.

Este procedimento e chamado de apodiza~ao do sinal FID.



A apodiza~ao resulta em perda de resolu~ao do espectro, exatamente da
quantidade C(Hz), com a vantagem de melhorar a rela~ao sinaVrufdo (sir).

Em nossos espectros, fizemos apodiza~oes de 5 Hz com 0 objetivo de
melhorar a rela~ao sinaVrufdosem, no entanto, introduzir urn alargamento de linha
significativo, ja que nossas larguras de linha foram da ordem de centenas de Hz.

7.1.5.1 Identifica~ao das Linhas de Ressonancia

o espectro de alta resolu~ao do PPP puro esm mostrado na Fig. 43.
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Os deslocamentos qufmicos isotr6picos dos carbonos medidos em rela~ao
ao Tetrametilsilano (TMS) sac

C1= 137.1 ± 0.4 ppm

C2= 126.7 + 0.4 ppm

estando muito pr6ximos dos valores encontrados por Kume et al[ 51] e Brown et al
[ 52]



Como haviamos comentado anteriormente, as areas das linhas espectrais

correspondentes aos carbonos C1 e C2, mantem uma propor~ao de 1:2.

Realizamos urn experimento para identificar, com seguran~a, os carbonos

protonados C2; para tanto utilizamos a sequencia DECMAS, porem com a

introdu~ao, na sequencia de pulsos, de urn tempo de espera Te antes do inicio do

desacoplamento_A Fig. 44 mostra a sequencia de pulsos com Te adicional.

T rc/2 rt/2
ro~~ P~tRF [CI3]

I I.- Tr
I I

I
.1Te I. I I

I

II .Tdee~RF [HI] I I ~t
I I I

I I I
I I

MAS -1- - -- + - -- -1- ---.. t- -

I I I

aquisiC;ao !_Tacq_!
~t

o objetivo da inclusao deste artificio na sequencia de pulsos, e deixar que
ocorra relaxa~ao dipolar heteronuclear antes de iniciar 0 desacoplamento.

Nestas condi~oes, os carbonos protonados C2 devem relaxar, por intera~ao

dipolar magnetica, mais rapidamente que aqueles nao protonados Cl-
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Utilizamos neste experimento urna amostra de PPP dopada com FeCI3,

cujos espectros esmo mostrados na Fig. 45.
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Fig. 45: Espectros do PPP-FeC13(3.1 %) com a
identifica9ao dos carbonos protonados C2

Os tempos de espera Te utilizados variaram de IOus a 50us, 0 suficient~

para realizar a identifica9ao dos carbonos protonados.

Observamos que a partir de Te= 50us a linha espectral correspondente aos

carbonos C2, nao aparece. Isto indica que os carbonos C2 ja relaxaram enquanto

que os carbonos C1 possuem grande magnetiza9ao, produzindo urn sinal intenso.

Devemos esperar uma relaxa9ao mais rapida dos carbonos protonados, pois

para 0 par 13C_1Ha intera9ao dipolar e intensa.



Ap6s a realiza~ao deste experimento, fica evidenciado que os carbonos
protonados sao, realmente, aqueles que possuem deslocamento qufmico em tomo

de 127 ppm, correspondendo aos carbonos Cz.
E importante tambem garantir que, nos espectros das amostras de PPP

dopado, nao haja satura~ao por Tl' Isto acontece quando se escolhe urn tempo de

repeti~ao do experimento, Tr , curto demais.
Nestas condi~5es, 0 sistema de spins de interesse relaxa parcialmente ate 0

momenta de repeti~ao da sequencia de pulsos, consequentemente atenuando a
intensidade das linhas de ressonancia.

Urn cuidado, entre outros, que se deve ser tornado na realiza~ao de urn
experimento de RMN pulsado, e a escolha do tempo de repeti~ao de tal maneira

que Tr ~ 5T1•

No PPP, cada urn dos carbonos, C1 e Cz' possuem tempos de relaxa~ao

longitudinal T1 diferentes; portanto, para calcular 5T1 devemos utilizar 0 maior

valor de T 1 dentre aqueles da amostra.

A Fig. 46 mostra os espectros obtidos com tempo de repeti~ao Tr variando

de 3s a O.ls. Utilizamos a mesma amostra anterior, PPP-FeCI3(3.1%[Fe]), na

realiza~ao de outro experimento DECMAS; porem, utilizando tempos de repeti~ao
Tr diferentes, com 0 objetivo de escolhermos 0 tempo Tr mais apropriado no

estudo do PPP-FeCI3 por RMN.
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Fig. 46: Espectros do PPP- FeC13 para diferentes Tr.

