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Resumo

As técnicas de Espectroscopia de Alta Resolução em Sólidos e Relaxação por RMN são

largamente utilizadas no estudo da estrutura e dinâmica de polímeros. Neste trabalho estudamos,

utilizando estas técnicas, duas classes distintas de polímeros: os condutores iônicos e os

condutores eletrônicos.

O polímero condutor iônico estudado foi o Diesterato de Polietileno Glicol (PEGD)

complexado com sais de metais alcalinos, LiCI04 ou NaCI04• A metodologia básica que

empregamos para o estudo destes materiais foi a análise da forma de linha e do tempo de

relaxação longitudinal para os núcleos associados tanto aos portadores de carga, 'Li e 23Na,

quanto à cadeia polimérica., IH e 13C.Todas estas medidas foram realizadas em função da

temperatura e da concentração de sal de metal alcalino presente na amostra. Estudos adicionais,

por condutividade elétrica, análise térmica e viscosidade foram realizados para complementar o

conhecimento obtido por RMN sobre a mobilidade e estrutura das cadeias poliméricas e dos

portadores de carga.

Os polímeros com ligações de elétrons-n conjugados apresentam propriedades

eletrônicas especiais, particularmente a condutividade elétrica, e formam uma classe de

polímeros condutores eletrônicos que podem ser facilmente oxidados ou reduzidos através de

um agente dopante. Estudamos dois polímeros deste tipo: As polianilinas dopadas com IH ou

'Li. A metodologia básica que empregamos para o estudo destes polímeros foi a análise das

formas de linhas espectrais de um dos núcleos que compõem a cadeia polimérica, 13C,e de um

dos agentes dopantes, 'Li, em função do método de preparação e da condutividade elétrica, de

forma a poder elucidar características estruturais e dinâmicas deste grupo de polímeros.

A partir do estudo destas duas classes de polímeros, conseguimos coletar uma quantidade

muito grande de resulados experimentais por RMN, a partir de diferentes núcleos atômicos, que

contribuiram para elucidar várias de suas características estruturais e dinâmicas.



Abstract

High resolution solid-state NMR spectroscopic techniques are widely used in the study

of polymer structure and dynamics. In the present work we are studying, with the employment

of these techniques, two distinct kinds of polymers: the ionic conductors and the electronic

conductors.

The ionic conductor polymer considered was the Poliethyleneglycol Distereate

400)IMCI04 (M=Li,Na), DPEGIMCI04• The basic methodology employed for the study ofthese

materials were the line shape analysis of the resonance lines and the longitudinal relaxation

time, for the nuclei associated with the charge carriers, 7Li and 23Na,and with the polymeric

chain, IH and 13e. The measurements were related to temperature and to the alkali metal salt

concentration in the sample. Additional studies, of electrical conductivity, thermal analysis and

vicosity were also conducted for the complementation of the information obtained by NMR

about the mobility and structure of polymeric chains and the charge carriers.

The polymers with conjugated 7t-electron bounds present special electronic properties,

particularly related to the electrical conductivity, and are easily oxidized or reduced by the

action of a doping agent. We studied two of these kind of polymers: the IH and 7Li doped

Polyaniline. The basic methodology employed for the study of these polymers was the line

shape analysis of the resonance lines related to one of the component nuclei of the polymeric

chain, 13e, and the lines related to one of doping agents, 7Li, as a function of the preparation

method and the electrical conductivity, as a way of elucidate structural and dynamic

characteristics of this class of polymers.

From the study of these two classes of polymers we could collect a huge quantity of

NMR data from different atomic nuclei, and it led to the elucidation of important structural and

dynamic characteristics of the polymers.

li

IFSC-USP
SERVIÇO D'E BIBliOTECA 1



Introdução

Neste trabalho de investigação de polímeros condutores por Ressonância Magnética

Multinuclear procuramos utilizar todas as técnicas disponíveis em nosso Laboratório de

Espectroscopia de Alta Resolução (LEAR) no IFSC-USP, afim de realizarmos um trabalho

abrangente, quanto à gama de informações flsicas extraídas diretamente dos espectros, no estudo

de complexos poliméricos condutores. Além das técnicas usuais em RMN, tal como

espectroscopia e medidas de tempos de relaxação, utilizamos técnicas especiais de alta resolução

como polarização cruzada, Cross Polarization (CP), desacoplamento em alta potência,

Decoupling (DEC), e rotação da amostra em tomo do ângulo mágico, Magic Angle Spinning

(MAS). A aplicação adequada do conjunto destas técnicas, promove uma enorme versatilidade

no estudo de novos materiais.

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou uma importante interação científica do

nosso laboratório com dois grupos especializados no desenvolvimento de novos materiais: o

Grupo de Polímeros Condutores Eletrônicos do IFSC-USP, através de uma interação direta com

o Prof. Dr. Luis H. Mattoso que sugeriu o estudo por RMN das Polianilinas (PAni), e com o

Grupo de Sólidos Iônicos do ICEx-UFMG, através do Prof. Dr. Armando L. de Oliveira e da

Prof.a Dra. Clausymara L. Sangiorge que sugeriram o estudo por RMN do Diesterato de

Polietileno Glicol (PEGD).

A partir das sugestões que deram origem a este trabalho, desenvolvemos o espectrômetro

do LEAR-USP, introduzindo novos recursos ao equipamento. Os experimentos com os

polímeros iônicos, complexos de PEGD, exigiam um rigoroso controle da temperatura sendo

necessário, então, o desenvolvimento de um controlador de temperatura com alta sensibilidade;

substituímos a utilização de gás de nitrogênio pela utilização de ar sêco, sendo necessário a

construção de uma pequena unidade de fornecimento de ar sêco anexa ao laboratório (seis

compressores e um dessecador especial). Dificuldades específicas para a realização de alguns

experimentos importantes, tanto com o PEGD quanto com a PAni, foram superadas com o

desenvolvimento de seqüências de pulsos especiais que uniam técnicas de alta resolução e

medidas de relaxação em sólidos. Estas novas seqüências, aplicadas no estudo de diferentes

materiais, permitiram a observação do baixíssimo sinal de RMN em condições extremas. tais

como baixas temperaturas, baixas concentrações do dopante. baixa abundância natural dos

111



núcleos atômicos em observação e longos tempos de relaxação longitudinal T ,. Mesmo

utilizando uma combinação de técnicas de alta resolução e de medidas de tempos de relaxação,

ainda assim estes experimentos permanecem muito longos e caros.

Os complexos de Diesterato de Polietileno Glicol (PEGD) com sais de metais alcalinos,

tal como LiCI04 ou NaCI04, foram estudados por RMN utilizando técnicas de espectroscopia de

alta resolução e medidas de tempos de relaxação longitudinal. Observamos o comportamento da

forma de linha e relaxação para os núcleos de 'Li, 23Na, 13Ce IH. Em alguns casos, utilizamos

ténicas de alta resolução, tais como desacoplamento de hidrogênio em alta potência (DEC) e

rotação da amostra em tomo do ângulo mágico (MAS). Procuramos correlacionar os resultados

de RMN com resultados de outras técnicas, tais como condutividade, viscosidade, entre,outras.

Estudamos também complexos de Polianilinas dopadas com HCI e complexos de

Polianilinas dopadas com LiCI04• Fizemos um estudo de 13Cde amostras de Polianilina Pura

(isolante) e de complexos de Polianilinas com HCI (condutoras), utilizando o experimento

completo de alta resolução em sólidos, CPDECMAS. Realizamos estudos da forma de linha e

da relaxação longitudinal do 'Li em complexos de Polianilinas com LiCI04•

Neste trabalho estão apresentadas as interações de spins em amostras sólidas que contêm

informações estruturais e dinâmicas. Estas interações, tais como a interação dipolar magnética, a

de deslocamento químico e a quadrupolar elétrica serão discutidas nos capítulos 1 e 2. As

manifestações no espectro de RMN destas interações anisotrópicas, bem como os mecanismos

de relaxação nuclear aos quais elas estão submetidas, são discutidas no capítulo 3.

Os polímeros condutores formam uma classe de novos materiais muito especiais. cujas

características e propriedades são apresentadas no capítulo 4. A apresentação da metodologia

empregada neste trabalho, além de uma breve descrição do espectrômetro de RMN utilizado,

estão no capítulo 5.

Apresentaremos e discutiremos os resultados experimetais do estudo dos polímeros

condutores eletrônicos (PAni) e dos condutores iônicos (PEGD) no capítulo 6. Finalizamos com

as conclusões e perspectivas deste trabalho.
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Capitulo 1: IntroduyfJo

CAPiTULO]

Espectroscopia por Ressonancia Magnetica Nuclear

A espectroscopia por Ressonancia Magnetica Nuclear e uma das tecnicas mais poderosas

na caracteriza<;ao de materiais. Espectros de RMN de amostras solidas saD constituidos por

linhas muito largas que podem atingir ate centenas de KHz. Estes alargamentos de linha

resultam das intera<;5es que os varios nucleos, presentes na constitui<;ao dos solidos,

experimentam com suas vizinhan<;as. Estas intera<;5es contem informa<;5es de carater estrutural e

dinamico extremamente interessantes para caracteriza<;ao do material. As principais intera<;5es

saD a intera<;ao dipolar magnetica, a intera<;ao de deslocamento quimico e a intera<;ao

quadrupolar eletrica.

as nucleos atomicos que saD "ativos" para RMN, saD aqueles que possuem momenta

magnetico nuclear, tais como IH, 13C, 7Li, 23Na,3Jp. A espectroscopia de aha resolu<;ao por RMN

resolve linhas espectrais, com deslocamentos quimicos isotropicos diferentes, dos nucleos

atomicos situados em diferentes grupos quimicos. Esta pequenas separay5es saD da ordem de

partes por milhao (ppm) da freqUencia Zeeman determinada pela intensidade do campo

magnetico externo Eo ao qual 0 material esta submetido. 0 caso do nucleo atomico de 13C, em

urn campo Bo= 2Teslas, a separa<;ao entre as linhas espectrais e de ~v=20Hz (lppm). Ha

algumas interay5es em RMN que limitam a obtenyao de espectros de aha resolu<;ao em

polimeros solidos; entre as mais intensas estao as anisotropias das intera<;5es dipolar magnetica,

de deslocamento quimico e da quadrupolar eletrica. Estas interay5es anisotropicas saD

responsaveis por alargamentos de linha no intervalo de KHz a MHz. A sensibilidade dos nucleos

raros, tal como 0 13C, pode limitar a obtenyao de espectros de aha resolu<;ao. Outra limitayao

para RMN no estado solido saD os longos tempos de relaxayao spin-rede, Tj, sendo necessarios

longos tempos de repetiyao do experimento, resultando em baixa sensibilidade no experimento.

t ?:' C' ,-- ;! (~f) :; ~~r\l ~.-;n r') ~ R J :1t ' 0 T r::c}\ ~
;: . ,,'



Capitulo 1: Introdu~ao

A principal razao para urn espectro de RMN de nucleos com spin 1/2 em materiais

s6lidos estar alargado (baixa resolw;ao) se deve a intera9ao dipolar magnetica entre os

momentos magneticos nucleares. Para os nucleos e 13C em polimeros organicos, por exemplo, a

intera9ao magnetica se da, usualmente, com os nucleos de IH abundantes mais pr6ximos. Os

nucleos de 13C sac suficientemente diluidos de maneira que as intera90es dipolares magnetic as

homonucleares 13C_13C sac fracas, e por isso podemos negligencia-las. A intera9ao dipolar

heteronuclear consiste no acoplamento magnetico direto entre os nucleos de 13C e IH, Fig. 1.1

linhas de campo
Bdip

I e
"

o nucleo de 13C pode experimentar, alem do campo magnetico externo Eo, urn campo

magnetico dipolar ao longo da dire9ao z, E dip' produzido pelo momento magnetico nuclear IlH

do nucleo de IH situado a uma distancia r12• Onde 0 campo magnetico dipolar, EdiP' depende da

distancia internuclear r12, do angulo 8 entre 0 vetor internuclear r12 e 0 campo externo Eo e do

momento magnetico IlH:

lItH J 2Bdi!, ~ -3 (3cos e -1)
rl2

Alargamentos de linha devido a intera9ao dipolar magnetica sempre ocorrem em s6lidos,

pOlS os pares nucleares podem estar a todas distfmcias internucleares rij e orienta90es 8;j

possiveis; portanto teremos varias freqiiencias de ressonancia e uma larga linha espectral.



A equayao fundamental da Ressonancia Magnetica Nuclear relaciona a frequencia de

ressonancia COo com 0 campo magnetico extemo aplicado Eo, COo= rEo, chamada frequencia de

Larmor. 0 fator giromagnetico r possui urn valor constante, caracteristico, para cada tipo de

nucleo atomico. S6 e possivel fazer espectroscopia por RMN devido a interayao de

deslocamento quimico; originando-se na interayao simultanea dos eletrons (ou nuvem

eletronica) com 0 campo magnetico extemo Eo e dos eletrons com 0 nucleo. A frequencia de

Larmor de urn nucleo particular depende do ambiente nuclear e eletronico que 0 envolve. 0

campo magnetico Eo induz, via circulayao eletronica, urn campo magnetico local secundario Ei

que pode se opor ou se somar a Eo e, entao blindar magneticamente 0 nucleo, deslocando sua

frequencia de ressomlncia. De modo geral, 0 campo local, E1oc' sentido por urn nucleo e 0 vetor

soma do campo extemo aplicado Eo e 0 campo induzido E;

onde E; e proporcional a Eo

onde (j e a constante de blindagem magnetica. Na Eq (1.3), r e Eo sao constantes num

experimento, portanto quando aumenta a blindagem, 0 termo (1- Ci) decresce e COo decresce.

Os nucleos mais blindados magneticamente estao ressoando a frequencias menores no

espectro e vice-versa, Fig. 1.2

<:
OJ = r .Bloc

1 2

1_1-
Fig. 1.2: Linhas de ressonfmcia correspondentes aos deslocamentos

quimicos isotr6picos dos nucleos 1 e 2.
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o grau de blindagem magnetica depende tanto da densidade dos eletrons (nuvem

eletronica) em circulayao no sitio nuclear quanto de sua orientayao em relayao a direyao do

campo extemo aplicado, analogo a urn espira imersa em campo magnetico. Estes efeitos de

blindagem sao pequenos, pois implicam em deslocamentos em freqtiencia da ordem de partes

por milhao (Hz em MHz - ppm) em relayao ao valor estabelecido por r. Eo. Na pratica, a

medida do deslocamento quimico de urn micleo e 0 valor, em ppm ou Hz, que sua linha de

ressonancia esta distante, no espectro, da linha de ressonancia da substancia padrao assumida

como sendo 0 ppm ou 0 Hz. Importante: E necessario que a medida do deslocamento quimico

seja dada em ppm, poi assim a identificayao das linhas espectrais fica independente do valor do

campo magnetico extemo aplicado f3 o. A substancia padrao mais utilizada como referencia para

o DC e IH e 0 tetrametilsilano, Si(CH3)4' conhecido como TMS, pois produz uma intensa linha

de ressonancia com deslocamento quimico superior que a maioria das substfmcias organicas.

Nucleos atomicos com numero quantico de spin maior ou igual ai, 1 ~ 1, possuem uma

distribuiyao de carga assimetrica e, portanto, possuem urn momenta de quadrupolo eQ. A

interayao do momento de quadrupolo eletrico com os gradientes de campo eletrico Ii V / &2,

cuja origem esta nas inomogeneidades espaciais dos campos eletricos presentes no sitio nuclear,

e a que normalmente domina no mecanismo de relaxayao de nucleos quadrupolares, tal como

7Li, 23Na, 27AI, 170entre outros. Em primeira ordem, a perturbayao quadrupolar sobre os niveis

Zeeman de urn nucleo com spin 1=3/2, e simplesmente 0 desdobramento da linha de ressonancia

central, num tripleto, onde aparece a transiyao central (-1/2 ~ 1/2 ) que ressoa na freqtiencia de

Larmor , cuo, nao e afetada pela perturbayao (s6 em segunda ordem) e aparecem tambem urn par

de linhas satelites oriundas das transiyoes (l /2 ~ 3/2 e -3/2 ~ -1/2 ) dispostas simetricamente

em tomo da transiyao central. Na Fig. 1.3, esta representado 0 espectro de p6 quadrupolar tipico.

17 = 0, para 1=3/2.
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'-3/2 - -1/2
II••I I

Fig. 1.3: Espectro de po quadrupolar (1=3/2). As freqiiencias estao em
fun<;:aode X = 2wQ e a freqiiencia zero corresponde a Wo'

Em amostras liquidas, devido ao movimento browniano das moleculas, as dependencias

angulares das energias e frequencias de transiyao quadrupolares reduzem os espectros a linhas

espectrais isotr6picas, porem com a largura de linha dominada pela relaxayao quadrupolar.

A obtenyao de espectros de alta resoluyao em s6lidos por RMN se da pela reduyao das

anisotropias das interayoes que alargam os espectros aos seus respectivos val ores isotr6picos. As

tecnicas mais poderosas para este fim sac:

- Desacoplamento Heteronuclear (Decoupling-DEC)

- Rotw;ao da Amostra em Torno do Angulo Magico (Magic Angle Spinning-MAS)

- Polarizayao Cruzada (Cross Polarization-CP)

o metodo de desacoplamento heteronuclear, proposto por Sarles e Cotts[l] em 1958, e urn

metodo de dupla ressonancia para eliminar 0 alargamento de linha devido a interayao dipolar

magnetica. 0 chamado "Decoupling" remove as fortes interayoes dipolo-dipolo atraves da

aplicayao de urn intenso campo de radio-frequencia (RF) sintonizado para os nucleos de

hidrogenio, ~H' os quais se mantem em alta rotayao com 0 objetivo de reduzir 0 momento

iF Sr _.r ,c: f) S E r: v ! c;:0 0 E B' 0 I. r 0 l' to eA.
{ ",." •.~..; -..,.•' l
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magnetico efetivo destes nucleos abundantes, Fig.1.4. EnHio, 0 valor medio do campo magnetico

dipolar, Bdip' torna-se nulo, (Bdip> = o.

I e
I)

13C
1'vt

< Bdip> = 0

Fig. 1.4: Efeito do desacoplamento. Campo magnetico local no
nucleo I (carbon os) produzido pelo nucleo 2 (hidrogenio).

o desacoplamento heteronuclear e feito durante a aquisi<;ao do sinal do nucleo 1, e nao

introduz limita<;5es experimentais, pois as freqiiencias de ressonancia dos dois nucleos sac muito

distintas.

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

Andrew e Lowe [2.3] em 1959, propuseram, independentemente, urn metoda tal que a

intera<;ao dipolar magnetica hetero ou homonuclear poderia ser, a principio, eliminada pela

rota<;ao da amostra em torno do angulo magi co. Em 1962, Andrew e Eades mostraram que era

tambem possivel eliminar outras intera<;5es anisotropicas com MAS. 0 objetivo dessa tecnica e

produzir, artificialmente, urn mecanismo que leve a uma promedia<;ao das intera<;5es

anisotropicas ja que todas elas contem, pelo menos em parte, 0 fator geometrico (3 cos2 e - 1) ,

onde 8 representa, em cada caso, 0 angulo entre Eo e 0 eixo z do sistema de eixos principais do

tensaor que representa a intera<;ao. Tanto a intera<;ao dipolar magnetica quanta 0 deslocamento

quimico e a perturba<;ao de pril11eiraordem devido a intera<;ao quadrupolar eletrica dependel11 do

fator (3 cos2 e -1). No caso da intera<;ao dipolar, por exemplo, e e 0 angulo entre 0 vetor

internuclear para cada par de nucleos e 0 campo externo Bo (no caso do Deslocamento Quimico

e eo angulo que 0 eixo principal, do sistema de eixos principais faz com 0 campo externo Bo);

assim. se fosse possivel alinhar todos esses vetores nUl11angulo e/ll = 54,740 (chamado cingula
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magico, tal que cos28m=1I3), tal intera<;:ao se anularia completamente. Na pnitica, todos os

angulos 8il podem ocorrer em urn solido policristalino, gerando uma distribui<;:ao de

frequencias, dando origem a largas linhas de ressonancia. 0 principio da tecnica MAS, entao, e

levar todos estes angulos 8il em media para a condi<;:aode angulo magico. Para tanto, giramos a

amostra em tomo de urn eixo que esta inclinado de urn angulo 8m em rela<;:ao ao campo

magnetico extemo Eo, Fig. 1.5

Bo+~m =54,74
0

I ~ /
I I' 0
I 0o

espiras 0
do iml3 ~O

Fig. 1.5: Rota~ao da amostra na presen~a de urn campo magnetico

externo, Eo, sob a condi~ao de lingulo magico.

o efeito da rota<;:aoda amostra em tomo do angulo magico pode ser visto na Fig. 1.6,

onde os diferentes vetores intemucleares com distintos 8il sao girados sobre cones diversos,

porem devido it alta rota<;:ao,suas direyoes permanecem em media ao longo do eixo de rota<;:ao

que e comum a todos. Desta forma, obtemos (8ij) = elll e a interayao dipolar de anula.

Fig. 1.6: 0 efeito da rota~ao em torno do lingulo magico e orientar em media todos os lingulos

em torno do angulo magico elll = 54,74°, < el2 >=< e34 >=54,74 ° apesar de el2 "* e34
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Este principio e aplicavel, analogamene, tanto para as interac;:oes de deslocamento

quimico quanta para a quadrupolar eIetrica de primeira ordem. A condic;:ao geral que deve ser

satisfeita para que tenhamos uma efetiva anulac;:aodos efeitos anisotr6picos e que a frequencia

de rotac;:aoda amostra seja comparavel it Iargura de linha espectral com a amostra estatica. A

extensao da anisotropia de deslocamento quimico e, usualmente, de 3 a 4 KHz no espectro,

portanto perfeitamente possivel sua eliminac;:ao por MAS, ja que a realidade instrumental

permite rotac;:oesde ate 10KHz. Porem, no caso da interac;:aoquadrupolar, os alargamentos das

linhas satelites saD geralmente muito intensos (dezenas de KHz) tomando, em muitos casos,

quase impossive! girar a amostra em frequencias ta~ altas.

Uma tecnica importante para 0 aumento da sensibilidade dos experimentos com nucleos

raros, a Polarizac;:ao Cruzada (CP), e extensivamente utilizada em combinac;:ao com 0

Decoupling e Magic Angle Spinning. 0 experimento completo de alta resoluc;:ao em s6lidos,

CPDECMAS, e realizado utilizando-se simultaneamente DECMAS para obter resoluc;:ao

espectral, junto com a CP para aumentar a intensidade do sinal, ou seja, obter ganho na relac;:ao

sinal/ruido (SIR).

Pines, Gibby e Waugh[41 em 1973, propuseram 0 metoda de dupla ressonancia

denominado Polarizac;:ao Cruzada. A ideia basica deste metoda e explorar a interac;:ao dipolar

magnetica existente entre os nucleos abundantes CH e 19F, grandes fatores giromagneticos e

abundancias naturais de 100 %) e os nucleos raros (os demais, pequenos fatores giromagneticos

e abundancias naturais limitadas), de maneira a permitir uma transferencia de polarizac;:ao entre

ambosl51• Desta tecnica resulta urn sinal de maior intensidade para os nucleos raros e os

experimentos podem ser realizados com urn tempo de repetic;:ao, definido pelo tempo de

relaxac;:ao longitudinal, T I , do nucleo abundante, 0 qual e, usulamente, menor que 0 apresentado

pelo nucleo raro. 0 experimento de polarizac;:ao cruzada e melhor entendido considerando-se 0

conceito de temperatura de spin para urn sistema de dois niveis: Spin 1=1/2. A razao das

populac;:oes dos niveis de energia superior, N _ e inferior, N + e dado pela distribuic;:ao de

Boltzmann por N _/N ~ exp( -yBo / KT.,,), onde Ts e conhecida como temperatura de spin de urn

dado nucleo. A partir da distribuic;:ao de Boltzmann observamos que uma menor temperatura de
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spin implica em urna malOr polarizayao dos momentos magneticos (maior diferenya de

populayao entre os niveis) e vice-versa.(6) Consideremos, como exemplo, urn sistema composto

de nucleos raros BC e abundantes IH, ambos com spin 1/2, fatores giromagneticos r c e rH

respectivamente e acoplados entre si via interayao dipolar magnetica. Para aumentarmos a

polarizayao dos nucleos de BC devemos de alguma maneira abaixar a temperatura de spin deste

sistema. 0 resfriamento do sistema de spins raros consiste em colocar 0 sistema de l3C, em geral

com alta temperatura de spin Tsc, em contato com 0 sistema de IH, previamente colocado em urn

estado de baixa temperatura de spin, TSH. 0 sistema de IH representa urn grande reservat6rio de

"polarizayao" como indicado pelo grande quadrado na Fig.I. 7. Deste contato termico resulta urn

grande decrescimo na Tsc e, consequentemente, urn ligeiro acrescimo na TSH devido a grande

capacidade termica do sistema de IH. Com 0 decrescimo em Tsc ocorre urn considenivel ganho

de polarizayao no sistema de BC e uma desprezivel perda de polarizayao no sistema de IH.

