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Compostos intercalados de litio sac considerados materiais apropriados para

eletrodos de baterias recarregaveis de litio. 0 conhecimento das taxas de difusao, assim

como os mecanismos relacionados com a mobilidade dos ions nos espayos

interlaminares sac portanto pertinentes para a caracterizayao das propriedades deste

tipo de compostos. Investigayoes por ressonancia magnetica nuclear tern urn papel

ativo no estudo do comportamento dinamico e estrutural destes compostos de litio

s6lidos. Por essa razao este trabalho e baseado nos espectros de RMN obtidos entre

150K e 400K em urn campo de 2T. As larguras de linha do IH e do Lt foram medidas

a partir da transformada de Fourier dos FIDs resuItantes da excitayao da amostra por

urn pulse rr./2. 0 desacoplamento de IH foi utilizado, quando necessario, para excluir a

contribuiyao dipolar magnetic a destes nucleos a largura de linha do 7Li. Os tempos de

relaxayao spin-rede para os nucleos 7Li e IH foram obtidos utilizando-se 0 metodo de

inversao-recuperayao. A partir destas medidas, diversos parametros dinamicos e

estruturais destes compostos foram encontrados como: energias de ativayao, tempos de

correlayao e coeficientes de difusao dos ions litio.



Lithium intercalation compounds are considered suitable materials for

electrodes in rechargeable lithium batteries. The knowledge of diffusion rates as well as

of mechanistic features related with the mobility of ions in the interlamellar spaces is

therefore relevant for the regulation of the properties of this kind of compounds.

Nuclear magnetic resonance investigations have played an active role in the study of

the dynamic and structural behavior of these solid lithium compounds. For this reason

this work is based on NMR spectra recorded between 150K and 400K at 2T. The IH

and 7Li linewidths were measured from the Fourier transform of the FIDs following a

rr/2 excitation. IH decoupling was used, when necessary, to exclude the magnetic

dipolar contribution of this nucleus to the 7Li linewidth. The 7Li and IH spin-lattice

relaxation time T1 were measured using the inversion-recovery method. Several

dynamic and structural NMR parameters were obtained from these NMR

measurements like activation energies, correlation times and diffusion coefficients.



INTRODUC;AO

Estudos relacionados com 0 comportamento de ions metalicos inseridos em

espac;os de dimensionalidade restrita, tal como os compostos de intercalac;ao, sao de

grande interesse para 0 desenvolvimento de novos materiais. Compostos de

intercalac;ao de litio sao considerados materiais apropriados para utilizac;ao como

eletrodos em baterias recarregaveis, especialmente para baterias de litio do tipo

"rocking-chair", nas quais 0 processo de carga e descarga ocorre pela troca de litio

entre dois compostos de intercalac;ao. A eficiencia deste tipo de bateria depende da

suas densidades de energia e potencia. A primeira caracteristica depende da diferenc;a

da atividade i6nica nos dois eletrodos enquanto a ultima esta relacionada com 0

tempo necessario para 0 sistema atingir 0 equilibrio ap6s a deposic;ao ou dissoluc;ao

do litio nas superficies dos eletrodos. 0 conhecimento da mobilidade do ion Li+ nos

espac;os interlaminares e, dessa forma, extremamente importante para a otimizac;ao

das propriedades destes compostos intercalados.

o dissulfeto de molibdenio e urn semicondutor diamagnetico com uma

estrutura modulada consistindo de camadas planas de S-Mo-S. 0 processo de

intercalac;ao de ions alcalinos, como 0 litio, ocorre no espac;o de Van der Waals entre

pIanos de MoS2, isto e, na regiao entre camadas adjacentes de enxofre, as quais estao

ligadas principalmente por forc;as de Van der Waals, em sitios octaedricos. 0 efeito

da intercalac;ao dos ions alcalinos em tais matrizes tern sido largamente estudado par

varias tecnicas experimentais. Estudos eletroquimicos sobre a difusao do litio

intercalado no dissulfeto de molibdenio mostram que este processo pode ser descrito

por urn mecanismo de saltos entre os sitios octaedricos. A correspondente energia de

ativac;ao esta determinada pelo envolvimento do litio com 0 espac;o interlaminar.

Alem disso, a modificac;ao deste espac;o interlaminar pela cointercalac;ao de

poli-6xido-etileno (POE) complexado com litio leva a produc;ao de amostras que

apresentam maio res taxas de difusao para 0 ion Lt, as quais se tomam materiais de

grande potencialidade para utilizac;ao como eletrodos.

As tecnicas de Espectroscopia de Alta Resoluc;ao e Relaxac;ao por RMN

permitem uma analise da mobilidade do ion Lt nestes compostos. A abordagem



empregada para isso e 0 estudo comparado da forma de linha e do tempo de

relaxayao longitudinal para 0 7Li, que e 0 nuc1eo responsavel pela conduyao ionica do

material, alem do IH, nas amostras polimericas, que pode trazer informayoes sobre 0

comportamento do POE sob intercalayao.

Com 0 intuito de entender me1hor a dependencia do comportamento das

amostras LixMoS2 e Lix(POE)yMoS2 com os parametros x e y, foram analisadas

divers as amostras que continham diferentes concentrayoes de litio e de POE.

o litio, responsavel pela conduyao ionica do material, move-se atraves de

"saltos" entre os sitios de Van der Waals do LixMoS2• A taxa de difusao deste

movimento, depende da energia de ativayao necessaria para libera-lo destes sitios e

da concentrayao de litio no composto. Portanto, varios panlmetros indiretos podem

ser obtidos atraves de RMN para caracterizar essas amostras, porem devem sempre

ser analisados com criterio. Muitas vezes, parametros como a energia de ativayao

necessaria para que urn processo, observavel por RMN, ocorra, ou a medida dos

coeficientes de difusao das especies analisadas, podem depender de tantos fatores que

nao se pode chegar a uma resposta conc1usiva quanta a uma determinada

caracteristica do material.

No entanto, 0 objetivo deste trabalho reside na explorayao da tecnica de

RMN sem nenhum compromisso em utilizar modelos complicados para se chegar a

algum panimetro pertinente. Muitas vezes, uma analise simples, baseada em modelos

conhecidos, como feito neste trabalho, e capaz de abrir novas perspectivas por

relacionar 0 sistema analisado com algo de facil compreensao.

No comeyo de 1995, atraves do Prof. Dr. Jose P. Donoso do grupo de

ressonancia do IFSC, estabe1eceu-se uma cooperayao com 0 grupo do Prof. Dr.

Guillermo Gonzalez Moraga do Departamento de Quimica da Faculdade de Ciencias

da Universidade do Chile. Este grupo especializou-se na sintese e caracterizayao

e1etroquimica de compostos intercalados do tipo LixMoS2 e LixMoS2(PEO\, as

amostras utilizadas neste trabalho.

Este grupo forneceu urn lote inicial de amostras, 0 qual inicialmente foi

estudados pelo aluno Nilson Camargo de Mello. Urn lote mais completo foi recebido

posteriormente compondo a maioria das amostras citadas neste trabalho.



o capitulo 1 restringe-se a apresentar de forma introdut6ria a fisica

envolvida na espectroscopia de alta resolu<;:ao atraves da ressonancia magnetica

nuclear. 0 capitulo 2 trata de t6picos mais avan<;:adosrelacionados com os processos

de relaxa<;:ao nos quais os sistemas de spins interagem, magnetic a e eletricamente,

com 0 meio ambiente que os cerca no interior da amostra. 0 capitulo 3 descreve a

amostra que foi objeto de estudos neste trabalho, indicando suas propriedades

estruturais, eletricas e magneticas. 0 capitulo 4 trata, de uma maneira breve, do

equipamento utilizado neste trabalho, 0 espectrometro de RMN. Por fim, no capitulo

5, estao apresentados os resultados e a discuss5es.



RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

No interior de urn ,Homo de numero at6mico Z e numero de massa A alem

de Z eletrons encontram-se Z protons, que SaDparticulas de carga e e massa l11p', e

N = A - Z neutrons, que SaDparticulas que nao tern carga eletrica e tern massa de

aproximadamente 1,2 mp' Estas duas ultimas particulas at6micas SaD chamadas de

nucleons e se mantem unidas atraves da atuayao da forc;a nuclear forte[l]

constituindo-se numa estrutura definida e de altissima estabilidade dentro do Momo

Uma grande diversidade de experiencias sugere que a maioria dos nucleos e

aproximadamente esferica[q com os raios dados por:

onde Ro e de aproximadamente 1,5 x 1a-15m. Esse fato nos faz perceber que 0 volume

do nucleo e proporcional ao seu numero de massa e, portanto, todos os nucleos tern

aproximadamente a mesma densidade. Alem disso, apesar de quase toda a massa do

Momo estar contida no nucleo+, este ocupa aproximadamente apenas uma parte em

1015 do volume total do atomo.

Energia de liga.;uo do nucleo

A massa de urn nucleo e sempre menor que a somatoria das massas dos seus

nucleons constituintes, assim, a energia de ligayao deste e dada pel a diferenya entre

estas massas atraves da equivalencia entre massa e energia.

* 1,67 x 10-27 Kg
t A massa do elE~trone 9,11 x 10-31 Kg



Uma caracteristica importante de urn nucleo e a sua energia de ligac;ao por

nucleon que se mantem praticamente constante ao longo de quase toda a tabela

periodica com valor de 8 MeV.

Intera~oes entre nucleons

A forc;a nuclear forte e atrativa e atua com praticamente a mesma

intensidade entre quaisquer dois nucleons, no entanto, ela e de curto alcance e

toma-se desprezivel na distancia de alguns fermis (l0·15m). No caso de uma interac;ao

proton - proton essa forc;a atrativa supera em mais ou menos 100 vezes a repulsiio

eletrostatica e no caso geral nucleon - nucleon ela e superior it gravitacional por urn

fator 10400 que toma esta ultima desprezivel para a fisica nuclear.

Isotopos e abundancia natural

Denominamos de isotopos os nucleos que tern 0 mesmo numero atomico,

mas possuem numeros de rnassa diferentes. 6Li e 7Li san os dois isotopos do Momo

de litio que possui 3 protons e pode apresentar-se com 3 ou 4 neutrons

respectivamente. Em Ressonancia Magnetica Nuclear (RMN) procura-se, na maior

parte das vezes, utilizar os isotopos mais abundantes na natureza para se obter urn

sinal mais intenso. A abundancia natural dos isotopos do litio e 7,43 % para 0 6Li e

92,57 % para 0 7Li, tabela 1.1. Neste trabalho, para os estudos do litio, utilizou-se 0

7Li, 0 qual exige urn menor numero de medias para se atingir uma determinada

relac;ao sinal / ruido.

Urn fator essencial que define a escolha do nucleo para os estudos

utilizando-se 0 fenomeno de RMN, antes mesmo que a sua abundancia natural, e se

ele contern momenta magnetico, it, e momenta angular, ].

Momentos de quadrupolo nucleares

Alguns nucleos apresentam uma distribuic;ao nao esferica de cargas

eletricas, isto e, possuern urn momenta de quadrupolo eletrico capaz de interagir com

os gradientes de campo eletrico produzidos pel as nuvens eletronicas ou pelos ions

distribuidos no contomo do sHio do nucleo. Os momentos de quadrupolo eletrico san

muito diferentes de nucleo para nucleo, podendo apresentar uma diferenc;a de varias

ordens de grandeza. Alguns exemplos sao os dos isotopos 6Li, 7Li e 23Na,

respectivamente, - 8 x 10-32m2, - 4 x 10-30m2 e 1 x 10-27m2.



Cada nucleon tem um momenta angular intrinseco com valor igual a tz/2. A

partir da distribuiyao dos neutrons e protons, em seus respectivos niveis de energia,

dados pelo madeia de camadas, pode-se determinar 0 momenta angular total. ], do

nucleo. Esse momenta angular e dado por] = 111 , tendo modulo igual a ~ 1(1+ 1)11 .

A quantidade adimensional 1e definida como 0 numero quantico de spin, ou spin

nuclear.

Pode-se pensar que os nucleos sao pequenos imas cujos momentos de dipolo

sao da ordem do magneton nuclear J.1n = 5,04 X 10-14ergs/G. Utilizando-se 0 teorema

de Wigner-Eckart[3,41,pode-se relacionar os momentos magnetico e angular do nucleo

atomico atraves da expressao:

j1=y]

onde ye 0 fator giromagnetico nuclear. Assim, nucleos que tem 1 = 0 nao possuem

um momenta magnetico para interagir com campos magneticos extemos e,

consequentemente, nao servem para estudos atraves de RMN.