A introdu~ao de impurezas no material, resulta na modifica~ao dos

processos de relaxa~ao; os tempos de relaxa~ao TIe T2 envolvidos, em geral,

diminuem.

Devido as caracterfsticas do sinal de RMN do PPP, a medida de TIde l3e

dispende grande mimero de medias, portanto longo tempo de experimento.
Da Fig. 46, podemos notar que para uma amostra dopada, mesmo com 0

tempo de repeti~ao bastante nipido, Tr = O.ts, as amplitudes das linhas espectrais
nao sofreram modifica~oes.

Isto indica que 0 sistema de spins do PPP nao esm saturando por TIna

amostra dopada, portanto podemos acreditar que para a amostra pura, tambem nao



esteja ocorrendo problemas de satura~ao das linhas espectrais.
Escolhemos 0 tempo de repeti~ao Tr = 2s, com 0 qual realizamos as varias

medidas com amostras a diferentes dopagens.

7.1.5.2 Efeito da Dopagem sobre as Linhas de RMN

A utiliza~ao da sequencia de pulsos DECMAS em vanas amostras de PPP

dopado com FeCI3, possibilitou a gera~ao da tabela 5, que mostra os valores de

larguras de linha a meia altura df, dadas em ppm e Hz, correspondentes aos

carbonos C1e C2 .

0.00
0.01
0.05
0.50
0.80
1.00
1.70
2.10
2.30
2.50
3.10
3.40
5.80

df (ppm)
C1 C2

5.6 5.7
5.2 5.4
4.6 5.6
4.6 5.6
4.6 5.4
4.6 5.3
4.7 5.6
4.8 5.8
4.8 6.0
5.2 6.2
6.4 11.0
6.7 11.4
7.7 13.4

df(Hz)
C1 C2

120.0 122.0
111.3 115.6
98.5 120.0
98.5 120.0
98.5 115.6
98.5 113.4
101.0 120.0
102.7 124.0
102.7 128.4
111.3 132.7
137.0 235.5
143.4 244.0
165.0 287.0

tabela 5: Larguras de linha a meia altura das linhas
de ressonancia correspondentes a C 1 e C2"



Notamos que a dopagem afeta as linhas espectrais correspondentes aos

carbonos C1 e Cz. A baixas concentracroes do dopante notamos que ocorre urn

ligeiro estreitamento de linha para os dois tipos de carbonos.
A Fig. 47 mostra os espectros do PPP puro e PPP -1.0% [Fe] onde ocorre

urn ligeiro estreitamento de linha. Para 0 grupo C1, 0 estreitamento e mais

acentuado.

i I i I I I
160.0 150.0

I I,: I I I i I i I I I I I I

140.0 130.0 120.0 110.0

ppm (TMS)
Fig. 47: Estreitamento de linha.

I I I I

100.0

No entanto, para dopagens mais altas ocorrem alargamentos de linha dos

carbonos C1 e Cz. Para 0 grupo Cz, 0 alargamento e mais pronunciado.



A Fig. 48 rnostra urn grupo de espectros na regHiode rnais altas dopagens.

, I Iii i Ii; i I!' i i I I ' i i Iii, I i I i
160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0

Fig. 48: Espectros do PPP dopado com FeC13

Observamos que nos espectros da Fig. 48, as linhas de ressonancia se
rnantern ligeirarnente alargadas e aurnentando 0 alargamento de linha para as
amostras rnais dopadas. 0 processo de dopagern produz 0 aparecimento de
rnultiplos deslocarnentos qufrnicos isotr6picos adicionais.



Na Fig. 49 esta indicado 0 gnifico das curvas correspondentes as larguras de

linha a meia altura, ~f, dos carbonos C1 e C2 em fun~ao da dopagem .

510
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Fig. 49: Larguras de linha do PPP dopado.

Podemos notar a partir do gnifico acima, que a baixa concentra~ao do
dopante ocorre urn ligeiro estreitamento das duas linhas e em seguida aumentando;
porem, mantendo-se estaveis ate aproximadamente 2.5% de concentra~ao do
dopante. A partir de 2.5%, ocorre urn acentuado alargamento das linhas,

principalmente para 0 carbona C2.