Spins 13C

Tsc

T 1\
1C

Longo"

Spins 1H TSH
Reservat6rio Termico

Este processo de transferencia de polarizayao e denominado Polarizayao Cruzada e tern

uma durayao determinada pelo tempo de Relaxayao Cruzada TCH' 0 qual, em condiyoes especiais

de contato termico, e bem curto quando comparado com os tempos de relaxayao TIC e T1H; como

a magnetizayao final de BC depende da magnetizayao de IH, 0 tempo de repetiyao do

experimento sera determinado pelo T1H, permitindo urn numero muito maior de dados

acumulados em urn dado intervalo de tempo fixo. Alem disso, a transferencia de polariza~ao

pode induzir urn aumento na intensidade do sinal de RMN do 13Cde urn fator r H I r ( ~ 4 ,

relativo a magnetizayao que seria obtida atraves da polarizayao da magnetizayao ao longo de Bo

e posterior pulso de n12. Este contato termico e estabelecido no chamado sistema girante de
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de RF para 'H e 13C, 13JH e 131(' respectivamente, sac aplicados simultaneamente.[S.91

o sistema girante de coordenadas e urn sistema que gira com a freqiiencia de ressonancia

de cada nucleo em particular em tome de 130, Em tal sistema, a freqiiencia de precessao de

Larmor, yBo e eliminada, 0 que significa 0 desaparecimento de 130, 0 unico campo magnetico

que age sobre cada spin e 0 campo de RF estatico., neste refemcial, e tern 0 mesmo papel de 130

no sistema de referencia do laborat6rio. Neste caso, pode-se observar que a condiyao de

Hartmann-Hahn significa que os dois nucleos terao a me sma freqiiencia de Larmor em seus

respectivos sistemas girantes de coordenadas, OJJH = OJI(" Portanto, toma-se possivel a troca de

energia entre os nucleos de 'H e 13C, j<i que ambos se comportam como nucleos identicos nesta

situayao, Fig. 1.8

OJu "* OJc
SPINS RAROSSPINS ABUNDANTES

E E
(b)

)
Tcu ~ ms (nYHBIH ==} nycB,c

OJ1U = OJI('

SPINS ABUNDANTES SPINS RAROS
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A combina9ao das tecnicas CP, DEC e MAS em apenas urn experimento foi proposta por

Schaefer e Stejskal[lOI em 1976, marcando 0 inicio da espectroscopia de alta resolu9ao em

solidos. As Fig. 1.9 e 1.10, mostram os detalhes experimentais que permitem a aplica9ao

simultanea destas tres tecnicas. A seqUencia de eventos passa por quatro esUigios bem definidos:

(1) Inicialmente a magnetizayao nuclear de IH, M~, e gerada ao longo do campo

magnetico extemo Eo.
(2) A intensa magnetiza9ao M~ e levada ate a dire9ao y do sistema girante de

coordenadas pela ayao de urn pulso de RF de 90°. Neste exato momento, urn segundo campo de

RF, E1H, e aplicado ao longo de M~ mantendo-a fixa ao longo da direyao y. Por esta razao, este

processo e denominado "spin-locking". Deste modo conseguimos preparar urn estado de baixa

temperatura de spin para os 'H, desde que agora temos uma intensa magnetiza9ao M~, que foi

produzida por urn campo 130 intenso (105 Gauss), alinhada com urn campo E1H muito pequeno

(~lGauss). Isto significa que temos uma baixissima temperatura de spin TSH' ou seja, alta

polariza9ao de IH no sistema girante de coordenadas. No inicio do processo de "spin-locking"

nao existe magnetizayao nuclear de 13C, Me ' no plano xy do sistema girante de coordenadas,

correspondendo a urn valor alto de T.w·'

(3) Em urn terceiro estagio, 0 contato termico entre os dois sistemas de nucleos e

estabelecido. Durante 0 processo de "spin-locking", e ligado tambem 0 campo de RF 131('

satisfazendo a condiyao de Hartmann-Hahn em conjunto com 0 campo 131H• Desta forma ocorre

a transferencia de polariza9ao e, a magnetizayao Me aumenta rapidamente, em alguns

milisegundos, enquanto que ocorre urn pequeno decrescimo na if H . Este periodo, onde ocorre 0

contato termico, e denominado tempo de contato 'Fe ..

(4) 0 ultimo estagio do experimento de Polarizayao Cruzada e entao a observayao do

sinal de 13Cintensificado pel a transferencia de polarizayao. Nesta situayao, 0 campo de Rf ,

RI(" e desligado e, durante a observa9ao do sinal, 0 campo de Rf, 131H, e mantido ligado par

fazer agora a funyao de desacoplamento heteronuclear, reduzindo 0 alargamento de linha

discutido anteriormente. A rotayao da amostra em tome do angulo magico e mantida,
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continuamente, durante toda a realiza9ao do experimento; assim com a combinayao de todas as

tres tecnicas propostas, podemos obter urn espectro de alta resoluc;ao em s61idos com boa

relac;aosinal/ruido.

Spin-Lock
Hartmann-Hahn I Desaccplarrento

(1) I (2) e (3)
I

I
I
1-----
I Haimann-Hahn

<: >
Tc I

I
I

>1

Fig. 1.9: SeqUencia de pulsos para urn experimento de espectroscopia e alta resolu~ao em s61idos por RMN
on de Tc e 0 tempo de contato termico, Taq eo tempo de aquisi~ao do sinal e Tf eo tempo de
repeti~ao doexperimento.

I I

Z z

1H - 0MH

- 0MH

y BJH

y

(1) (2) e (3)
, I

Z Z

13C

- 0Me
, BJC

y
,

y
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o experimento de alta resoluyao em s6lidos podeni tambem ser realizado utilizando uma

combinayao particular de cada uma das tecnicas descritas anteriormente. A seguir estas

combinayoes sao denominadas e comentadas:

MAS: Excitayao convencional do nucleo atraves de pulsos de 90° e utilizayao da

rotayao da amostra em torno do angulo magico.

DEC: Excitayao convencional do nucleo atraves de pulsos de 90°

e utilizayao do desacoplamento dipolar.

DECMAS: Excitayao convencional do nucleo atraves de pulsos de 90° e utilizayao

do desacoplamento em conjunto com a rotayao da amostra

em torno do angulo magico.

CPDECMAS: Excitayao do nucleo atraves da transferencia de polarizayao e utilizayao

do desacoplamento em conjunto com a rotayao da amostra em torno do

angulo magico.
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CAPiTULO 2

Interaroes de Spin Nuclear

Urn nucleo atornico experirnenta interayoes, com seus vizinhos rnais proximos, atraves

de seu momento de dipolo rnagnetico ou pelo seu momenta de quadrupolo eletrico (I >1/2).

Estas interayoes determinam 0 perfil do espectro de RMN, sendo responsaveis pela largura de

linha, deslocamentos em freqUencia e pelos mecanismos de relaxayao nuclear. A Hamiltoniana

de spin nuclear total que descreve as varias interayoes, pode ser escrita como uma soma das

hamiltonianas correspondentes a cada interayao[lj

A Harniltoniana Zeeman, Hz, consiste do acoplamento do spin nuclear com 0 campo

magnetico externo estatico e e dada por:

onde, I-' i e r ~ sao respectivamente, 0 momenta rnagnetico e 0 fator giromagnetico do i-esimo

nucleo. A soma sobre i abrange todos os nucleos da amostra, e (j)~ = r,; Ho.

A Harniltoniana de RadioFregtiencia (RF), Hill-' que trata do acoplarnento do spm

nuclear com 0 campo de RF, Bill- = HI (t) cos[{j)( + <p(t)], e explicitada por:

A Hamiltoniana Dipolar Magnetica, HJ), expressa 0 acoplamento entre os spms

nucleares atraves de seus mornentos dipolares rnagneticos, e expressa na seguinte equayao:

3

" ( i k 2)" i ~ ik kHJ) = L. - 2r /I r /I Ii L. J a • DafJ • J fJ
I<k a.fJ=1

A Hamiltoniana de Deslocamento Ouimico, HJ)fJ' que descreve 0 acoplarnento do spin

nuclear com 0 campo magnetico originado pelo rnovimento dos eletrons sob a ayao do campo

rnagnetico externo, e dada por:

lFSC-USP
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onde, if; Ho e 0 campo magnetico induzido pelos eletrons no sitio do i-esimo nucleo devido a

presen9a do campo magnetico externo fIo' e I,e 0 numero quantico nuclear de spin.

A Hamiltoniana Quadrupolar Eletrica, HQ, expressa 0 acoplamento do momenta de

quadrup6lo eletrico com 0 gradiente de campo eletrico presente na amostra, e dada por:

As Hamiltonianas (Hz e H/U:), dependem de fatores externos, por isso, sac denominadas

Hamiltonianas Externas, as outras (HIJ, HDQ e HQ) sac denominadas de Hamiltonianas

Internas.

3

H;. = C;' ''LJ: .R:fJ• A;
a,fJ=\

onde, A representa uma das possiveis interac;5es, C;. depende somente das constantes

fundamentais (h,e) e das propriedades dos numeros atomicos (I,y,Q), I; e sempre urn vetar

de spin nuclear e A ~ pode ser 0 mesmo vetor spin nuclear (It = Q), ou urn outro spin nuclear

(A = D), ou ainda, 0 campo rnagnetico externo (It = DQ).

A expressao geral das Hamiltonianas Internas e dada em termos do produto de dois

tens ores de segunda ordern.(Apendice AI). Dessa rnaneira, podernos representar, separadamente,

a dependencia geornetrica e a dependencia de spin das interac;5es, sendo que R:/l dit a

dependencia geometrica e 0 produto diadico formado pelos vetores I; e A~ , que constr6i 0

tensor TfJ~' 0 qual expressa a dependencia de spin. Ternos, entao, a Harniltoniana escrita na

forma:

3

Hie = cle I R~p . 7p:
a,p=1



o tensor R;p, que caracteriza a intera~ao, e urn tensor, simetrico, de segunda ordem, que

apresenta nove componentes. Porem, podemos trabalhar em urn sistema de coordenadas que

onde ele e diagonal. Denominamos esse sistema como Sistema de Eixos Principais (SEPs). As

componentes do tensor R;p nesse sistema sao Rxx, Ryy e Rzz. Podemos, ainda, introduzir tres

novos parametros para representa-Io, sendo estes dados por:

- 1 (_)R =-Tr R
3

Ryy - Rxx
17=

Assim, para levarmos urn tensor de uma sistema de eixos coordenados a outro, e mais

conveniente que os tensores sejam expressos na forma esferica. Essa representa~ao esferica

toma-se util tambem porque todas as tecnicas usadas para promedia~ao seletiva de algumas

intera~5es em RMN, envolve a rota~ao das Hamiltonianas Intemas. Nesta nova representa~ao, as

Hamiltonas passam a ser dadas da seguinte forma:

HA = CA LL)-l)m R/_m 1/-;"
1m' ,

Escrevemos agora 0 tensor R/_m no sistema de laborat6rio, que iremos chamar de SLAB,

Rl~m = LD~"m (a A,fJ A ,yA) P/m'
m'

1
H.= "" ""(_I)mTA ""D1, },), Yn L.. L.. 1111 L.. m,-mP

IIII
,

1=0.2 m=-I . m' .
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Classicamente, a energia de interayao entre dois nucleos, 1 e 2, com momentos de

dipolo magneticos, f.JJ e f.J2, respectivamente, e dada por [2]

Fig.2.1 Interac;:ao dipolar entieaI~is momentos de dipolo magnetico
1'1 e 1'2 , na presenc;:a de urn campo extemo Bo.

A Hamiltoniana Dipolar pode ser escrita tratando-se os vetores classicos f.JJ e f.J2 como

operadores qmlnticos, ou seja, I-ti = Yi nlio Entao a Harniltoniana dipolar torna-se:

3xy
2 7r -3y

3zy

sendo, x, y e z as cornponentes do vetor internuclear. Ternos agora, condiyoes de escrever a

Hamiltoniana Dipolar na forma do produto de tensores:
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Inspecionando a Eq (2.15), notamos que 0 tensor de acoplamento dipolar torna-se

diagonal para xy = xz = yz = 0, ou seja , quando r esta ao longo de algum eixo coordenado.

Escolhemos entao, 0 Sistema de Eixos Principais para a interacyao Dipolar, aquele em que r

aponta na direcyaode z.

HD = r rll2~)_l)m Rf-m12~m
m

onde, nesse caso, T/:II representa 0 produto diadico entre I) e 12e R~_/11 0 tensor de acoplamento

dipolar. Expressando esses dois tensores no SEPs, podemos escrever a Hamiltoniana Dipolar na

forma conhecida por alfabeto dipolar:

E - ~ 28 -i2,p I I- - 4 sen e 1+ 2+

F E* 3 28 i2'PI I= = --sen e4 1- 2-

Notemos que cada um dos termos de A a F contem urn fator de spm e urn fator

geometrico, sendo que este ultimo se anula para todos os seis termos em urn liquido, devido ao

movimento isotropico das moleculas, seja atraves da anulacyaoem media das exponenciais em cp,

seja atraves da anulacyao em media do termo (l-3cos28). Assim, a interacyao dipolar nao afeta os

espectros de RMN de amostras liquidas, porem em urn solido, a contribuicyao da interacyao

!FS C _U S p S E 11V I C 0 ~ r:: P 1~1U 0 T:: t; I
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separa9ao depende da orienta9ao do vetor internuclear r com rela9ao ao campo Ho.

A origem do deslocamento, em freqUencia, de uma linha espectral de RMN reside

na intera9ao entre 0 campo magnetico externo e 0 movimento orbital dos eletrons ao redor do

nucleo. Na ausencia de campos externos, 0 campo magnetico produzido pelos eIetrons na

posi9ao do nucleo e nulo; entretanto, ao ser aplicado urn campo magnetico Ho, ocorre uma

modifica9ao no movimento orbital dos eIetrons, em virtude de sua precessao em torno de tal

campo, levando ao surgimento de "correntes eletricas", as quais produzem urn campo magnetico

extra Hd, que tende a se opor ao campo aplicado (Lei de Lenz). Por outro lade, 0 campo

aplicado Ho polariza as camadas eletronicas ao redor do nucleo, levando it produ9ao de urn

outro campo magnetico Hp, que e proporcional a Ho• Assim, 0 campo total visto pelo nucleo

Este deslocamento depende da distribui9ao dos eletrons em torno do nucleo e,

naturalmente, tern diferentes val ores em diferentes compostos quimicos, dai seu nome de

deslocamento quimico. A dependencia de 0' com a orienta9ao da nuvem eletronica em rela9ao it

Ho, confere it 0' urn carater tensorial, 0 que nos permite escrever a Hamiltoniana de

Deslocamento Quimico da seguinte forma:

if, e urn tensor cartesiano de segunda ordem, denominado tensor de deslocamento quimico, que

possui nove componentes no SLAB. Podemos entao, expressar a Hamiltoniana como[3]

II O'xx O'.l.y

Iz]1 O'yx O'y.y

lO'zx O'zy

lH l
O'xz II OX I
O'yz IlHOYJ
O'zz J HOz
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para H = (0,0, Ho), ficamos com:

H DQ = (O":xzIx + 0"yz Iy + O"zz Iz ) H 0

Ilustramos 0 significado dessa Hamiltoniana, considerando urna nuvem eletronica de

simetria esferica e que, na presenya de urn campo extemo produz urn campo magnetico

induzido, hI' que faz urn angulo () com relayao ao campo aplicado, Fig.2.2. As componentes do

campo magnetico induzido hI sao dadas pelas componentes do tensor deslocamento quimico no

Fig. 2.2 Componentes do campo magetico induzido ~ devido a urn

campo externo fIo aplicado na direyao z.

Na Fig.2.2, observamos as componentes do campo induzido hi devido a urn campo

extemo aplicado na direyao z. Caso 0 campo extemo fosse aplicado em uma direyao qualquer,

de forma a possuir componentes nas direyoes x, y e z, cada uma dessas componentes produziria

tres outras componentes do campo induzido, e a Hamiltoniana expressa na Eq (2.29) possuiria

os nove termos. Somente a componente O"zzH Oz de hi e relevante para experimentos de

espectroscopia, par estar na direyao do campo aplicado z (componente que produz perturbayao a
Hamiltoniana Zeeman). Quando consideramos apenas a componente na direyao z, do campo

induzido, estamos tomando 0 termo secular da Hamiltoniana, que e equivalente a fazer m = 0 na
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e expressando 0 tensor no SEPs (onde as componentes san denotadas por: OJ I ,0"22 ,0"33' 0 sistema

de eixos principais para a intera9ao de Deslocamento Quimico esta determinado para 033

paralelo ao campo induzido e OJ I e CT22 perpendiculares a este campo:

OJ I + CT22 + 033 - CT22 - CT11
CT = -----, 8 = CT,3 - CT e n = ---3 .. 'f 8

A energia de intera9ao entre 0 momenta de quadrup610 e1etrico Qij, existente em nucleos

com spin> 1/2, com 0 gradiente de campo eletrico Vij' e dada por [4,5]

H - eQ "(_1)111 V T-o - 21(21 -1) L..J 2,-111 2.111
III

onde, Tz./Il e 0 produto diadico dos spins nucleares Is, e V2.-m e 0 tensor gradiente de campo

e1etrico.

Trabalhamos no SEPs, onde 0 tensor gradiente de campo eletrico torna-se diagonaL

possuindo apenas as tres componentes: Vxx, Vyy e Vz:z' No entanto, essas componentes estao
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relacionadas por Vu+ Vyy + V',: = 0 (sendo 0 trayo do tensor invariante sob rotayoes dos eixos

coordenados), assim, apenas dois panlmetros SaDsuficientes para especificar 0 tensor gradiente

de campo e1etrico no seu SEPs:

Escrevemos as componentes de V no SEPs como, v2m' que em termos dos novos

panlmetros sao:

1
v2 +2 = f7 e q 7],- 2...;6

~II/ = LD';"II/(a,/3,y) v2,11/'

111'



Capitulo 2 : Interat;oes de Spin Nuclear

Para introduzir a expressao geral das hamiltonianas na forma de urn produto de tensores

de segunda ordern, e conveniente conhecermos algumas de suas propriedades basicas. Urn dos

exernplos rnais simples que encontramos e de urn tensor cartesiano de segunda ordern, formado

pe10 produto diadico de dois vetores [5.6,7,8]

(Vxj
sendo U = (U, ' U,,, U,) um vetor linha e V =l~J um vetor coluna. 0 tensor Tij de segunda

o tensor catesiano Tij escrito acima pode ser expresso em termos de componentes que

transformam-se, diferentemente, sob rota9ao. Isto e conveniente porque ao expressarmos as

hamiltonianas, verificamos a necessidade de fazer rota90es para diferentes sistemas de eixos

coordenados.

Escrevemos 0 tensor cartesiano de segunda ordem como a soma de tensores de ordens

zero, urn e dois, que transforman-se, respectivamente, como os harmonicos esfericos de mesma

ordens.

VoV
Onde 0 termo --8 ..e urn tensor de ordem zero, com apenas uma componente escalar3 If

(Vi VI - VI V;) . d" d '. . ,e 0 termo ------ e urn tensor e pnmeua or em, aSSlmetnco e com tres componentes e 0
2
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u.v.+u.v
termo f.l 2 f .I

UoV
-3-8ii e urn tensor de segunda ordem, simetrico e com CInCO

Podemos construir urn tensor (seja ele, esferico ou cartesiano) de ordemi a partir de dois

tensores de ordens i) e h, desde que seja satisfeita a regra do triangulo!4l Ii) +hi~i ~Ii) - hi
e, tambem que os numeros quanticos mj somam-se algebricamente: m = m\ + ~. Assim urn

tensor de ordem i e dado por:

7';,= IC(ili2 i;m),m-ml) Uh'lIIl Vi,.III-fIIl
Ill,

Lembrando que os Coeficientes de Clebsch-Gordan C(Jli2 i;ml,m-m,) sac os

elementos da matriz de transformayao da base 1m) para a base (m\~ I, que tambem sac

representados por (ilh;m)~ ji)h;im).

Pel a regra do triangulo, verificamos a possibilidade de construirmos urn invariante, isto

e, i = 0 para i\ = h:

,
C(JIiIO;m],-m,) = (_I)J,-ml (2i] +1)2. Sendo a soma dada por ml, podemos acrescentar a

dependencia com i] ao termo Too, resultando em urn invariante que passa a depender de i, [7]

~i =I (_1)111 Ui,lII Vi,-fff
fff

Para construirmos urn tensor esferico, lembremos que decompomos urn tensor em termos

de suas componentes, onde cada uma delas transformam-se de acordo com harmonicos esfericos

para os respectivos i, assim. expressamos urn tensor esferico de primeira ordem em termos de

suas componentes cartesianas na seguinte forma:
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A A

elO = ez

A _(ex +iey) e±
el±l=+ Ji =Ji

7;0 = r:
_(Tx -iTy)

7;±1 =+ Ji

Para construirmos os tens ores de segunda ordem escolhemos ij = h = 1 que leva a
i = 2 e substituimos esses valores na Eg. (AlA):

Tilll = I c( Ilj;m1 ,m- ml) V 1.111, V1,1II_1II
1

1111

Construimos, desta forma, as nove componentes dos tensores esfericos de segunda

ordem em termos de tensores esfericos de primeira ordem 17]

1
100 = ~(V_IVI-VOVO+VIV_I)

1
71,-1 = Ji(-V-1VO +VOV_1)
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Podemos tambem representar os tensores esfericos de segunda ordem em termos das

coordenadas cartesianas, utilizamos a Eq. (AI.9) para cada tensor U e V:

A seguir temos as bases dos tensores irredutiveis ~~II para as anisotropias estudadas neste

Tab. ALl :Bases lrredutiveis T;~

Tab. Al.2: Matriz de Rotac,;ao de Wigner D,;".o (a,fJ,y).

Rsen2/3. e'Y
3 cos2 /3 -1

2 R 2 2-sen /3 e- Iy8 .
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CAPiTULO 3

Espectros de RMN e Relaxa~iio Nuclear

Quando se coloca urn nucleo atomico na presen<;a de urn campo magnetico fIo' dois

processos simuWineos ocorrem. Os nucleos precessam em tomo da dire<;ao do campo magnetico

fIo com a freqUencia de precessao de Larmor, yHo' Dutro processo que ocorre e 0 alinhamento

de parte dos spins na dire<;ao do campo magnetico fIo' (baixa energia) e outros na dire<;ao

contraria ao sentido de fIo' (alta energia). Considerando a dire<;ao z como sendo a dire<;ao da

aplica<;ao do campo magnetico fIo (fIo = fIoz)' a Hamiltoniana total para este sistema nao

perturbado e dada somente pela intera<;ao Zeeman [I]

cUJos autovalores, calculados em urn sistema que diagonaliza Hz, isto e, no sistema de

laboratorio (SLAB), sao dados por:

£(0) - hH
/1/ - -Yom

Desta ultima equa<;ao vemos, que existem 21+1 niveis de energias igualmente espa<;ados

de nwo' As transi<;5es entre esses niveis podem ser induzidas por urn campo de RF transversal a
fIo. A regra de sele<;aopara tais transi<;5es sao 11m = ±1 de modo que, 0 espectro de RMN, do

sistema nao perturbado, mostra uma unica linha posicionada em wo, composta par 21

componentes superpostas. Os niveis de energia para esse sistema, bem como 0 espectro

formado, sao vistos na Fig. 3.1.
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>
(J)

Fig. 3.1: (a) Niveis de energia Zeeman sem perturba~ao.

(b) Posi~ao da linha espectral correspondente as 21 transi~oes (J)0

A razao entre 0 numero de nucleos N polpulando 0 estado de alta energia E_e os nucleos

polpulando 0 estado de baixa energia E+e dada pela distribuiyao de Boltzmann

N+
N_ = exp(M' / kT)

onde k e a constante de Boltzmann e Tea temperatura absoluta. A populayao de baixa energia e

maior que a de alta energia enquanto 0 sistema de spins estiver sob campo magnetico. 0 numero

"liquido" de spins na direyao do campo e que possibilita a detecyao de urn sinal de RMNY·3)

que no SEPs, e expressa em termos do alfabeto dipolar. Considerando 0 caso de dois nucleos

distintos, tomando 0 termo secular ficamos, entao, com a seguinte expressao para a

Hamiltoniana Dipolar:
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Verificamos que, 0 efeito dessa interayao causa urn dubleto na frequencia de ressomlncia,

tanto do nucleo 1, quanta do nucleo 2, devido aos possiveis valores assumidos por Ilz e 12z ( Iz

= :f: 1/2). E, YI Ho = WI e Y2 Ho = w2' sao as frequencias de ressomlncias individuais de cada

nucleo. Utilizaremos a representayao, 1+) e 1-), para urn sistema de dois niveis em que Iz = 1/2

e Iz = -1 / 2 , respectivamente.

Ii
E(O) = 1+ +) = --(w + lV )

++ 2 I 2

E(O) = 1+ -) = -~(w - w )
+- 2 I 2

E (0) = 1_ +) = ~ (w - w )
-+ 2 1 2

E (0) = 1_ -) = ~ (w + w )-- 2 I 2

Como estamos tratando 0 caso da interayao Dipolar Magnetica Heteronuclear, os niveis

de energia sao nao degenerados, 0 que nos permite calcular a perturbayao ate primeira ordem,

sendo as correyoes dadas por:

E(I) =-liQ.
+-

d Q. liJLo YI Y2 (1 3 2 B) 0 ' . d' . - don e, = , - cos . s mveiS e energIa para esse sIstema saD apresenta OS na
16rl"2
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1+ -)

~ j

wI
W2
,

WI,
j

W~,/.

, ,

j j

0 W2

Ir

j

WI - 20

j

, w2,

1- +)

1- -)
Fig. 3.2 (a) Niveis de energia para urn sistema de dois nucleos com spin
1/2; (b) Niveis de energia considerando a interal;ao Dipolar Magnetica.

As transiyoes permitidas para os niveis com a perturbayao da interayao Dipolar

Magnetica toma-se m?) = mlD) ±20 e mil) = miD) ±20. Quando estamos tomando somente a

contribuiyao da componente lz apenas apareceni 0 dubleto, Fig. 3.3

1 1
M M

Fig 3.3: (a) Posil;ao das linhas espectrais para 0 caso do sistema sem
perturbal;ao; (b) Posil;ao das linhas na presenl;a da intera9ao Dipolar
Magnetica. Surgimento do dubleto para cada uma das frequencias

Para determinarmos 0 espectro caracteristico da interayao dipolar magnetica, procedemos

de forma amiloga a interayao de deslocamento quimico, sendo a dependencia orientacional da



Tomando-se apenas urn nucleo, pois a situac;ao e semelhante para 0 outro, cada uma das

frequencias forneceni urn espectro semelhante ao obtido para interac;oes axialmente simetricas.

Assim, 0 espectro total e constituido pela sobreposic;ao dos espectros nos estados m1 = 1/2 e m1

= -1/2 , apresentados na Fig. 3.4:

mx=-1/2
1
' ,

1
I
I
I

8=0' :
I :

Fig 3.4: Espectro de po proveniente da interaryao Dipolar Magnetica.
Estao indicados valores de ()para urn dos subespectros.