Pode-se relacionar 0 valor do spin de um nucleo com 0 seu numero de

protons e 0 seu numero de neutrons. Um nucleo que tem ZeN pares tem numero

quantico de spin nulo , se tiver ZeN impares tem 1inteiro e, por fim, se tiver Z par e

N impar ou Z impar e N par teni 1semi-inteiro, tabela 1.1.

Z par impar par impar

N par par impar impar

I 0 1/2 3/2 1/2 1

isotopos 12C 160 IH 7Li 13Na J3C 6Li 14N

abundancia(%) 98.89 99.76 99.98 92.57 100 1.11 7,43 99.63



Movimento chissico de precessao do momento magnetico

Um momenta magnetico, it, na presenc;a de um campo magnetico

uniforme, Eo, sofre a ac;ao de um torque dado por it x Bo, que tende a alinhar ,11 e

Eo. Como alem de momenta magnetico, 0 nucleo possui um momenta angular, .7,0

torque a que ele esta sujeito e dado pela taxa de variac;ao desse momenta angular,

dJ / dt. Assim, sob ac;ao de urn campo magnetico uniforme, 0 nucleo realiza urn

movimento classico de precessao[Sj em tomo de Eo, onde }z, a componente do

momenta angular do nucleo paralela ao campo magnetico, mantem-se constante.

Quando os nucleos estao sob a ac;ao de urn campo magnetico extemo Bcl,

eles tendem a realizar um movimento de precessao em tomo de um eixo que e

paralelo a esse campo, sendo que 0 numero de alinhamentos que um determinado

nucleo pode ter com 0 campo magnetico e 21 + 1. Os valores do momenta angular ao

longo do eixo z definido como paralelo ao campo aplicado san .Jz = 171 n , sendo que 171

e 0 numero qui'mtico magnetico, que assume valores que dependem do spin nuclear

da forma 171 = -1, -1+ 1,...,1-1,1.

Enquanto que na ausencia de urn campo magnetico extemo nao ha diferenc;a

entre as energias nucleares de estados com mesmo 1, porem com 171 diferentes. 0

mesmo nao ocorre quando os nucleos estao inseridos em um campo magnetico.

A energia de interac;ao de urn campo magnetico, Erl = Boz . com 0 momenta

magnetico nuclear, it, e:

Atraves da hamiltoniana do sistema, H = -yBo.fz, obtem-se os pOSSlvelS

niveis de energia para urn nucleo. com 1 *- 0, em um campo magnetico Bo ao longo do

elXO z:



1/2, 1 e 3/2, sob a as:aode Eo, com 0 valor nulo correspondendo a energia original

dos estados previamente degenerados. Este desdobramento dos niveis de energia e
chamado de efeito Zeeman[6J.

-/----
-~----

J_
Figura 1.1: Possiveis val ores de m = h para 1=1/2.1= I e 1=3/2. As cnergias Zeeman sao dadas por -·(n Eo 11l.



As componentes transversais do momento angular, J, e Jy, nao sao

estaciomirias como a sua componente longitudinal, Jz . No entanto, os seus valores

medios em func;ao do tempo podern ser deterrninados, quanticarnente, a partir do

valor medio esperado para 0 momenta angular total,.J , que obedece a equac;ao[6J:

d - i - _
- < .1 >= - < [H, .1] >= .1 x Wodt Pz·

momenta angular total do nucleo, .J.

Pode-se ainda obter urna expressao similar para 0 momenta magnetico do

nucleo, jL, utilizando-se a relac;ao (1.2). Essas express5es indicarn que, quando os

nucleos at6rnicos estao sob a ac;ao de urn campo magnetico, 0 valor medio das

componentes transversais do seu momenta angular e do seu momenta magnetico

realizam urn movimento de precessao similar aquele previsto pelo eletrornagnetismo

classico; fig. 1.2.

A frequencia angular desse movirnento de precessao e a frequencia de

Larmor, eq.(l.5). Assim, para urn campo magnetico de 1 T a frequencia de Larrnor e

tal que a frequencia de ressonfmcia dos nucleos, Vo = we / 2TC , cornpreendem-se no

intervalo de 0,73 a 45,41 megahertz (MHz), respectivarnente os nucleos 197Au e 3H,

situando-se na faixa de radiofrequencias (RF). Para estes val ores. a diferenc;a de



energia entre dois niveis Zeeman adjacentes, 11£ = ny Eo = n{))o, e da ardem de 10-7

eV, enquanto que a energia termica a temperatura ambiente, kT, fica par volta de

Quando uma amostra e colocada na presens:a de urn campo magnetico

estatico Eo haverao 1023 nucleos realizando urn movimento de precessao em torno de

nucleos realizando urn movimento de precessao a favor de Eo' Par outro lado

existem X+ nucleos no estado de mais alta energia, com m = -1/2, que podem ser

vistos como se estivessem executando urn movimento de precessao no sentido oposto

ao campo magnetico; fig. 1.3.

Figura 1.3: Sobreposi<;ilo. na origem do sistema de coordenadas. dos vetores momento magnetico de varios

nucleos IH sob a<;ilo de H". Representa-se a precessilo dos nucleos com m = -1/2 (a) e m = 1/2 (b) 0 valor

liquido da soma de todos os momentos magneticos no plano xy resulta em um valor nulo para a magnetiza<;ilo

neste plano. A diferen<;a entre os elementos no estado (a) e (b) dado pel a distribui<;ilo de Boltzmann e a

magnetiza<;ilo liquida resultante MO Z .

~E;;'/Ir.;:O DE 131f1I.!O-rECA ••
1 i'~ 1~ c.:. ~~ ;',/j :" G' 5..0



A figura 1.4 ilustra os niveis de energIa antes e depois da aplicac;ao do

campo magnetico externo, representando a direc;ao da componente z do momenta

angular de spin para varios nucleos identicos no estado de equilibrio. Nela

representa-se pictoricamente que no equilibrio W < ~. De fato, a populac;ao dos

niveis de energia e dada pela distribuic;ao de Boltzmann[7]. exp(Em/kT), tornando a

razao entre as populac;5es dos niveis Zeeman igual a:

Figura 1.4: Representayao energetica c populacional dc nucleos com f = 1/2 imersos em urn campo magnetico

nulo (a) c em urn campo magnetico estatico na dircyao z (b).

figura 1.3(b) para 0 Momo de hidrogenio, e tal que A~ = (1 + 7x1 0-6
) "AT", na

temperatura ambiente. Utilizando-se que 0 numero total de spins na amostra

corresponde ao numero de Avogadro, HA, obtemos que a diferenc;a populacional entre

os niveis Zeeman e I1N = 2,11 X 1018 spins. Ou seja, nesta temperatura, apenas sete

em cada dois milh5es de nucleos de hidrogenio presentes na amostra saD

responsaveis pel a magnetizac;ao liquida, Mo, que permite a obtenc;ao do pequeno

magneticos dos nucleos que executam urn movimento de precessao em torno de B(I'

No entanto. como a fase das componentes x e y dos momentos magneticos e diferente

para cada nucleo, nao ocorre nenhuma contribuic;ao no plano transversal para a



contribuem para a magnetizac;ao total da amostra, if 0' que situa-se na direc;ao z e no

sentido de Bo.

Ate aqui discutiu-se a situac;ao de equilibrio para os nucleos em urn campo

magnetico estatico. No entanto, para se observar 0 sinal de RMN precisa-se

inicialmente perturbar 0 sistema de spins tirando-o desse estado de equilibrio. 1sso e

feito atraves da aplicac;ao de urn pulso de radiofrequencia.

Pode-se induzir transic;5es entre os niveis Zeeman atraves da aplicac;ao.

durante urn pequeno intervalo de tempo, de uma perturbayao no sistema de spins na

forma de urn campo magnetico oscilante, Bj•

1.3.1. A Regra de Ouro de Fermi

Atraves da teoria de perturbayao dependente do tempo obtem-se que a

probabilidade por unidade de tempo de que a transiyao entre dois estados de spin, m e

n, ocorra e:

A equac;ao (1.8) e a regra de auro de Fermi[6SJ. Ela diz que a perturbayao

deve obedecer duas condic;5es para haver uma probabilidade de transic;ao nao nula. A

primeira e que 0 campo magnetico Bj deve ser perpendicular ao campo est:'ttico Bo•

garantindo que 0 elemento de matriz do operador Hp(t) seja diferente de zero. A

segunda e que a atuayao dessa perturbayao fornec;a ao sistema uma energia igual a

nyBo, ou seja, que este segundo campo magnetico oscile no plano transversal com

uma frequencia igual a frequencia de Larmor, QJ(J = yBo.

Portanto, para urn campo magnetico B
1

que oscila com frequencia angular

QJo no plano xy, a probabilidade de transiyao entre os estados men aumenta com os

quadrados dos valores do fator giromagnetico do nucleo, y, e da intensidade do

campo de RF, B1, contidos em Hp(t). Alem disso. a regra de seleyao diz que as



transiyoes permitidas sao aquelas em que a diferenya entre os numeros qufmticos

magneticos dos dois estados for igual a +1 ou a -1.

Ocampo magnetico oscilante B] tern em geral urn modulo em tomo de

1O-4Bo, ou aproximadamente 1gauss, e e gerado por uma bobina que envolve a

amostra de forma que 0 seu eixo esteja perpendicular a Bo.

se utilizar urn sistema girante de coardenadas. Neste sistema, 0 eixo z' e paralelo ao

eixo z do sistema de laboratorio, porem, tanto z' como 0 plano farmado pelos eixos

x' e y' giram em tomo de z com uma freql.h~ncia angular igual a frequencia de

/
/
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OJ

campo, constante em amplitude, por urn intervalo de tempo bem definido, T, ao longo

de, par exemplo, x', a magnetizayao total da amostra descreve urn movimento de

precessao no plano z'y'.

B, que estabelece a arientac;ao de fA relativamente ao eixo z atraves de:



Para campos Eo da ordem de alguns tesla a freqtH~nciado campo oscilante,

que deve ser igual a frequencia de Larmor dos nucleos em analise, tern val ores na

faixa de megahertz. Como este campo e aplicado durante urn curto intervalo de

tempo (;::::10-6 s) pode-se dizer que para tirar 0 sistema do seu estado de equilibrio

utiliza-se urn pulso de radiofreqiiencia[91 ou RF. Atraves da equayao (1.9) define-se

urn pulso de, por exemplo n12, que, igualando as populayoes dos spins representadas

na figura 1.4, deixa A1 totalmente no plano transversal; fig 1.6. Por sua vez, tambem

pode-se definir urn pulso de 7t que, ao inverter as populayoes dos estados de spin,

coloca a magnetizayao total antiparalelamente ao eixo z. tornando At = -Mo.

Durante a aplicayao do pulso 0 vetor magnetizayao total descreve no sistema

de laborat6rio urn movimento que e composto por dois movimentos de precessao: urn

em torno de B(l' com uma frequencia de rotayao CUo = yEa, eq. (1.5). e outro em tomo

de B" com frequencia angular CUJ = yE1• As frequencias de precessao induzidas por

cada urn destes campos magneticos sao distintas posto que as magnitudes de Eo e EJ

sao bem diferentes. 0 resultado disso e urn movimento em espiral. descrito pela

ponta do vetor magnetizayao total, na superficie de uma casca esferica.



Atraves da mesma bobina utilizada para gerar B] podemos, ap6s a aplica<;ao

do pulso de RF, adquirir 0 sinal induzido pela rota<;ao da proje<;ao de if sobre 0

plano transversal. Vma maneira conceitual facil de entender 0 processo de detec<;ao

do sinal, recorrendo a lei de Faraday[I01, e visualizar a rota<;ao da proje<;ao de if
sobre 0 plano transversal como urn ima girando no interior da bobina. A varia<;ao

temporal do fluxo do campo magnetico que corta os pIanos das espiras induz uma

for<;a eletromotriz (fern) nos terminais da bobina, que varia senoidalmente no tempo.

Esta fern e 0 sinal de RMN, sendo a sua freqUencia de oscila<;ao igual a freqiiencia de

Larmor. Como a bobina de excita<;ao e detec<;ao esta no plano xy, a condi<;ao de

maxima intensidade de sinal e obtida ap6s urn pulso n/2.

Se 0 sistema nao tivesse meios de retomar ao equilibrio, 0 sinal se manteria

infinitamente no tempo, no entanto, ele tende a anular-se' depois de urn periodo que

pode variar de alguns microssegundos a varios segundos. Assim, ap6s 0 pulso, a

magnetiza<;ao da amostra, livre de qualquer perturba<;ao extema, induz na bobina urn

sinal de RMN que decai com 0 tempo, chamado de FID ou "Free Indution Decay".