7.1.5.3 Efeito da Temperatura sobre as Linhas de RMN

Realizamos experimentos em fun~ao da temperatura com duas amostras
distintas. Inicialmente, utilizamos a sequencia DECMAS no PPP puro a baixa
temperatura, T = -93.8 °C.



A Fig. 50 mostra a compara~ao dos espectros do PPP puro a temperatura

ambiente e a baixa temperatura.

PPP-puro

I I i

160.0
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150.0
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110.0
I i I

100.0

ppm (TMS)

Fig. 50: Compara~ao dos espectt'Os do PPP puro a temperatura
ambiente e sob resfriamento.

o interessse de observar 0 espectro do PPP puro a baixa temperatura, e
verificar se a rigidez da rede afeta as larguras de linha.

Da tabela 6, verificamos que nao houve altera~ao das linhas devido ao

resfriamento; indicando que, pelo menos are a temperatura alcan~ada, nao houve



enrijecimento da rede suficiente para aumentar a anisotropia das intera~oes dipolar
e de deslocamento quirnico provocando 0 alargamento das linhas.

7.1.5.3.2 Aquecimento

Utilizamos a amostra PPP - 3.1% [Fe] para realizarmos urn experimento
analogo ao anterior, porern fazendo aquecimento da amostra a T= 130 °C.

A Fig. 51 rnostra os espectros da amostra a T = 25 °C eaT = 130 °C em
cornpara~ao.

I I

160.0
I I I

150.0
I i I r i I i I I Iii
14QO 13QO 12QO

I i I

110.0
Iii i i
100.0

pprn (TMS)

Fig. 51: Efeito do aquecimento no especO'Odo PPP- 3.1 % [Fe].

o interesse de observar 0 espectro de uma amostra dopada sob
aquecirnento, e 0 de verificar se a rnobilidade adicional introduzida por este
processo, afeta a largura de linha.

Verificamos que ocorre urn ligeiro estreitamento das linhas de ressonancia
com 0 aquecimento da amostra; os valores de larguras de linha a rneia altura dOB

carbonos C1 e Cz dos dois espectros, estao na tabela 7.



tabela 7: Larguras de linha a meia altura Af
para temperaturas diferentes.

Os resultados ate aqui apresentados estao compativeis com aqueles
observados por Tito Jose Bonagamba[ 1].

7.1.5.4, Efeito da Purifica~ao sobre as Linhas de RMN.

Realizamos 0 experimento utilizando DECMAS com urna amostra dopada,
apos passar por urn processo de Iavagem com urn acido forte (HCI), 0 que
chamamos de purifica~ao.

Utilizamos uma soIu~ao 6 molar de HCI aquecida, para a purifica~ao do
PPP - 3.4% [Fe], com 0 objetivo de retirar parte do ferro complexado no polimero
devido ao processo de dopagem, e entao verificar 0 comportamento das linhas de
ressonancia.



A Fig. 52 mostra os espectros da amostra antes e depois da purifica~ao.

-5
0' = 9.8 x 10 Stem

nao purificado

7000 medias

purificado(2.0% [Fe])
7000 medias
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I I I ( I I I I I I i

160.0 150.0
1 Iii I I

140.0 130.0
I I I

120.0
I I I

110.0
I I ( I I

100.0

Fig. 52 : Compara~ao entre os espectros com a amostra
purificada e nao purificada .

.~
A tabela 8, mostra os valores de larguras de linha a meia altura ~f dos dois

espectros.

PPP ~f(ppm) ~f(Hz)

3.4% [Fe] C1 C2 C1 C2

nao purificado 6.7 11.4 143.4 244.0

purificado 5.1 6.8 109.0 146.4

tabela 8: Larguras de linha it meia altura M para 0 PPP
purificado e nao purificado.

Verificamos que 0 alargamento de linha dos carbonos C2 diminui ap6s 0

processo de purifica~ao. Isto indica que 0 processo de purifica~ao resultou em
descomplexa~ao do ion presente na amostra.



A Fig. 53 mostra uma compara9ao entre a amostra purificada com 2.0%
[Fe] e uma amostra com, praticamente, 0 mesmo grau de dopagem (2.1% [Fe]),
porem pertencente ao grupo de amostras nao purificadas.

ppp. 2.0% [Fe]
purificado

PPP • 2.1% [Fe]
nao purificado

60000 medias

0' = 8.6 X 10-7 Stem

I I i I I I I

160.0
I I I

150.0
I I I I I I I I

140.0 130.0
I I I

120.0
I i I I I I i I I i

110.0 100.0

ppm (TMS)

Fig. 53: Compara9ao entre dois espectros correspondentes
a amostras com dopagens pr6ximas.