Na Fig. 3.4, foi indicada a constante de acoplamento dipolar R, onde num sistema

heteronuclear a separac;ao R e igual a 40, e esta diretamente relacionada ao vetor internuclear,

de forma que e possivel a sua determinac;ao. Porem, na maioria dos casos, nao temos urn valor

constante desse vetor, e nao e possivel determinarmos 0 espectro dipolar como mostrado acima;

o que observamos, na pnitica, e uma superposic;ao dos diversos espectros de p6.

somente 0 termo O"zz Iz provocani perturbac;ao em Hz , devido a sua orientac;ao na direc;ao do

campo externo fIo' e verifica-se tambem que 0 efeito das demais componentes desprezadas e de

segunda ordem. A Hamiltoniana total toma-se:

Esta equac;ao nos mostra que 0 efeito da interac;ao de Deslocamento Quimico e

simplesmente deslocar a frequencia de ressonancia de urn valor (00 para (1- O"zz ) (00 . Podemos

mostrar esse deslocamento determinando-se os niveis de energia e as frequencias de transic;oes

IFSC-USP
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permitidas. Aqui tambem consideraremos urn sistema de dois niveis, representados por 1+) e

1-), para os casos Iz=1/2 e Iz=-1/2, respectivamente.

1
E(I) =--0) n(l-O" )

+ 2 0 zz

1
E(I) = -0) n(l-O" )- 2 0 zz

Os niveis de energia para 0 Hamiltoniano nao perturbado, e com a perturbac;ao da

interac;ao de Deslocamento Quimico estao apresentados na Fig. 3.5, onde consideramos O"zz para

uma situac;ao particular de ee qJ constantes.

Fig. 3.5 (a) Niveis de energias para 0 sistema nao perturbado H = Hz, (b)
Niveis de energia considerando a intera~ao de Deslocamento Quimico.
Observamos apenas urn deslocamento na frequencia de ressoniincia de
wo para (l-azzJwo·

Como vimos em discussoes anteriores, 0 valor de O"zz depende da orientac;ao da nuvem

eletronica com relac;ao ao campo extemo. Assim, uma maneira de verificar essa dependencia

geometrica e escrever O"zz em termos de suas componentes no SEPs, onde O"zz e dado por:
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Ull=U22=C7j.

I

Fig. 3.6: Forma de linha do tensor de deslocamento quimico

(a) Deslocamento Anisotr6pico Assimetrico, 17"*0

(b) Deslocamento Anisotr6pico Axialmente Simetrico., 17= 0

Nucleos atomicos com numero quantico de spin maior ou igual aI, I ~1, possuem uma

distribuiyao de carga assimetrica e, portanto possuem urn momenta de quadrupolo eQ.

Consideremos a Hamiltoniana total correspondente a soma das interayoes Zeeman e

Quadrupolar

onde trataremos a perturbayao ate segunda ordem. Estudaremos apenas 0 caso de simetria axial

17 = o. 0 caso do tensor assimetrico 17 "* 0 pode ser encontrado nas referencias[4,5,71.
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Correcao de primeira ordem: Para as correyoes dos niveis de energia em primeira ordem,

dada por E~I) = (ml HQ Im), s6 teremos contribuiyoes dos termos proporcionais a 1z e 12 da Eq

(3.22), tomando-se:

3e2qQ
OJQ = 21(21-1)1i

onde OJ Q e urn parfunetro com dimensao de freqiiencia que pode ser utilizado para medir a

magnitude da interayao quadrupolar. Este parametro OJQ e chamado constante de acoplamento

quadrupolar. Em termos desse novos parametros a Eq (3.23) torna-se:

Notemos que, sempre que 1 for semi-inteiro, a frequencia de transiyao central

(1/ 2 B -:1 / 2) nao sera afetada, em primeira ordem, pela interayao Quadrupolar Eletrica, dai 0

fato de considerarmos tambem a correyao de segunda ordem.

teremos contribuiyoes somente dos operadores J± e 1; de (3.22). E as correyoes das energias

serao dados por:



Capitulo 3 : Espectros de RMN e Relaxagao Nuclear

oi f3
OJ~2)=_Q L2,?(I- ,u2)(24m(m-l)-4a+9)+

12mo

-%(1- ,u2)(6m(m-l)-2a+3)]

Considerando-se 0 caso para 0 spin 3/2, observamos na Fig.3.7, a perturbayao causada

pela Interayao Quadrupolar, em primeira e segunda ordens. Em primeira ordem, 0 resultado e 0

aparecimento do tripleto, constituido de uma linha central em mo (nao afetada pela perturbayao)

e de duas linhas satelites dispostas simetricamente em tome da central. Em segunda ordem, e

mostrado 0 efeito de perturbayao deslocando a frequencia de transiyao central em relayao a mo'

m
-3/2

C

-1/2

B
1/2

A
3/2

Fig. 3.7 Efeito de perturba~ao sobre os niveis Zeeman no caso de 1=3/2
(esquerda), em primeira ordem (centro) e em segunda ordem para a
transi~ao central (direita). Na parte inferior temos as posi~5es das linhas
de ressonfmcia [7,8].

Para esse valor de spin, as dependencias orientacionais das frequencias de transiyao,

calculadas pela Eq (3.26) que correspondem as correyoes ate primeira ordem, sac dadas por:
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WB = Wo

we =wo +(WQ /2)(3cos2 8-1)

Vamos utilizar a frequencia we para determinarmos a expressao para 0 espectro de p6,

pois as linhas we e WA sao simetricas com relayao a wo' Procedendo como nas interayoes

anteriores, encontramos:

1 ( 2(W-W)J ~
1(w) = J3 1+ 0

wQ 3 wQ

W -w
para 0 Q < W =s; Wo +wo' A forma para 0 espectro de p6 esta ilustrada na Fig. 3.8.2 -

: -1/2 - 1/2
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I

I ~_ I ~_L_ - - - --.:-~-+.,.=:::_-
I
I

1-3/2 - -1/2
/I

"II

Fig. 3.8 Espectro de po real quadrupolar eletrica, para 1=3/2, as
frequencias esllio em funryao de X=2wQ e a frequencia zero corresponde a
Wo [6J

Os mecanismos de relaxayao longitudinal e transversal sao responsaveis pel a forma dos

espectros de RMN. Ap6s a aplicac;ao de urn pulso de RF de 1t/2 a magnetizayao encontra-se em

urn estado de nao equilibro onde a componente longitudinal z e nula e a componente transversal

e igual a magnetizayao de equilibrio. Para 0 sistema de spins retornar ao equilibrio devem

ocorrer dois processos distintos e simultaneos de relaxac;ao. Urn que elimina a magnetizac;ao

transversal, denominado processo de relaxayao transversal, e outro que recupera a magnetizac;ao
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de equilibrio ao longo da dire«;ao z, denominado relaxa«;ao longitudinal. Estes dois processos de

relaxayao ocorrem devido a presen«;a de outros campos magneticos que variam a amplitude em

fun«;ao do tempo e da posi«;ao.

3.5.1 Relaxa~aoTransversal

A relaxayao transversal e 0 retorno da magnetiza«;ao Mxy ao seu valor de equilibrio, ou

seja, M xy =0. Este processo de relaxa«;ao da magnetiza«;ao transversal M xy (t) = TF(F ((j) )) ,

onde TF e a transformada de Fourier, e em amostras liquidas, exponencial e caracterizado por

uma constante de tempo denominada T2• A origem do mecanismo de relaxa«;ao transversal

reside no fato de nao haver uma unica freqUencia de Larmor para spins de mesma especie, ou

seja, ocorrem flutua«;oes na intensidade do campo magnetico em pontos diferentes da amostra.

Deste modo, 0 campo magnetico na dire«;ao z varia ao longo da amostra induzindo varia«;oes nas

freqUencias de Larmor. Por isso, a magnetiza«;ao transversal, produzida imediatamente ap6s urn

pulso de RF, sera constituida por varias magnetiza«;oes, M;, que iraQ precessionar com as

freqUencias de Larmor diferentes no plano transversal, promovendo 0 espalhamento dos spins

ate a extin«;ao completa da magnetiza«;ao, Fig. 3.9.

Fig. 3.9: Evolw;;ao da magnetizayao Mxy no plano transversalyJ

Quanto mais ampla for a gama de freqUencias diferentes no sitio nuclear, mais eficiente

sera 0 processo de relaxa«;ao transversal e, portanto, mais rapidamente a magnetiza«;ao se

anulara. 0 sinal de RMN, chamado FID (Free Induction Decay - decaimento livre de induyao)

devera tender a zero depois de urn tempo caracteristico, denominado Tempo de Relaxayao

Transversal, T2 • No estado liquido, os spins apresentam mobilidade suficiente para ter seus

campos magneticos promediados a zero durante 0 experimento de RMN, fazendo com que T2

seja bastante longo e a linha espectral bem estreita. Ja os liquidos viscosos apresentam T2 menor

e os s6lidos apresentam T2 ainda menores. 0 decaimento do sinal FID, em amostras liquidas, e
da forma exponencial decrescente



Capitulo 3 : Espectros de RMN e Relaxal;Bo Nuclear

A largura de linha de urn espectro de RMN e proporcional ao inverso de T2, ou seja,

!im = 1/ 1rT2 e esta relacionada com a mobilidade dos nucleos magneticos no interior da

amostra.

A relaxayao longitudinal e 0 retorno da magnetizayao longitudinal Mz, para 0 seu valor

de equilibrio Mz = Mo, apes uma perturbayao (pulso de RF), Fig. 3.10a. 0 retorno de Mz,

apes a aplicayao do pulso de RF, ocorre exclusivamente devido aos campos magneticos e

gradientes de campo eletrico flutuantes produzidos pelo movimento relativo entre os nucleos em

observayao e a rede, visto que a probabilidade de transiyao e praticamente nul a nestes sistemas.

A freqiiencia de flutuayoes dos campos locais dependerao da mobilidade do sistema e do

estado fisico da amostra, ambos dependentes da temperatura do material. Para que a

probabilidade de transiyao entre os nivies de energia seja maxima, ou para que 0 processo de

relaxayao seja 0 mais eficiente possive!, a freqiiencia de flutuayao do campo local deve ser da

ordem da freqiiencia de Larmor do nucleo em estudo. Dutro fator que determinara a eficiencia

do processo de relaxac;ao longitudinal, ou spin-rede[81, sera a intensidade do acoplamento entre 0

spin observado e a rede.

Como 0 parametro operacional utilizado para alterar 0 intervalo de freqiiencias de

flutuac;ao dos campos locais, certamente havera uma temperatura particular onde 0 processo de

relaxayao apresentara sua maxima eficiencia. Normalmente, para temperaturas diferentes desta,

ocorrera urn aumento significativo nos valores de T,.



A evolu9ao temporal da magnetiza9ao f.( (t) ate atingir seu estado de equilibrio e da

forma exponencial

onde 0 parfunetro T) e 0 tempo de relaxa9ao longitudinal. 0 tempo necessario para que a

magnetiza9ao retome a 99% do seu valor de equilibrio e da ordem de 5T" Fig.3.10b. Quando

t=TJ a magnetiza9ao atingiu apenas 63% de seu valor de equilibrio. No caso de liquidos de baixa

viscosidade, os tempos de relaxa9ao transversal saD tao longos que antes da magnetiza9ao se

espalhar no plano transversal, ela ja retomou it dire9ao z. Neste caso particular, TJ=T2• A

relaxa9ao longitudinal envolve apenas varia9ao de fluxo de campo magnetico perpendicular ao

eixo da bobina de detec9ao do sinal de RMN, por isso nao pode ser medida diretamente.

o metodo mais utilizado para medir TJ e 0 da inversao-recuperacao que consiste em

aplicar em aplicar a sequencia de pulsos n - 1 - n/2 - Tr ' Fig. 3.11. 0 pulso n inverte a

magnetiza9ao M_ e, durante 0 intervalo de tempo 1, evolui segundo 0 processo de relaxa9ao

longitudinal. Como este processo ocorre no eixo perpendicular ao eixo de detec9ao da bobina,

aplica-se urn pulso de n/2 para levar a magnetiza9ao para 0 eixo transversal. lmediatamente ap6s

o pulso n/2, surge urn FID cuja amplitude e diretamente proporcional ao valor da magnetiza9ao

, r. c; r I' ':': II f' E A V I ('; 0 ;) En! P ". rOT E c: .t.. !
t "("0' ',: >?'
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z no instante 'to Variando-se 0 valor de 't, pode-se obter a evolu<;ao temporal da magnetiza<;ao

longitudinal e, consequentemente, 0 valor do tempo de relaxa<;ao longitudinal, T1•

r·----l
)'1 I. '. ', 'L. •••••••

J,hZ Z t

Mil (" Y x M y

x yx y Z Z

A medida de T 1 por inversao-recupera<;ao e feita com a aquisi<;ao de uma cole<;ao de

sinais de RMN, FID, acumulados com tempos de recupera<;ao 't diferentes. Obtemos urn curva

da evolu<;ao temporal da magnetiza<;ao };( em fun<;ao dos tempos de recupera<;ao 't, do tipo

apresentada na Fig. 3. lOb.
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CAPiTULO 4

Polimeros Condutores

4.1 Polimeros Condutores Ionicos

4.1.1 Introdu~ao

Ionica forma uma nova e interdisciplinar ciencia que envolve 0 fenomeno de transporte de

ions em s6lidos e propriedades resultantes da mobilidade ionica. Esta ciencia esta centrada nos

eletr6litos s6lidos que conduzem corrente eletrica exclusivamente atraves da migra9ao ionica. 0

termo Ionica do Estado S6lido, em ingles: "Solid State Ionics", foi criado originalmente por

Takehiko Takahashi, Professor Emerito da Universidade de Nagoya - lapao, ha mais de trinta

anos como 0 campo da ciencia envolvendo todos os tipos de fenomenos ionicos em s6Iidos(J).

A condu9ao eletrica e 0 fenomeno observado quando particulas carregadas sao

transportadas pelo aplica9ao de urn campo eletrico. Todos os metais exibem boa condutividade

eletrica, a qual se deve ao fluxo de eletrons. Eletr6litos em solu9ao, tal como 0 NaCI em solU9ao

aquosa e 0 acido sulrurico diluido, tambem conduzem uma significativa corrente eletrica. Nestes

casos a corrente eletrica nao se deve aos eletrons, mas ao fluxo de ions gerados na dissocia9ao dos

eletr6litos. Em contraste, muitos s6lidos alem dos metais, tais como vidros, porcelanas, etc. sao

geralmente isolantes que conduzem uma pequena, senao, nenhuma corrente eletrica. Os mais

recentes desenvolvimentos de IOnica do Estado S6lido estao baseados no progresso das teorias de

transporte ionico em s6lidos, estudos sistematicos na correla9ao entre esttuturas e transporte em

condutores ionicos, suas propriedades quimicas e fisicas, na eletroquimica da condutividade

ionica, na ci(~ncia de comp6sitos e intercalados, bem como suas aplica90es tais como: baterias de

estado s6lido, elementos com fun90es eletroquimicas, sensores, dispositivos em aplica90es com

laser e opto-eletronicas.

Ha uma classe de subsHincias s6lidas chamadas Eletr6litos S6lidos que podem conduzir

corrente eletrica via movimento ionico. A condu9ao i6nica e notadamente diferente da condu9ao

eletr6nica porque a condu<;ao de cargas eletricas, nos s6lidos ionicos, e acompanhada de urn

transporte de massa. Por isso e possivel correlacionar as varia90es do estado quimico diretamente

com 0 fen6meno eh~trico (movimento ionico) usando condutores i6nicos. Os condutores i6nicos

envolvem materiais de diferentes morfologias: Cristais Simples, Macromoleculas Organicas,
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Sistemas Vitreos, Compósitos, Sistemas Intercalados e até mesmo filmes finos amorfos. Tal

diversidade de materias é também uma importante característica dos condutores iônicos[21.

Os condutores iônicos são divididos em duas grandes classes:

Condutores Catiônicos: Esta classe de condutores sólidos apresentam alta condutividade

(10-4S/em); ela é constituída, principalmente, de condutores de íons metálicos monovalentes (Lt,

Na+ e K+) incluindo condutores protônicos (H+) e de alguns condutores catiônicos de metais de

transição (Ag+,Cu+)entre outros.

Condutores Aniônicos: Já esta classe de condutores sólidos que apresentam alta

condutividade é constituída por condutores iônicos cloretos, fluoretos e por óxidos. Como

fluoretos, há três tipos com estrutura cristalina: Fluorita, Tysonita e Tipo YF3. Os estudos mais

recentes de condutores aniônicos têm se concentrado nos condutores iônicos óxidos por causa de

suas aplicações como eletrólitos de oxigênio e em sensores de íons óxidos. A condução iônica em

óxidos, tal como a zircônia Zr02 em solução contêndo o dopante Y203 a 9%, por exemplo, é da

ordem de 10-2S/em. Neste caso a condutividade iônica em óxidos ocorre pelo movimento do íon

óxido via vacâncias, ou seja, devido à migração das vacâncias do íon óxido produzida pela

substituição do Zr4+(tetravalente) pelo y+3(trivalente).

4.1.2 Eletrólitos Sólidos Poliméricos

Recentemente, uma nova família de condutores iônicos passou a ser estudada, os

chamados polímeros condutores iônicos ou complexos poliméricos. Wright, p.VPI em 1975,

identificou alta condutividade catiônica, contrariamente à condução aniônica, em complexos

formados entre sais alcalinos, tais como LiCF3S03 e NaSCN, e polímeros, dando início aos

estudos sistemáticos destes complexos desenvolvido por Michel B. Armand[41.

4.1.3 Complexos Poliméricos Condutores via Íon Lítio

Os eletrólitos poliméricos condutores via íon lítio são formados pela dissociação de sais de

lítio, em apropriados polímeros de alto peso molecular. Estes Eletrólitos Poliméricos são

Polímeros Solvatantes, isto é, a macromolécula atua como solvente para o sal de lítio, o qual

toma-se parcialmente dissociado.

Em geral, para se conseguir a dissolução de eletrólitos em um polímero é necessária a

existência de interação entre as cadeias poliméricas e o eletrólito. A interação é facilitada pela

presença, na cadeia macromolecular, de átomos doadores de elétrons que possam coordenar com

cátions (Li+, Na+, K+) do sal através de reação ácido-base de Lewis[51.Na teoria de Lewis, a

basicidade é definida pela capacidade de um elemento molecular ceder um par eletrônico. Já um
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acido, contrariamente, possui orbitais vazios susceptiveis de aceitarem urn par eletronico. Alguns

pares (acidos e bases) que, sob interayao, conferem urn carater ionico a ligayao[61, estao na Tabela

1. Estas interayoes devem ser suficientes para superar nao so a energia de rede do sal, mas tambem

a perda em entropia conformacional, quando a cadeia polimerica se reorienta para formar uma

estrutura mais ordenada quando complexada com 0 ion. Portanto, a obtenyao de polimeros

eletrolitos segue 0 mesmo principio basico: ° sal e dissolvido em uma matriz polimerica

solvatante atraves da interayao direta do cation e 0 par de eletrons de urn heteroatomo, geralmente

oxigenio ou nitrogenio, produzindo sistemas condutores.

Acidos Bases

BF3 F- , OR , CI04-

Lt , H+ , AICl3 CF3S03- , CH3C02- , CO,2.

Na+ Mg2+ A13+ N03', ,

o poder solvatante da matriz polimerica e determinado pelo grau de intercalayao do Li+,

porem a principal dificuldade e obter urn adequado equilibrio das interayoes do par ion Lt-

Polimero, que deve ser forte 0 suficiente para manter 0 sal em soluyao (dissociado) e ainda fraco 0

suficiente para permitir 0 movimento do Lt na cadeia polimerica[5,7,81.Na Fig.4.1 esta

representado 0 possivel movimento do ion Lt no polimero Poli(etileno)oxido (PEO), na fase

amorfa, caracterizando 0 transporte ionico.

Fig. 4,1: Esquema do Transporte i6nico numa cadeia de urn polieter: PEO
o Lt e transportado pelo movimento local da cadeia polimerica.

As cadeias de polioxidos de etileno (PEO) possuem uma conformayao helicoidal tendo

oxigenios alinhados em uma cavidade correspondendo a uma distancia favoravel as interayoes ion
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Lt - Oxigênio. Polímeros Eletrólitos baseados no PEO são exemplos típicos, cujo grau de

intercalação do Lítio na matriz polimérica, (PEO)n LiX, é avaliado pela razão n = [O]/[Li], onde X

é o ânion (CI04-, CF3S03-, SCN-, BF4", AsF6-, PF6)

Pequenos segmentos da cadeia polimérica movimentam-se em escala de tempo muito

curta, acoplados ao movimento do íon Lt , para serem responsáveis pela condutividade iônica.

Por isso as "barreiras" para a rotação de ligações devem ser pequenas, isto é, as regiões amorfas

nos polímeros são as que contribuem para a alta condutividade iônica, o que pode ser confirmado

por estudos de RMN[9.lo.111.No aquecimento, a região amorfa do polímero toma-se elastomérica

em tomo da temperatura de transição vítrea, Tg , sendo que acima da Tg , ligações podem ser

quebradas pela energia térmica, assim que um seguimento da cadeia possa mover-se dentro do

volume livre da vizinhança. Portanto um valor baixo para a temperatura de transição vítrea é

desejável. Contudo baixa Tg implica em um aumento da cristalinidade. Os polímeros com baixa Tg

demonstram, usualmente, propriedades mecânicas muito pobres que limitam a obtenção de filmes.

Os exemplos típicos de polímeros solvatantes para formar eletrólitos poliméricos condutores com

íon Li+, são aqueles poliéters, tais como: (PEO) polióxido(etileno) (CH2-CH2-O)n ,

polióxido(propileno )(PPO)(CH(CH3)-(CH2)-O)n , diesterato de poli( etilenoglicol)(pEGD),

(C.,H3SCOO (CH2CH20)9COCI7H3S)' poli (etilenoglicol) (PEG) (HOCH2CH20H), poliaminas,

poliésters, entre outros. Os diagramas de fase do PEO-LiX apresentam uma forma complexa com

a coexistência de duas ou mais fases, Fig. 4.2.

c+c

.33.25PEO .04 .055.083 .125 .166

x em PEO(LiX)x

Fig. 4.2: Exemplos de diagramas de fase em sistemas do tipo PEO-LiX
(X=Cl04-, CF3S03-). Região c é fase cristalina e região a é fase amorfa.
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A temperatura ambiente, tres fases coexistem, a cristalina pura de PEO, uma fase semi-

cristalina com 0 sal complexado e outra amorfa. A temperaturas maiores, em tome de 65°C, 0

PEO cristalino sofre a transi9ao para a fase amorfa. E a temperaturas mais altas que a

condutividade dos eletr6litos polimericos toma-se significativa. Por exemplo, 0 polimero

(PEO)LiCl04 apresenta condutividade cr = 10-7 S/cm a temperatura ambiente, chegando a cr = 10-3

S/cm a 100°C. Em geral, os diagramas de fase sac construidos com a combina9ao de diversas

tecnicas[l8,191•As medidas das temperaturas de fusao das diferentes concentra90es sac obtidas pela

analise de Calorimetria Diferencial (DSC). Certos pontos dos diagramas sac determinados

acompanhando visualmente a fusao, com 0 auxilio de urn microsc6pio 6tico de polariza9ao. As

composi90es dos complexos cristalinos sac confirmadas por Difra9ao de Raios-X (DRX) e,

finalmente, a determina9ao por Ressonancia Magnetica Nuclear (RMN) das taxas de

cristalinidade, ou seja, a proporc;ao de nucleos na fase cristalina e na fase amorfa, completam a

constru9ao destes diagramas.1201

4.1.4 Condutividade Ionica

A condutividade de urn eletr6lito polimerico pode ser expressa da seguinte forma:

onde nj e 0 numero de portadores de carga do tipo i, qj e a carga e /li a sua mobilidade.

Usualmente, as condutividades estao na faixa de 10-3
- 10-4S/cm a 100 °c, caindo para 10-6

- 10-8S/cm a temperatura ambiente. Em baixa concentra9ao de sal, os ions juntam-se formando

pares i6nicos (ion-ion) e a mobilidade dos ions nao e afetada pela concentra9ao, pois a densidade

de liga90es cruzadas e baixa, e portanto, a condutividade sera controlada pelo numero de

portadores de carga. Quando a concentra9ao de sal aumenta, agregados maiores (cMion-polimero)

podem se formar, podendo atuar como pontes de liga90es cruzadas, Fig 4.3.

0 CH2

0 Oxigenio

0 Cation

•Anion
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Os mecanismos de condução devem então levar em consideração, tanto os movimentos de

"clusters" iônicos carregados, quanto as trocas de cátions e ânions entre pares. As forças

eletrostáticas interiônicas têm também um papel significativo na regulagem do transporte iônico.

A mobilidade iônica está intimamente relacionada aos modos de relaxação do polímero.

Isso pode ser observado através do aumento da temperatura de transição vítrea, Tg , quando a

concentração do sal aumenta. Tal fato indica diminuição no movimento de segmentos poliméricos

atribuída geralmente à atuação de íons como pontes de ligações cruzadas[lJ].No trabalho de

0'GaraI12], caracterizou-se as interações Íon-Polímero e Íon-Íon através de RMN de Li6 e C13 em

sistemas como o (PEO)nLiCI04'

A maior parte dos sólidos cristalinos apresenta condutividade devido a defeitos pontuais na

rede cristalina, cuja dependência do logaritmo da condutividade, log cr, em função do inverso da

temperatura, 1/ T, é linear, ou seja, um comportamento descrito perfeitamente pela lei clássica de

Arrhemius

(4.2)

onde Earepresenta a energia de ativação do processo e k é a constante de Boltzmann.

Nos condutores iônicos poliméricos em geral, não se obtém uma variação linear de log cr

vs 1/ T. A dependênca da condutividade com a temperatura, na fase amorfa destes condutores, é

fitada pela equação Vogel-Tamman-Fulcher (VTF), desenvolvida inicialmente para descrever a

viscosidade de materias fundidos, escrita como

a = AT-J/2 exp(Ea / k(T - To» (4.3)

onde A é proporcional ao número efetivo de portadores de carga, k é a constante de Boltzmann,

To a temperatura de transição vítrea Tg do sistema e Ea é a energia de ativação. Outras

propriedades de transporte e de relaxação também variam como exp(Ea / k(T - To», tais como

Difusão, Viscosidade, Constante Dielétrica.