Essa diminui<;ao da magnetiza<;ao ocorre, em liquidos, de forma exponencial como

mostrado na figura 1.7(a).

Devido as diferentes intera<;5es que 0 spin nuclear pode sofrer no interior da

amostra (item 1.5), diferentes spins podem apresentar distintas freqiiencias de

Larmor, sendo 0 sinal FID, portanto, 0 resultado da combina<;ao de varios sinais

senoidais superpostos. Por esta razao, usualmente analisa-se 0 sinal de RMN no

espa<;o de freqUencias em vez do sinal temporal FID. Para tanto, utiliza-se a

transformada de Fourier[ll] que permite identificar as diferentes freqUencias, com as

suas respectivas amplitudes, que combinadas comp5em uma determinada fun<;ao

temporal. Para urn sinal oscilat6rio com uma freqUencia bem definida, 0)0' e

constante no tempo, a transformada de Fourier e uma delta na freqUencia Wo. No

entanto, 0 FID contem varias componentes em freqUencia e. de fato, a sua



transformada de Fouricr nao e uma delta, podendo ser muito complexo,

principalmente em s6lidos. Por outro lado. em liquidos geralmente a transformada de

Fourier do sinal e uma lorentziana, fig.1.7(b).

Os mkleos sob analise em RMN estao sujeitos a interayoes que dependem

dos acoplamentos magneticos e eletricos com 0 meio, do estado fisico da amostra e

das condiyoes experimentais. Essas interayocs podem ser mais ou menos releyantes

dependendo do nucleo que esta sendo estudado. do tipo de amostra cscolhida e de

qual etapa do experimento estamos analisando. Uma forma geral para a hamiltoniana

nuclear que descreve todas as interayoes pertinentes em RMN do estado s6lido e1121:

onde HI' HR1, HI)t). HI) c Ht) saG refcrentes as hamiltonianas Zeeman. da perturbayao

de radiofreqti(~ncia, da interayao dc deslocamento quimico. da interayao dipolar

magnetica e da intcrayao quadrupolar elctrica, rcspectivamcnte.

o primeiro tcrmo da cquayao (1.10), HI' refere-se a quebrel del

degenerescencia dos niveis de energw de todos os nucleos com spin nao Bulo



presentes na amostra. Isso se deve ao acoplamento dos seus momentos magneticos

com 0 campo estatico Eo como discutido no item 1.2, portanto:

1.5.2. A Hamiltoniana de Radiofreqiiencia

HRF esta relacionada com 0 pulso de radiofreqi.h~ncia

E] = [B] (t)cos(mt + qJ(t)]x. Este pulso se acopla com 0 momenta magnetico do

nucleo da forma - it; . E] resultando na hamiltoniana:

A equayao (1.12) depende, entao, da frequencia de precessao dos spins em

tome de E} e da fase cAt) do campo de RF. 0 efeito de HRF e induzir transiyoes entre

os autoestatos previamente assumidos pelos nucleos, devido a Hamiltoniana Zeeman

e a distribuiyao de Boltzmann, como descrito atraves da regra de ouro de Fermi

eq.(l.8), item 1.3.1, respeitando a regra de seleyao I::.m = ±1.

No entanto, a delta na equayao (1.8) e apenas uma simplificayao. Ela deve

ser substituida par uma funyao relacionada com a transformada de Fourier da forma

temporal do pulso de RF, visto que varias transiyoes serao induzidas mesmo que a

frequencia central do pulso de RF seja diferente de mo. Em outras palavras, 0 pulso

de RF deve conter urn pacote de frequencias suficiente para excitar todas as

frequencias de Larmor presentes na amostra. Par esta razao, os pulsos de RF sac

muito intensos em amplitude e curtos no tempo, da ordem de 10-6 s, de modo a conter

urn amplo espectro de frequencias, da ordem de MHz, em tome da frequencia de

Larmor prevista para 0 nucleo em estudo.

Os diversos nucleos presentes na amostra interagem magneticamente com a

nuvem eletronica que circunvizinha 0 seus respectivos sHios. Pode-se visualizar



melhor esse efeito com a imagem classica de que a aplicac;ao do campo Eo induz

correntes nas nuvens eletronicas seguindo 0 mesmo principio da lei de Len::. fig.I.8.

Assim, urn nucleo vai sentir urn campo magnetico adicional sobre ele que podera ser

oposto ou no mesmo sentido de Eo dependendo da sua posic;ao com relac;ao a nuvem

eletronica.

onde (J e a constante de protec;ao magnetica que pode ser diferente para cada nucleo

dependendo da molecula em que se encontra, dos atomos aos quais 0 seu atomo se

liga e de que ligac;6es quimicas estao atuando. Cada nucleo apresenta, portanto, uma

distancia diferente entre os niveis Zeeman e, conseqtientemente, urn deslocamento na

linha de ressonancia que pode variar de alguns ppm * a centenas de ppm.

Figura 1.8: Rcpresenta<,:ao das correntcs induzidas. em tomo do nucleo. na nuvem eletr6nica devido a aplica<,:ao

de Bo' 0 resultado c urn campo magnctico induzido -(J" Bo' Neste exemplo 0 campo induzido sobre 0 nucleo c

proporcionalidade entre 0 campo devido ao deslocamento quimico e Eo' e onde I, e

urn vetar que da a arientac;ao do spin do nucleo i.

* Uma determinada diferen<;;a em frequencia. L'. v, e dada em ppm. au partes par milhao. da forma
(L'. v.1 06) / yBo.



Os varios nucleos presentes na amostra podem interagir entre si atraves dos

seus momentos de dipolo magnetico. A energia de intera<;:ao classica entre dois

E = iil • iic _ 3Uil • r)(iic .r)
r3 r5

Por outro lado, rescrevendo-se a eq.(1.14) em termos dos spins dos nucleos

pode-sc, utilizando os operadores r e T no lugar de Ii, e 1, e as coordenadas

esfericas. chegar a:

E 3 J+ 1~ 2f} -2/\,~ = -- I ,sen e4 ~
,..,

F .) 1- J- of} 2",
< = -- I ,se,r e ¥4 ~ Figura 1.9: Dois nucleos e as coordcl1:Jdas

polares r. e C ifJ.



A expressao (1.16) e a forma mais simples de se escrever HD e 0 conjunto de

letras maiusculas de A ate F definido acima e conhecido como alfabeto dipolar.

Nucleos com 1> 1/2 comportam-se como uma distribui<;ao nao esferica de

cargas e possuem urn momento de quadrupolo eletrico, eQ. Este momenta de

quadrupolo acopla-se com os gradientes de campo eletrico presentes na amostra

apresentando uma energia de intera<;ao eletrostatica. Para uma distribui<;ao de cargas,

dada pel a fun<;ao densidade de carga p(r) , na presen<;a de urn potencial eletrico

V(r) , a energia da intera<;ao eletrostatica entre essa distribui<;ao e 0 potencial, com 0

centro de massa da distribui<;ao de cargas na origem, e:

Considerando-se 0 sistema eletronico no estado fundamental, podemos

expandir 0 potencial em termos de uma serie de potencias em tomo da origem para

relevar a configura<;ao nuclear na presen<;a dos campos eletricos extemos. Utilizando-

se argumentos de simetria e de paridade das fun<;oes obtem-se que 0 primeiro termo

nao nulo desta expansao e 0 termo de quadrupolo eletrico e a equa<;ao (1.17)

onde Q1k , que surge do tensor momenta de quadrupolo eletrico, e dado por:

Qik = J(3xix k - r 2 8(r))p(r) d l
I'

e Vik e a componente do tensor gradiente de campo eletrico que se apresenta da



Em coordenadas cartesianas, por exemplo, a notayao utilizada nas equayoes

(1.19) e (1.20) equivale a Xl = X, X2 = Y e X3 = z.

Tratando 0 sistema como urn nucleo no seu estado fundamental e, portanto,

com urn momento angular bem definido pode-se utilizar 0 teorema de Wigner-Eckart

para escrever os elementos matriciais Q jk em termos de operadores de spin e do

momento de quadrupolo do nucleo:

eQ [3 ( ) 2]
Qjk = -/(-2-/---1-)-tz-2 "2 /Jk + /J.i - 6jJ

se Vi for considerado urn tensor de segunda ordem simetrico e de trayo nulo, que

representa a derivada segunda do potencial eletrico no sitio do i-esimo nucleo.

As duas primeiras hamiltonianas, Hz e HRF, dependem de fatores extemos,

por isso, sac denominadas hamiltonianas extemas, as demais, HDQ, HD e HQ, sao

denominadas de hamiltonianas intemas. Estas tres ultimas tern uma estrutura em

comum e, desprezando as somas sobre os nucleos, podem ser expressas da forma

generalizada:

3

H A = CA I R;p -Tp:
a,p=l

onde A define 0 tipo de interayao, C'~.depende somente das constantes fundamentais

(tz, e) e das propriedades dos numeros atomicos (/, y, Q), e a e fJ assumem val ores

iguais aI, 2 e 3 que significam, por exemplo, X, Y ou z no sistema de eixos

cartesiano.



o tensor R:/3 contem os fatores geometricos das interac;oes, enquanto que

T;;" expressa a dependencia de spin. Existe urn sistema de eixos principais. SEP,

onde R:/J se diagonaliza. Os elementos diagonais de R~/J no SEP sao R;x' R:, e

e TJ, respectivamente 0 trac;o do tensor, 0 fator de anisotropia e 0 panlmetro de

simetria. definidos abaixo:

o trac;o do tensor, T, e nulo para as interac;oes dipolar magnetic a e

quadrupolar eletrica. No entanto, para a interac;ao de deslocamento quimico. esse

termo tern urn valor diferente de zero denominado deslocamento quimico isotropico,

cujo simbolo mais utilizado e 0".

o fator de anisotropia, (5, e igual a r 1~3 para a interac;ao dipolar magnetica.

Para a interac;ao quadrupolar eletrica (5= eq, onde eq e 0 gradiente de campo eletrico

no sitio do nucleo. Enquanto que para a interac;ao de deslocamento quimico nao ha

uma denominac;ao especifica para 0 fator de anisotropia.

interac;ao de deslocamento quimico e para a interac;ao quadrupolar eh~trica, TJ

depende da simetria do sitio onde se encontra 0 nucleo sob analise.

Quando analisa-se solidos policristalinos por Ri\1N 0 espectro resultante e

definido pela superposic;ao das linhas espectrais associadas a orientac;ao particular de

cada monocristal. Esse espectros apresentam formas conhecidas e sao denominados

como especlros de po, tendo como caracteristica permitirem a facil determinac;ao dos

parametros tensoriais das interac;oes; equac;oes (1.24). A figura 1.10 mostra espectros

de po tipicos para cada uma das interac;oes de spin nuclear.
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Figura 1.10: [spectros de po para as intcra<,:6cs: de deslocarnento quirnico para tres sirnetrias diferc11les (a).

dipolar magnetica entre dois nuclcos de spin 1/2 c distancia r fixa ou quadrupolar clCtrica de um nucleo de spin I

e simetria axial (b). e quadrupolar clctrica de urn nuclco de spin 3/2 e simetria axial.

Nos casos de s61idos amorfos ou policristalinos, onde cada monocristal e
ligeiramente diferente do outro, os espectros da figura 1.10 sac deformados devido a
varia<;:ao dos parametros tensoriais T, 15 e 77 para uma mesma orienta<;:ao de

monocristais distintos, resultando geralmente em linhas com distribui<;:oes do tipo
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RELAXACAO NUCLEAR E SEQfrENCIAS DE PULSOS

No item 1.4 foi dito que 0 sinal de RMN decai com 0 tempo resultando no

FID. Para descrever esse desaparecimento do sinal induzido na bobina define-se dois

processos de relaxac;ao que ocorrem com 0 sistema de spins independentemente: a

relaxac;ao transversal e a relaxac;ao longitudinal. Se, par exemplo. 0 sistema de spins

sofrer uma perturbac;ao devido a um pulso de RF, estes dois processos de relaxac;ao

serao os responsaveis por atingir-se novamente as condic;oes de equilibrio do sistema.

Tendo-se uma ideia de como 0 sistema de spins evolui, 0 sinal de RMN deve ser

adquirido de forma conveniente para obter-se os pan'imetros desejados em urn

experimento. Para tanto, utiliza-se seqiit~ncias de pulsos de RF especificas.

Neste capitulo inicialmente estao detalhados os processos de relaxac;ao do

sistema de spins e em seguida sao descritas as seqiH~ncias de pulsos de

radiofreqiiencia utilizadas neste trabalho.