Notamos que os espectros das amostras com dopagens pr6ximas sao
similares e possuem valores de condutividade muito pr6ximos.

Esta observa9ao sugere que 0 processo de purifica9ao da amostra nao
provoca altera96es diferenciadas no espectro, alem daquelas esperadas de
descomplexa9ao parcial do ion presente na amostra.

7.1.6 Espectrocopia por Ressonimcia Paramagnetica Eletronica

A Fig. 54 mostra urn conjunto de espectros de EPR de algumas amostras de
PPP, inicialmente puro e a diferentes concentra96es de Fe na amostra.



SINAL DO PPP

[Fe3+ I CSH4]

Fig. 54: Espectros de EPR do PPP. Apresentando 0 sinal

do Fe3+(a) eo sinal da cadeia polimerica (b).



Os parametros do espectrometro foram os seguintes:

Campo central(Gauss)

Varredura (Gauss/min)

Frequencia (GHz)

Sinal dfJ-..&.3+

3188

1000

8.987

~

3188

20

8.997

Todos os espectros foram obtidos a temperatura ambiente.

Podemos observar na Fig. 54a, que os espectros obtidos para 0 PPP

possuem duas linhas sobrepostas. Urn sinal estreito com Lllipp variando de 5 a 6

Gauss e outro sinal largo, a aha dopagem, com ~Bpp variando de 500 a 1100

Gauss.~sta observa~ao esta de acordo com os resultados obtidos por Kuivalainen

et al[ 49].

o sinal estreito esta associado a defeitos paramagneticos presentes na cadeia

polimerica, 0 qual chamamos sinal do PPP. 0 sinal largo, por sua vez, esta

relacionado com 0 ion ferro presente na amostra; chamando-o sinal do Fe3+.

A Fig. 54b, mostra apenas a linha do PPP, pois e a linha que pode nos

fomecer maiores informa~oes quanto as eventuais alteta~oes no polimero devido

ao processo de dopagem.

Na tabela 9, mostramos os valores de alguns parametros extraidos dos sinais

de Fe3+ e do PPP; SaD eles: 0 fator g, a largura de linha pica a pica Lllipp' a

assimetria da linha AIB e a intensidade integrada do sinal da linha do ferro I(Fe3+)

e da cadeia polimerica I(PPP). No apendice IT, mostramos as principais

caracteristicas do espectro de EPR.



0.05

0.5

0.8

1.0

1.7

2.1

2.3
2.5 '

3.1

3.4

5.8
9.4

Sinal do Fe3+

g dBpJG) A/B ICFe31
* * * *
* * * *
* * * *

2.10 300 0.54 15

2.10 650 0.50 24

2.10 534 0.40 26

2.12 950 0.63 35

2.12 800 0.66 25

2.18 1033 0.61 47

2.11 983 0.78 23

2.15 1050 0.66 77

2.12 1033 0.88 67

2.17 1000 0.67 38

2.14 1020 0.64 42

g dBpJG) A/B ICPPP)

2.01 5.6 0.81 621

2.01 5.3 0.95 1.087

2.01 5.3 0.92 330

2.01 5.6 0.84 300

2.01 5.3 0.75 295

2.01 6.0 0.81 278

2.01 5.3 0.86 226

2.01 6.3 0.85 115

2.01 6.0 0.78 86

2.01 5.3 0.93 56

2.01 5.3 0.81 50

2.01 4.3 0.94 30

2.01 5.0 0.81 46

2.01 6.3 0.64 39

tabela 9: Propriedades do sinal de EPR do PPP-FeCI3

Podemos notar que os fatores g dos dois sinais sao diferentes, indicando

que as origens dos spins desemparelhados sao diferentes nurn estado e no outro.

As linhas sao ligeiramente assimetricas CA/B<l), resultado de urn aurnento

de intensidade na parte de alto campo.

o
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As larguras de linha dBpp(300K) encontradas para 0 sinal do PPP, SaD

tipicas do polimero, e estao de acordo com Jones et al[ 53] e Froyer et al[ 54].

A intensidade do sinal do PPP, I(PPP), que esta relacionada com a
densidade de spins desemparelhados e foi calculada da seguinte maneira:

I(PPP) = [A~ BJ s

onde A e B SaDos parametros de assimetria em centimetros(medidos diretamente
na folha onde 0 espectro foi plotado), mea massa da amostra utilizada, dada em
miligramas, e .£ e a sensibilidade do espectrometro, dada em microvolts. Nos
gnHicos de EPR indicaremos I(PPP) em unidades arbitnirias (u.a.).