A fórmula empírica VTF pode ser derivada da teoria do volume livre de Cohen e

Tumbulll13] que tem sido utilizada extensamente na discussão da condutividade iônica de

eletrólitos poliméricos sólidos. A quantidade de volume livre num polímero amorfo depende da

mobilidade segmental da cadeia polimérica, com uma alta mobilidade, tendo um alto volume livre

associado. Por exemplo, consideremos uma unidade da cadeia polimérica ocupando o volume V;

este volume consistirá de uma parte do espaço livre, desde que as moléculas estejam vibrando em

tomo de suas posições de equilíbrio e, consequentemente, "expulsarão" outras moléculas de suas

posições mais próximas. Com o aumento da temperatura, este volume livre aumenta com o
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aumento dos movimentos dos atomos na cadeia polimerica. Acima da temperatura de transiyao

vitrea, Tg, movimentos de grande amplitude de segmentos polimericos podem promover um

grande aumento no volume livre.

Analogamente a Eq.4.4, chamada equayao de Williams-Landel-Ferry (WLF), relaciona 0

processo de relaxayao da condutividade com a temperatura T, parametrizada pela temperatura de

transiyao vitrea Tg'

onde a(TI!.) e a condutividade da especie ionica relevante a temperatura de transiyao vitrea, C\ e

C2 sao parametros constantes para a equayao de transporte ionico e T-Tg e 0 parametro que

govema ambas observayoes viscoelasticas e a condutividade. Na Eq (4.4), 0 valor de Tg e maior

que To na Eq.(4.3), usual mente, Tg-To= 50 °C.l14
)

o modelo do volume livre se baseia em quatro hip6teses:

I) A cada unidade estrutural, atomo ou segmento de cadeia e possivel associar urn volume

V. Este volume e limitado pela repulsao das nuvens eletronicas dos vizinhos pr6ximos definindo 0

volume de Van Der Waals de cada moIecula. Este volume aumenta com a agitayao termica e

representa 0 volume da "cela" dentro da qual esta aprisionada a unidade estrutural.

2) Quando este volume atinge e ultrapassa urn valor critico Vc' sendo V1ivre= V-Vc' e

considerado como livre.

3) 0 deslocamento de urn segmento da cadeia, cerca de 10 unidades monomericas, e

possivel quando sua "cela" adquire urn volume livre superior a Vlivre'

Outro modelo desenvolvido para descrever 0 transporte ionico nos eletr6litos polimericos,

foi 0 proposto por Adams, Gibbs e Di Marzio[15.161,chamado modelo da entropia configuracional.

Neste modelo, 0 polimero se comporta como urn liquido acima de uma temperatura To, e 0

transporte ionico ocorre por rearranjos cooperativos no seio desse liquido. Abaixo de To a

estrutura esta congelada. A temperatura To, 0 polimero esta no estado configuracional

fundamental. Conforme a temperatura aumenta, 0 modelo sugere que ha 0 aumento da densidade

de estados configuracionais acompanhado de urn aumento de entropia. A Eq.( 4.5) mostra

probabilidade, weT), de rearranjos cooperativos que assegura urn transporte de materia

onde B e urn fator que considera a barreira de energia livre e a entropia configuracional. Esta

expressao e analoga as dos modelos VTF e WLF. Na Fig.4.4, estao mostradas as condutividades
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em função da temperatura para o sistema (PPO)nLiCF3S03, onde n = [O]/[Li], segundo o modelo

VTF , Eq.(4.3), em (a) [O'vs 1fT] e, analogamente, segundo o modelo WLF, Eq.(4.4), em (b)

[(ln(Ao1O'.fi)yl vs T].
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Fig. 4.4: Variação da condutividade iônica para (PPO)nLiCFJSOJ com a temperatura.(4)

Portanto, a mobilidade dos íons provenientes dos sais dissolvidos na matriz polimérica,

não ocorre por defeitos na fase cristalina, mas na fase elastômera (amorfa), sendo que o complexo

cristalino atua somente como um "reservatório" do sal. Acima da temperatura de transição vítrea,

Tg , as moléculas apresentam modos internos de movimentos bastante rápidos, de forma que as

rotações dos ligantes produzem movimentos segmentários nas cadeias. O processo de condução,

ou seja, a difusão das espécies carregadas, pode ser descrito como uma migração catiônica através

da estrutura helicoidal (caso do PEO) das ligações dos oxigênios, envolvendo um processo

permanente de solvatação/desolvatação do cátion pela macromolécula, sendo tudo assistido pelos

movimentos segmentários do polímero[22,23].

4.1.5 RMN em Eletrólitos Sólidos Poliméricos

A técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma ferramenta poderosa no estudo

de eletrólitos sólidos poliméricos, fornecendo informações estruturais e dinâmicas, importantes

para compreensão das interações envolvidas no transporte iônico.
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4.1.5.1 Informa~oes Estruturais

As informacroes estruturais que a tecnica de RMN pode fomecer, por exemplo, dos

polimeros semicristalinos, e a determinacrao da fracrao relativa dos hidrogenios que fazem parte da

cadeia polimerica e dos cations e anions que estao na fase cristalina, a baixa temperatura. Nesta

fase cristalina, onde os movimentos estao reduzidos pelo resfriamento, e possivel determinar

distancias intemucleares entre varios nucleos at6micos analizando a forma de linha das linhas de

ressonancia utilizando a teoria dos momentos. 0 conjunto das informacroes estruturais contribuem

para determinar a natureza da fase condutora.

4.1.5.2 Determina~ao de Distancias Internucleares

o segundo momento, M2 , de urn linha de ressomlncia, isto e, 0 seu momenta de inercia em

tomo do eixo central de simetria normalizado, e proporcional ao inverso da sexta potencia das

distancias entre os nucleos ressonantes de mesma especie (homonuclear) e todos os outros nucleos

com momento magnetico nao nulo (heteronuclear)[241. Portanto, 0 momenta e a medida das

interacroes nucleares. Na pratica, somente os nucleos vizinhos mais pr6ximos e que dao apreciavel

contribuicrao, devido a dependencia das distancias com 0 inverso de sexta potencia.

Este parametro, M2, oriundo da forma da linha de RMN, medido adequadamente a baixa

temperatura, isto e, no regime de rede rigida, tern sido avaliado extensivamente na investigacrao

estrutural[25) (Apendice All). Quando a temperatura aumenta, a frequencia caracteristica do

movimento molecular aumenta, promovendo 0 distanciamento dos nucleos at6micos e

consequentemente 0 estreitamento da linha de ressonfmcia, aproximando-se da largura natural da

linha de RMN. A variacrao do segundo momenta com a temperatura ocorre partindo de urn

"plateu" na regiao de rede rigida (M2>1OG2)decrescendo rapidamente, a partir de uma temperatura

bem definida, seguindo ate 0 limite de estreitamento de linha maximo (M2<lG2), Fig. 4.5. 0 valor

da temperatura na qual 0 segundo momenta comecra a decrescer coincide com a temperatura de

transicrao vitrea, Tg , do polimero.

!FSC ..tJ!,)p t;:r~ ''j(;;(, Df: 8JnLto·rtG.t\ ~
>'~ i'
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Fig. 4.5: (a) Dependência com a temperatura da linha de ressonância central do ion Li'+
no PPO-LiCI04 para n=[0]/[Li]=8. ( ) Largura de linha Natural e (O) Largura
de linha com desacoplamento de hidrogênio em alta potência.
(b) Tabela com informações do Li7+ sob diferentes condições de desacoplamento

Na Fig. 4.5a, o colapso da largura de linha do LC+,ocorre à Tg = -15°C, tanto para a

largura de linha natural quanto para a largura de linha com desacoplamento de hidrogênio, 'H, e

está relacionado com o movimento do íon Lt governado pelo movimento da cadeia polimérica.

Em geral, estreitamentos de linha podem ocorrer a diferentes temperaturas indicando a

ocorrência de mecanismos termicamente ativados. Na Fig. 4.5b, estão os valores de largura de

linha à meia altura (FWHM) da largura de linha natural e da largura de linha com desacoplamento

de hidrogênio. Os valores para o segundo momento, M2 , calculado no limite de rede rígida foram

obtidos pela Eq.(4.6)

)2

1 ~v

M, =slnlr (4.6)

onde ~ v é a largura de linha a meia altura da linha gaussiana de RMN e r o fator giromagnético

do núcleo em observação. O segundo momento total M2 é a soma das contribuições

homonucleares ~(homo), referentes às interações entre núcleos de mesma espécie, tal como Li

Li, e as contribuições heteronucleares M2 (hetero), referentes às interações entre núcleos de

espécies diferentes, tal como Li-H.

onde

M2 = M2 (homo) + M2 (hetero)

53

(4.7)



CapItulo 4 : Polimeros Condutores

3 "AnM2 (homo) = _y2tz2 1(1 + 1)LJ-6
5 ,"~"" !I

onde I e 0 spin do nucleo em observac;ao, y e 0 fator giromagnetico e Ii e 0 spin dos outros

nucleos magneticos vizinhos e rij e a distancia internuclear entre os nucleos atomicos, n e 0

numero de vizinhos e A e abundancia natural do nucleo em estudo. As componentes do segundo

momenta estao escritas considerando-se uma amostra isotropica. [26] Afim de discriminar a

componente homonuclear para 0 segundo momenta M2 = M2 (Li - Li), utiliza-se a tecnica de

dupla ressonancia de desacoplamento heteronuclear, removendo, substancialmente, interac;oes

dipolares especificas entre nucleos. Tal remoc;ao se da com a aplicac;ao de uma segunda radio-

frequencia sintonizada na frequencia de Larmor do nucleo acoplado. Observa-se, Fig. 4.5b, que

para 0 sistema PPO-LiCI04 a interac;ao dipolar magnetica entre Li e H e dominante.

4.1.5.3 Informa~oes Dinamicas

A caracterizac;ao de varios movimentos aos quaIs os ions estao submetidos numa

macromolecula, pode ser feita atraves de medidas de tempos de relaxac;ao de RMN. Conhecendo

parametros especificos, tais como tempos de correlac;ao e energias de ativac;ao podemos ter

informac;oes sobre a vizinhanc;a do ion, bem como sua dinamica no sitio molecular.

4.1.5.4 Mecanismos de Relaxa~ao de Spins

Consideremos urn polimero condutor ionico cujos cations e anions difundem rapidamente

a temperatura acima da Tg. As especies carregadas possuem momenta magnetico nao nulo;

quando eles difundem, isto e, quando existe urn processo de transporte provavelmente assistido

pelo movimento da cadeia do polimero, 0 momenta nuclear e submetido a uma dependencia

temporal, ou seja, uma flutuac;ao de campo magnetico, que causa a relaxac;ao da magnetizac;ao

nuclear dinamicamenteY7] A relaxac;ao nuclear resulta da modulac;ao das interac;oes dipolares

pelos movimentos ionicos e moleculares. Para urn par de spin 12 em contato com urn banho

termico a temperatura T e sob urn campo magnetico B = OJ / y , a taxa de relaxac;ao spin-rede tern

1
-(OJ,T) = A.J(OJ,T)
T}
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onde A é a medida da interação dipolo-dipolo, determinada pela geometria estrutural e do número

de núcleos interagindo. O termo J(OJ, T) é a soma das densidades espectrais que dependem da

frequência de Larmor e de uma série de parâmetros que caracterizam o movimento. No caso de

núcleos quadrupolares, ou seja, núcleos atômicos com spins maiores que 1/2, tais como 7Lie 23Na,

seus momentos de quadrupolo elétrico irão interagir com o gradiente de campo elétrico, qzz,

devido à distribuição de cargas na sua vizinhança. A interação quadrupolar, fonte de intensa

relaxação, soma-se ao termo do lado direito da Eq (4.8) um termo quadrupolar proporcional a v~,

onde vQ é a constante de acoplamento quadrupolar dada em unidades de freqüência (Hz).

Para o polímero (DPEG)sLiCI04 à temperatura ambiente, vQ para o núcleo de 7Li é de 1

KHz.[2SI• A perturbação quadrupolar em RMN[291é útil na investigação de movimentos iônicos em

meios desordenados porque revela a dinâmica dos íons que estão difundindo. e, por sua vez,

promovendo as flutuações dos gradientes de campo elétrico locais ou dos campos magnéticos

dipolares. Os valores médios das interações de spins nucleares determinam propriedades

espectroscópicas em RMN enquanto as flutuações dependentes do tempo são responsáveis pelos

tempos de relaxação que podem ser medidos. Kubo e Tomita[30I,definem o tempo de correlação,

'e' como a integral no tempo da função correlação g(t)

Te = Jg(t)dt (4.9)

O tempo de correlação é a medida da duração de uma particular posição ou orientação

molecular, ou seja, ele deve ser pensado como um tempo médio de "permanência" para um íon

num particular sítio'pl] O tempo de relaxação longitudinal, ou tempo de relaxação spin-rede TI' é

a medida da densidade espectral das flutuações dos campos dipolares, no caso em que 1=1/2, e

dos gradientes de campo elétrico, no caso em que I>1/2, na freqüência de Larmor.

A função g(t), em muitos casos, assume um comportamento exponenciallevando à forma

exponencial, modelo BPp[321(Apêndice AII1), para a função densidade espectral J(OJ)

Te

J(OJ) = (1+m2,;.)

A dependência com a temperatura de 'e segue a Lei de Arrhenius

'e = 'o exp(Ea / k B T)

(4.10)

(4.11 )

onde Ea é a energia de ativação em eV, kB é a constante de Boltzmann (eV/Kelvin) e To é um

fator pré-exponencial que tende a 'e quando a temperatura tende a infinito, To =, e (T~oo).
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Para sistemas simples, ou seja, cujo transporte de cargas possa ser descrito classicamente,

a energia de ativayao, Ea, extraida das medidas de Condutividade e RMN estao geralmente de

acordo. Para interpretar fisicamente 0 parametro, r 0 , podemos adota-Io como uma aproximayao

harmonica para 0 potencial peri6dico no qual 0 ion se move. Ao reciproco de r 0' chamamos

frequencia tentativa, r 0 -1 , que pode ser interpretada como uma frequencia vibracional da ordem da

frequencia de urn fOnon 6tico (10 .12_10.13S·I). Na Fig. 4.6, estao representadas as taxas de

relaxayao spin-rede em funyao do reciproco da temperatura em Kelvin para os nucleos de

hidrogenio CH), Fluor C9F) e Litio CLi) no polimero condutor ionico P(EO)8LiBF4.
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Fig. 4.6: Dependencia com a temperatura das taxas de relaxal;ao spin-rede
de 'H, 7Li e '9F no P(EO)gLiBF4 medidas a wo=33 MHz.

Enquanto a taxa de relaxayao spin-rede do nucleo de 19Fdifere apreciavelmente dos outros

dois nucleos, as taxas de relaxayao de IH e 7Li sac similares. Em particular, ambas mostram

valores maximos em tome de T~294K. A dada temperatura T e freqUencia de Larmor (D, os

nucleos de hidrogenio relaxam mais rapido que os nucleos de 7Li. Esta diferenya entre as taxas de

relaxayao spin-rede, evidencia a diferenya entre as extens5es das interat;5es, a interat;ao H-H na

cadeia polimerica sendo mais forte que a interat;ao intermolecular H-Li. No caso do s6lido LiBF4

puro (sal puro) a (D=30MHz a curva de liT 1 do 7Li apresenta urn maximo em T=433K[34]enquanto

que para 0 P(EO)gLiBF4, P(EO)LiCI04 0 maximo de 1/T1 ocorre a T=360K. Consequentemente, a

dependencia com a temperatura, e freqUencia, das taxas de relaxat;ao spin-rede do hidrogenio e do
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lítio confirma que a difusão microscópica do íon Lt está essencialmente governada pelo

movimento segmental da cadeia polimérica. A amplitude de movimento segmenta! da cadeia é

essencial para o transporte iônico. De acordo com Armand, que introduziu o conceito de que os

polímeros orgânicos sólidos atuam como solventes para eletrólitos contendo sais de metais

alcalinos, "A difusão de espécies carregadas envolve um permanente processo de solvatação

desolvatação, assistido pelo movimento segmental do polímero."I4,33J.Os mecanismos de

relaxação, predominantemente, responsáveis pelo máximo na curva de ln') aparecem devidos a

(i) modulação da distância internuclear H-Li, entre o hidrogênio na cadeia polimérica e o

íon Li.

(ii) flutuações de gradiente de campo elétrico devido à distribuição de carga elétrica

promovida pelos íons vizinhos aos núcleos de lítio acoplados a este quadrupolo.Esta

última fonte de relaxação é mais importante que a anterior.

4.2 Polímeros Condutores Eletrônicos

4.2.lIntrodução

Os polímeros condutores eletrônicos intríncecos (ICP-"Intrinsically Conducting Polymers)

têm atraído a atenção de inúmeros grupos de pesquisa desde a sua descoberta em 1977 pelo grupo

de Alan G. MacDiarmidI35J,tanto pela importância científica em se entender este novo fenômeno

como pelo seu potencial em aplicações tecnológicas[36,37J.Estes polímeros podem combinar as

propriedades mecânicas e de processabilidade dos polímeros convenCIOnaIS com um

comportamento elétrico, ótico e magnético semelhante ao dos metais e semicondutores

inorgânicos. Esta característica faz com que estes materiais se enquadrem na categoria dos

chamados "Metais Sintéticos"[38J.Estes materiais possuem aplicações tecnológicas, tais como:

Baterias Recarregáveis, Dispositivos Eletroeletrônicos, Janelas Inteligentes, Diodos Emissores de

Luz, Eliminação de Carga Estática em Microeletrônica, Filmes Anti-Corrosão, entre outras.

O primeiro polímero condutor eletrônico foi obtido por Chiang, C.K. et aI em 1977[35],pela

exposição do Poliacetileno (CH=CH)n na forma isolante (condutividade, O' = 10.5S/cm) a agentes

dopantes, oxidantes ou redutores, tornando-o condutor eletrônico intrínseco (O' = 102 S/cm). O

polímero neutro isolante é convertido num complexo iônico, que consiste de um cátion (ou ânion)

polimérico e um contraíon, que é a forma reduzida do agente oxidante (ou a forma oxidada do

agente redutor). Um critério importante na seleção de polímeros potencialmente condutores é a
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facilidade com que 0 sistema pode ser oxidado ou reduzido. Isto conduz a escolha de polimeros

com insatural(oes conjugadas (polimeros com ligal(oes simples e duplas alternadas), que possuam

baixo potencial de oxidal(ao e/ou alta afinidade eletronica. Os eIetrons de caniter 7t podem ser

facilmente removidos ou adicionados, para formar urn ion polimerico, sem a destrui<;ao das

ligal(oes necessarias para a estabilidade da macromoIecula polimerica. Este principio basico tern

side aplicado com sucesso para urn nfunero crescente de polimeros condutores, sendo os mais

comuns apresentados na Tabela 4.2:

-o-CH=CH-

-o-s-

I F S C _L1·r:p 5 ~ f1 '.! I (; 0 n;:: B; r. L lOT F r: J\ f
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o poliacetileno ainda e 0 polirnero que tern alcanyado 0 rnaior valor de condutividade,

igualando-se a do cobre (0' = 105 S/cm). No entanto, pela instabilidade termica e

improcessabilidade (insolubilidade e infusibilidade) do mesmo, outros polimeros condutores, tais

como polifenilenos, polipirrois, politiofenos e polianilinas, tern sido investigados com 0 objetivo

de superar esta dificuldades.

4.2.2 Polimero Condutor Eletronico: Polianilina

A polianilina e polimeros derivados da anilina tern recebido grande aten9ao nos ultimos

anos pela sua estabilidade quimica em condi90es ambientais, processabilidade, facilidade de

polimeriza9ao e dopagem, baixo custo e suas propriedades (micas. Estas vantagens viabilizam

vanas aplica90es tecnologicas que vem sendo desenvolvidas inclusive industrialmente[39,40,41];alem

disso, a polianilina atingiu recentemente condutividade da ordem de 104 S/cm para urn polimero

de alto peso molecular e uniaxialmente orientado[421.

As polianilinas representam uma classe de polimeros, cuja composi9ao quimica na forma

de base (nao dopada) dada por uma formula geral como mostrada na Fig. 4.7:

H H
[f{ }-~--<}-~1y+Q-N=< >--N-)l_YIx

A estrutura quimica da polianilina e composta par y e (l - y) unidades repetitivas das

especies reduzidas e oxidadas respectivamente. 0 valor de y pode variar continuamente entre 1

para 0 polimero completamente reduzido (contendo somente nitrogenios amina) e zero, no caso do

polimero completamente oxidado (contendo somente nitrogenios imina)l431• as diferentes graus de

oxidac;ao graus de oxidac;ao da polianilina saD designados pelos termos leucoesmeraldina (y = 1),

protoesmeraldina (y = 0.75), esmeraldina (y = 0.5), nigranilina (y = 0.25) e pemigranilina (y = 0).

Este polimero forma uma nova classe de polimeros condutares eletronicos porque pode ser dopada

par protonac;ao, isto e, sem que ocorra alterac;ao no numero de eletrons (oxidac;ao e reduc;ao)

associados a cadeia polimerica[43.441.Logo os nitrogenios imina destas especies podem estar total

ou parcialmente protonados, para se obter 0 polimero na farma de sal (forma dopada).

A dopagem quimica da polianilina no estado esmeraldina e feita por protonac;ao em

soluc;ao acida aquosa, promovendo urn aumento da condutividade de cerca de 10 ordens de
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grandeza (0' = 1 - 5 S/cm pastilha prensada) em relayao a polianilina nao dopada. ° estado de

oxidayao esmeraldina e a forma na qual, apos dopagem, a Pani alcanya os maiores valores de

condutividade. ° grau de protonayao da base depende do grau de oxidayao que 0 polimero foi

sintetizado e do pH da soluyao dopante.1451

4.2.3 Sintese da Polianilina

A polianilina (PAni) pode ser sintetizada na forma de po utilizando-se urn oxidante

quimico apropriado, ou na forma de filmes finos pela oxidayao eletroquimica do monemero sobre

eletrodos de diferentes materiais inertes. A sintese quimica convencionaII12.131da PAni tern a

grande vantagem de produzir urn polimero de alto peso molecular e de elevada dureza, que pode

ser obtido diretamente no estado dopado, em grandes quantidades, na forma de urn po verde, dai a

denominayao esmeraldina (semelhante a esmeralda). MacDiarmid et a1146l,obtiveram uma

polianilina analiticamente pura (>99%), utilizando razao molar agente oxidante por monemero

igual a 0,25. Este metodo de sintese quimica produz urn precipitado na forma de urn po verde

escuro, que apos extensiva caracterizayao foi classificado pela composiyao quimica como sal de

esmeraldina (ES), no qual 42% de todos os atomos de nitrogenios do polimero se encontram

protonados, independentemente de serem amina ou iminal491.Este polimero pode ser desprotonado

em soluyao aquosa de hidroxido de amenio (0.1 a 0.5M) resultando na forma basica da

esmeraldina conhecida por base de esmeraldina (EB) que e urn po azul escuro com brilho

metalico, Fig. 4.8. Este metodo de sintese permitiu, pel a primeira vez, a obtenyao de urn polimero

condutor (nao substituido) completamente soluvel em solventes organicos. Com isso, tomou-se

possivel 0 processamento da PAni na forma de filmes e fibras por soluyaol51,521.

A sintese quimica da polianilina pode ser conduzida utilizando-se uma variedade de

agentes oxidantes: ((NH4)2S20g,Mn02, Cr204, H202, K2Cr207, KCI03) e meios acidos inorgfmicos:

(HCI, H2S04, H3P04, HCI04, HPF6, entre outros. ° sistema mais comum e 0 peroxidissulfato de

amenio em soluyoes aquosas de HCI com pH entre 0 e 2. A concentrayao de monemeros utilisada
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varia de 0.01 a 2M. A razao molar de agente oxidante por monomero na sintese varia, em geral,

entre 2 e 1. A obtenyao de materiais com peso molecular alto e controhive1 e extremamente

desejavel em tecnologia de polimeros, pois com isso vanas das propriedades desses materiais

podem ser melhoradas. Para polimeros condutores, em particular, a condutividade eletrica e a

resistencia mecfmica aumentam significativamente com 0 aurnento do peso molecular. E
interessante observar que, ao contrario do que ocorre com outros polimeros condutores, para a

Pani foi desenvolvido urn metodo de sintese para obtenc;ao de polimeros de peso molecular alto e

controlavel numa extensa faixa[48,49l.