Os niveis de energia nucleares de uma amostra que nao esta sujeita a um

campo magnetico permanecem degenerados. No entanto. quando coloca-se esta

amostra no interior de um magneto ocorre a quebra da degenerescencia destes niveis,

constituindo-se no fen6meno chamado de efeito Zeeman nuclear. Logo no primeiro

instante em que uma amostra com um sistema de spins com, par exemplo. 1= 1/2,

percebe 0 campo Eo, os dois niveis de energia esHlo igualmente populados. Par6TI,

ap6s um determinado tempo, os dois niveis de energia VaG adquirir uma diferenc;a de

popula<;:ao dada pela distribui<;:ao Boltzmann, que resultara em uma magnetiza<;:ao de

equilibrio Mo. Assim, a magnetizac;ao ao longo do eixo :::,Mz• evolui no tempo

conforme a equac;ao:



Portanto, quando urn sistema de spins e colocado sob a influencia de urn

campo magnetico Boz, 0 tempo que esse sistema leva para atingir I-lie, ou ± 63 %,

do valor da sua magnetizayao de equilibrio, Mo, e dado par T]. chamado de tempo de

relaxayao longitudinal ou spin-rede.

Para a analise dos mecanismos de relaxay3.o longitudinal costuma-se dividir

a amostra em duas partes: uma que corresponde ao sistema de spins e outra que

compreende todo 0 restante da amostra e e chamada de rede.

Sem a rede, 0 sistema de spins nao seria capaz de alterar, atraves de trocas

de energia, as populayoes dos seus niveis Zeeman para, por fim, atingir 0 estado de

equilibrio dado pel a distribuiyao Boltzmann. A rede e, portanto, toda a vizinhanya

habilitada a receber a energia do sistema de spins permitindo, assim, a redistribuiy3.o

das populayoes dos niveis de energia, fig.2.1.

Urn fatar importante que govern a essa transferencia de energia e 0 numero

de entidades da rede que pode receber a energia correta. A rede precisa ter elementos

flutuando com a frequencia de Larmar no plano transversal aptos a receber 0 excesso

de energia do sistema de spins. Esse acoplamento e descrito pela funyao densidade

espectral[lj da amostra, J (w), dado pelo modelo BPP':

2r
J(rJJ) = c

l+(wrf



onde 0 tempo de correlayao, T, esta associado ao periodo das flutuayoes dos campos

locais produzidos pcla rede. Na figura 2.2 observa-se a funyao densidade espectral

para tres tempos de correlayao diferentes onde ,] > '2 > ',.

As areas sob as curvas da figura 2.2 sao as mesmas, portanto variando-se 0 T

nao muda-sc a energia total dos movimentos da rede. mas apenas a distribuiyao

destcs movimentos no espectro de freqtiencias. Assim. para uma freqtiencia de



Portanto, nesse tempo de correlac;ao especffico ocorre 0 malOr numero

possivel de entidades da rede flutuando na freqiiencia Zeeman do sistema de spins.

Com essa situac;ao satisfeita obtem-se 0 minimo valor para I I' posto que a taxa de

relaxac;ao longitudinal, 1/11, e proporcional a func;ao densidade espectral da

amostra[2J. Portando, se C for uma constante, tem-se:

1
-=CJ(OJ)1', .

1

freqiiencia OJo, mas tambem da intensidade do acoplamento entre os spins e a rede.

Essa intensidade depende de quao forte os spins interagem com a sua vizinhanc;a,

onde essa interac;ao pode ser de origem eletrica ou magnetica. As diferentes

interac;oes do spin nuclear (item 1.5) sao as responsaveis por efetuarem os

acoplamentos entre esses dois sistemas. Assim, a taxa de relaxac;ao pode ser vista

como que constituida de varios termos similares a equac;ao (2.2), sendo que cada urn

deles representa a contribuic;ao de cada interac;ao que possibilita a comunicac;ao entre

os spins e a rede.

Iomando-se como exemplo 0 caso da interac;ao dipolar heteronuclear, tem-

se urn diagrama de energias como 0 representado na figura 2.4, onde a hamiltoniana

desse sistema, dada pel a equac;ao (1.16), e composta pelo alfabeto dipolar.

para a relaxa<;ao entre esses niveis. A nota<;ao a,8 significa /=1/2 e /=-1/2 para os nuc!cos a e b. respectivamente.

Os termos do alfabeto dipolar responsaveis por cada transi<;ao tambem estao indicados.

Neste caso, os termos A e B sao aqueles que apresentam 11m = O. Enquanto

que A mantem 0 sistema no mesmo estado. observa-se que B realiza uma troca entre



os estados dos spins par conter os operadares I + e I -. Os termos C e D san os

responsaveis pelas transiyoes que envolvem 11m = ±1 e os termos E e F par aquelas

com 11m = ±2. Todas as seis transiyoes representadas na figura 2.4 san possiveis para

efeito da relaxayao do sistema de spins, enquanto que, devido a regra de seleyao, as

transiyoes induzidas pelo pulso de RF e as responsaveis pelo sinal de RMN se

limitam as que apresentam 11m = ± 1.

Portanto. detendo-se ao spin a, alem da freqiH~ncia Woa, existem mais duas

que san importantes para 0 processo de relaxayao longitudinal via interayao dipolar

heteronuclear: a freqtiencia diferenya (wob - woa) e a freqtiencia soma (wob + woo),

relacionadas com as transiyoes B e, por fim, E e F, respectivamente. Assim, a taxa de

relaxayao longitudinal dad a pela equayao (2.3) devera ser modificada para conter

termos proparcionais a J (wob - woa) e J (wob + woo) alem de J (woa).

Em outras palavras, para que as flutuayoes da rede permitam 0 processo de

relaxayao longitudinal dos spins, elas precisam ser constituidas de campos locais

flutuantes perpendiculares a Bo, que par constituirem-se dos operadares de spin I" e

Iy,ou I + e I -, induzem as transiyoes descritas com as letras B, C, D, E ou F na

figura 2.4.

o acoplamento dos dois sistemas tambem permite 0 fluxo de energia da rede

para 0 sistema de spins. Mas, 0 resultado liquido e que sempre 0 sistema de spins

perde energia para a rede ate atingir a distribuiyao Boltzmann. Para entender este

processo. deve-se partir do principio de que quando estes dois sistemas estao em

contato eles tendem a atingir uma situayao de equilibrio termico. No entanto, para 0

sistema total chegar ao estado de equilibrio, ele precisa distribuir igualmente, entre 0

sistema de spins e a rede, a energia recebida pelos spins devido ao pulso de RF.

Porem, relativamente ao sistema de spins, a rede e urn reservat6rio termico com uma

alta capacidade calarifica. Dessa forma, a rede acaba par absorver toda a energia

extra adquirida pelos spins sem mudar significativamente a sua energia termica. Com

isso, os dois sistemas atingem uma temperatura de equilibrio, que e a temperatura da

amostra.

Todas as interayoes de spin nuclear san compostas de termos similares ao

alfabeto dipolar utilizado na equayao (1.16). A discussao dos mecanismos de



relaxayao longitudinal devido aos acoplamentos dipolar magnetico homonuclear,

quadrupolar eletrico ou devido ao deslocamento quimico anisotr6pico pode, dessa

forma, ser realizada da mesma maneira que foi feita para 0 acoplamento dipolar

magnetico heteronuclear.

Quando os movimentos dos spins relativamente a rede ocorrem em uma

configurayao tridimensional 0 modelo BPP diz que a funyao densidade espectral da

amostra e dada atraves da equayao (2.2). No entanto, se 0 sistema sob analise tern

uma configurayao bidimensional, ele apresenta uma restriyao quanta aos seus

movimentos que se reflete na sua funyao densidade espectral. Neste caso, pode-se

encontrar, utilizando-se 0 modelo BPP, que J(OJ) nao e mais dado pela equayao (2.2)

e sim pel a equayao (2.4)[3,4]:

J (OJ) = A r In[l+ _1 -2 ]
(OJr)

Como 0 panlmetro r nao pode ser diretamente alterado pelo observador,

introduz-se sua dependencia com a temperatura, urn parametro operacional do

espectr6metro. 0 tempo de correlayao tern uma dependencia com a temperatura da

amostra de forma a diminuir com 0 seu acrescimo. Desta forma, podemos encontrar

uma temperatura onde 0 acoplamento "sistema de spins - rede" e maximo,

correspondendo ao ponto onde T = OJo-

Supondo-se que 0 periodo das flutuayoes dos campos locais produzidos pela

rede, ou tempo de correlay3.o, tern urn comportamento do tipo Arrhenius, tem-se que:

1,'.,
r = roe k7

Com isso, aSSOCla-se uma energla de ativayao para 0 processo de

acoplamento entre os spins e a rede para determinados nucleos em uma amostra



especifica. Essa energia de ativa<;ao traz informa<;5es sobre a mobilidade dos nuc1eos

analisados relativamente a sua vizinhan<;a.

Ao se fazer uma analise das fun<;5es densidade espectral para os casos

tridimensional e bidimensional, equa<;5es (2.2) e (2.4) respectivamente, pode-se

temperaturas (mT» 1). Os resultados para 0 comportamento assint6tico da fun<;ao

densidade espectral para os dois tipos de dimensionalidade estao mostrados na

Tabela 2.1: Comportamcnto assint6tico para as
funyoes densidade espectral tridimensional e bidimensional

Altas temperatura.\' Baixas temperaturas
J(m)

(mT« 1) (mT» 1)

IO"A 1 _F,.

Jtri( m) e kT C]- ex. e kT
CjT ex.

T

C2 r1n[~T] ef'l~;+ In(wr, l] 1 _S
Jbi( m) ex. c.- ex. e kT

-'
T

Portanto, em temperaturas baixas, a fun9ao densidade espectral e
proporcional a exp(-E//kT) , independentemente da dimensionalidade do movimento.

Por outro lado, para temperaturas altas, 0 comportamento de J(m) e distinto para

movimentos tridimensionais e bidimensionais. Dessa forma, fora da regiao de

minimo valor para Tj, tem-se um comportamento exponencial do tempo de relaxa<;ao

longitudinal com rela<;ao ao inverso da temperatura, a nao ser para 0 caso de

movimentos bidimensionais em altas temperaturas; fig. 2.5.
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coeficiente angular = -E) k

'\... cocficiente angular = E) k

Figura 2.5: Logaritmo natural da funvao densidade espectral, J em funvao do inverso da temperatura para 0 caso

de movimentos tridimensionais e bidimensionais. A curvas diferem em temperaturas altas, UJ()T« I, tendendo a

uma reta com coeficiente angular igual a EA/k para 0 caso 3D e sendo diferente de uma reta para 0 caso 2D. Em

temperaturas baixas, UJ()T» L ambas as curvas tendem a uma reta com coeficiente angular igual a -EA/k. Os

coeficientes lineares para as temperaturas baixas nao sao necessariamente iguais.

A relaxayao transversal diz respeito a anulayao da magnetizayao no plano xy

e esta diretamente ligada a perda de coerencia dos momentos magneticos individuais

que compoem 0 vetor magnetizayao total neste plano.

Ap6s a aplicayao do pulse de RF, cada nucleo tende a realizar um

movimento de precessao com uma frequencia que, em principio, deveria ser identica

a freqtiencia de Larmor WI) = rBI) . No entanto, 0 campo magnetico total na direyao z,

sentido pelos nucleos em diferentes posiyoes da amostra, depende consideravelmente

daquele produzido pelos seus vizinhos. Analogamente ao que foi descrito no item

1.4.4, as momentos de dipolo dos nucleos mais pr6ximos criam sabre cada nucleo

urn campo magnetico adicional com uma componente B' , que pode ter sinal positivo

au negativo, ao longo do eixo z. Assim, a campo magnetico total na direyao z fica

compostos de dais termos: um comum a todos as nucleos e outro. bem menor, que

varia para cada nucleo, tornando a frequencia de ressoD<'inciade cada um ligeiramente



Se ap6s urn pulso Jr/2 0 vetor magnetizayao total do sistema estiver, por

exemplo, no eixo x' do sistema girante de coordenadas, aos poucos aparecerao

vetores magnetizayao em torno de x' devido aqueles nucleos que executam urn

movimento de precessao com uma frequencia de Larmor OJII *- OJo' sendo que os

Figura 2.6: 0 espalhamento dos vetores magnetizayi'to no plano transversal. 0 sistema girante de eoordenadas.

xY. esta rodando no senti do horario eom freqUcneia angular w,,'

o processo de defasagem da magnetizayao total da amostra continua, ate

que todos esses vetores magnetizayao tenham correspondentes opostos no plano x'y'.