Notamos que os valores de I(PPP), inicialmente, aumentam por urn fator
proximo de dois, a baixa dopagem (0.01% [Fe]), em seguida decrescem fortemente
em amostras altamente dopadas. Urn forte decrescimo na densidade de spins
desemp~relhados com 0 aumento do dopante foi, previamente, encontrado no PPP

por Kuivalainen et al[ 49].

Recenternente Chang, Q.J. et al[ 55], estudaram em detalhe a altera~ao de

I(PPP) no PolyParaPhenylene dopado com FeCI3, na regiao de baixas dopagens.

Na Fig. 55 rnostramos urn gnifico com os valores de I(PPP) da tabela em
fun~ao das diferentes dopagens.
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Fig. 55: Curva de intensidade do sinal de PPP para

as diferentes dopagens.

Na Fig. 56 mostramos urn "zoom" do grafieo aeima na parte onde oeorre 0

aumento da densidade de spins quando 0 polimero e poueo dopado.
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Fig. 56: Evidencia do crescimento de spins

desenpare1hados a baixa dopagem.



Notarnos que 0 PPP- puro possui spins desemparelhados.

A origem destes spins, segundo Froyer et al[ 54], reside em defeitos
estruturais, chamados macrociclos, Fig. 57a. Estes sendo formados durante 0

processo de polimeriza~ao, especialmente com 0 metoda de Kovacic[ 46].

A. baixa concentra~ao do dopante, a intensidade do sinal do PPP, I(PPP),
cresce devido a forma~ao de p6larons, Fig. 57b. Com 0 aumento da dopagem os
p6larons interagem entre si formando bip6larons que, por sua vez, nao possuem
spins; entiio I(PPP) se reduz.

Notamos tambem, que 0 decrescimo de I(PPP), ap6s 0 pico na intensidade,
a baixa dopagem, acontece com urn valor de I(PPP) abaixo daquele medido na
amostra pura, ou seja 0 sinal do macrociclo diminui com 0 aumento da dopagem,
Fig. 55 e Fig. 56.

o que pode estar ocorrendo neste fenomeno, e urn possivel emparelhamento
dos spins presentes nos macrociclos, alem da forma~ao de defeitos tipo p6larons.



Os resultados apresentados neste trabalho, sac compativeis com aqueles

obtidos por Tito Jose Bonagamba[ 1], Braz Bello Jr} 10] e na literatura.

Os espectros de alta resolu~ao de l3C do PolyParaPhenylene(PPP) dopado

com FeCl3 apresentam larguras de linha da ordem de centenas de Hz, sofrendo

altera~oes em fun~ao da concentra~ao do dopante.

Para baixos niveis de dopagem, < 2.5% [Fe], observamos que ocorre urn

ligeiro decrescimo da largura de linha espectral.
A principio, suspeitamos que este resultado pudesse estar relacionado com

alguma mudan~a na temperatura de transi~ao vitrea Tg do polimero dopado;
porem, nao encontramos na literatura informa~oes suficientes, e nem tao pouco nos
conseg~imos obter dados conclusivos a respeito desta grandeza para 0 nosso
polimero.

Experimentamos alterar a temperatura da amostra, com 0 intuito de observar
algum estreitamento de linha, por aumento da mobilidade da cadeia polimerica.

Aquecemos a amostra ate 130°C, e nao observamos altera~ao no espectro
de RMN. Portanto, ainda nao obtivemos informa~6es conclusivas a respeito deste
aspecto dos resultados obtidos da espectroscopia por RMN.

No entanto, para 0 caso de altas dopagens, > 2.5% [Fe], e possivel fazer

uma analise mais clara dos resultados. Inicialmente, vejamos que fatores poderiam
ser responsaveis pelos alargamentos de linha dos espectros em nossas amostras:

- Cristalinidade (estreitamento de 1inha)
- Enrijecimento (alargamento de linha)

- Presen~a de defeitos paramagneticos (polarons)
(alargamento de linha/deslocamento Knight)



- Altera~ao das nuvens eletronicas relacionadas

com os carbonos C1 e C2.