A conduyao eletrica na polianilina envolve urn novo conceito em polimeros

condutores[43,53l.A polianilina forma uma nova classe de polimeros condutores que podem ser

facilmente dopados par protonayao. A protonac;ao da base de esmeraldina (EB) (azul) em soluyao

aquosa 1.0M de HCI (pH ~ 0), produz urn aurnento da condutividade em 10 ordens de grandeza,

levando a formac;ao do sal hidrocloreto de esmeraldina (ES) (verde, forma dopada). A relayao de

condutividade da polianilina com 0 pH de equilibrio da soluyao de HCI, e com a porcentagem de

dopagem da base se esmeraldina, estao mostrados na Fig 4.9 (a) e (b) respectivamente[54J•
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Fig 4.9: Rela~ao entre a condutividade eletrica (cr) da base de esmeraldina parcialmente
protonada em fun~ao de: (a) pH de equilibrio da solu~ao dopante de Hel e
(b) porcentagen de dopagem

A condutividade deste material protonado nao se altera durante longos periodos de

exposiyao ao ar. A desprotonayao ocorre reversivelmente por tratamento semelhante com soluyao
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aquosa basica (NH40H O.1M). A base de esmeraldina pode ser dopada com urn acido protonico

nao oxidante, diferindo de todos os outros polimeros condutores, par nao ocorrer mudanc;a no

numero de eletrons associados a cadeia polimerica. Estudos de ressonancia paramagnetica

eletronical38.541mostraram que a polianilina com 0 maximo nivel de dopagem ( grau de protonac;ao

de 50 %) e fortemente paramagnetica e que a sua susceptibilidade magnetica de Pauli

(independente da temperatura) aumenta linearmente com 0 grau de protonac;ao. Estes estudos

indicaram que a polianilina dopada e formada par cations radicais de poli(semiquinona)[53.541,Fig

Dopagem por Protonaryao
(HCll.O M)

Fig 4.10: Esquema da formaryao da banda de conduryao polaronica em polianilina[53]
EB = Base Esmeraldina, ES = Sal de Hidrocloreto de Esmeraldina

Os demais polimeros condutores possuem, em geral, ions de carbona, porem 0 sal de

esmeraldina difere destes apresentando-se como urn polimero, no qual a carga positiva reside

primordialmente no nitrogenio. Nechtschein, M. et al[55]sugerem que a protonac;ao da polianilina

nao e homogenea, mas que ocorre a formac;ao de dominios completamente protonados, que

originam ilhas metalicas embebidas em regioes nao protonada isolantes. Foi proposto que estas

ilhas condutaras possuem a caracteristica especial de serem simples cadeias polimericas

protonadas e condutaras, onde os polarons saD formados par injec;:aode carga. Em altos niveis de

dopagem eles tenderiam a se combinar em bipolarons, porem a farmac;ao de urn bipolaron e

impedida por desordem ou efeitos de finais de cadeias. Esta desordem das cadeias polimericas e

uma caracteristica que deve ser considerada na descric;ao do mecanismo de conduc;ao das cadeias,

IFSC-llc:n
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sendo func;ao das condic;oes de preparac;ao destes polimeros. Dutra proposiyao apresentada na

literatura[56]afirma que 0 fator determinante no transporte de carga eletrica na polianilina dopada e

a resistencia interparticulas, ou seja, 0 termo dominante da resistencia provem de uma barreira de

transferencia de eletrons, e nao de efeitos intra e intermoleculares.

Contrariamente aos metais, a condutividade eletrica da PAni aumenta com a temperatura.

Travels et a115?]investigaram a condutividade de polianilinas equilibradas em vlirias soluc;oes com

pH na faixa de 0 a 6, em func;ao da temperatura entre 5 e 300K. Os resultados da variac;ao da

condutividade com a temperatura obedeceram a equac;ao de MOTTI58l, indicando 0 modelo de

saltos de alcance variavel (VRH - "Variable Range Hopping"), como urn processo de conduc;ao na

polianilina.

4.2.5 PAniIHClILiCI04

Existe uma nova classe de dopante para a polianilina, sao os sais de metais alcalinos junto

com a protonac;aol59],Neste caso a polianilina e dopadavia pseudoprotonac;ao dos nitrogenios

iminas pelo cation M. Assim como no caso da PAni/HCl, polarons e bipolarons sao formados no

estado condutor. A condutividade fica limitada a cr =10-2 S/cm quando dopada com LiBF4• Urn

esquema da cadeia polimerica ap6s a pseudoprotonac;ao esta mostrado na Fig. 4.11.
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Este tipo de dopagem, via pseudoprotona<;ao dos nitrogenios iminas pelo metal Litio

sem mudar 0 numero de eletrons-7t no polimero como no caso da dopagem por Hel. No estado

dopado, 0 Lt, adquire eletrons da cadeia polimerica da polianilina, resultando num aumento na

densidade eletronicado nivel de valencia do litio. No esquema da pseudodopagem, 0 litio faz uma

liga<;ao covalentenas unidades de nitrogenio imina.
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o estudo da forma de linha de RMN pode dar informar;oes estruturais e quantificar a

contribuir;ao da interar;ao que pre domina na largura de linha; para tanto, utilizamos 0 metoda dos

momentos de urn espectro. Considerando uma linha espectral de RMN centrad a na frequencia de

Larmar, roo , podemos descreve-Ia par uma funr;ao, f(ro). Par definir;ao, os n-esimos momentos

desta linha espectral podem ser escritos da formal291

00

f wn f(w)dw
(wn) = _0_

00
-_-

f f (w )dw
o

sendo f(ro) simetrica em relar;ao a roo, s6 os momentos pares contribuem. Para n=2, temos 0

segundo momenta da linha espectral (caso da interar;ao dipolar)

""

J(w - (w))" few) dw
(/),w") =_0 _",, _

Jf(w)dw
o

Os dois momentos em (Al.I) e (Al.2) estao correlacionados. Isto pode ser visto quando

expandimos 0 termo

No caso da interar;ao dipolar entre spins (I e S), 0 segundo momenta total da linha de

ressonancia M2 e a soma das contribuir;oes do segundo momenta homonuclear M2(I1) e do segundo

momento heteronuclear M2(ls), denominada formula de Van VleckP4J
• Este formalismo determina a

contribuir;ao das interar;oes dipolo-dipolo para 0 segundo momento. Na condir;ao de rede rigida,
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ou seja, quando os movimentos moleculares sao insignificantes podemos escrever 0 segundo

momenta total M2 como

onde I e 0 spin do nucleo em observa<;:ao, y, e 0 fator giromagnetico do nucleo, S e 0 spin do outro

nucleo atomico com fator giromagnetico Ys' N, e Ns sao os numeros de spins em intera<;:ao

dipolar considerados e B;j e 0 angulo entre 0 vetor internuclear rij e 0 campo magnetico externo. 0

primeiro termo em (A1.7) representa a intera<;:aohomonuclear entre spins I (indicados por i e j ) e

o segundo a intera<;:aoheteronuclear entre spins I e S (indicados por i e k).

Em amostras policristalinas, teremos todas as possibilidades de ~j' portanto nestes casos,

devemos considerar 0 valor medio do fator geometrico \0- 3cos2 8)2) = 4/5, ou seja, uma media

sobre todas as orienta<;:oes possiveis das distancias internucleares rij' em rela<;:ao ao campo

magnetico externo. Podemos reescrever 0 segundo momenta M2 como

\
2) 3 4? 1 I 1 4 ? 2? 1 I 1M == I':i.OJ =-y 11--1(1+1) -+-y -y. 1i--S(S+I) -

2 5 IN. 6 15 1.\ N . 6
.I rif Ik rik

sendo que a dependencia em r-6 caracteriza 0 calculo do segundo momenta como recurso

importante para obten<;:aode informa<;:oesestruturais avaliando as distancias internucleares.

Em geral, no limite de rede rigida, as linhas de RMN sao Gaussianas, portanto
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onde 0"2é o desvio quadrático médio. Então, M2 = 0"2, onde O" = (8ln2)-1/2 .(~ v1l2) em Hz, logo

ou

(AlI.lO)

dado em (Gauss)2 (AlI.ll)

sendo que ~ V1/2é a largura de linha à meia altura da linha de RMN Gaussiana e r é o fator

giromagnético do núcleo em estudo, dado em HzlGauss. As expressões tanto em (1\II.IO) quanto

em (AlI. 11) são chamadas de segundo momento experimentais.

67
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Apresentaremos uma breve discussao sobre a influencia do movimento i6nico na largura

de linha de RMN e nas taxas de relaxayao. Em 1948, Bloembergen, Pound e Purcell,

estabeleceram urn modelo de relaxayao para liquidos viscosos, conhecido como modelo BPp[321.

Neste modele, os nucIeos at6micos estao submetidos a campos magneticos e eletricos

locais, provenientes, respectivamente, dos momentos magneticos dos nucIeos vizinhos e dos

gradientes de campo eletrico no interior da amostra. Estes campos locais flutuam devido ao

movimento relativo entre 0 nucIeo em observayao e a rede. No caso dos polimeros, estes

movimentos estao associados ao movimento da propria cadeia polimerica ou ao processo de

difusao dos portadores de carga. Sao exatamente estes campos locais que irao definir os processos

de relaxayao longitudinal. Estas variayoes de campo causam transiyoes de spins proporcionando a

relaxayao spin-rede e tambem causam a promediayao nas interayoes responsaveis pela largura de

linha (motional narrowing - associado it Tg). Para nucIeos com spin 1/2 e, portanto com momenta

de quadrupolo igual a zero, a interayao quadrupolar nao contribui para a largura de linha de RMN.

Neste caso, somente as interayoes magneticas contribuem sendo a interayao dipolo-dipolo

dominante (na ausencia de impurezas paramagneticas). A baixas temperaturas, onde a freqiiencia

de flutuayao e baixa, a largura de linha de RMN, Llro, e igual ao seu valor em rede rigida, ~roRG.

A largura de linha em rede rigida e dada pelo segundo momento, Van Vleck[341,da linha de

ressonfmcia. Quando 0 periodo de oscilayao;r , toma-se companivel, mas ainda menor. ao tempo

de relaxayao transversal, T2 == 1/ ~roRG'os campos locais vistos pelo nucIeo comeyam a flutuar

mais rapidamente, com urn periodo mais curto que T2. Deste modo, 0 campo local visto par cada

nucIeo at6mico comeya a sofrer urn processo de promediayao, que resuIta no estreitamento de

linha de RMN (motional narrowing), tomando ~ro ~ (~roRG)21.

Assim, em ambos regimes, como indica a (All!. I ), temos

~OJ ~ ~OJU(i para 1/1 « ~OJU(i

~OJ~(~OJ)2Tpara 1/1»LlOJUCi (AlII. I)

A taxa da oscilayao (freqiiencia), 1/ 1, e usualmente dada pela equayao de Arrhenius
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onde 0 fator pre-exponencial lito e tipicamente da ordem de 1012 a 1013 S·I, e Ea e a energia de
ativa~ao. Portanto, a partir de uma medida de largura de linha em fun~ao da temperatura, as

frequencias Ih e Iho, bem como a energia de ativa~ao Ea podem ser obtidas. As taxas de

relaxa~ao de RMN que podem ser utilizadas para determinar os perfodos de flutua~oes dos

campos locais em polimeros condutores, sao a taxa de relaxa~ao spin-rede, Iffl, e a taxa de

relaxa~ao spin-spin, I/T2• Suas formas funcionais dependem da natureza do processo de relaxa~ao

dominante. Em geral, as intera~oes magneticas mais relevantes em polimeros i6nicos sao as

intera~oes dipolares heteronucleares (Li-H), as homonucleares (Li-Li) e JiS intera~oes

quadrupolares que incluem acoplamentos dos momentos de quadrupolo nuclear com flutua~oes de

gradientes de campos eh~tricos. Tratando a intera~ao dipolo-sipolo como uma perturba~ao nos

niveis Zeeman, as expressoes gerais para cada uma das taxa de relaxa~ao, podem ser escritas em

; =%r4n2I(I+I)[fl)(lUo)+J(2)(2mo)]
I

onde reo fator giromagnetico do nucleo e I e 0 spin nuclear. Notamos que a expressao de lIT2

contem I/T1 na Eq. (AUlA). lUo = rBo e a frequencia de precessao de Larmor no campo magnetico

extemo, Bo. J(q)(ro) e a transformada de Fourier da fun~ao de correla~ao, get), da parte da intera~ao

dipolar que causa uma mudan~a q no numero quantico de spin. 0 modelo BPP assume que a

fun~ao de correlayao dos spins nucleares, get), decai exponencialmente com 0 tempo

onde 1"c e 0 tempo de correla~ao do movimento. Esta aproxima~ao nos leva a uma densidade

espectral lorentziana

onde 1"c e 0 tempo de correlayao, usualmente, identificado como 0 tempo entre as flutua<;oes do

campo local. Entao, as equa<;oes das taxas de relaxa<;ao liT] e lIT2, podem ser escritas como
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A Fig. All!. 1, mostra 0 comportamento das taxas de relaxac;ao spin-rede, lIT] , e spin-spin

~ liT 2 em func;ao da temperatura.

m:.2 -1- -u 1C

A curva de liT 1 e simetrica em relac;ao a temperatura na qual (i)o Tc ::::;1onde passa por urn

~ maximo. Em altas temperaturas (motional narrowing), as taxas de relaxac;ao sac iguais
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Enquanto que em baixas temperaturas, a taxa de relaxa9ao spin-rede agora, depende da

frequencia de ressonfmcia ((Jo, pode ser escrita como na Eq (AlII.} 0)

} }
-:::::-2-1; Wo Tc

Nos casos em que 0 tempo de correlayao 'tc e curto (wo Tc « }) ou longo (wo Tc » }) as

componentes de Fourier na frequencia de Larmor serao pequenas e T) sera longo. 1a para valores

intermediarios do tempo de correlayao, ((JoT:::::}, a densidade espectral 1(00)e maxima, tornando

T] minimo.
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Os pulsos de RF são gerados pelos transmissores, controlados pelo gerador de eventos

(LIBRA), em seguida amplificados por amplificadores de potência, e então enviados à sonda

Doty de dupla ressonância e MAS. O sinal FID emitido pelo sistema de spins da amostra em

análise, será amplificado e enviado ao receptor heterodino (operando com freqüência

intermediária de 11,25 MHz), o qual fornece ao digitalizador as componentes de em fase e

quadratura. Finalmente, estes sinais digitalizados são enviados ao computador para

processamento.

5.2 Transmissores de RF

O espectrômetro de dupla ressonância contêm dois ramos de excitação independentes

com sintetizadores e transmissores trabalhando em freqüências distintas: alta freqüência para os

núcleos abundantes eH e 19p) e outro de baixa freqüência para os núcleos raros (13C, 7Li,etc..)

O transmissor utilizado para o ramo de alta freqüência (High Frequency-HF) foi

desenvolvido no nosso laboratório. Está acoplado ao gerador de eventos LIBRA que controla

duração, fase e amplitude dos pulsos de RF. O transmissor de baixa freqüência (Low-Frequency-

LF) é o NMRkit, da TecMag, transmissor heterodino que trabalha numa freqüência

intermediária fixa, IF, igual a 11,25MHz, cujo diagrama de blocos está representado na Fig. 5.2

lOMHz

controle de
fase 2 bits

11.25MHz

1 bit

chaveamento de RF

gerador de
eventos

4 bits 1 bit

2

Fig. 5.2: Diagrama de blocos do Transmissor. FI é a freqüência intermediária
FS é a freqüência do sintetizador FR é a freqüência de ressonância desejada.
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do cabeyote de RMN---/

FR !
2

demodulayao
para FI

demodulayao
para audio

fase e
quadratura

controle on/off
do receptor fase

quadratur

o receptor e controlado pelo "gate control" do transmissor, que 0 mantem desligado

durante a aplicayao dos pulsos de alta potencia. Urn tempo de espera fixo em lOllS, no inicio da

sequencia, 0 "tempo morto" e urn tempo de espera ajustavel no final da sequencia de pulsos,

visam a proteyao do sistema de recepyao contra saturayao e eventuais danos causados pel a alta

potencia da transmissao. 0 sinal proveniente da sonda e amplificado e sua freqtiencia deslocada

para a freqtiencia intermediaria atraves de urn batimento com a freqtiencia do sintetizador,
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ocorrendo entao uma demodulayao para a faixa de audio. 0 sinal passa enta~ por urn filtro de
audio Wavetek, modelo 442, com banda de passagem a criterio do usuario. Com isso temos dois

sinais em canais distintos na faixa de audio, em fase e quadratura, que saD enviados ao SAKit,

dentro de uma banda pre-determinada, para a amostragem, digitalizayao e soma, e depois ao

MacNMF onde e feito 0 processamento matematico do sinal FID.

5. Sonda de Dupla Ressonancia

A sC;lda de dupla ressonancia consiste basicamente de duas partes: 0 circuito de RF e 0

sistema de rotayao da amostra. A sonda de dupla ressonancia que utilizamos e da marca Doty,

equipada com MAS e VT (temperatura variavel). 0 circuito de RF para ressonancia dupla e

formado pel a associayao de dois circuitos de ressonancia simples. Para a excitayaodos nucleos

solenoidal, por onde passa uma corrente altemada com a freqUencia de Larmor do nucleo em

questao. A intensidade dessa corrente deve ser tal que 0 campo magnetico oscilante produzido

seja suficiente para retirar a magnetizayao nuclear de seu estado de equilibrio ao longo do campo

extemo. A potencia utilizada para a excitayao dos nucleos e elevada, podendo ate mesmo

condiyoes de casamento de impedancia da sonda com os outros equipamentos devem ser

cuidadosamente observadas. Normalmente a impedancia padrao para os equipamentos de RF e

do sinal, e pelo principio da reciprocidade, quanta mais alto e 0 campo de RF produzido, mais

sensivel e a bobina para detectar pequenas variayoes de fluxo magnetico. Na Fig. 5.4, temos urn
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Os rotores de alta velocidade utilizados em espectroscopia de alta resolu9aO em s61idos

por RMN, SaDsustentados por mancais aerostaticos que permitem a propulsao a ar comprimido.

Na Fig. 5.4, temos urn esquema do principio de propulsao do rotor, onde as aletas SaD

jato de gas / gas
+-~ comprimido

t
bocal

~ turbinas
(paletas)
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espectrais sac os seguintes:tp e 0 tempo do pulso n/2, ~ e 0 tempo de repetic;ao do experimento

e ta e 0 tempo de aquisiyao do sinal de RMN. No caso da Polianilina, utilizamos tp = 7.0 us, e 1.

LF f Tcp -\Jl RF RF nnn
}'

~ .. y

~lHF ••
Tcp Tdec

- .--i--- --- r - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -'t
; I

AqUiSi_y_ao J-.•--T-aq-u--·,

Fig. 5.6: Sequencia de eventos em urn experimento com CPDECMAS. Os indices x e y
no even to para alta freqiiencia (HF), referem-se a fase dos campos de excita<;3o
e spin-locking, respectivamente.
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1t/2+x y y

1
HJJ spin

I DEC~locking
I I
I I I
I I I + MAS

13C ! t I
I

tp te FID I

Fig. 5.7: Sequencia de eventos na CPDECMAS Seletivo
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CAPiTULO 6

6.1 Introdu~ao

Neste capitulo discutiremos os principais resultados do estudo por RMN de Polimeros

Condutores, tais como 0 Polimero Condutor Ionico Diesterato de Polietileno Glicol (PEGD-400)

e 0 Polimero Condutor Eletronico Polianilina (PAni), ambos complexados com LiCI04, bem

como resultados complementares de Calorimetria de Varredura Diferencial (DSC), Viscosidade

e Condutividade. Este trabalho possibilitou a interayao cientifica do nosso Laborat6rio de

Espectroscopia de Alta Resoluyao (Lear-USP) com dois fortes grupos de pesquisa em Polimeros

Condutores: 0 Grupo de Polimeros Condutores Eletronicos do IFSC-USP, atraves do Prof. Dr.

Luis H. Mattoso e com 0 Grupo de S6lidos Ionicos do ICEx-UFMG, atraves do Prof. Dr.

Armando Lopes de Oliveira e da Profa. Dra. Clausymara L.Sangiorge. Apresentaremos os

resultados que caracterizam cada urn dos polimeros por outras tecnicas distintas da tecnica de

Ressonancia Magnetica Nuclear e a partir de entao, discutiremos os resultados de RMN

procurando correlaciomi-Ios com os demais.

6.2 Estudo do Polietileno Glicol Diesterato (PEGD-400)

° eletr6lito polimerico em estudo e 0 Diesterato de Polietileno Glicol (PEGD), urn

diester obtido do acido estearico e do polietileno glicol de peso molecular 400 com estrutura ,

Fig.6.1
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Este polimero tern a consistencia de uma cera a temperatura ambiente e de Urn liquido

visco so acima da temperatura de fusao, Tf = 35 DC. A molecula possui duas partes com

polaridades diferentes, promovendo a existencia de uma fase cristalina apolar (ramo de

hidrocarbonetos), e urna fase polar (ramo de 6xido de etileno). Nestes segmentos polares e que

ocorre a dissoluyao de sais de metais alcalinos.

o Diesterato de Polietileno Glicol (PEGD-400), CI7H35COO(CH2CH20)9COCI7H35)'atua

como solvente, ou seja, dissolve sais de metais alcalinos, LiCI04 e NaCI04, e tomando-se urn

polimero condutor ionico cuja condutividade ionica pode chegar a 10-3 S/cm £onforme a

temperatura. Estudamos amostras de PEGD complexadas com sais de Litio e S6dio.

6.2.1 Prepara~ao das AmostrasI1.2
)

As amostras, (PEGD)nLiCI04 e (PEGD)nNaCI04' onde n= [O]/[M] onde M=(Li ou Na)

foram preparadas em atmosfera ambiente por dissoluyao direta do sal de metal alcalino a
temperatura de 70 DC. No polimero com Perclorato de Litio (LiCI04) dissolvido no Diesterato de

PolietilenoGlicol, foram feitas medidas de condutividade para variasconcentrayoes de Litio,

identificada pela razao n= [O]/[Ln, que exprime indiretamente 0 numero de moles de oxigenio

presentes na macromolecula por cation metalico adicionado ao polimero. A tabela abaixo, indica

o valor da razao n para a correspondente frayao molar X, e e valida tanto para as amostras com

Litio, sendo n=[O]/[Li], quanta para as amostras com S6dio, n=[O]/[Na].

N 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 50
X 0.65 0.60 0.57 0.53 0.50 0.48 0.45 0.43 0.31 0.23 0.15

6.2.2 Condutividade Ionica

Os resultados de condutividade ionica foram obtidos por Espectroscopia de Impedancia

Complexa obtidos no Laborat6rio do Prof. Dr. Armando Lopes de Oliveira no ICEx-UFMG,

primeiramente apresentados na Tese de Doutorado da Profa. Dra. Clausymara Lara Sangiorge e

que consiste em efetuar medidas de impedancia variando-se a freqUencia do sinal aplicado

(tensao ou corrente). Medidas de condutividade podem ser realizadas utilizando-se como celula

urn capacitor que tern como dieletrico a amostra a ser analisada. No caso da utilizayao de urn

capacitor de placas planas e paralelas, a condutividade se obtem usando-se a relar;:ao

(J = d / RA, onde d e a espessura da amostra, Rea sua resistencia e A e a area das placas. Na

Fig.6.1, esta representado um esquema de uma das nove celulas do aparato experimental

utilizado. Os termopares san inseridos anexos a cada uma das nove celulas promovendo uma
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medida sequencial it medida que cada celula esta rigorosamente it mesma temperatura pre-

determinada.

o cf; Termopar K

Cl 0
r·- --,
I I I·

Eletrodo 1=_-==_ -==_ -==_ -=-=-_-=l Eletrodo

6.2.2.1 Condutividade nos Complexos (PEGD)nLiCI04 e (PEGD)nNaCI04

A Fig 6.2 mostra a dependencia da condutividade com a concentrayao n it T=50 DC para 0

complexo (PEGD)nLiCI04 . Observamos urn maximo de condutividade para n=9 e uma

diminuiyao para n:t:9. A ocorrencia do maximo de condutividade e tipica para temperaturas

acima do ponto de fusao. Ele atinge urn maximo em a = 7.62xlO-4 S / em para a concentrayao

n=9 e em seguida decai para valores aproximadamente 10 vezes menores, cr = 10-5 S/cm.

7Li

T=50OC

'66,Ox104

~
b

~
{g 4,Ox104
°5
'S

~

•••

0,0
o 40

n=[O]IILi]
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A existencia de urn maximo em condutividade e urn fen6meno ja conhecido nos estudos

de eletr61itos polimericos[ll. °aumento da condutividade ionica com a concentra~ao se relaciona

com 0 acrescimo no numero de portadores de carga passando por urn maximo em uma

concentra~ao critica, no caso n=9, decrescendo em seguida, provavelmente, devido a forma~ao

de pares ionicos e agregados!41.

Resultados similares foram obtidos para as amostras de (PEGD)nNaCI04, mostrado na

Fig.6.3. Neste caso, a observa~ao do maximo da condutividade no sistema (PEGD)nNaCI04'

ocorre para a concentra~ao de n= 10 atingindo urn valor maximo de (J" = 1.35xl O~ S / cm. No

entanto, a complexa~ao do PEGD com 0 ion Na+ produz condutividades menores do que com 0

ion Li+.

23Na
1,4x1Q-4

T=50OC•••
1,2x1Q-4 ••

'6 1,Ox1Q-4
c::
b 8,Ox1D-s
Q)

"U
III
"U
'S 6,Ox1D-S •'§

8 4,Ox1D-S

• •2,Ox1D-S •
•

0,0
a 20 40 60 80

n=[O]I[U]

Estes estudos de condutividade dos complexos de PEGD com Litio e S6dio foram

publicados recentemente pelo Grupo de S6lidos Ionicos do ICEX-UFMG[I,21 e motivaram a

realiza~ao da caracteriza~ao par RMN, possibilitanto a obtenc;:ao de informac;:oes estruturais e

dinamicas destes eletr6litos polimericos que discutiremos extensivamente em t6pico posterior.



6.2.3 Calorimetria de Varredura Diferencial

A calorimetria de varredura diferencial (DSC)!I,Sl consiste na medida continua da

diferen<;a de temperatura entre urn cadinho com amostra e outro vazio, em fun<;ao da

temperatura do fomo que varia a urna taxa constante. A analise de DSC de polimeros

policristalinos!Sl, fomece diferentes temperaturas de transi<;ao, tais como

Tg: A temperatura de Transi<;ao Vitrea da Fase Amorfa

Tf: A temperatura de Fusao

Aproximadamente 5 mg de cada amostra (PEGD)nLiC104 e (PEGD)nNaLiP04' foram

colocadas em cadinhos de aluminio afim de registrar suas respectivas curvas de aquecimento.