Nessa situayao ocorre a anulayao da magnetizayao liquida no plano transversal e 0

desaparecimento do sinal induzido na bobina.

A velocidade com que, ap6s a aplicayao do pulso de RF, ocorre 0

desaparecimento do sinal de RMN, depende de quantos nucleos tern frequencias de

para cada nucleo, as suas energias Zeeman.

Em amostras liquidas 0 desaparecimento da magnetizayao no plano

transversal obedece urn decaimento exponencial. Neste caso, tem-se que a equayao

temporal que descreve a evoluyao da magnitude da magnetizayao transversal. Mxv,

ap6s ela ter sido colocada perpendicularmente ao eixo z e dada por:

t TMxy(t) = M.e - ! 2

Portanto, ap6s urn pulso n12, com urn decaimento exponencial de Afxy, 0

tempo que 0 sinal proveniente da amostra leva para atingir lie, ou ±37%, do seu

D ~ f;, \/ : ~~•. () r:,~: ::.1 i:~L ! () ,. r: C A »
1 ('J '(.' <') .:~ ~',') ,:\ C /\ ()



de relaxa<;ao, longitudinal e transversal, dependem do tipo de acoplamento do spin

com a sua vizinhan<;a, no entanto, essa ultima esta relacionada com campos

magneticos ao longo do eixo z que modificam os niveis Zeeman enquanto que a

primeira depende de flutua<;5es de campos locais no plano xy.

Em solidos, T2 e sempre menor ou igual a Tj, tendo valores da ordem de

microssegundos ate alguns milissegundos, enquanto que 0 tempo de relaxa<;ao

longitudinal pode ir de milissegundos ate dezenas de segundos. Nas amostras

estudadas 0 nucleo ILi apresenta-se com urn T., sempre menor que 0 Tj• a1can<;ando

valores proximos para os dois tempos de relaxa<;ao apenas em torno do valor minimo

para T I. Portanto, T 1 governa a taxa de repeti<;ao do experimento no processo de

varias aquisi<;5es para se obter uma boa rela<;ao sinal/ruido e T2, por sua vez,

relaciona-se com a dura<;ao do FID.

apresentam-se como os espectros tipicos de po. fig. I. 10, e os parametros T. (5e 77 nao

podem ser definidos, dificultando a analise do tipo de intera<;ao que os nucleos

realizam com a sua vizinhan<;a. Pode acontecer, por exemplo, que analisando-se

nucleos quadrupolares como 0 ILi (1=3/2) nao se observe as transi<;5es satelite

-3/2H-l/2 e 1/2H3/2, figura 1.10(c), e sim uma linha unica bastante larga. da ordem

de varios KHz, que obedece a uma distribui<;ao lorentziana ou gaussiana. Neste caso,

pode-se supor que existe uma distribui<;ao de acoplamentos quadrupolares na amostra

criando urn continuo de frequencias que resulta em uma so linha de

ressonancia*; fig.2. 7.

* No capitulo 5 sao discutidas varias possibilidades para a observat;:ao de uma linha unica no
espectro do hi.
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Nos casos citados acima fica dificil relacionar urn tempo caracteristico para

a relaxa<;:ao transversal, posto que 0 FID nao apresenta 0 decaimento descrito pel a

equac;:ao (2.6). Assim, em vez de analisar-se a relaxa<;:aotransversal do sistema de

spins, usualmente observa-se a largura de linha - a meia altura - da linha de

ressonancia destes nucleos, L1I/(T).

Amostras s6lidas, em geral, exibem larguras de linha muito elevadas em

temperaturas baixas *, da ordem de alguns KHz, caracterizando 0 regime de rede

rigida, onde cada nucleo da amostra percebe urn campo magnetico ao longo de z

diferente. Porem, em temperaturas altas, observa-se linhas de ressonancia

relativamente estreitas, da ordem de centenas de Hz. Isso ocorre devido ao

movimento anisotr6pico da vizinhan<;:a geradora dos campos magneticos locais

individuais, diminuindo bastante 0 valor liquido de B' devido a promediac;:ao a urn

valor menor da parte geometrica das interac;:oes do spin, resultando em urn FID

longo.

ocorre em uma temperatura especifica para cada amostra. Outro fator que pode ser

responsavel por esse estreitamento da linha de ressonancia em determinadas

temperaturas e uma mudanc;:aestrutural da amostra.

Atraves do modelo BPP, pode-se encontrar algumas expressoes semelhantes

SfR'!I(~O DE OIHllOTECA tI
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estreitamento da linha de ressonfmcia para cada temperatura em tomo da temperatura

onde ocorre a transi<;:ao:

~v(T )

[
7[~V(Tl-v;]

tg - 2 2
2 VRR - Vr

v(T)

tg[ ;[v~r)n
onde VRR e Vr correspondem as larguras de linha em rede rigida - temperaturas altas -

e residuais - ap6s 0 processo de estreitamento da linha - respectivamente. As

equa<;:oesacima podem ser encontradas em artigos especializadosI5
,6,7].

Sendo este urn processo termicamente ativado, considera-se uma

dependencia do tipo Arrhenius de r com a temperatura, como descrito pel a

equa<;:ao(2.5). Obtem-se, assim, a energia de ati\'a<;:aonecessaria para que 0 processo

de estreitamento da linha de ressom'incia, associado com 0 "motional narrowing" ou

com mudanc;as estruturais na amostra, ocorra.

Tambem pode-se obter 0 coeficiente de difusaol5] dos nucleos sob analise, D,

para temperaturas pr6ximas da temperatura de transi<;:ao, atraves do tempo de

1

D=~
2dr

onde a significa a distfmcia entre os sitios que 0 nucleo pode ocupar na amostra e d

esta associado a dimensao do movimento dos nucleos entre estes sitios (d=2.



Pode-se mostrar atraves da teoria de absoryao at6mica que a forma da linha

de ressom'incia pode ser dada por[S]:

f(m) = I(aIJixlb)25(E" -E" -nm)
a,h

onde a e b representam dois dos varios estados possiveis para 0 sistema de spins que

diferem de uma unidade do numero quantico magnetico m. Alem disso, Ea e Eb sao as

energias totais do sistema de spins, quando nesses estados, considerando-se apenas a

contribuiyao devido as interayoes dipolares magneticas alem da energia Zeeman.

00

fm"f(m)dm
< mil >= _0 _

00

ff(m)dm

°

<m2> e <m> para se obter 0 valor do segundo momento.

Inicialmente obtem-se que 0 denominador da equayao (2.13), que representa

a area sob a curva de absoryao, e dado por (l/21i)Tr{Ji/}, ou seja, e proporcional ao

trayo da matriz que descreve 0 operador Jix
2 na base dos autoestados do sistema de

spins. Para calcular-se Tr{Ji}} explicitamente escreve-se I a) na base I m1 m2 ... mil) e

com 1': = I Jixj Jixk obtem-se que:
Ik



magnitude yn21(1+1). Alem disso, considerando-se que ha N termos com j=k

chega-se a:

ff(W)dW = _1 y2n2 1(1+ 1) N(21 + 1)\
o 211 3

estao sujeitos apenas a interayao dipolar magnetica, corresponde a Wo. Ou seja, nao

hi deslocamento na linha de ressonfmcia provocado pelo seu alargamento dipolar, ji

que 0 valor medio das suas componentes espectrais corresponde a freqlH~ncia de

Larmor.

= 2~3 I (al)1x Ib)(bl)1x la)(Ea - E,,)2
a.h

Utilizando-seque Hla)=Eala) e Hlb)=E"lb) aequayao(2.16)torna-se:

1 2= -, Tr{[H,)1J }
211



equayao (2.18) sera nao nulo e a linha de ressonfmcia sera uma delta em OJ = OJo.

Neste caso, <OJ2> = OJ0
2. Portanto, 0 primeiro termo de (2.18) contribui com OJ0

2 para

<OJ2>. Ja 0 segundo termo desta equayao desaparece desde que todos as suas

,., (1- 3 cos 2 e f
A 7 -' 4-t.2I(I 1)'"' )k< D. OJ - >= - Y fl + ~ (,

4 k rjk

A grande vantagem da eq.(2.20) e que ela da urn significado preciso para 0

conceito de campo local, tornando possivel comparar uma quantidade definida

teoricamente com valores obtidos experimentalmente.

Para 0 caso de interayoes dipolares magneticas heteronucleares, 0 segundo

momento, encontrado de forma similar a equayao (2.20), e dado por:

(1'" 2 e )2
2 1 2 2 2 '"' - -' COS jk< ~OJ >= - Y I Ys n S(S + 1)~ (,

3 k r;k

onde, 0 campo magnetico local sentido pelo nucleo de spin I e proporcional ao

momenta magnetico da especie S.

Pode-se calcular 0 valor medio de (1-3cos2 8)2 para 0 caso de uma amostra

policristalina, onde todas as orientayoes ~k sao possiveis de serem encontradas. Neste

caso, deve-se levar em considerayao a probabilidade de que cada angulo entre 0 vetor

internuclear e 0 campo magnetico Eo ocorra. Essa probabilidade e dada pelas

possibilidades de distribuiyao espacial destes vetores internucleares sendo. portanto.



Figura 2.8: Os vetores acima representam possiveis orientayocs dos vetores internucleares no acoplamento

dipolar. Aqueles com modulo igual a 1'1 (cone inferior) tern uma inclinay3.o com relay3.o ao eixo:: igual a e10 Os

sendo que 82<e1o A possibilidade de distribuiy3.o espacial dos vetores na casca dos dois cones e proporcional ao

seno desses iinguloso

(cone inferior), tern uma me sma inclinay3.o com relay3.o ao eixo z dada por ()\. Por

sua vez, os vetores com modulo igual a 1'2 (cone superior) apresentam uma

inclinay3.o menor do que os primeiros com relay3.o ao eixo z, (}2<()\'mas tambem

identica entre si. A possibilidade de distribuiy3.o espacial dos vetores na casca dos

dois cones e proporcional ao perimetro da base de cada cone que, por sua vez. e

proporcional ao raio da base dado por sen(}.

Atraves desse raciocinio, obtem-se que <(l-3cos2 (})2>= 4/5 e as equayoes

(2.20) e (2.21) apresentam-se, respectivamente, da forma:

2 3 2 2 ~ 1
<I1OJ >}/O=-yJl J(l+1)AL,-6-

5 k rjk

2 4 2 2 ~ 1
< I10J >11,,= -ysn S(S + l)A L,-(-)

15 }k r/k

onde < 11OJ 2 >}/O e 0 segundo momenta para 0 caso homonuclear e < [I, OJ 2 >;" e 0



por y J. Dessa forma, utilizando-se 0 fator giromagnetico dos nucleos, y, em

rad.gauss-1.s-1 e a constante de Planck, h, em cm3.G2.s, obtem-se 0 valor do segundo

momenta em gauss2
• Alem disso, foi acrescentado a cada expressao 0 fator A que

representa a abundancia natural do nucleo sob amilise.

Portanto, 0 desenvolvimento te6rico de Van Vleck, com base nas interayoes

dipolares magnetic as homonucleares e heteronucleares, para 0 calculo do valor do

segundo momenta da linha de ressonfmcia, e dado por:

onde <60)2>!C diz que este desenvolvimento resulta em urn valor te6rico para 0

segundo momenta de uma linha de ressonancia.

Ainda pode-se encontrar uma equayao que de 0 valor do segundo momenta

atraves da analise de resultados experimentais, permitindo a sua comparayao com 0

resultado do calculo te6rico, dado por (2.24). Para tanto, faz-se a aproximayao de

uma distribuiyao gaussiana para a linha espectral, obtendo-se que a sua largura de

linha, a meia altura, em rede rigida, VRR , esta relacionada com 0 segundo momenta

da formal!]:

2 1 l( VliIl) 2<.dO) > =-- -
ex 8ln2 y

Deste modo, atraves das expressoes (2.24) e (2.25) pode-se verificar se a

interayao dipolar magnetica e a unica que contribui para a formay8.o do espectro.

como sera discutido no capitulo 5.

Para perturbar 0 sistema de spins, de forma a colocar 0 vetor magnetizayao

total da amostra no plano de detecyao da bobina, aplica-se urn pulso de RF [9J de 90°.

No entanto, para se ter uma melhora da relayao sinal/ruido aplica-se uma sequencia

;'1En\!; (: 0 :J t: B 113L ly 1(: C A II
, bl r; n f.: i'.1 1\ C .~,_0



somado ao pnmelro FID, tem-se que 0 sinal total resultante teni 0 dobro da

magnitude do primeiro, no que diz respeito aquele proveniente do sistema de spins.