- Magnetismo do ion FeCl4-[ 56]

- Alquila~ao do carbona C2 pela substitui~ao

do hidrogenio pelo aldefdo.[ 52]

Realizamos experimentos especificos, afim de identificar qual destes efeitos
citados acima, poderia estar contribuindo efetivamente para 0 alargamento de linha
de RMN.

Portanto devera surgir nos espectros, residuos adicionais das intera~oes
dipolar magnetica heteronuclear e deslocamento quimico, nao eliminados por
DECMAS.

"Alem de realizarmos experimentos com aquecimento da amostra, T = 130
°C, tambem realizamos experimentos a baixa temperatura, T = - 98°C, com 0

intuito de alterar 0 enrijecimento da cadeia polimerica; porem nao observamos
altera~oes significativas nos espectros obtidos.

Procuramos analisar, com 0 experimento de aquecimento da amostra,
alguma altera~ao no espectro devido a introdu~ao de urn certo grau de

movimenta~ao no fon FeCI4-. Tentamos reconhecer altera~oes no espectro

oriundas de sua contribui~ao magnetica; porem nenhum efeito deste tipo foi
observado.

Para observarmos 0 efeito do fon paramagnetico sobre as linhas de
ressonancia do PPP, propomos a substitui~ao do Fe por Mg, escolhendo 0

composto apropriado para a dopagem. Desta forma, teremos urn ion nao magnetico
complexado no poHmero, podendo resultar em altera~oes diferentes nos espectros
do PPP.



Nos restou, enmo analisar as contribui~oes da forma~ao de p6larons e
bip6larons sobre 0 alargamento de linha espectral.

Os resultados obtidos por medidas de EPR, RMN e Condutividade, nos
permitiram compreender alguns pontos relacionados com a presen~a de p6larons e
bip6larons.

Comparando os gnlficos de condutividade e I(PPP) em fun~ao da dopagem
% [Fe], Fig. 58, observamos que a condutividade sofre urn pronunciado aurnento
na regiao de dopagens pr6ximas a 2.5% [Fe], enquanto 0 sinal de I(PPP) toma-se
muito pequeno.
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Para interpretarmos estes resultados comparados, cabe lembrarmos de
alguns aspectos do mecanismo de condu~ao eletronica via p6larons e bip6larons. .

Para simplificar, apresentaremos uma visao qualitativa do processo de
dopagem e condu~ao de aplica~ao geral a poHmeros condutores.

Inicialmente, 0 dopante, 0 qual ten! fun~ao de aceitador de eletrons, ioniza a
cadeia polimerica para produzir p6larons (radical cation). Este p6laron esta fixo a



urn sitio ionizado e nao contribui significativamente para a condutividade.
Quanto mais dopante e adicionado, mais ionizada e a cadeia polimerica e

maior e 0 mimero de polarons formados. Tais defeitos possuem mobilidade apenas
ao longo de cada cadeia polimerica. Os polarons podem ser posteriormente
ionizados para a produ~ao de bipolarons (dications), sendo 0 polaron mats
facilmente ionizado que a cadeia polimerica.

A condu~ao eletronica via bipolarons e muito mais eficiente, uma vez que
estes defeitos podem se deslocar intercadeias e interparticulas, sendo responsaveis
pela maior mobilidade dos portadores de carga.

Segundo Chance, R.R.[ 29], ha basicamente tres elementos que contribuem
para a mobilidade dos portadores de carga: 0 transporte intramolecular (cadeia
polimerica), 0 transporte intercadeias e 0 transporte por contato interparticulas.

Estes tres elementos sao responsaveis por uma complicada rede de
resistencias que determinam a eficiencia da mobilidade dos portadores, Fig. 59.

Fig. 59: Rede de condutividade de urn polirnero condutor
com A indicando 0 transporte de carga intracadeias
B indicando 0 transporte intercadeias e C indicando
o trnasporte interparticulas. As flexas estao rnostrando
o caminho do portador de carga migrando atraves das
cadeias. [ 29]



Sendo assim, a mobilidade e a condutividade sao determinadas a ambos
niveis: microsc6picos(intra e intercadeias) e macrosc6picos(interparticulas).

Portanto, os gnificos da Fig.58 confirmam a eficiencia da condu~ao

eletronica via bip6larons, visto que a condutividade come~a a crescer
significativamente, ap6s urn grau de dopagem da ordem de 2.5% [Fe]; isto e,
quando a intensidade do sinal de EPR e desprezivel, 0 que corresponde a ausencia
de defeitos paramagneticos, tal como os bip6larons.