Foi utilizado 0 equipamento da Shimadzu, modelo DSC-50, a uma taxa de 10°C/min. em

atmosfera inerte. As curvas de aquecimento mostradas a seguir foram obtidas ap6s resfriamento

rapido de 160°C ate -100°C, passando entao a fazer a varredura de -100°C e 200°C. As Fig. 6.4

e 6.5 mostram as curvas de DSC obtidas para os dois sistemas polimericos (PEGD)nLiC104 e

(PEGD)nNaC104 a diferentes concentra<;oes, n , incluindo uma amplia<;ao na regiao entre -100°C

e 20°C.

n = 12

n=09
n -100

Eo-
n=06"0a:

"0

n=05

Fig. 6.4: Curvas de DSC obtidas para 0 sistema (PEGD)LiC104 a diferentes concentra<;oes
e a amplia<;ao na regiao entre -100°C e 20°C, sob condi<;oes descritas acima.[I]



Capitulo 6 : Resultados e DiscussSo

Na Tab.6.1, esHio relacionados os valores das principais transis:oes na curva de DSC para

o sistema (PEGD)nLiCI04'

N (O]/(Li]

Tg (lC)

T,fC)

12

-33

36

-68

34

Na Fig. 6.5, estao gnificados os valores da temperatura de transiryao vitrea, Tg , indicados

na Tab. 6.1, onde podemos observar que a Tg diminui com a diminuiryao da concentraryao de Lt

-10 7Li

-15

•
-20

•
~ -25
~ •

• •
-30 •

•
-35

-40
5 6 7 8 9 10 11 12 13

n=[O]/[U]

Fig. 6.5: Temperaturas de transir;:lio vitrea, Tg , para 0 complexo (PEGD)nLiCI04.lll

Podemos tambem observar na Tab. 6.1 que os valores da Tf praticamente nao se altera

em funryao de n.
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I
-100 J06

Temp. (OC)

Fig. 6.6: Curvas de DSC obtidas para 0 sistema (PEGD)nNaCI04 a diferentes concentra90es
e a amplia9ao na regiao entre -100°C e 20°C, sob condi90es descritas acima. [I]

6

-14

36

7

-16

36

8

-20

36

9

-22

36

10

-26

36

11

-26

36

12

-25

36

60

-51

31

-68

34

20

-36

35

30
-42

34

Os valores de temperatura de transiyao vitrea, Tg , indicados na Tab. 6.2, esHio no gnifico

da Fig. 6.7, onde podemos observarque a T g diminui com a diminuiyao
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-10
23Na

-12

-14 •
-16 •

~
-18

{!} -20 •
-22 •
-24

•
-26 • •
-28

-30
5 6 7 8 9 10 11 12 13

n=[OJI[Na]

Fig. 6.7: Temperaturas de transi~ao yitrea, Tg, para 0 complexo (PEGD)nNaCIO)1J

o comportamento do aumento dos valores de Tg com 0 aumento da concentrayao do ion

na macromolecula demostra que 0 polimero toma-se mais rigido com 0 aumento da populayao

do metal., possivelmente devido a solvatayao do cation na cadeia macromolecular.

6.2.4. Viscosidade

A viscosidade pode ser definida como a resistencia de urn fluido ao fluxo, ou a uma

alterayao de forma. Em geral, a viscosidade num liquido decresce exponencialmente com a

temperatura da forma dada pel a Eq. 6.1

onde Ea e a energia de ativayao para 0 fluido visco so e 770 e uma constante que corresponde a
viscosidade extrapolada para temperatura infinita na representayao In 11 em funyao de liT.

Viscosimetros rotacionais sao disponiveis com diferentes geometrias, incluindo 0 de

cilindros concentricos, tal como 0 que foi utilizado para as medidas de viscosidade. 0

viscosimetro tipo RHEOTEST, e mais usado para medidas de viscosidade dinamica. A Fig. 6.8,

mostra 0 esquema deste tipo de viscosimetro.
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I I Polimero Viscoso

la't¥tli-'l Banho Termico

le'flr.:7l Cilindro Rotat6rio

Fig. 6.8 Esquema do Viscosimetro Rotacional

A unidade de medida da viscosidade e 0 Poise, ou seja, 1 Poise = 1 dina.cm-2.-

Em nossos resultados a viscosidade para 0 (PEGD)nLiCI04 esta dada em centipoise (cP).

Determinamos os valores de viscosidade 17 em func;ao da concentrac;ao n e da temperatura

somente para as amostras (PEGD)IOLiCI04' A Tab.6.3, mostra a viscosidade para diferentes

valores de n no (PEGD)nLiCI04'

N=[O]/[Li] 8 10 14 20 30 50

TJ (cP) 7.21 5.04 2.62 1.64 1.38 1.05

Observa-se que a viscosidade aumenta com 0 aumento da razlio Oxigenio/Litio na cadeia

macromolecular. Urn estudo da viscosidade em func;ao da temperatura tambem foi realizado

para urn determinado valor de n. Utilizamos a amostra (PEGD)IOLiCI04' aquecendo-a de 40°C a

100°C. A Tab.6.4 mostra os valores de viscosidade em func;ao da temperatura para n=10.

11 (cP) 8.25 5.37 3.28 2.10 1.44 0.92 0.66

T (oC) 40 50 60 70 80 90 100

A partir destes resultados de viscosidade em func;ao da temperatura, n= 10, e com aqueles

de viscosidade em func;ao da concentrac;ao n, em T= 50°C, foi possivel estimar e graficar as

curvas de n em func;ao da temperatura para as demais concentrac;oes. Assumimos urn

decaimento exponencial, tipo Arrhenius, como na Eq. 6.1, para as viscosidades de todas as

amostras entre n=5 e n=50. ° grafico da Fig. 6.9, mostra as diferentes curvas estimadas de
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viscosidades em funyao da temperatura para n=6, 9, 12 e 50. Urn procedimento de extrapolayao

amllogo, porem utilizando 0 modelo VTF para a viscosidade em funyao da temperatura, foi

utilizado em trabalho recente no estudo do eletr6lito polimerico (PPO-400)nNaCIOll.

18

16

14

12
WoR 10
~
~ 8
i="

6

4

2

0

•. visc12
.• visc50

•
0

•.. 0

•.. 0 •.. 0.• .. 0 •.• .• .. l/.•
50 60 70 80 90 100

T (OC)

Fig. 6.9: Viscosidades estimadas do (PEGD)nLiCI04 em fun9ao da temperatura.

Analogamente, na Fig. 6.10, mostramos as curvas de viscosidades estimadas, agora em

gnlfico logaritmico, contendo todas as concentrayoes que dispunhamos para 0 estudo por RMN.

• visc5
o visc6

•. vise?
" visc8
• visc9

visc10
x vise11
• visc12
- visc30
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........ ~ .'.
..... - ; .
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Estas informa<;oes de viscosidades em fun<;ao da temperatura para diferentes

concentra<;oes serao uteis nas discussoes de alguns resultados de espectroscopia de 7Li por

6.3 RMN de Complexos de Diesterato de Polietilenoglicol com LiCI04

Nesta se<;ao, discutiremos os resultados de Ressomlncia Magnetica Nuclear obtidos com

os nucleos de 7Li, 23Na, 13Ce IH , envolvendo Espectroscopia e Relaxa<;ao Magnetica Nuclear

para 0 (PEGD)nLiCI04em urn campo magnetico de 2 Teslas. Na Fig.6.11, mostramos urn

resume esquematico dos espectros tipicos de RMN do (PEGD)5LiCI04 para os m}cleos de 7Li

(1=3/2), 13C(1=1/2) e IH (1=1/2) em tome da temperatura de fusao, Tf = 37 DC.

HF -[CH2-CH~7'C = 0

/ [CHiCH 2-0];
0= C u+

'[C~-CH2]7-CH3

7Li (5)
T=30°C

_ ...•..•..•.•...-..•..•..•..•._ ...•.••..•.•_,
600 300 0 -300 -600

Hz

13C (5) CH
2
0 CH2

T=30~

•.•OO-~o•••.••~••o"'6""o•••.••~••••.~••.o •••~••.•0•••••~0•.••••1'0

ppm TMS

13C (5) CH 0 CH
T=37"C 2 2--L-L

-, -,-,-,••....._, -,-,--, -,
90 80 70 60 50 40 30 20 10
ppm TMS

13C (5)

T=45°C CH 0 CH2 2--L-L
..., -, , _, ••....., ,-,••.....••,-,
90 80 70 60 50 40 30 20 10
ppm TMS

(c) Hidrogemio

1H (5)

T=30°C

~-,•..,-, -'-I -'-I -4-4-4-' -'-I
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
ppm TMS

1H (5)

T=37"C

~
-,•..,-, -'-I -'-I -'-I -'-I -'-I
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
ppm TMS

1H (5)

T=45°C
CH

CH 0 2_li_
,.,.••.,•.••••, .••.,•.••••, .••.,•.••••, .••,•.••••,-F_' -,_,
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
ppm TMS
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Em geral, a obtens:ao de espectros de RMN foi feita utilizando-se sequencia de pulsos

1t/2 e quando necessario utilizamos desacoplamento de hidrogenio em alta potencia (DEC) e

rotayao da amostra em tomo do angulo magico (MAS). Os tempos de relaxayao spin-rede foram

obtidos por inversao-recuperayao. Em alguns casos, utilizamos 0 desacoplamento e MAS

simultaneamente para a realizayao de algumas medidas. Para as medidas de T] em funyao da

temperatura e razao n, foi utilizado 0 DEC apenas durante a aquisiyao do sinal para aumentar 0

intervalo de baixas temperaturas.

Podemos observar que em tomo da temperatura de fusao do (PEGD)5LiCI04> Tf = 37 DC,

os espectros de RMN dos nucleos atomicos do segmento de oxietilenos, CH2CH20, responsaveis

pela solvatayao do sal de metal alcalino (LiCI04), sao afetados. Ocorrem modificayoes espectrais

simultaneas, observaveis por RMN, durante 0 processo de fusao do material: A temperatura de

30 DC, portanto antes da fusao, os nucleos de Hidrogenio, Fig. 6.11 c, apresentam urn espectro

nao resolvido para 0 ramo de hidrocarbonetos, CH2CH2, a 1.78 ppm do TMS e a linha espectral

do ramo de oxietilenos extremamente alargada, 300 Hz, a 4.10 ppm, evidenciando-se a pouca

mobilidade destes grupos quimicos nesta faixa de temperaturas. Enquanto que os nucleos de 13C,

Fig 6.11 b, apresentam espectro resolvido, porem, indicando a maior rigidez do ramo de

hidrocarbonetos a 31.6 ppm do TMS. Os nucleos de 7Li apresentam 0 espectro tipico, espectro

de po quadrupolar, Fig. 6.11 a, onde a distancia ,em freqiiencia, das linhas satelites fomece 0

valor da constante de acoplamento quadrupolar, vQ' que nesta temperatura esta em tomo de

1KHz. Acompanhando a modificayao dos espectros passando pel a temperatura de fusao,

observamos que it 45 DC os espectros de 7Li, 13Ce IH encontram-se inteiramente modificados, ou

seja, os espectros de 7Li demonstram que na temperatura de fusao, T=37 DC, 0 acoplamento

quadrupolar do ion Lt sofre uma reduyao drastica passando de 1 KHz para dezenas de Hz,

indicando claramente uma mudanya no acoplamento quadrupolar. ° polimero, ap6s a fusao,

apresenta maior mobilidade apresentando espectros resolvidos (motional narrowing) com

larguras de linha, 13Ce 'H em tomo de 30 Hz it T=45 DC. A seguir iniciaremos a apresentayao e

discussao dos resultados de espectroscopia e de medidas de tempos de relaxayao longitudinal, T I

para os nucleos de 7Li, 13C e 'H da amostra (PEGD)5LiCI04 e de 23Na da amostra

(PEGD)5NaCI04·
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6.3.1 RMN de 7Li

Os espectros de RMN de 7Li foram obtidos entre -80°C a 90°C it 32.9 MHz num campo

magnetico de 2 Teslas para as amostras com concentrayoes cujas razoes n = [Oxigenio]/ [Litio]

variaram de 5 a 50. Os espectros de Litio foram obtidos com a aplicayao de pulse simples rc/2

(8us). Os espectros consistem de uma linha central oriunda da transiyao de spins (-1/2 ~ +1/2),

e em alguns casos apresentam 0 perfil tipico do espectro de po quadrupolar associados com as

linhas satelites oriundas da transiyao de spins (-3/2 ~-1/2 e +1/2 ~3/2) como mostra a Fig.

Sequencia de pulsos:

7Li

lJ__F_ID -

~I

6.3.2 Estudo do Acoplamento Quadrupolar do 7Li em Func;ao da Temperatura.

A partir dos espectros de 7Li que apresentaram 0 padrao de po quadrupolar, foi possivel

medir a constante de acoplamento quadrupolar (separayao entre os dois maximos satelites), vQ'

cuja expressao e dada pela Eq. 6.2

3eq == .eQ
v =

(j h21(21 - 1)

onde eQ e 0 momento de quadrupolo eh~trico nuclear e eqzz e 0 gradiente de campo eletrico,

dado em (esu.cm·3), Q e 0 momento de quadrupolo, expresso em barn (l0·24cm2), h e a constante

de Plank (6.63 xlO·27 erg.s), e e a carga do eletron (4.8 xlO·IO esu) e I 0 spin do nucleo em

estudo, Li (1=3/2). Desta forma, a constante de acoplamento quadrupolar e dada em Hz. A partir
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destes espectros, e possivel extrair diretamente 0 valor de vQ do espectro de po quadrupolar

(transiyoes satelites) do nucleo de 7Li na amostra (PEGD)nLiCl04' E importante salientar que

este acoplamento quadrupolar mesmo sendo pequeno (""1KHz) e incomum para esta classe de

materiais. Na literatura de eletrolitos polimericos nao ha exemplos como este. A manifestayao

dos espectros de po quadrupolares e mais comum em materias inorganicosl81 que apresentam v0

da ordem de 10KHz, e quando aparecem em materiais polimericos, tais como 0

(PPG)LiCFJSOPl, a constante de acoplamento quadrupolar e da ordem da largura de linha

central. Nestes casos 0 padrao de po quadrupolar, linhas satelites, aparece misturado-com a linha

central, ficando assim a informayao quadrupolar obscurecida. Isto ocorre porque estes materiais

apresentam uma larga distribuiyao de gradientes de campos eletricos. A partir da leitura direta

nos espectros de 7Li da separayao entre as singularidades do espectro de po, chamadas linhas

satelites, foi possivel calcular os val ores correspondentes para 0 gradiente de campo eletrico eqzz

presentes no sitio nuclear. A Fig.6.13, mostra em detalhes a variayao do acoplamento

quadrupolar em funyao da temperatura no (DPEG)5LiCI04' ° grafico esta mostrando,

simultaneamente, os val ores da constante do acoplamento quadruplar, vo' e os respectivos

gradientes de campo eletrico, em modulo, IeqzzI, no sitio do nucleo de Litio. Em tome da

temperatura de fusao, Tf = 37°C, existem dois valores de constantes de acoplamento Vo

correspondentes it possivel coexistencia de duas fases do polimero nesta temperatura .

••..'•
••••-..• •

•••••
•

5.5X1011~

m-
e

5,Ox1011 §
~

500 -+----,.---~I--.--_r'--.--~--.--_r_--,-_r-.....-___i 3,5x1011
~ ~ ~ W 00 m ~

T(OC)

Fig. 6.13: Acoplamento quadrupolar V0 e 0 modulo do gradiente de campo eletrico I eqzz I
para (PEGD),LiCI04 em fun<;:aoda temperatura.
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A Fig. 6.14, demonstra a permanencia do padrao de po quadrupolar, no espectro, mesmo

apos a fusao, onde 0 aspecto do material passa de cera branca para urn liquido translucido

viscoso. Fica evidente que para estes casos a transi<;ao de fase, em 37°C, mantem ainda uma

certa policristalinidade, ou seja, no sitio nuclear do Litio, ramo de oxietilenos, ainda permanece

uma certa vizinhan<;a de oxigenios de maneira a promover uma distribui<;ao de gradientes de

campos eletricos responsaveis pela permanencia do padrao quadrupolar com simetria axial, 11 =

0, com valores de constante de acoplamento quadrupolar, vo' bastante significativos Vo = 700

~I
(PEG D) nLiC104
n=5

Aspecto:
Liquido Translucido
Viscoso

Aspecto:
Cera Branca

i i " 'I Ii , , I' ' ,i I' i Ii i " ,'I ' Ii , i ' " i i II i i i" i , I' Ii , IIi ii ii' ii i
1200 1000 800 600 400 200 00 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200

Hz
Fig. 6.14: Visualiza<;ao da altera<;ao da con stante de acoplamento quadrupolar

Vo antes e depois da fusao do polimero a T= 37°C.

6.3.3 Estudo do Acoplamento Quadrupolar do 7Li em fun~ao da Concentra~ao n.

Os valores de constante de acoplamento quadrupolar para as diferentes concentra<;5es em

fun<;ao da temperatura sao da mesma ordem e seguem urn mesmo comportamento. Urn fato

interessante que observamos foi a ocorrencia do padrao de po quadrupolar, nos espectros de 7Li.

para as amostras de (DPEG\LiCI04 com n<9 mesmo acima da temperatura de fusao. Fig. 6.15:

ja para as amostras com n>9, 0 acoplamento quadrupolar so aparece nos espectros abaixo da

temperatura de fusao, Fig. 6.16.

lFSC-tJSP Rr:flVII;O DF
~
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Fig. 6.15: Acoplamento Quadrupolar do 7Li no (PEGD)nLiC104 para n<9.
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A amostra pura de Diesterato de Polietileno Glicol (PEGD) apresenta temperatura de

fusao em tomo de 34°C, como mostram os resultados de DSC, Tab. 6.1. 0 fato de haver uma

drastica reduc;ao no acoplamento quadrupolar, observado nos complexos de (PEGD)nLiCl04,

ocorrendo praticamente na temperatura de fusao do PEGD puro. sugere que 0 mecanismo que

envolve a fusao possa ser responsavel por este fenomeno. Esta reduc;ao no acoplamento
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quadrupolar em torno da temperatura de fusao se deve a alguma mudanr;a configuracional que

afeta a distancia internuclear Li-O, ou devido a urn movimento restrito, termicamente ativado,

que promedia parcialmente a interac;ao. A presenc;a de uma residual interac;ao acima de 37°C,

indica que a freqiiencia de reorientac;ao nesta faixa de temperatura e muito menor que a

freqiiencia do acoplamento quadrupolar. Isto e consistente com as altas viscosidades, Tab. 6.4,

exibidas por estes complexos a estas temperaturas.

6.3.4 Estudo do Acoplamento Quadrupolar e Viscosidade no (PEGD)nLiCI04

A seguir faremos uma breve discussao sobre a correlac;ao entre os dados _obtidos das

medidas de viscosidade e de espectroscopia de 7Li em func;ao da temperatura. Para tanto,

construimos urn gnifico com duplo eixo y, no qual apresentamos de urn lado os valores de

acoplamento quadrupolar, vo' e do outro os val ores de viscosidade, 11 , comparando os

resultados destas duas grandezas para amostras com concentrac;5es diferentes n=8 e n=12, Fig.

, , , , , , -
c Visc(8)

• Visc(12)

',I-- " 0 AcQdr(8),,, • AcQdr(12),
(1) GJ' (2)

I • '~, ~ 'b , ~egiaO de 11 tficiente para.·1·• o 0-t ' "spectro de po quadrupolar
j 0 " It, I

io I •.• I, I

I ' I ' \I ' C' i

n=12 d " " i
I , r-.

0 I I , 'e... ,
I i '0-,,=8n=r8 I ,
I ! , I

I

r
,,

0 'e. .
0 n~12(3)

I \. . I . I , ,

N6-
>0
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Fig. 6.17: Acoplamento Quadrupolar e Viscosidade para n=8 e n= 12.

Podemos inspecionar 0 gnifico da seguinte maneira: Seguindo a linha que passa pelos

pontos (1), (2) e (3). No ponto (1), estamos numa faixa de temperatura, antes da fusao, onde os

acoplamentos quadrupolares aparecem nas duas amostras, n=8 e n=12. Enquanto que no ponto
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(2), depois da fusao, 0 acoplamento quadrupolar aparece s6 para a amostra com n=8, (n<9).

Quando seguimos a trajetoria (1), (2), (3), podemos verificar que os acoplamentos quadrupolares

para n=12 acima da temperatura de fusao, Tf =37 °C, nao aParecem porque, nesta faixa de

temperatura, 0 complexo nao possui viscosidade suficiente para 0 padrao de po quadrupolar do

7Li se manifestar em seus espectros. Portanto, ha uma dependencia com a viscosidade para a

ocorrencia de acoplamentos quadrupolares acima da temperatura de fusao.

6.3.5 Forma de Linha Central e Relaxa~ao Longitudinal do 7Li no (PEGD)nLiCl04

Neste topico trataremos das informayoes estruturais e dinfunicas do (PE9D)nLiCI04

obtidas pelo estudo da transiyao central do 7Li (-1/2~+1/2) em funyao da temperatura mostrado

anteriormente na Fig. 6.12. Esta transiyao central contem contribuiyoes da interayao dipolar

magnetica, 90 % de Li-H e 10 % de Li-Li, da interayao quadrupolar de segunda ordem,

!1V
2t1d

:::; 1/ 2( v~ / v Q) = 0.015Hz e, provavelmente, da anisotropia de deslocamento quimico,

!1J)Q :::; 15ppm(500 Hz) no maximo. ° estudo da forma de linha do 7Li se faz monitorando-se a

largura de linha central em funyao da temperatura, Fig.6.18. A largura de linha da transiyao

central no espectro de 7Li, foi medida com e sem desacoplamento de hidrogenio, afim de

avaliarmos 0 grau de contribuiyao de cada uma das interayoes separadamente, Li-Li eLi-H. Os

valores de largura de linha it meia altura foram obtidos ajustando-se no espectro uma funyao

lorentziana. Observamos que a largura de linha de 7Li sofre modificayoes it -20°C, 37°C e 70

°C. A forte interayao dipolar Li-H, que determina grandes valores de largura de linha, 5 KHz, it

baixa temperatura, caracteriza a regiao de rede rigida onde atraves do calculo do segundo

momenta da linha espectral, e possivel estimar as distancias internucleares entre os nucleos

envolvidos na interayao. Da Fig.6.18, a temperatura na qual a largura de linha sofre a primeira

reduyao, -20°C, esta relacionada com a temperatura de transiyao vitrea, Tg. A segunda reduyao

da largura de linha esta relacionada com a temperatura de fusao, T f, e a terceira esta relacionada

com uma possivel transiyao de fase adicional da cadeia macromolecular.

As medidas de tempos de relaxayao longitudinal, T, , ou tempo de relaxayao spin-rede,

foram realizadas por inversao recuperayao e estao mostradas junto com a largura de linha na Fig.

6.18. Os valores da taxa de relaxayao spin-rede passa por urn maximo, equivalente ao minimo de

T" na temperatura onde ocorrem flutuayoes do campo dipolar no sitio do nucleo, com

freqtiencia em torno da freqtiencia de Larmor, por isso 0 TJmin ocorre proximo it regiao de

temperaturas da reduyao da largura de linha. Nos polimeros que possuem suas curvas de T1

seguindo 0 modelo BPP, ou seja, que possuem funyao de correlayao exponencial com urn unico
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valor de 're, 0 minima de T, ocorre em tome da temperatura de transiyao vitrea Tg• Como

podemos observar, 0 comportamento do (PEGD)nLiCl04 e Iigeiramente distinto. E possivel

calcular os val ores das energias de ativayao , Ea (eV), relacionadas com 0 movimento do ion 7Li,

a partir da inclinayao da curva e os tempos de correlayao, 're (s), envolvidos no processo a partir

da temperatura do minimo de T1• Afim de inspecionar se a taxa de relaxayao spin-rede , 1/ nT] ,

estaria afetando as modificayoes na largura de linha, subtraimos as curvas e verificamos a nao

interferencia de T) na Iargura de linha, portanto as transiyoes evidenciadas na Fig.6.18, sac

devidas a modificayoes conformacionais na macromolecula. A seguir mostraremos ~s curvas de

largura de linha e das taxas de relaxayao spin-rede para amostras com diferentes concentrayoes n

Fig. 6.19 e Fig. 6.20. Em todos os conjuntos de medidas 0 comportamento foi equivalente.
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A partir dos valores de largura de linha no regime de rede rigida para todas as amostras

fizemos a estimativa experimental do segundo momento experimental M2 que pode ser obtido da

relaC;aomostrada na (6.3)

onde fj. VI/2 e a largura de linha a meia altura em Hz e M2 dado em (Gauss)2. A a partir do

formalismo de Van Vleck[IOI,determinamos a contribuiC;ao das interac;oes dipolo-dipolo atraves

do segundo momento, usando as expressoes analiticas para as contribuic;oes hom~nucleares e

heteronucleares para 0 segundo momento do espectro de 7Li no limite de rede rigida, Eq. 6.4 e

2 3 2 2 1
M2 (Li - Li)(Gauss ) ="5 run 1(1+ 1) ~nA

4 1
M2(Li-H)(Gauss2)=-r~n2S(S+I)-6 nA

15 r

onde I CLi)=3/2 e SCH)=1I2 ere a disHincia internuclear em A. Os parametros n e A sao,

respectivamente, 0 numero de vizinhos no s;itio nuclear e a abundancia natural.

A Tab.6.S, mostra os valores de larguras de linha no limite de rede rigida, os segundos

momentos e as distancias internucleares para urn gropo de amostras.

N=[O]/[Li] L.L (SDEC) L.L.(Dec) Mz (Li-Li) MzCLi-H) rLi_Li rLi-Li rLi_H rLi-H

(Hz) (Hz) (G2) (Gz) (A) [2] (A) [6] (A) [2] (A) [6]

5 4982 470 0.014 1.33 5.72 6.88 2.98 2.98

6 5160 475 0.014 1.44 5.72 6.88 2.45 2.94

7 4752 402 0.010 1.24 6.0 7.2 2.51 3.0

8 5417 448 0.013 1.62 5.78 6.94 2.40 2.88

9 5225 415 0.011 1.52 5.93 7.12 2.43 2.92

10 5352 360 0.008 1.08 6.28 7.55 2.57 3.09

I I 5780 387 0.009 1.9 I 6.07 7.29 2.34 2.80

12 4344 338 0.007 1.05 6.35 7.63 2.58 3.1 I

50 4363 275 0.005 1.09 6.80 8.17 2.56 3.08
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Para extrair algumas informayoes sobre a dinfunica do sistema (PEGD)nLiCI04

procuramos estimar as energias de ativayao e os tempos de correlayao envolvidos no movimento

do ion 7Li. Para cada curva de liT I vs T ajustamos uma curva tipo BPpIIlJ, como mostrada na

Eq.6.6 na regiao de alta temperatura. Esta equayao expressa a contribuiyao dipolar heteronuclear

para a taxa de relaxayao spin-rede com L1m= ±l.