Por sua vez, 0 ruido que surge da instrumentayao eletronica do espectrometro nao se

duplica, posto que, este tern urn comportamento aleat6rio no tempo. Como 0 sinal de

RMN e urn sinal de baixo nivel, muitas vezes este e escondido pelo ruido tornando

necessaria a utilizayao de urn grande numero de medias.

Figura 2.9: SeqUencia de pulsos ;rr/2. 0 tempo de repetic,;ao. Tr. deve correspondcr a. pelo menos. 5T I para que a

magnetizac,;ao total tenha tempo de retornar ao seu valor de equilibrio ao longo do eixo z.

As sequencias de pulsos sao, portanto, urn processo de repetiyao do

experimento de aquisiyao do sinal de RMN que permite a soma dos FIDs para

melhorar a relayao sinal/ruido do sinal final resultante.

Atraves da equayao (2.1) obtem-se que 5T1 e 0 tempo necessario para que a

magnetizayao no eixo z, Mz, atinja urn valor igual a 99,3% do valor da magnetizayao

original do sistema de spins Mo. Sendo assim, e razoavel dizer que 0 intervalo entre

os pulsos, Tr• deve ser maior ou igual a 5T1, para que 0 sistema apresente uma grande

magnetizayao longitudinal e sempre a mesma condiyao inicial. antes de cada pulso de

radiofrequencia.

lnversao-recuperayao e uma sequencia de pulsos de RF que perrnite medir 0

valor do tempo de relaxayao longitudinal, T I' Ela consiste em aplicar-se inicialmente

sistema, if ,seja colocada antiparalelamente ao eixo z. Ap6s urn tempo de in\'ersao.

1; ~ T1• 0 processo de relaxayao faz com que 111 mude a sua orientayao e apresente



de inversao distintos obtem-se os valores de Mz em fun<;ao de 'Zi. A curva resultante

desses pontos apresenta 0 comportamento exponencial descrito pel a equa<;ao (2.1)

sendo Mz(t) = Ma( 1-2e -tlT\) de onde tira-se 0 valor para a magnetizayao longitudinal

da amostra.

Te

n< Ti >-,0( >-n< Tj >~
. .....11_.-.. . . }.•.••O•••h••••••• _~----- ovu• ------ v'"

Figura 2.10: Sequencia de pulsos inversao-recuperayao. Ap6s 0 numero de medias necessario, 0 tempo de

inversao, Ii ' e mudado e, entao, repete-se todo 0 processo varias vezes para obter-se diversos FIDs com

A escolha do tempo de inversao e do tempo de espera da sequencia de

pulsos da figura 2.10 e inicialmente dificil, pois, tanto 'Zi como Te dependem do valor

do tempo de relaxa<;ao longitudinal, T l' Portanto, para estimar-se os val ores

necessarios de 'Zi e Te alguns experimentos previos sao necessarios, antes da medida

de T 1 propriamente dita.

o desacoplamento, DEe', e uma tecnica utilizada para se eliminar a

influencia do acoplamento dipolar heteronuclear no alargamento dos espectros de

RMN. Para tanto, a tecnica elimina 0 efeito do campo magnetico dipolar local

produzido por nucleos abundantes, como 0 lH, sobre os nucleos em analise,

representados neste trabalho pelo 7Li.

o desacoplamento e realizado reduzindo-se 0 momenta magnetico efetivo

dos nucleos abundantes atraves da aplica<;ao de urn campo magnetico de RF, B2,

ressonante com esses nucleos. Esse campo faz com que os momentos de dipolo

magnetico do lH mudem constantemente de dire<;ao, de forma que, em media, 0 valor

SF.RVIl;O DE al8110TECA •
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do campo magnetico induzido nos nucleos em analise ao longo da direyao z, B'hfl'

tenha urn valor nulo; fig. 2.11.

< Bdjp~> =0

Para que 0 desacoplamento seja eficiente e necessario que os momentos

magndicos dos nucleos abundantes tenham urn periodo de rotayao bem menor que 0

tempo de aquisiyao do sinal. Isso significa que 0 periodo de rotayao dos momentos

magneticos dos nucleos abundantes deve ser muito inferior ao tempo de relaxayao

transversal do sistema de spins sob observayao, T2L;:

A tecnica de desacoplamento, por exigir a ayao de dois campos de RF, e

realizada atraves de urn experimento de dupla ressonancia, onde 0 IH deve estar sob a

ayao do campo magnetico 132 durante toda a aquisiyao do sinal do /Li: fig. 2.12.
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o dissulfeto de molibdenio, MoS2 , e um diamagnetico semicondutar que

contem uma estrutura em camadas que apresenta simetria hexagonal. Em uma

determinada camada cada Momo de molibdenio fica trigonal-prismaticamente

coordenado par seis Momos de enxofre. Sendo que 0 fator estabilizante para a

estrutura trigonal prismMica vem de uma forte ligas:ao d-covalente. 0 composto final

consiste de um empilhamento destes agrupamentos S-Mo-S ao longo da dires:ao

cristalognifica c, fig.3.!.

oe Enxofre

Figura 3.1: Cclula unitaria do MoS2 tipo 21L rede planar hexagonal e atomos de cnxofre formando prismas

trigonais em lamo do molibdenio.



Considerando-se a sequencia de empilhamento existe grande anisotropia nas

ligay6es quimicas deste composto. Fracas foryas de Van der Waals unem as folhas

individuais de MoS2 uma it outrall], produzindo uma distancia na ligayao S-S igual a

3.49 A. Comumente referida como 0 "gap" de Van der Waals, a distancia entre estas

folhas corresponde a 2,96 A. Por outro lado, no interior de cada camada de MoS2 a

ligayao e predominantemente covalente com as distancias Mo-S e Mo-Mo iguais a

2,41 A e 3,16 A respectivamente.

As propriedades do MoS2 podem ser relacionados com as ligay6es quimicas

que estao presentes neste composto. As fracas foryas de Van der Waals entre as

camadas MoS2 permitem facilidade na clivagem. Assim, propriedades lubrificantes

comparadas aquelas do grafite sao observadas no dissulfeto de molibdenio,

presumivelmente porque as camadas MoS2 podem deslizar uma contra a outra em

direy6es normais ao eixo cristalognlfico c. Alem disso, a conduyao eletrica no

interior das camadas covalentemente ligadas S-Mo-S - perpendicularmente a c - e

consideravelmente maior que aquela observada entre estas camadas, no "gap" de Van

der Waals - pal'alelamente a c.

o comportamento semicondutor do MoS2 resulta da possive! interayaO dos

ol'bitais d, dos Momos de Mo vizinhos, para formal' bandas de energia. Na figura 3.2

tem-se urn diagrama que mostra a enel'gia do eletron como funyao da densidade de

cstados eletronicos. Neste diagrama de bandas de energia, a banda de valencia do

MoS2 e larga e constituida principalmente dos orbitais s e p do enxofre. A sua banda

de conduyao tambem e larga e constitue-se principal mente dos orbitais s e p do

metal. No entanto, as bandas d sao estreitas e tem energias que sobrepoem-se aquelas

das bandas de valencia e de conduyao. Portanto, a degenerescencia dos orbitais 4d do

molibdenio e pal'cialmente removida pela coordenayao trigonal prismMica dos

Momos de enxofre sobre este metal. Com isso 0 composto apresenta urn nivel de

energia 4d mais baixo tendo simetria AI" Os orbitais degenerados 4d" e 4d,2 _,2 sao

os seguintes em energia e tem simetria E'. Ja 0 par de orbitais degenerados 4d" e 4dyz

tem simetria E" e san os de mais alta energia. Para 0 molibdenio existe uma

configurayao eletronica 3d2 que resulta em um nivel AI' preenchido.



Figura 3.2: Estrutura de handas para 0 MoS,. A banda A]' c a de mais baixa energia e localiza-se proximo a
banda de valencia. As bandas E' e E" san as de mais alta encrgia. mas somente a banda [" sobrepoe-se a de

condllyao. A divisao das bandas E' e E" c devido ao acoplamcnto spin-orbita. 0 numcro de elctrons no MoS, c

sllficiente para preencher completamente a banda AI'

A estrutura em camadas do MoS, leva a possiveis ocorrencias de

intercalayao. Estas podem envolver a inseryao de Momos, ions. ou moleculas no

"gap" de Van der Waals com a expansao da estrutura hospedeira na direyao normal

as camadas. Essas especies hospedes podem ocupar os sitios octaedricos vagos que

estao disponiveis no "gap" de Van der Waals.

A inscryao de ions alcalinos. como 0 Lt, nos sitios octaedricos de Van der

\Vaals. entre as camadas, resulta em urn composto com diferentes propriedades

eIetricas e magneticas[2]: Li,MoS2 (onde x indica a relayao Li/Mo). Resultados

mostram que em 3.7 K este material toma-se supercondutor[3] alem de trazer

evidencias de que 0 metal alcalino mantem as camadas juntas eliminando qualquer

anisotropia que pudesse estar presente no MoS" puro.

Sob intercalayao a larga banda de conduyao do metal alcalino sobrepoe-se as

bandas dip vazias do MoS2. Isto resulta numa transferencia de carga eletronica para 0



MoS2 tanto que 0 LixMoS2 tem um grande acrescimo na densidade de carga de

eletrons livres com rela<;:aoaquela do MoS2 puro. Este acrescimo na densidade de

carga e 0 deslocamento do nivel de Fermi para a regiao de alta densidade de estados

(banda dip) podem ser os responsaveis pela supercondutividade.

Medidas de difra<;:aopor raios-x no LixMoS2[4J nao sao capazes de definir

que tipo de sitio 0 11tioocupa entre as placas de MoS2 devido a pequena contribui<;:ao

do metal alcalino a intensidade do espectro. Porem, a ausencia de eletrons p no 11tio

faz com que suponha-se que a coordena<;:ao octaedrica desse metal com rela<;:aoaos

enxofres seja mais estavel do que, por exemplo, a trigonal.

Atraves da tecnica de caracteriza<;:aopor difra<;:aode raios-x in situfsJ, na qual

pode-se monitorar as mudan<;:as que ocorrem na rede hospedeira enquanto a

concentra<;:ao de 11tioe alterada eletroquimicamente, descobriu-se que ao receber 0 Li

o MoS2 sofre uma transi<;:aode fase de primeira ordem, passando de uma fase a para

uma fase p. na qual a coordena<;:aodo Mo muda de prismMica trigonal (estrutura 2H)

para octaedrica (estrutura 1T)f41, fig. 3.3.

tit Enxofre



Em muitos compostos semelhantes foi encontrado que, durante 0 processo

de intercalayao, aproximadamente um eletron dos Momos Li e doado a banda de

conduyao do hospedeirol('J e 0 mecanismo proposto para a mudanya estrutural do

composto baseia-se nesta transferencia de carga do litio para 0 MoS2 e no diagrama

de bandas de energia para as formas 2H e 1T.

A maiar diferenya entre as coardenayoes octaedrica e trigonal prismMica e
refletida na quebra da banda d. Na fase octaedrica a subbanda mais baixa conkm seis

estados e a mais alta quatro estados por metal de transiyao. Portanto um composto

hipotetico 1T-MoS2 exibiria um comportamento metalico desde que somente dois

dos seis estados na subbanda mais baixa estariam ocupados. Na fase trigonal

prismatic a duas bandas d sao separadas das outras oita par uma interrup<,:ao de

aproximadamente 1 eV. No dissulfeto de tfll1talo (grupo V B) a cnergia de banda

media par eletron d, no vacuo, e aproximadamente 0.1 eV mcnar em 2H-TaS2 que

em 1T-TaS2. Esta diferenya e muito mais significante nos dicalcogenios do grupo



VI B como 0 MoS2, desde que a estreita subbanda d mais baixa e agora

completamente ocupada, como indicam as regioes listradas na figura 3.4. Portanto, a

coordenayao trigonal prismMica dos Momos metalicos e fortemente favorecida no

dissulfeto de molibdenio.

Espera-se que 0 efeito estabilizador responsavel pel a coordenayao trigonal

prismMica nos compostos MX2 do grupo VI seja fortemente afetado pela intercalayao

do litio, desde que a inseryao de cada atomo de litio no dica1cogenio em camadas e

acompanhado, como ja citado, pela transferencia de aproximadamente urn eletron ao

hospedeiro. Por causa da grande lacuna (da ordem de 1 eV) entre os estados

preenchidos e os estados vazios no material original, a energia eletronica no 2H-

LilMoS2 sera significantemente maior que no 2H-MoS2• Em contraste, 0 acrescimo

de energia para 0 1T-Li]MoS2 e muito menor por causa da ausencia do "gap" de

energia do primeiro caso. Portanto, sob a intercalayao de litio, a rede hospedeira

tendera a adotar a, entao mais estavel, coordenayao octaedrica.