Com base nestas observa~5es, faremos enmo a compara~ao dos resultados
de RMN com os resultados de EPR e Condutividade.

A Fig. 60 mostra a compara~ao dos resultados de larguras de linha ~f de
RMN, com os resultados da intensidade do sinal de EPR da cadeia polimerica
I(PPP) em fun~ao da dopagem.
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Fig. 60: Compara9ao entre RMN e EPR do PPP.

Podemos observar que nao ha altera~5es significativas de larguras de linha
de RMN para as amostras onde predominam os polarons que possuem spins,
portanto nao ha contribui~ao de alargamento de linha devido ao deslocamento
Knight.



E na Fig. 61, rnostramos a cornpara9ao dos resultados de larguras de linha
~f de RMN, com aqueles obtidos das rnedidas de condutividade em fun9ao da
dopagem.
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A partir da Fig. 60 e Fig. 61, notarnos que 0 alargamento das linhas
espectrais tern urn saIto, tambern em tomo de 2.5% [Fe].

Este fato nos indica que 0 alargarnento de linha de RMN deve estar
associado, predorninanternente, com a presen9a de bip6larons na cadeia polirnerica.

Portanto,o alargarnento de linha devido a presen9a de bip6larons na cadeia,

deve alterar a nuvern eletronica que envolve ambos carbonos, C1 e C2, e a

distor9ao da rede em tomo do defeito, introduzindo uma grande rnodifica9ao na
anisotropia de deslocarnento qufrnico, apresentado por estes dois micleos.



CONCLUSAO

o estfmulo para a realiza9ao deste trabalho partiu dos resultados
preliminares de propriedades, eletricas e de RMN, do PPP obtidos por Braz Bello

Jr) 10] e Tito Jose Bonagamba[ 1], respectivamente.

Este trabalho foi realizado utilizando amostras de PPP dopado com FeCl3
especialmente preparadas para RMN, afim de confirmarmos alguns resultados ja
obtidos anteriormente e obter mais informa90es deste sistema para podermos
compreender a rela9ao entre os mecanismos de condu9ao eletronica e as altera90es
das linhas de RMN produzidas nas amostras dopadas.

Para tanto, foi necessario 0 aprendizado do processo da sintese organica do

PPP e da dopagem do mesmo com FeCI3, adquirindo experiencia com os cuidados

quimicos necessarios no tratamento das varias amostras.
o desenvolvimento deste trabalho envolveu, principalmente, 0 estudo e

compreensao da tecnica de espectroscopia de alta resolu9ao em s6lidos, cuja teoria
nao e trivial e 0 processo de conhecimento de todos os parametros envolvidos nurn
experimento de RMN pulsado, consome varias horas de estudo e discussoes.

As analises conclusivas dos espectros de RMN do PPP-FeCI3, foram

realizadas combinando informa90es de Ressonancia Paramagnetica Eletronica
(EPR) e de Condutividade.

Confirmamos os resultados previos de RMN, onde observamos que durante
o processo de dopagem, as linhas de ressonancia de BC sofrem altera~oes
diferenciadas; ou seja, a baixas dopagens as linhas de ressonancia estreitam-se e ~
altas dopagens elas se alargam.

Outra confirma9ao, foi que a condutividade sofre urn grande aumento
coincidindo com urn salto nos alargamentos de linha de RMN.



As informa~oes adicionais obtidas a respeito do sistema PPP-FeCI3 que

verificamos em nossas amostras sao:

- 0 ion predominante complexado no poHmero

dopado e 0 FeCl4-, verificado por Espectrocopia Mossbauer.

- A baixa dopagem , < 2.5% [Fe], verificamos a forma~ao

de defeitos tipo polarons e a mais alta dopagem, > 2.5% [Fe],

verificamos a forma~ao de defeitos tipo bipolarons, identificados
pelo sinal de EPR da cadeia do PPP.

- Os bipolarons possuem maior mobilidade que os polarons,
verificado por compara~ao entre os resultados de EPR e
Condutividade.

- 0 deslocamento Knight nao contribui para os alargamentos
linha de RMN observados.

Finalmente, combinando os resultados de EPR, Condutividade e RMN,
a conclusao que podemos tirar a respeito dos alargamentos de linha de RMN que

ocorrem a mais alta dopagem, > 2.5% [Fe], no PPP, e a de que a forma~ao de

bipolarons produz alargamentos de linha de RMN adicionais, devido a altera~oes

das nuvens eletronicas que envolvem os micleos, dando origem a multiplos
deslocamentos qufmicos isotropicos.