1.1 2 1 3 6
-(DIp) = -(2nR) 'c[ 2 2 + 2 2 + 2 2] (6.6)
~ 10 1+ (OJ H - OJ u) 'c 1+ OJ u'c 1+ (OJ H + OJ u) 'c

onde Ea e a energia de ativayao e kB e a constante de Boltzmann e Tea temperatura em Kelvin.

A partir dos valores de temperatura onde lIT) e maximo e dos valores de energia de

ativayao Ea encontradas foi possivel calcular to. Estes resultados estao na Tab. 6.6.

n 5 6 7 8 9 11 12 50

T) (min) 286K 304.8 K 304 K 299K 298 K 293 K 295 K 278 K

Ea (bpp) Oo420eV 0.393ev 0.381eV 0.374eV 0.360eV 0.390eV Oo4OOeV Oo410eV

to (x 10-14) 0.12 s 1.07 s 1.57 s 2.86 s 2049s 0.718 s 00458 s 0.115 s

Podemos observar que conforme a concentrayao n aumenta, ou seja, para valores de n

menores, 0 minimo de T) ocorre a temperaturas mais altas, analogamente ao que ocorre com os

val ores de Tg, como mostra 0 grafico de T) min e Tg vs N, Fig. 6.19.
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Fig. 6.19: Temperatura de transi~ao vitrea e T1 min em fun~ao da concentra~ao n

Para visualizarmos 0 comportamento da energla de ativayao Ea entre as diferentes

concentrayoes n, fizemos 0 gnifico de Ea vs n, mostrado na Fig. 6.20.
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Porem, uma compara9ao interessante pode ser feita quando nos plotamos em duplo eixo

y os dados da energia de ativayao Ea e resistividade p (reciproco da condutividade na Fig 6.2)

em fun9ao da concentrayao de n=5 a n= 12, Fig. 6.21.
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n = [O]/[U]

n 5 6 7 8 9 II 12

Ea (eV) 0.420 0.393 0.381 0.374 0.360 0.390 0.400

p (Q.em)!'] 5.2 x 104 4.75 X 104 3.45 x 104 2.70 x 104 1.55 x 104 2.45 x 104 3.10 X 104

No gnlfico da Fig. 6.21, observamos uma correla9ao direta entre duas grandezas fisicas

distintas, tais como Resistividade Eletrica e a Energia de Ativayao de urn processo fisico

envolvendo movimentos termicamente ativados. Na concentra9ao critica n=9 ha, portanto,

evidencias da mudan9a de comportamento dos movimentos do ion 7Li no polimero. Estamos

observando esta correla9ao na regiao de alta mobilidade segmental, ou seja, alta temperatura

T~50 DC. A origem desta correlayao ainda nao esta clara, porem em recente trabalho Oliveira

A.L. et al[l21,apresentam urn modelo que descreve 0 comportamento da condutividade para n<9

envolvendo movimentos ionicos desordenados e para n>9 envolvendo movimentos turbulentos.

IFSC-USP ;H:nVII;:O ~)C
It,
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6.3.6.1 Espectroscopia de 13e no DPEG Puro

Realizamos experimentos de RMN de 13C, a principio no PEGD puro, com

desacoplamento de hidrogenio a aha potencia, sendo observado 0 espectro de aha resoluyao com

as linhas espectrais dos dois grupos quimicos principais: ramo de hidrocarbonetos situados a

31.6 ppm ao TMS e os oxietilenos em 72.6 ppm ao TMS, Fig. 6.22.
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Vma vez identificados os carbonos em seus respectivos deslocamentos quimicos

passamos a observar 0 comportamento deste tipo de espectro em fun9ao da temperatura.

6.3.6.2 Espectros de Be em Fun~ao da Temperatura

o experimento de RMN de DC foi realizado a varias temperaturas diferentes como

mostra a Fig. 6.23. Podemos observar que os carbonos pertencentes ao ramo de hidrocarbonetos

sofrem urn extremo alargamento em tome de 10°C, indicando uma drastic a perda de mobilidade

segmental, enquanto que os carbonos do ramo de oxietilenos apresentam a linha espectral

resolvida. Fica evidente por espectroscopia de DC que 0 polimero Diesterato de Polietileno

Glicol e constituido de segmentos de cadeia com mobilidades diferentes. 0 ramo de

hidrocabonetos e 0 segmento da cadeia mais rigido enquanto 0 segmento de oxietilenos tern

maior mobilidade.

.,' I ,- •• ~,••L.., 1 T= 50 °c••.... J.,... ..v ••.•• 4

L LT=400
C,It"',' ••." II. ~" ••;f .+, ~' ••.'

i ' , , ii' " , I ' " , Iii' , i ' , Ii i i i " Iii' i ii' , , i ' i , , i ' i i i i
10m 900 800 700 600 500 400 300 200 100 00
ppm TMS

Fig. 6.23: Espectros de 13Cdo PEGD Puro. Cl (CH20) e C2 (CH2) em fUJ1930 da temperatura.
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6.3.6.3 Forma de Linha de 13C

o nosso interesse principal no estudo da forma de linha de BC, e 0 de verificarmos se as

transi90es na largura de linha de 13Ccoincidem ou nao com as observadas no 7Li. Todas as

medidas de 13Cforam realizadas com desacoplamento de hidrogenio em alta potencia (Dec)

A Fig. 6.24, mostra a largura de linha de 13Cpara 0 (PEGD)nLiCI04 com n=5.
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Quando comparamos a varia<;ao da forma de linha de l3C e de 7Li, Fig. 6.25, verificamos

que enquanto os nucleos de litio sofrem uma altera<;ao em sua mobilidade, em tomo de 70°C, os

nucleos de carbono nao manifestam tal altera<;ao. Isto se deve, possivelmente, devido a baixa

abundancia natural e pequeno fator giromagnetico do l3C, sendo, portanto, pouco sensivel ao

movimento do ion Lt.

6.3.6.4 Espectro de l3e em Fun~ao da eoncentra~ao

Afim de reconhecermos, via l3C, se 0 ion Lt complexa-se no seguimento de oxietilenos

nos fizemos dois experimentos de RMN de l3C a mesma temperatura, porem a concentra<;5es

diferentes, usando a amostra de PEGD puro e (PEGD)nLiCI04 com n=6. A Fig. 6.26, mostra

uma parte do espectro, Zoom, na regiao de deslocamentos quimicos dos oxietilenos.

Observamos que ha realmente uma significativa altera<;ao do espectro nesta regiao para a

amostra com litio, evidenciando que 0 ion Lt esta proximo a este grupo.

T = 90°C

n=6

T = 90°C

PEGD Pura

i I
90100

ppm
70

TMS

i i
40

Ha uma ligeira mudan<;a no deslocamento quimico dos carbonos no ramo de oxietilenos

com 0 aumento da concentra<;ao de litio. A Fig. 6.27 mostra esta varia<;ao que e de I ppm para

os oxietilenos e praticamente nenhuma para os hidrocarbonetos.

'IFSC-
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Fig. 6.27: Alterac;:ao de deslocamentos quimicos de DC para os oxietilenos com a razao n.

6.3.6.5 Espectros de 13C com MAS em Fun~ao da Temperatura

Realizamos 0 experimento de RMN de 13Cno (PEGD)nLiCI04 para n=7 utilizando

N=7

MAS

Iii i i Iii 'i i i i i Ii' i i ii' Ii' i i

80.0 70.0 60~0 50.0 40~0 30.0 20.0
ppm TMS

Fig: 6.28: Espectros de 13C do (PEGD)nLiCI04 para n=7 com MAS em func;:aoda temperatura
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tecnicas especiais de aha resoluy8.o combinando desacoplamento de hidrogenio de aha potencia

e rotay8.o da amostra em tomo do angulo magico. A amostra e encapsulada em urn rotor que gira

a aha rotay8.o, 3,5 KHz, afim de atenuar com maior eficiencia a interay8.o dipolar 13C-'H e a

anisotropia de deslocamento quimico. Desta maneira podemos observar 0 espectro resolvido it

mais baixa temperatura, Fig. 6.28, do que aquele obtido com a amostra estatica, Fig. 6.23.

Na Fig. 6.29, mostramos a largura de linha de cada urn dos segmentos moleculares

obtidos com MAS, cujos carbonos S8.0os C1como 0 ramo de oxietilenos (CH20) e os carbonos

C2 como os hidrocarbonetos (CH2).

13C

MAS o C1(CH20)
• C2(CH2)

g 100

~c::J..J

Tg ==-22 0C ~
•
o • •

0
0 ••

0 •lb~
~ li1 0 0 0 0

10 • • 0• • •
-40 -20 0 20 40 60 80 100

T(oC)

Observando 0 grafico da Fig. 6.29, podemos visualizar a reduy8.o da largura de linha de

13C em tomo da temperatura de transiy8.o vitrea Tg = -22°C (DSC), que se encontrava

obscurecida pelas interayoes anisotr6picas eliminadas pela rotay8.o da amostra em tomo do

angulo magico (MAS).
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6.3.6.6 Relaxa~ao Longitudinal do BC no (PEGD)7LiCI04

Fizemos urn estudo dos tempos de relaxac;ao longitudinal dos gropos de DC identificados

no espectros par (a) 72.76 ppm, (b) 70.93 ppm e (c) 33.87 ppm sendo (b) e (c) os carbonos nos

10 0 1htT
1

(a)
o ODD • 1htT

1
(b)

0
(a)0 ••• 1htT

1
(c)

0 0
0
0 Linha(a) = 72,76 ppm (TMS)

• 0 Linha(b) = 70,93 ppm (TMS)

• (b) 0 Linha(c) = 33,87 ppm (TMS)• •
t

(c) 0

!:E-- • • ••• 0

~{ T(b) = -13 DC • ••• ••• ••• 0..- • ••• 0• • •••
t •••

T(c) = 32 DC

(b) 70.93 ppm

(a) 72.76 ppm I
I

N=7
MAS

i Iii i i i i i I i

70.0 60.0 50.0
Trvt3

ii' i i Iii i I i

40.0 30.0 20.080.0
ppm

Observando-se as curvas de T] para 0 13C, identificamos mecanismos diferentes para os

gropos de carbonos no ramo de oxietilenos a 70.93 ppm e dos hidrocarbonetos a 33.87 ppm. 0

minimo de T1 ocorre a temperaturas muito distintas, sugerindo a existencia de temperaturas de

transic;ao vitrea diferentes para ramos diferentes do complexo.
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6.3.7 RMN de IH

6.3.6.1 Espectros de IH no PEGD Sem MAS

Os experimentos de espectroscopia de IH foram realizados com aplicayao de pulso

simples, n/2, afim de complementar as informayoes espectrais fornecidas pel a espectroscopia de

7Li e 13C.Na Fig. 6.31, esta apresentado 0 espectro de 'H para 0 Diesterato de Polietilenoglicol

puro aT = 90°C. Assim como na apresentayao do espectro de 13C,Fig. 6.22,0 espectro de IH foi

adquirido a T= 90°C para obtermos melhor resoluyao via temperatura. A Fig.6.31, mostra a

identificayao dos hidrogenios nos principais grupos quimicos da molecula de DPEG Puro. Os

hidrogenios que estao presentes no ramo de oxietileno, chamamos hidrogenios (a), situados a

4.10 ppm do TMS, enquanto que os hidrogenios do ramo de hidrocarbonetos, chamamos (b).

situados a 1.78 ppm do TMS.

SMAS

1H

Iii i i Iii i i Iii i i Iii i i Iii i Iii i i I
60 50 40 30 20 10 00
ppm TMS

Grupo Molecular Deslocamentos Quimicos

*CH 20CO 4.65 ppm

(a) OCH*20CH2 4.10 ppm

* 1,78 ppm(b) CH2CH 2CH2

CH*3 1.40 ppm
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A seguir apresentamos os espectros de 'H em fun9ao da temperatura com a amostra

estatica para (PEGD)"LiCI04 para n=5. Observamos uma dnistica alterayao das larguras de linha

de IH em tomo de 70 DC, passando de uma espectro parcialmente resolvido para urn espectro

resolvido. Isto indica claramente que h:i alguma transiyao de fase molecular tambem em tomo de

70 DC, assim como j:i haviamos percebido no espectro de 7Li, Fig. 6.32.

1_H A__ ~__~ __ T_=_90 0c

__~-~-_JLT_=_7_0 °c

t~',,~.~',,~.~',,;,~',,to' , , ;,~' , 'J.o "A.~
ppm TMS

Na faixa de temperatura de fusao Tr = 37 DC, 0 espectro de IH apresenta baixa resoluyao

espectral, indicando a pouca mobilidade dos segmentos de oxietilenos a 4.10 ppm e a rigidez do

segmento de hidrocarbonetos a 1.78 ppm.
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6.3.7.3 Espectros de lH com MAS no (PEGD)7LiCI04

Realizamos 0 experimento de espectroscopia de IH utilizando tecnica de alta resoluyao,

tal como rotayao da amostra em tome do angulo magico, MAS. Observamos os espectros

melhor resolvidos em tome da temperatura de fusao.

1H _J_MAS .A!\ T=90°C

All Jl T=50°C

•••, ••••, •••••1••••1 ••••••••••1••••1 ••••' i•..••I ••••I ••••• '•••••, ••••1 ••••' ••••••1 ••••, ••••, '•••••1 •••1 ••••• '•••••1 •••1 .." '••••1 •••1..,' ,•••••,

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0
~ TMS

Fig. 6.33: Espectros de 'H com MAS no (PEGD)nLiCI04 n=7.

Ficou evidente que a 30°C a linha espectral dos hidrocarbonetos a 1.78 ppm nao aparece,

portanto, confirmando a rigidez deste grupo de carbonos imediatamente antes da fusao. Uma vez

eliminada grande parte das interayoes anisotr6picas que alargam este espectro, podemos

visualizar 0 espectro de alta resoluyao do 'H ate mais baixas temperaturas, T= 0 DC.
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As medidas de tempos de relaxayao spin-rede, T] , para os hidrogenios correspondentes

as linhas espectrais dos grupos de oxietilenos, (CH20), e dos grupos de hidrocarbonetos,

(CH2CH2), forneceram valores de T] da ordem de centenas de milisegundos. Os hidrogenios no

ramo de oxietilenos apresentaram valores de tempos de relaxac;ao spin-rede cerca de 50 %

menores que os hidrogenios no ramo de hidrocarbonetos, por exemplo, T) (CH20) = 121 ms e

T1 (CH2CH2) = 197 ms a 40 DC. Os mecanismos de relaxayao longitudinal para 0 ramo de

oxietilenos san mais eficientes.

Na Fig. 6.34 esta mostrada a curva de taxa de ralaxac;ao longitudinal em funyao da

temperatura para a amostra (PEGD)nLiCl04 com n=7.

n=7
MAS

o (a) H1 (CH20)
• (b) H1 (CH2CH2)

00 0
0 0

.e 0

~~ •-- • 0..- •

60
T (oC)

A Fig. 6.35, mostra os resultados anterioramente apresentados reunidos em um s6 grafico

para visualizarmos as curvas de T] dos nucIeos de 7Li, 13C e iH que participam do mesmo

segmento molecular. ou seja, no ramo de oxietilenos da molecula de (PEGD)nLiCl04 para n=7

comMAS.
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• (Li7) (CH20)
0

0 0 (C13) (CH20)

• ~ .•. (H1) (CH20)
• 00

•
.•. .•. .•.

t".•. .•.
•• •0 •

• .•. •0 •.•. •0 .•.
.•.

0

20
T (DC)

Nucleo Atomico Tl min (ms) Temp.(min) (DC) Ea( eV)( exp )

IJC 37.4 0 0.41

IH 100 10 0.29

/Li 48.6 10 0.17

Os valores de energias de ativayao foram calculados com funyao exponencial na regiao

de alta temperatura para os tres nucleos. As diferentes temperaturas do valor minimo de T, entre

JoC (0 °C) e 'H. ILi (l0 0c) e de suas energias de ativayao, revel am 0 grau de mobilidade de cada
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6.4 RMN de Complexos de Diesterato de Polietilenolglicol com NaCI04•

Nós trabalhamos com o Diesterato de Polietilenoglicol complexado com NaCI04•

Realizamos experimentos de espectroscopia de 23Na e também medidas da forma de linha e

relaxação. Com a substituição do sal de lítio pelo sal de sódio, a condutividade do material

diminui, como já comentamos anteriormente, Fig.6.3. Os espectros de 23Na (1=3/2) não

apresentam o padrão de pó quadrupolar, sendo constituída de uma única linha e~ectral com

largura em tomo de 800 Hz à 90°C. As larguras de linha de 23Nasão 10 vezes mais largas que as

apresentadas pelos espectros de 7Li. Na Fig. 6.36, o espectro de 23Na, obtido com pulso simples

1t/2 à 90°C, é mostrado. Utilizamos o mesmo espectrômetro de 2T onde a freqüência de

ressonância é O) e3Na)= 22,45 MHz.

I
10000

N=6

T

5000 0.0

Hz

T = 90°C

-5000
T

-10000

Fig. 6.36: Espectro típico de 23Na no (PEGD)nNaCI04 para n=6.

A anisotropia que alarga a linha espectral do 23Na pode ter alguma contribuição da

interação quadrupolar se manifestando na transição central (1/2~-1/2) promovendo uma

distribuição de deslocamentos químicos adicionais àquelas oriundas da interação dipolar 23Na 

IH.

124
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6.4.1 RMN de 23Na

6.4.1.1 Forma de Linha do 23Na no (PEGD)nNaCI04

Estudamos a forma de linha dos espectros de 23Na fitando lorentzianas e obtendo os

val ores de largura de linha a meia altura em funvao da temperatura, Fig. 6.37. Realizamos

experimentos com e sem desacoplamento de hidrogenio afim de avaliar a contribuivao de cada

interavao Na-Na e Na-H , verificamos que a interavao dipolar heteronuclear Na-H e cerca de 10

% da interavao manifestada no espectro. Portanto, a largura de linha central e basicamente

devida a interavao quadrupolar de segunda ordem.

10000 23Na
0

0 n=6
0

• 0• • 0• •
0 i iI• •

II
0

Tg = -140C •~
(DSC) •

0 0

1 •
Tf= 360C 0

(DSC) •

20 40
T (0C)

Estao indicadas na Fig. 6.37, os valores de Tg e Tf medidas por DSC. A temperatura na

qual a largura de linha, a partir da rede rigida, sofre uma abrupta reduvao esta proxima da

temperatura de transivao vitrea do material, Tg = -14 DC. Porem, a temperatura de fusao do

material, Tf = 36 DC, ocorre numa regiao onde a curva de largura de linha sofre urn aumento

relativo em torno de 48 Dc. Este perfil de largura de linha de nucleos quadrupolares, tal como

o 23Na,que passam por urn maximo relativo a certa temperatura aparece na literatura em estudos

de materiais polimericos!9,I3J4J, porem sem indica<;oes precisas quanto a origem deste perfil. Em

recente trabalho desenvolvido por Chung, S.H. et al[9J, com 0 (PPO)NaCI04, observa-se tambem

urn minimo na largura de linha do 23Naacompanhado de uma estrutura adicional na dependencia

com a temperatura na curva de T1 Estas altera<;oes estao ocorrendo a uma temperatura critica
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Tc::::::1,2Tg. Eles interpretaram estas observayoes como sendo uma indicayao de urn cruzamento

entre dois regimes com dimlmica distintas: urn regime acima de Tc onde ha urn acoplamento de

movimentos ionicos com a relaxayao segmental do polimero; e outro regime, abaixo de Tc, onde

urn desacoplamento ocorre. Abaixo, estao mostrados na Tab. 6.8 as temperaturas onde ocorrem

a reduyao da largura de linha, Tg RMN, e os maximos relativos da largura de linha, Tmaxrel'.

N Tg RMN caC) Tg RMN caC) Tmaxrel Tmaxrel Ea(eV) Ea(eV)
-

SDec Dee SDec Dee (exp) (bpp)

6 -3.0 -3.5 48.0 47.4 0.34 0.44

8 -1.4 -3.5 42.8 44.2 0.38 0.38

9 -9.0 -3.2 44.1 44.1 0.43 0.55

10 -3.7 -5.6 34.4 34.6 0.26 0.20

12 -13.6 -14.4 33.1 33.1 0.36 0.37

50 -24 -29.5 13.2 16.0 0.29 0.29

Observamos urn comportamento semelhante para outras concentrayoes, tal como

mostrado na Fig. 6.38.

•• •
" n •
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• LLSDec(6)
• LLSDec(9)
" LLSDec(12)

¥ 6000
ro.r::
c:.:J
..J

"" ••
" l! •• • • •
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o
-60 20 40
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Foram realizadas medidas de tempos de relaxac;ao spin-rede, T!, por inversao-

recuperac;ao, em func;ao da temperatura. as valores de T] sac da ordem de centenas de ~s, ou

seja, uma ordem de grandeza menores que aqueles encontrados para 0 7Li (ms). Isto acontece

pois 0 23Na e urn nucleo quadrupolar com maior momento de quadrupolo, Qe3Na) = 0.1 barn,

que 0 Litio, Q CLi) = 0.04 barn. A contribuic;ao quadrupolar no caso do 23Nae maior, tomando

os processos de relaxac;ao spin-rede mais eficientes, dai os menores valores encontrados para T,

do 23Na.Na Fig. 6.39, mostramos a superposic;ao das medidas de T, e largura de linha do 23Na.

as valores das taxas de relaxac;ao spin-rede estao representadas como 1/7t't, afim de

compararmos as duas medidas com escalas equivalentes. Qual nao foi nossa surpresa quando

conseguimos evidencias de que a taxa de relaxac;ao spin-rede modula as interac;oes na faixa de

temperatura onde ocorre a anomalia da largura de linha. 0 minimo de T" ou 0 maximo da taxa

1/ T!, coincide com 0 maximo relativo da largura de linha, indicando que nesta faixa de

temperatura T] ~ T2. Fizemos urn inspec;ao (nao mostrada) deste efeito, subtraindo os valores de

largura de linha dos valores de 1/ 7t T" e visualizamos a largura de linha "pura" onde fica claro

que T I afeta a largura de linha nesta faixa de temperatura.

ooסס1
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1htT
1
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0 0 LLSDec(6)0

A 0 A LLDec(6)A
A 0
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A Fig. 6.40, mostra 0 mesmo tipo de gnifico anterior, porem para a amostra n=12. Para

baixas concentra90es as medidas de Tj tomam-se dificeis e com muito erro experimental.

Decidimos mostrar apenas 0 segmento da curva com valores confiaveis de TJ•

23Na

n=12 • 1htT
1
(12)

o LLSDec(12)
(; LLDec(12)

~~ He H H
~~ 0 D

B.... D.•....
Q) • D

f
CIl • B.c
c:.:J..J

• B
1000

• H

• H

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

T (DC)

Os resultados de espectroscopia e relaxayao por RMN nos sistemas (PEGD)nMC104

sendo M=Li e Na, demostram que a substituiyao do portador de carga Litio pelo S6dio implica

em caracteristicas bastantes distintas quanto a interayao do ion com a cadeia polimerica.

Enquanto que 0 estudo destes materiais por tecnicas macrosc6picas (condutividade, dsc,

viscosidade) apresentam resultados semelhantes, a tecnica de Ressomlncia Magnetica Nuclear

vem fomecer informayoes microsc6picas importantes revelando as diferentes interayoes ion-ion,

ion-polimero e do acoplamento do ion com a movimentayao segmental da cadeia

macromolecular.
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6.5 Estudo do Polimero Condutor Eletronico Polianilina (PAni)

Aqui iniciaremos a apresentac;ao e discussao dos resultados do estudo do polimero

condutor eletrenico Polianilina (PAni). Inicialmente, apresentarernos 0 processo de sintese e

dopagem da PAni e na sequencia os estudos de espectroscopia de 13Conde utilizamos tecnicas

especiais de alta resoluc;ao em s6lidos por RMN. Em seguida, 0 estudo de complexos de

PAni/LiCl04 com a discussao dos resultados de condutividade, espectroscopia de 7Li e medidas

de relaxac;ao do ion 7Li complexado na molecula de polianilina.

6.5.1 Polimeriza~ao e Dopagem

A polianilina e sintetizada pela polimerizac;ao oxidativa quimica da anilina utilizando-se

o peroxidisulfato de amenia em meio aquoso acido (HCl 1.0M). 0 estado esmeraldina e

caracterizado pelo seu estado de oxidac;ao, isto e, a raziio entre os nitrogenios amina e imina. A

unidade basic a repetitiva proposta[l4) para a emeraldina base constitui-se de duas diferentes

formas da polianilina, metade formada por unidades reduzidas (nitrogenios amina) e metade

formada por unidades oxidadas (nitrogenios imina), como indicado na Fig. 6.41.