Antes da inseryao do Li, as subcamadas de S e Mo formam no seu

respective plano uma rede hexagonal onde cada nucleo esta a uma disHincia igual a

3,16 A urn do outro. No entanto, em urn composto com urn razao litio molibdenio

igual a 0,5 teremos metade dos molibdenios no interior de octaedros formados pelos

enxofres das duas subcamadas adjacentes, enquanto que a outra metade mantem a

estrutura prismatica original. Indicios levam a crer que em cada camada a rede fica

deformada de maneira a comportar aneis de fase a envolvendo urn miolo de fase P[4].

Ao contrario do que acontece no Lix TiS2, a distancia entre as camadas de S

adjacentes aos shios do litio no LixMoS2 nao aumenta conforme 0 valor de x[7J. Para

x = 0 as camadas S - Mo - S sac separadas por uma distancia de equilibrio

determinada pelos potenciais repulsivo de curto alcance e de Van der Waals entre os

Momos de enxofre nas camadas vizinhas. A intercalayao de urn ion Lt no buraco de

Van der Waals introduz outro potencial repulsivo de curto alcance entre 0 ion Lt e

os Momos S e induz cargas eletronicas nas duas camadas condutoras. 0 potencial de

curto alcance e 0 potencial de Coulomb entre as camadas tende a afastar as camadas,

mas 0 potencial de Coulomb entre os ions e as cargas induzidas tende a mante-Ias

juntas. Como resultado dessas interayoes 0 LixMoS2 apresenta sempre a mesma

distiincia entre as suas camadas, independentemente do valor de x.



° litio, responsavel pela conduyao ionica do material, move-se atraves de

"saltos" entre os sitios de Van der Waals do LixMoS2, sendo que a taxa de difusao

deste movimento depende da energia de ativayao necessaria para libera-Io destes

sitios e da concentrayao de Li no composto.

Pode-se msenr urn polimero como 0 poli-oxido-etileno (POE),

(CH2CH20)n , nesta estrutura obtendo Lix(POE)yMoS2• Neste novo composto os ions

Lt estao presos aos oxigenios do POE afetando, assim, a taxa de difusao do litio

intercalado.

Por causa das suas caracteristicas de conduyao ionica este material tern uma

aplicayao tecnologica grande na produyao de eletrodos para baterias recarregaveis.

o poli-oxido-etileno, POE, apresenta-se geralmente em uma forma

helicoidal[8] onde as suas unidades monomericas (-CH2CH20-) vao se posicionando

em tomo de urn eixo ate completar urn ciclo apos 19,31\; fig. 3.5. Pode-se inserir ions

nessa estrutura, como 0 Lt, tomando-o urn polimero condutor ionico.

I I LA.
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I I
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19,3 A

Este tipo de composto polimerico se enquadra na classe dos eletrolitos

polimericos solidos. Os eletrolitos polimericos solidos SaD formados pel a

complexayao de polimeros que possuem heteroatomos em sua cadeia, por exemplo

oxigenio, com sais de metais alcalinos, por exemplo LiCI04, NaLiBF4 e LiCF3S03• °
sal pode ser dissociado simplesmente na presenya do polimero, ou ambos sao

misturados na presenya de urn solvente adequado (acetonitrila, acetona,
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tetrahidrofurano, etc). Ap6s 0 processo de solvata<;ao do sal pelo polimero, os cations

C Lt ou Na+) ficam parcialmente ligados, pr6ximos aos sitios dos atomos de

oxigenio, onde ha urn excesso de carga negativa. Portanto, nestes complexos, a

pr6pria macromolecula atua como solvente para 0 sal, que fica parcialmente

dissociado na matriz polimerica, dando origem a uma condutividade ionica. Por esta

razao esse tipo de compostos sac enquadrados na classe de materiais condutores

ionicos s6lidos, sendo que a sua condutividade ionica pode atingir valores da ordem

de 10.3 S.cm,l.

As caracteristicas eletricas e mecanicas destes compostos dependem de

varios parametros. Os polimeros em geral podem ser totalmente amorfos ou

semicristalinos, dependendo da regularidade da cadeia. Movimentos segmentares

desordenados da cadeia, tomam lugar acima da temperatura de transi<;ao vitrea, Tg,

enquanto que a fase cristalina funde na temperatura de fusao, Tm' A principal

restri<;ao para os eletr6litos polimericos e que sua condutividade esta vinculada ao

dominio amorfo do polimero, que se situa em uma temperatura bem acima da Tg' de

modo que 0 movimento ionico esta estritamente correlacionado com 0 movimento

segmentar do polimero. Dependendo destas duas temperaturas caracteristicas do

composto, ele podera apresentar caracteristicas mecanicas nao adequadas para sua

utiliza<;ao como condutor ionico.

Varios parametros tern sido trabalhados para otimizar as caracteristicas dos

polimeros condutores ionicos, a partir do polimero basico PEO, que apresenta uma

fase cristalina muito grande ate altas temperaturas, - 60 DC. Vma das linhas de

pesquisa neste sentido concentra-se nos compostos do tipo LixCPOE)yMoS2'

A intercala<;ao de polimeros condutores em s6lidos inorganicos de estrutura

em camadas e urn t6pico de interesse crescente. S6lidos de estrutura em camadas

como 0 MoS2 tern a capacidade de agir como redes hospedeiras para a intercala<;ao

do POE. 0 interesse para este tipo de material e obter materiais intercalados que

combinem 0 comportamento eletronico da rede hospedeira semicondutora com as

propriedades de condutividade ionica caracteristicas do POE/metal alcalino que

assume 0 papel de h6spede.

Calcogenios de metais intercalados sac de grande interesse no uso em

baterias de alta energia de estado s6lido por suas caracteristicas supercondutoras,



ainda que em baixissimas temperaturas, e pelas suas propriedades ferromagneticas e

antiferromagneticas.

A intercala<;:ao do POE no MoS2 pode ser conseguida de duas manelras

distintas[9J. Na prime ira, 0 POE e intercalado ja complexado com 0 litio, LixPOE,

atraves de dois passos: a) Esfolia<;:aodo MoS2 , onde 0 dicalcogenio e inicialmente

intercalado com litio pelo tratamento com n-butillitio', n-BuLi[101, e entao imerso em

agua sob movimenta<;:ao adequada. 0 litio intercalado reage com a agua

violentamente, gerando hidrogenio que expande e separa as camadas de MoSo.

b) Intercala<;:ao do LixPOE par tratamento do MoS2 deslaminado em suspensao

aquosa com uma solu<;:aode acetonitrila de POE/LiCl04 (razao molar (-CH2CH20-

)/Lt igual a y) sob agita<;:aointensa (12h a temperatura ambientel. Finalmente, os

produtos sao lavados com agua e secos a vacuo. No segundo procedimento, 0

produto intermediario obtido pelo tratamento do MoS2 com n-BuLi e imerso em uma

solu<;:aoaquosa de POE, com agita<;:ao,e finalmente tratada a temperatura ambiente

com uma solu<;:aode acetonitrila de LiCl04.Os dois processos SaD sumarizados na

figura 3.6.

a) H20

b) POE / LiCI04 (em CH3CN)

a) POE / H20

b) LiCI04 (em CH3CN)

De uma maneira geral e simplificada pode-se representar a forma<;:aodeste

composto atraves dos seguintes passos: inicialmente 0 bloco de MoS::,e esfoliado e

impregnado com litio atraves da rea<;:aocom n-BuLi:



algumas vantagens deste modo de preparo do Li,MoS2 e que esta reayao e

irreversivel, apresenta sempre x = 1 e resulta em produtos altamente cristalinos.

Ap6s isso realiza-se a lavagem do material com hexano para tirar-se 0

octano que nao sofre intercalayao e, posteriormente, adiciona-se agua. Com isso 0

metal alcalino e oxidado liberando H2 que facilita a intercalayao do POE por expandir

as camadas do MoS2• 0 resultado liquido e descrito pela reayao simplificada:

Par fim 0 material e lavado com agua, centrifugado e seco a vacuo.

Resultados indicam que ocorre urn acrescimo do espayamento entre as

camadas de MoS2 quando 0 POE e intercalado. Esse aumento pode variar de 5,2 A,
paray = 0,5 , ate 9,8 A, paray = 1,04[9,11].

3.4. Utilizal;ao do Material

Baterias de estado s6lido estao tendo uma crescente aplicabilidade nos dias

atuais. Entre as suas vantagens com relayao aquelas que utilizam eletr6litos liquidos

podem ser citadas:

• facilidade de utilizayao;

• resistencia a choques e vibrayoes;

• ausencia de poluiyao devido a vazamentos;

• estabilidade termica;

• ausencia de auto descarga;

• possibilidade de miniaturizayao.

o sistema Li,MoS2 e particularmente interessante no que diz respeito a sua

utilizay3.o em baterias recarregaveis de alta densidade de energia devido as suas

propriedades eletroquimicas que permitem intercalar e desintercalar ions Li-. Ao

utiliza-lo como catodo em uma bateria que contem urn <"modode litio, a celula torna-

se reversivel e apresenta uma densidade de energia especifica relativamente alta,

fig.3. 7. Alem disso, esse composto e considerado como urn material de baixo custo

devido a sua alta abundancia natural.



o eletr61ito da figura 3.7 deve ser urn condutor i6nico e urn isolante

eletr6nico. A utiliza<;ao, nestas celulas eletroquimicas, do MoS2 em uma fase

desordenadal12
] e capaz de aumentar a sua densidade de energia especifica ainda mais.

~ I Carga II I te-
A B

,/

,/ Li+--

L·+
,/ Anodo

1--
Catodo

,/
(Li) (MoS2)

/' ELETR6uTO ,/

/ / / / / / / / / / / /

Figura 3.7: Representa<,:ao esquematica de uma celula

eletroquimica de LixMoSz durante a desearga.

Baterias COmerClaIS deste tipo' apresentam caracteristicas de opera<;ao

superiores as baterias recarregaveis convencionais. Essas celulas apresentam urn

eletr61ito em solu<;ao nao aquosa que permite alta transferencia i6nica para 0

eletrodo.

Recentemente, os novos desenvolvimentos de baterias de litio estao

concentrados em eletr6litos polimericos amorfos condutores i6nicos e na utiliza<;ao

de compostos intercalados diferentes no Anodo e no Catodo. Esse tipo de celula, a

bateria "rocking -chair", tern uma combina<;ao satisfat6ria de alta potencia de

descarga e reversibilidade. Avalia<;5es preliminares indicam que estas celulas

apresentam uma performance superior as tradicionais baterias de Ni_Cd[13J.

As limita<;5es para utiliza<;ao destes materiais em baterias de alta potencia

sao: taxa de difusao das especies eletroquimicamente ativas atraves dos eletrodos e 0

fato de que 0 POE tern uma forte tendencia a cristalizar-se pr6ximo da temperatura

ambiente. De fato, em eletrodos de MoS2 a condutividade eletrica nao e 0 fator

limitante.
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o ESPECTROMETRO DE RMN

Para analise de s6lidos existe, no Laborat6rio de Espectroscopia de Alta

Resoluc;ao (LEAR)', urn espectrometro construido com uma mescla de equipamentos

feitos no pr6prio LEAR, outros comprados de empresas da area de ressomlncia

magnetica e urn magneto supercondutor de 2T. Este espectrometro permite, entre

outras, a utilizac;ao de tecnicas de dupla ressonancia e multiplos pulsos que podem

ser aplicadas a praticamente quaisquer pares de nucleos atomicos com momenta

magnetico nuclear. Os experimentos podem ser realizados com variac;ao de

temperatura de -120°C a +180°C e 0 equipamento e totalmente controlado por urn

microcomputador Macintosh IIci. Desta forma, pode-se analisar amostras s6lidas por

espectroscopia "wideline"t (> 1ppm) ou alta resoluc;ao (-O.05ppm).