Estas altera~oes de nuvens eletronicas sao mais pronunciadas para os

carbonos C2, ja que estes carbonos sofrem urn drastico alargamento de linha a alta

dopagem.



APENDICEI
CARACTERiSTICAS DO EFEITO MOSSBAUER

A tecnica de Espectroscopia Mossbauer baseia-se na absor~ao de ralOS
gama por uma amostra contendo ferro, produzidos por uma fonte radiativa de
Co57. A fonte de raios gama e gerada pelo decaimento radioativo do C057 para 0

Fe57. Se 0 raio gama emitido encontra urn alvo contendo nucleos de Fe57 no estado
fundamental, esta radia~ao sera absorvida, elevando 0 nucleo do estado
fundamental para 0 primeiro estado excitado.

Os diferentes estados de energia correspondentes a diferentes configura~oes
eletronicas, que podem ser identificados por pequenas mudan~as na frequencia da
radia~ao gama. Estas mudan~as na frequencia sac produzidas por movimentos
relativos entre a fonte e 0 detetor; portanto, por efeito Doppler.

Se a intensidade de raios gama transmitidos pela amostra for graficada em
fun~ao da velocidade relativa entre a fonte e 0 detetor, teremos uma curva de
absor~ao, cujo minimo ocorre quando a frequencia dos raios gama incidentes
coincidir exatamente com a frequencia necessaria para excitar os nucleos do alvo.

o espectro Mossbauer tfpico e caracterizado pela magnitude, posi~ao e
largura de linha. Dentre estes parametros, a posi~ao da linha e que nos fornece uma
informa~ao caracterfstica do estado eletr6nico do nucleo em observa~ao; e tambem

conhecida como deslocamento isomerico 0iso' dado em unidades de velocidad~

Outra informa~ao para identificar 0 estado eletronico do nucleo em
observa~ao, e a energia do "splitting" quadrupolar, ~E = e2qQ/2 (nun Is).



No caso do Fe57, em meio a urn campo eletrostitico nao uniforme, 0 estado
fundamental nuclear com spin 1/2 perrnanece inalterado; 0 primeiro estado
excitado, que possui spin 3/2, e separado em dois subniveis(identificados como
+1/2 e +3/2) que esmo separados pela energia LlE.

Portanto, 0 espectro Mossbauer de tais nucleos mostrarao duas linhas de
ressonancia em vez de uma. Duas transi~6es podem ser agora observadas: uma
entre 0 estado fundamental e 0 nfvel mais baixo do primeiro estado excitado (+1/2)
e outra entre 0 estado fundamental e 0 nfvel mais alto do primeiro estado
excitado(+3/2)f 57].



APENDICEII
CARACTERisTICAS GERAIS DO ESPECTRO

DE RESSONANCIA PARAMAGNETICA ELETRONICA (EPR)

o espectro de EPR e obtido quando a energia de uma microonda e
absorvida por urna amostra paramagnetica como uma consequencia de transi~oes
induzidas entre niveis Zeeman.

o sinal de EPR e geralmente obtido sob a forma da derivada de urn
espectro de absor~ao, e varias caracteristicas podem ser extraidas dele.

campo de ressonancia
Bo

campo magnetico
crescente



A largura de linha do espectro e geralmente defmida como a dismncia L\B

(em gauss) entre ambos picos da derivada.
A razao mais importante para 0 alargamento de linha em sistemas

polimericos e a intera~ao entre eletrons desemparelhados aventualmente de
naturezas diferentes(eletrons de condu~ao, moveis e fixos).

A simetria do espectro de EPR e geralmente caracterizada pela razao de
amplitudes AfB do pica a baixo campo(A) e a alto campo(B).

Se as linhas forem alargadas homogeneamente, a razao AfB = 1.
J::msistemas met~Hicosesta razao pode ser usada para obter informa~oes

sobre as propriedades dinamicas do sistema eletronico.

A intensidade duplamente integrada do sinal de EPR, representa a energia
total absorvida pela amostra na condi~ao de ressonancia. Isto pode ser usado para
determinar a concentra~ao dos eletrons desemparelhados num sistema.

Finalmente, varias propriedades podem ser estudadas quando a temperatura
da amostra for variada numa faixa de 1K a 400K. Algumas transi~oes estruturais
ou modifica~oes de propriedades dinfunicas dos eletrons afetara urn ou mais dos
parfunetros citados acima.
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