H H
- I - I - -rE-U"-N~}- Nrt-tJ"-N~>=N ~

0.5 0.5

A caracterizac;ao estrutural das polianilinas tern sido lirnitada porque, tal como tantos

outros polirneros, elas sao insoluveis em solventes comuns. Os espectros de RMN de l3C usando

polarizac;ao cruzada e rotac;ao da amostra em tomo do angulo magico resolvem as estruturas dos

aneis benz6ides dos quin6ides demonstrando que a esmeraldina base e de [ato urn copolirnero de

unidades altemadas 1A e 2A.[I5,16,17J.A Fig. 6.42, rnostra urn esquema do processo de

polimerizac;ao oxidativa sugerida par MacDiarmid em 1987.[18)
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(NH4)2S20a + HCI
1.0 M

Adi~ao Lenta

Polimeriza~ao (2hrs)

o °c

Polimero Dopado

em P6 (30 min)

Sal de Esmeraldina

Condutor
pH = 0.7

Desdopagem (16 hrs) Isolante

NH40H 0,1 M pH = 10
Esmeraldina Base (EB)

Dopagem Controlada
com HCI

o produto final da polimerizayao oxidativa e a Esmeraldina Base, urn polimero de cor

azul escuro, com estrutura, tal como mostrado na Fig. 6.41. Uma vez obtido 0 polimero isolante,

ou seja, Esmeraldina Base (EB) passamos ao processo de dopagem com HCI, ou protonayao

acida. A Fig. 6.43, mostra 0 esquema de protonayao acida da esmeraldina base com HCl, afim

de obter 0 polimero condutor eletronico, 0 Sal de Emeraldina (ES), agora com pH controlado e

portanto com condutividade controlada.
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H H
- I - I - -

(aJ [r{J"--- N--If...J- NTt--{J"--- N-<.JN7l x

+ 2HCI

H H H H
(b) [r{J"--- ~--If...J- .~~ ~~)= ~7l

x
CI- CI- ~

Bipolarons

H H H H
(c) [~-t)-.~--G"---.~~ ~-L)-~7l x

CI CI-
Polarons

H H H H
(d) [r{J"---.~--G"--- ~~ ~-c>- ~7l

x
CI-

(a) Esmeraldina Base

(b) Bipolarons nos Aneis Quin6ides

(c) Polarons Localizados

(d) Separa980 dos Polarons

A protonayao da esmeraldina base leva 0 polimero ao estado condutor eletr6nico cuja

condutividade possui forte dependencia com 0 pH da soluyao. 0 sal de esmeraldina, 0 produto

final do processo de protonayao, possui alta condutividade (5 S/cm) e e de particular interesse

em nosso estudo. Tern sido postulado[l8] que, sob condiyoes de acido forte, os nitrogenios imina

da esmeraldina base sao, preferencialmente, protonados levando a estrutura da cadeia

diretamente a uma configurayao com a formayao de radicais cations (polarons) que irao resultar

numa alta densidade de estados localizados. A condutividade eletrica neste caso se da



Capitulo 6 : Resultados e DiscussSo

Utilizamos a tecnica de espectroscopia de alta resoluc;aoem solidos por RMN usando

desacoplamento em alta potencia e rotac;aoda amostra em torno do angulo magico. Todos os

espectros de BC da polianilina no estado solido [oram obtidos com urn espectrometro

desenvolvido no IFSC-USP operando a 85 MHz (magneto supercondutor de 2T) para 0

hidrogenio. A Fig. 6.44, mostra 0 espectro de alta resoluc;aode BC da PAni Esmeraldina Base

1H --S----L
]
/2 I

13- - - - .- \ + MAS
C .FID: • I

I
250 11\,£

23HL,2H ~ ~

[fD~.~U~.~rtON~N71
2 3 6 6 0.5 3 2 8 8 .

I
200

I
150

I
100

Carbonos Kaplan et all1?] LEAR-USP
1 145,7 ppm 146, 7 ppm

2,3 123, 1 ppm 123,8 ppm
4,5 141,6 ppm 141,6 ppm

6 115,0 ppm 112,4 ppm
7 157,3 ppm 153,0 ppm
8 135,7 ppm 136,4 ppm
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Com interesse em avaliar modificayoes mensuraveis no espectro de BC das amostras

condutoras, decidimos tentar "simplificar"o espectro de BC separando os carbonos da molecula

ligados diretamente a hidrogenios (carbonos protonados) daqueles carbonos sem hidrogenio

diretamente ligados (carbonos nao-protonados). Isto e possivel, explorando os tempos de

relaxac;ao na sequencia de pulsos de polarizayao cruzada com desacoplamento de hidrogenio a

alta potencia e rotac;ao da amostra em tome do angulo magico, a qual chamamos CPDECMAS.

A Fig. 6.45, mostra a sequencia de pulsos da polarizayao cruzada onde a escolha

adequada do tempo de contato tp e do tempo de espera te podem, contrastar no _espectro, os

carbonos protonados daqueles nao protonados respectivamente.

n/2+x y y

1H--+l spin

I DEC~locking

I I
I I + MAS

13C !t I te FIDtp

t = tempo do pulso n/2

tp = tempo de polariza<;:8o

te = tempo de espera

Os carbonos nao protonados podem ser visualizados no espectro com a introduc;ao de urn

tempo de espera t. , durante 0 qual 0 desacoplamento permanece desligado, entre a excitac;ao e a

aquisic;ao do sinal onde, agora, apenas os carbonos nao protonados ainda apresentam

magnetizac;ao transversal diferente de zero, Fig. 6.46.
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7l(2e~-
lH Lock DEe

I I I

~I--I~ !
13C~

I = tempo do pulso 71/2

tp = tempo de poIariza~

te = tempo de espera
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Fig. 6.46: Visualiza9ao dos carbon os nao protonados ajustando 0 tempo de espera te

Ja para a visualiza<;ao dos carbonos protonados, escolhemos varios tempos de contato tp

durante 0 procedimento de transferencia de polariza<;ao via condi<;ao de Hartmann-Hahn. Desta

forma, podemos observar os carbonos protonados para pequenos tempos de contato, pois os

carbonos nao protonados nao tiveram tempo de se polarizarem no plano transversal, Fig. 6.47.

7l/~X' -y
'H Lock DEC

I I I
I I I I I

13C~

I = tempo do pulso 71/2

tp = tempo de polanza,.ao

te = tempo de espera

""' ••• ,••••••, ....- ••.•, ••.•1••••••' ....- •.•.•••.•,••••••, ••.• ,••••••, ••• ,••••••, ••• 1••••••' ....- •.•.•••.•'••••••1 ••.• ,••••••, ••.• ,••••••, -...
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Na Fig. 6.48, estlIo representados os espectros completos da polianilina no estado

esmeraldina base (nao condutor) e seus respectivos espectros simplificados: carbonos nao

protonados (tp= 1ms e te= 1OOus) e carbonos protonados (tp= 1OOus e te=Os) tendo 0

assinalamento dos carbonos facilitado.

2 3 H~H~H\,.H1 7M7PO-h~.~~N-\J~~
2 3 6 6 05 3 2 8 8 0.5

11/2

1H~ g
~
~I--l~ ~

13C~

tp = 1ms

te = 0 ms

tp=1ms

te=100us

tp = 100uS

te = 0 s

I
250
ppm

i i
150 100

TMS

Carbonos Kaplan et alII?] LEAR-USP
1 145,7 ppm 146, 7 ppm

2,3 123,1 ppm 123,8 ppm
4,5 141,6 ppm 141,6 ppm

6 115,0 ppm 112,4 ppm
7 157,3 ppm 153,0 ppm
8 135, 7 ppm 136,4 ppm
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6.5.3 RMN de lle de Polianilina Dopada com He}

Durante 0 desenvolvimento do trabalho com a polianilina dopada com HCI, verificamos

que os espectros de l3C de alta resolu~ao apresentavam ligeiras modifica~oes, porem nao

mensuniveis devido ao grande nfunero de deslocamentos quimicos isotr6picos ressoando numa

faixa muito estreita no espectro. A Fig. 6.49, mostra 0 efeito da protona~ao acida nos espectros

de l3Ccom a indicayao das respectivas medidas de condutividade eletrica (metodo capacitivo)

Iii' i i i i i i i i i i ii' i i i Iii i , i
250 200 150 lMS 100 50 0

A impossibilidade de medirmos as alterayoes ocorridas nos espectros ds amostras

dopadas com HCI, mesmo utilizando a sequencia CPDECMAS seletiva, par urn lado devido as

caracteristicas dos espectros da PAni, e por outro par estarmos realizando este tipo de

experimento a baixo campo, 2 Teslas, determinou a busca de novas soluyoes para a investiga~ao

do processo de protonayao acida. Decidimos incorporar na cadeia polimerica 0 ion Li, a partir da

dopagem com LiCI04, cuja discussao de preparo das amostras e resultados de RMN virao no

item seguinte.
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6.6 Estudo de Complexos de LiCI04 na Polianilina

6.6.1 Prepara~ao das amostras PAniJHClILiCIO 4

Atraves da interayao que 0 laborat6rio LEAR-USP mantem com 0 Prof. Dr. Luiz H.

Mattoso da EMBRAP A, foi possivel sintetizar as amostras de PAni com Lt incorporado~

utilizando os laborat6rios do gropo de polimeros do IFSC-USP. Foram preparadas dois tipos de

amostras: Filme e Po. Estudamos amostras em Filme em duas concentrayoes diferentes,

determinadas pel a razao molar n=[PAni]/[LiCl04], n=[2.9]/[1] e n=[9.7]/[1]. Naturalmente, a

amostra com n=[2.9]/[1] e a mais dopada e, consequentemente, apresenta maior cop.dutividade

eletrica (0" = 4 x10-6 S/cm).

as filmes de polianilina dopadas com LiCl04, foram feitos por "casting", sendo que

tanto a PAni quanta 0 perclorato de litio passam por dissoluyao em NMP. Sao pesadas as massas

(Pani e LiCl04) correspondentes as concentrayoes desejadas.

As amostras de PAni em po, foram duas com a mesma concentrayao, n=[2.9]/[1], porem

uma delas com HCl e outra sem. A amostra com HCl, ou seja, PAni/HClILiCl04, e preparada a

partir da PAni (EB) em soluyao de 1M de HCl. Pesa-se entao 0 perclorato de litio na quantidade

para obter a concentrayao desejada, n=[2.9]/[1] sendo (2.9 moles de PAni/ 1mol de LiCl04) em

HCl, passando posteriormente a filtragem e secagem para a obtenyao do po condutor (0" = 0.18

S/cm) resultante.

6.6.2 Condutividade Eletrica nos Complexos PAnilLiCI04

As medidas de condutividade eletrica nos filmes da PAni foram realizadas atraves do

metoda de quatro pontas ilustrado na Fig. 6.50.

cantatas
eletricas
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No metoda de quatro pontas, a amostra e mantida sob pressao em sua superficie por

quatro contatos eletricos aquidistantes. Vma corrente eletrica, da ordem de 10 nA almA, e

aplicada nos contatos das extremidades e a diferenya de potencial gerada e medida entre os

contatos eletricos intemos, sendo a condutividade eletrica calculada pela Eq.6.8

i C
(J'=--

Vd

onde I e a corrente eletrica aplicada, V e a diferenya de potencial medida, d e a espessura da

amostra e C uma constante calculada em funyao da largura, comprimento e espessura da amostra

e da distancia entre os contatos eletricos(l9.201.A Fig. 6.51, mostra 0 aumento da condutividade 0-

em funyao da concentrayao n = [PAni]/[LiCI04], nas amostras em filme.

1000 Condutividade Eletrica vs Concen~
PAniILiCI04 Filme crxlQ-7

100

E •~
f/)

0

10 •

1+---.---.,---...---,---.---r----.----r----r--.---.
o 4 6

[PAni]/[LiCL0
4
]

PAni/LiCI04 [9.7]/[1] [4.8]/[1] [2.9]/[1] [1]/[1]
Filme

Condutividade 2.0 x 10-7 9.0 X 10-7 4.0 X 10-6 7.0 X 10-5

0- (S/cm)

P6 [2.9]1[1] PAni/LiCI04 PAniILiCIOiHCI

0- (S/cm) 7.7 x lO's 0.18



Capitulo 6 : Resultados e DiscussSo

Para as amostras de PAniILiCl04 na concentrayao n = [2.9]/[1] em po sem HCl a

condutividade, medida pelo metoda capacitivo (pastilha prensada), apresentou valor menor cr =

7.7 X 10-8 S/cm que em filme cr = 4 X 10-6 S/cm. Ja a amostra com HCl, ou seJa,

PAniILiClO/HCl apresentou aIta condutividade eletrica cr = 0.18 S/cm, Tab. 6.9.

6.6.3 RMN de 7Li na PAniILiCI04

° estudo de espectroscopia e relaxayao de 7Li nos complexos de LiCl04 pode dar

informayoes estruturais e dinfunicas destes novos materiais. Este estudo vem complementar 0

estudo de espectroscopia de 13Cque realizamos anteriormante. Daqui em diante_sempre que

possivel iremos indicar as amostras em concentrayoes diferentes da seguinte maneira:

(PAni)2.9LiCl04 para n=[2.9]/[1] e (PAni)9.7LiCl04 para n=[9.7]/[1].

6.6.3.1 Espectro de 7Li no Complexo de Polianilina com LiCI04

°espectro tipico de 7Li nos complexos de PAni/LiCl04 esta mostrado na Fig.6.52.

PAni/LiCI04
[2.9]/[1 ]

Iii i i I I i I I I I i I i I I I I I I I i I I I I i I I I
600 400 200 0.0 -200 -400 -600

Hz
Fig 6.52: Espectro de 7Li no complexo PAni/LiCI04, n=[2.9]/[1], it T=70 Dc.

Os espectros de 7Li nao apresentaram 0 padrao de po quadrupolar, linhas satelites, tipico

de nucleos quadrupolares. Isto se deve, possivelmente, a distribuiyao inomogenea de gradientes

de campos eletricos no sitio do nucleo, promovendo um alargamento de linha no qual estao

contidas tanto a comribuiyao da transiyao central (-112 ~ 1/2) quanta a contribuiyao das

transiyoes (-312 ~ -1/2) e (l12~3/2). ° espectro mostrado na Fig. 6.52, e do filme condutor

eletr6nico de (PAni)29LiCI04 que apresenta condutividade cr = 4.0 x 10-6 S/cm.

Ii:r..C IIC f) 'i! F11.'\ •• - !~.
lGO C' nuoTECA Ie

J 1"



Capitulo 6 : Resultados e Discusslio

6.6.3.2 Forma de linha e Relaxa~ao do 'Li na PAniILiCI04

Realizamos 0 estudo de forma de linha, avaliando a varia9ao da largura de linha em

fun9ao da temperatura para os filmes (PAni)2.9LiCI04 e (PAni)9.,LiCI04 como mostra a Fig.

6.53.

7U
Filme

T9 (2.9) = - 61 oc
<> ! <> SDec(2.9)

• SDec(9.7)

¥ 1000

~:::J.J
<>

• <>
<> <> <> <> <><><> <> <> <><> <>

• • • • • • • • • ••• •

o
T(OC)

Observamos uma abrupta redu9ao da largura de linha em tome de 60°C para 0 filme de

(PAni)2.9LiCI04 mais condutor, enquanto que para 0 filme (PAni)9.7LiCI04 nao foi possivel

medir a largura de linha abaixo de - 70°C, porem fica evidente que 0 inicio da redu9ao da

largura de linha vai ocorrer it mais baixa temperatura. Realizamos medidas de Calorimetria per

Varredura Diferencial CDSC) para este grupo de amostras e verificamos uma rea<;ao intensa

caracteristica da temperatura de transi9ao vitrea a Tg= - 61°C para CPAni)2.9LiCI04e a Tg= -101

°c para (PAni)97LiCl04 indicadas na Fig.6.S3. ° fato da transi<;ao vitrea Tg ocorrer a mais aha

temperatura com 0 aumento da concentra9ao de ions 7Li na cadeia macromolecular, esta

coerente pois a incorpora9ao de 7Li toma a cadeia polimerica mais "rigida", sendo necessario

mais energia para "disparar" movimentos termicamente ativados.

° estudo de relaxa<;ao spin-rede do 7Li nestas duas amostras estao mostrados na Fig.

6.S4, onde podemos verificar que apresentam distintos comportamentos. A concentra9ao de 7Li

no complexo PAni/LiCI04 determina temperaturas para 0 minimo de T, bastantes distintas,
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T}min = -24.9 °c para (PAni)9.7LiCI04 e T,min = 9.5 °c para (PAni)29LiCI04 evidenciando que a

quantidade de 7Li na cadeia polimerica inibe os movimentos moleculares na faixa de frequencia

de excita9ao do nucleo, ou seja, em MHz.

o 1htT
1

(2.9)
& 1htT

1
(9.7)

~
.!!!- 10
~~--.•...

5

0 0
0 0

0
0 0 0

0 0

0

& & & & & &
~ & & & & & &

&
0

o
T (OC)

A seguir mostraremos os resultados de largura de linha com e sem desacoplamento de

hidrogenio em alta potencia junto com as taxas de relaxa9ao spin-rede em fun9ao da

temperatura para as amostras em discussao, Fig.6.55 e Fig.6.56. Os resultados demonstram que a

contribui9ao para as larguras de linha do par Li-H e predominante em ambas amostras. Para

(PAni)2.9LiCI04' a intera9ao dipolar e 85 % oriunda do par Li-H (diferen9a entre as larguras de

linha sem e com desacoplamento de hidrogenio em regime de rede rigida) e no caso da amostra

com (PAni)9.7LiCI04 a contribui9ao dipolar e, possivelmente, maior que 75 % oriunda do par Li-

H. Ou seja, em ambos os casos as larguras de linha sao, predominantemente, de origem dipolar.

Estudos de DSC indicam uma rea9ao it T=50 °c para (PAni)2.9LiCI04 e it T=60 °c para

(PAni)9.7LiCI04' Nestas temperaturas as taxas de relaxa9ao spin-rede, em ambas amostras,

passam a ter urn comportamento an6malo. A origem deste comportamento an6malo nesta faixa

de temperatura nos complexos PAni/LiCI04 ainda nao esta clara. Na Tab. 6.10, estao a

temperatura em que ocorre a redu9ao abrupta da largura de linha de 7Li, chamada Tg(rmn), a

temperatura do minimo de T I' chamado T! min, e a temperatura em que ocorre 0 comportamento

an6malo de T!, chamado T] an6malo para cada amostra (PAni)29LiCI04 e (PAni)97LiCI04'
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7U
Pani (2.9)
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o SDec(2.9)
A Dec(2.9)
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7U
Pani (9.7)

Filrre

• 1htT1(9.7)
o (SDec)9.7
A (Dec)9.7

o 20
T (oC)

PAni/LiCI04 Tg (rmn) (Sdee) Tg (rmn) (Dee) T] min. T! anomalo
[2.9]1[1] -68.8°C -59.3°C 9.5°C 39.5°C
[9.7]/[1] -64.0°C -57.8°C -24.9°C 25.4 °C
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6.6.3.3 Estudo de RMN de 7Li no PO de Polianilina com HCl (PAni/LiCIOiHCl)

Aqui nos apresentaremos os resultados de largura de linha e taxas de relaxayao spin-rede

do 7Li em funyao da temperatura para as amostras em po de (PAni)29LiCl04 e

(PAni)2.9LiClO/HCl. Na Fig.6.57, estao indicadas as temperaturas de transiyao vitrea Tg

medidas por DSC para as amostras com HCl, indicadas Tg(HCl), e sem HCl,

indicadasT g(SH Cl).

Observamos a reduyao da largura de linha em torno de -85°C em ambas ~ostras, de

acordo com os resultados de DSC evidenciando que nesta faixa de temperatura os complexos

passam a iniciar movimentos cujos mecanismos sao termicamente ativados.

7U
Pani (2.9)

P6

• (SDec)SH (J = 7.7x10-8 Slcm
l::. (SDec)H (J = 0.18 Slcm

l::. Tg(SHCI) = -78.8 0C

!

l::. ! !! !
n !! ~

Tg(HCI) = -79 0C

o
T(oC)

As larguras de linha em ambos os casos seguem urn mesmo comportamento,

demonstrando que a presenya do proton na cadeia polimerica pouco afeta os movimentos ao qual

o litio esta submetido. Em seguida, apresentaremos os resultados das taxas de relaxayao spin-

rede do 7Li em func;:aoda temperatura para 0 mesmo par de amostras. Podemos observar que 0

perfil das taxas de relaxac;:aospin-rede em func;:aoda temperatura mantem-se semelhantes com as

amostras em po e em filme. No caso das amostras em po, (PAni)29LiCl04 com e sem HCi, as

taxas de relaxac;:ao spin-rede sofrem pequenos deslocamentos nos valores das temperaturas
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caracteristicas, T1min e T1anomalo, como mostra a Fig. 6.58. Os resultados de DSC indicam a

ocorrencia de reac;ao em tome de -42°C, em ambas as amostras. Na amostra sem HCI hi a

presenc;a de reac;ao tambem em 37°C, enquanto que na amostra com HCI nenhuma reac;ao

ocorre de -42°C ate 100°C.

7U

Pani (2.9)
1hrT

1
(H) cr= 0.18 StemP6 •

• • 0 1hrT
1
(SH) cr= 7.7 x 1(}-8S/em• •

0 •0 •
0 •~ • 0 •0 0e 0 • 0

~~ 0 0
0..... 0 0 ~oo •.•..

•• 0 •
t • •

0 T (DSC) = -42 DC t
• HCleSHCI T(DSC) = 37 DC

SHCI

o
T (DC)

Na Tab.6.11, estao reunidos os valores de temperaturas caracteristicas extraidas da

leitura direta sobre cada curva, tanto de largura de linha com e sem desacoplamento de

hidrogenio quanta das curvas de relaxac;ao spin-rede para (PAni )29LiCl04 e

(PAni)2,9LiCIOiHC1, das curvas tal como mostradas nas Figs.6.59 e 6.60.

Polianilina PO Tg(rmn)(SDec) Tg(rmn)(Dec) T1 min T, anomalo
(PAni)2,9LiCI04 -85 DC -80.5 DC -46.7 DC 9.2 DC

SHCI
(PAni)2,9LiCI04 -85 DC -84.4 DC -57.2 DC 41.4 DC

HCl
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Conclusoes e Perspectivas

OLEAR foi desenvolvido com a finalidade de permitir 0 estudo de novos materiais a

partir da utiliza<;ao de modemas tecnicas experimentais (CP), (DEC), (MAS). No entanto, a

partir da realidade cotidiana presente no laborat6rio, tivemos que manter a utiliza<;ao das

tecnicas convencionais de RMN, tais como medidas de tempos de relaxa<;ao transversal e

longitudinal. No entanto, conseguimos mesclar estas duas tecnicas para obter uma maior

quantidade de informa<;oes das amostas estudadas. Como exemplo destes novos metodos mistos

que utilizamos com sucesso, podemos citar alguns:

(1) A medida da largura de linha do 7Li e 23Na,em fun<;aoda temperatura, com e sem a

utilizayao do desacoplamento de hidrogenio, a qual permite estimar a contribui<;ao de

diferentes interayoes.

(2) Medidas de T] do 7Li e 23Na,atraves do metodo de inversao-recupera<;ao introduzindo

o desacoplamento somente a medida do sinal de RMN, fato que introduziu urn grande

aumento na sensibilidade do experimento.

(3) A Polarizayao Cruzada Seletiva foi implementadajunto com desacoplamento para 0

estudo individualizado de carbonos protonados e quatemarios.

A partir destas novas metodologias, estudamos diferentes novos materiais observando

varios nucleos at6micos, com as quais foi possivel obter uma gama extensa de informayoes

diretas dos espectros, sem precisar introduzir calculos adicionais, a partir de modelos para

interpretar os resultados, apesar de termos feito todos os calculos dos panlmetros importantes,

tais como energias de ativayao, tempos de correlayao, distancias estimadas entre nucleos

at6micos e segundos momentos. Devido it intensidade, relativamente baixa do campo magnetico

extemo utilizado, 2T, alguns experimentos nao permitiram a observayao dos resultados

desejados, tal como 0 estudo da largura de linha do 13Cem funyao do grau de protonayao na

PAni.



A seguir apresentaremos urn resumo dos resultados mais importantes obtidos com a

aplica<;ao de metodos mistos de RMN, tais como relaxa<;ao e espectroscopia de alta resolu<;ao.

(PEGD)nLiCI04:

- 0 sitio do ion Lt submetido a forte intera<;ao dipolar heteronuclear Li-H, junto a

gradientes de campos eletricos que caracterizam ambientes policristalinos.

- 0 acoplamento quadrupolar depende da viscosidade

- Os movimentos do ion Lt acompanham os movimentos da cadeia macromolecular com

tres transi<;oes nitidas: Transi<;ao Vitrea Tg = - 20 DC, Fusao Tr= 37 DCe Transi<;ao Adicional

T = 70 DCpara a razao [O]/[Li] = 5.

- Os movimentos termicamente ativados (energia de ativa<;ao) sofrem uma significativa

altera<;ao para a concentra<;ao "critica" [O]/[Li] = 9 onde ocorre 0 maximo de condutividade amlix

(PEGD)nNaCI04:

- 0 ion Na+ experimenta grande anisotropia de intera<;ao quadrupolar eletrica no sitio

nuclear.

- Apos a fusao, (Tr= 36 DC, [O]/[Li] = 6), a taxa de relaxa<;ao spin-rede e extremamente

eficiente devido ao forte acoplamento entre 0 momenta de quadrupolo do Na e os gradientes de

campo eletrico presentes no sitio nuclear.

PAni Pura:

- Os espectros de 13C sao constituidos por seis linhas espectrais com deslocamentos

quimicos muito proximos entre si, apresentando grande sobreposi<;ao. A atribui<;ao das linhas

espectrais da amostra pura, PAni, foi realizada com a sequencia especial CPDECMAS-Seletivo.

(PAni)nLiCl04:

- A principal contribuiyao para a largura de linha do 7Li e de origem dipolar magnetica,

ou seja, 85% do par Li-H. Espectro de 7Li nao apresenta padrao tipo po quadrupolar.



- As taxas de relaxayao spin-rede apresentam comportamento distinto do modele BPP
em tome de uma transiyao observada por DSC a T=50 °c (PAni)2.9LiCI04 e T=60 °c
(PAni)9.7LiCI04

(PAni)nLiCIO /HCI:

- A curva de taxa de relaxayao spin-rede para este sistema e semelhante ao do sistema

(PAni)nLiCl04, porem a condutividade eletrica cresce 7 ordens de grandeza, ou seja de 10-8 para

10-1 S/cm.

- A origem do alargamento de linha espectral do 7Li, em rede rigida, para ~ste sistema

tambem e de origem dipolar.

Como perspectivas, teremos novas possibilidades de estudo de espectroscopia de alta

resoluyao e relaxayao multinuclear nos materiais analizados com 0 espectrometro de 400 MHz

que sera instal ado dentro de poucos meses no IFSC- USP. Com 0 campo magnetico extemo mais

intenso, 9.7 T, sera possivel separar as linhas de l3C na PAni e estudar 0 efeito da protonayao

sobre os espectros. No caso do 23Napoderemos elucidar a contribuiyao quadrupolar na largura

de linha observada., pois a contribuiyao de segunda ordem da interayao quadrupolar e

inversamente proporcional a intensidade do campo magnetico exteno, portanto menor para

campos magneticos maiores.

Durante a realiza<;ao deste trabalho, foi possivel adquirir experiencia com as diferentes

tecnicas de RMN empregadas atualmente. A versatilidade de estudo por RMN de novos

materiais abriu a possibilidade de contribuiyao em outros grupos de pesquisa, tal como 0 periodo

de P6s-Doutoramento a ser realizado junto ao Grupo de Catalise do Departamento de

Engenharia Quimica na UFSCar durante 0 ana de 1997.