A seguir san analisadas cada uma das partes das quais 0 espectrometro e

constituido; fig.4.1. Uma descric;ao mais detalhada deste espectrometro pode ser

encontrada em alguns trabalhos desenvolvidos no grupo de ressonancia[I,2] sendo que

discussoes gerais sobre instrumentac;ao para experimentos de RMN san encontradas

em varios livros especializados[3,4,5,61•

Ocampo extemo de 2T e produzido por urn magneto supercondutor Oxford

Instruments modelo 85/310Hr. Este valor para 0 campo magnetico Eo resulta em

uma freqUencia de ressomlncia para 0 lH por volta de 85MHz, para 0 l3C em tomo de

21,4MHz e aproximadamente 33MHz para 0 7Li. Nesta dissertac;ao denomina-se 0

* 0 LEAR faz parte do grupo de ressonancia magnetica do Instituto de Fisica de Sao Carlos (USP).
t Espectroscopia de baixa resoluc;:ao.
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o magneto possui uma estabilidade de 0,1 ppm / h e uma homogeneidade

de campo de 25 ppm / h numa esfera de 20 mm de diametro em torno da posiyao

onde coloca-se as amostras. Para garantir essa grande homogeneidade de campo

existem 7 bobinas supercondutoras e 15 bobinas a temperatura ambiente que

permitem a correyao de diversas ordens da expansao da perturbayao correspondente a

sua inomogeneidade ("shimming"). Como os espectros dos nuc1eos 7Li e IH dos

compostos intercalados apresentam linhas cujos alargamentos devidos as interayoes

de spin san muito maiores que aqueles devido a inomogeneidade do campo, 0 nosso

estudo pode ser feito utilizando-se a tecnica "wideline", nao requerendo, portanto, a

utilizayao das pequenas correyoes atraves das bobinas de "shimming".



Todo 0 funcionamento do espectrometro e controlado por urn "software"

denominado MacNMR, executado por urn computador Macintosh IIci. A interface

entre os equipamentos do espectrometro e 0 computador e feita por urn sistema

denominado LIBRA, da TecMag. 0 LIBRA constitui-se basicamente de urn gerador

de eventos, que promove 0 controle de toda a seqUencia de pulsos, inclusive 0

controle da dura<;ao e fase de tais pulsos alem de intervalos de tempo envolvidos no

experimento, e de uma unidade denominada Sakit, digitalizador e "averager", que e

responsavel pela amostragem, digitaliza<;ao e soma de sinais provenientes do sistema

de recep<;ao.

Os dois sintetizadores que geram a RF para 0 experirnento de RMN sao: urn

Wavetek, modelo 5120A, para baixas freqUencias, responsavel pela excita<;ao dos

nucleos que se deseja observar ( 7Li, 13C...), e urn PTS 300, para altas freqUencias,

responsavel pel a excita<;ao de nucleos abundantes CH e 19F) para a execu<;ao de

experimentos de dupla ressonfmcia, que neste trabalho limitou-se a tecnica de

desacoplamento, DEe.

o transmissor utilizado para HF foi desenvolvido no LEAR. Esse

transmissor esta acoplado ao sistema LIBRA que realiza 0 controle da dura<;ao, fase e

amplitude dos pulsos de HF.

o transmissor para LF e urn transrnissor heterodino da TecMag, modelo

NMRkit; figA.2. Este transmissor trabalha em uma freqUencia intermediaria, FI,

igual a 11,25MHz e produz pulsos de RF na freqUencia de excita<;ao desejada atraves

da mistura da freqliencia produzida pelo sintetizador com a sua propria FI. Ele possui

urn "gate control" que produz, a partir de pulsos enviados pelo gerador de eventos,

sinais de controle que selecionam a fase da FI (0°. 90". 180c
' e 270°), controlam a

dura<;ao dos pulsos de RF e control am 0 "on/off' do receptor.

Tanto 0 transmissor de HF quanta 0 de LF possuern urn conjunto de

atenuadores a partir dos quais e feito 0 controle da amplitude da RF de saida,



podendo-se atenuar tais amplitudes em ate 80dB em passos de IdB. Com esse

controle ajusta-se a intensidade dos pulsos n/2 da radiofrequencia de

desacoplamento.

controle de
fase

gerador de
eventos

Figura 4.2: Diagrama de blocos do transmissor de LF. FI = frequcncia intermediaria: FS= frequencia do

sintetizador: FR = frequencia de ressonancia desejada.

Alem de conter 0 transmissor do canal de baixa frequencia, 0 NMRkit da

TecMag e composto do receptor de sinal e do filtro de audio. fig. 4.3.

Assim como 0 transmissor, 0 receptor e heterodino e utiliza uma frequencia

intermediaria. FI, igual a 11,25MHz, que e gerada a partir de urn sinal de referencia

do sintetizador. Como explicado, essa frequencia intem1ediaria e disponivel em

quatro fases distintas.

A partir de linhas de controle enviadas do gerador de eventos 0 NMRkit

produz sinais de controle que selecionam a fase da FI tambem para a recepc;ao, alem

de controlar a durac;ao dos pulsos de RF provenientes do transmissor selecionando as

suas respectivas fases.

Para evitar a saturac;ao ou a danificac;ao do receptor este e desligado

automaticamente, por urn dos sinais de controle. 10Jis antes da aplicac;ao dos pulsos

de RF em alta potencia. Este mesmo sinal de controle liga 0 receptor novamente apos

urn intervalo de tempo que pode ser programado pelo operador e que geralmente fica



produzidos pelo "gate control" que tambem e responsavel pel a temporiza<;:ao do

transmissor.

o receptor faz a demodula<;:ao do sinal de RMN, FR, para a faixa de

audio, FA. Este sinal e inicialmente demodulado para a FI atraves do batimento de

FR com FS, da forma FI = FS - FR. Ap6s a passagem por urn filtro passa-baixa, 0

sinal e amplificado e finalmente demodulado para a faixa de audio. Este sinal de

audio e dividido em dois canais: urn em fase e outro em quadratura, ou seja, em dois

sinais defasados de 90°. Este sinal, e entao submetido a uma filtragem em urn filtro

de audio da Wavetek, modelo 442, cuja banda de passagem fica a criterio do usuario.

Ap6s isso, tem-se dois sinais na faixa de audio defasados de 90° em canais distintos,

que sao enviados ao Sakit, dentro de uma banda pre determinada, para a amostragem,

digitaliza<;:ao, soma e, finalmente, para 0 MacNMR, onde e feito todo 0 seu

processamento matem<itico.
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Na etapa de transmissao sao utilizados arnplificadores de potencia

posicionados imediatamente antes da sonda de RMN. 0 arnplificador de potencia

utilizado para 0 canal LF e urn AMI rnodelo 3205 capaz de atuar em uma faixa de

radiofreqliencias que vai de 6 a 220 MHz, permitindo urna potencia de saida de ate

300W para CW ou 30W pulsado e urn ganho de 60dB. Para 0 canal HF utiliza-se urn

amplificador Henry Radio sintonizado em 85 MHz com ganho nominal de 55dB.



o pre-amplificador e utilizado na recepyao. Utiliza-se no LEAR urn pre-

amplificador DOTY, colocado imediatamente ap6s a sonda, que possui uma baixa

figura de ruido (l dB) e urn ganho nominal de 31dB.

Uma sonda de RMN constitui-se na parte do espectrometro que e colocada

no interior do magneto durante 0 experimento de RMN. E no interior da sonda que

esta 0 circuito que contem a bobina de excitayao e recepyao.

Uma sonda de dupla ressonancia permite a realizayao de experimentos de

dupla ressonancia como a aquisiyao do sinal de 7Li fazendo-se 0 desacoplamento do

IH. Para compreender 0 seu funcionamento deve-se inicialmente entender 0 circuito

Cp bobina de
excita~ao/recep~ao

Como discutido nos capitulos 1 e 2, para que os nucleos atomicos de uma

amostra sejam perturbados e necessario que seja aplicado sobre essa amostra urn

campo de RF no plano perpendicular it direyao do campo extatico. Para isso, coloca-

se a amostra no interior de uma bobina, geralmente do tipo solenoidaL e aplica-se

uma corrente alternada com frequencia igual it frequencia de Larmor. Esta corrente

deve percorrer a bobina gerando urn campo de RF de intensidade suficientemente

grande para que consiga retirar a magnetizayao de sua posiyao de equilibrio.

Usualmente. a potencia necessaria para que isso ocorra e de algumas dezenas de

Watts, 0 que toma as condiy5es de casamento de impedancias muito importantes,

pois, todo 0 sinal proveniente dos amplificadores de potencia, deve ser absorvido

pelo circuito onde esta a amostra, para que nenhuma parte mais sensivel do



espectrometro seja danificada. Assim, a sonda deve apresentar uma impedfmcia de

entrada igual a SOQ.

Alem disso, a bobina de recepyao do sinal deve pertencer a urn circuito

ressonante para intensificar 0 valor do campo de RF produzido no seu interior em

resposta ao pulso de RF. Como a bobina de detecyao de sinal e a mesma da

excitayao, quanta mais alto e 0 valor do campo que ela pode produzir no seu interior

com uma mesma potencia, mais sensivel sera ela para detectar pequenas variayoes de

fluxo magnetico neste local. Os capacitores em serie, Cs, e em paralelo, Cp, sao.

respectivamente, os responsaveis em regular a impedancia e a sintonia do circuito:

Quando deseja-se trabalhar com dupla ressonancia, toma-se necessario urn

circuito que permita a excitayao da amostra em duas frequencias diferentes. atraves

de dois canais (HF eLF). Este circuito deve isolar, razoavelmente bern, urn canal do

outro, evitando a passagem de sinal de HF para 0 canal de LF e vice-versa, e deve

fazer 0 casamento de impedancia para cada canal. Para tanto, utiliza-se 0 circuito

esquematizado na figura 4.5 que e composto de uma associayao de dois circuitos

basicos de RMN, urn para LF e outro para HF.
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4.2. 0 Controlador de Temperatura

Para controlar a temperatura de uma amostra no interior de uma sonda de

RMN, em geral utiliza-se urn fluxo de gas (N2)' 0 qual pode ser aquecido por uma

resistencia eletrica e resfriado ao passar por uma linha de transmissao, tipo

serpentina, submersa em nitrogenio liquido. A associa~ao de resfriamento em

nitrogenio liquido e aquecimento eletrico, permite colocar a amostra em condi~oes de

passar de temperaturas pr6ximas a -196°C ate temperaturas altas, da ordem de

centenas de DC, dependendo do material com 0 qual foi construida a sonda.

A temperatura da amostra e monitorada por urn termopar que e utilizado

pelo controlador de temperatura, 0 qual, devido a grande dinamica do processo

termico e do tipo Proporcional, Integral e Diferencial: PID.

a diagrama de blocos do sistema de controle da temperatura da amostra por

fluxo de nitrogenio esta esquematizado na figura 4.6. Ele consiste de uma circuito

que for~a a passagem do nitrogenio gasoso por uma serpentina de cobre submersa em

nitrogenio liquido, por urn aquecedor eletrico, pela sonda de RMN, local onde

encontra-se a amostra, e finalmente e liberado para 0 exterior de ima supercondutor,

por meio de urn sistema de exaustao termicamente isolado.

a controlador de temperatura opera com uma temperatura de referencia fixa,

que corresponde aquela desejada para a amostra. Alem disso, 0 termopar envia ao

controlador de temperatura tres tipos distintos e complementares de informa~ao: a) a

diferen~a entre a temperatura desejada e a temperatura monitorada pelo termopar; b)

a dura~ao em que ocorre a altera~ao da temperatura e c) a taxa temporal de varia~ao

da temperatura. Atraves destas tres informa~oes, 0 controlador de temperatura, a

partir de tres sistemas independentes, denominados: i) controlador proporcionaL

relacionado com a informa~ao a; ii )controlador integral, relacionado com as

informa~oes a e b e iii) controlador diferencial, relacionado com a informa~ao c: e

capaz de estabilizar a temperatura no valor previamente escolhido, com urn erro

medio de ± 1°C.

a controlador de temperatura dispoe tambem de urn sensor de fluxo de

nitrogenio, utilizado para evitar a destrui~ao do aquecedor eletrico. caso sep

acidentalmente interrompido 0 fornecimento de gas.
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Infarmac;oes mms detalhadas sabre a funcionamento da controlador de

temperatura e sabre 0 sistema PID podem ser encontrados em trabalhos publicados

pel a grupa de ressomlncia[7J.

Para atingir-se temperaturas acima de 130°C desenvolveu-se outro sistema

de cantrole de temperatura. Esse sistema exigiu que se utilizasse outra sonda ja que a

sanda comercial Doty, utilizada para a grande maioria dos experimentos, suporta

apenas temperaturas entre -140°C e 140°C. Teoricamente. 0 sistema descrito na figura

4.6 seria capaz de atingir temperaturas bastante altas e poderia ser utilizado, em

canjunto earn uma sonda adequada, para experimentos em altas temperaturas. Na

entanto, este sistema tern 0 circuito aquecedor do ar, que muda a temperatura da

bobina, na linha de transmissao do gas. Isso permite que 0 calor se dissipe ate chegar



magneto.

Portanto, idealizou-se urn sistema totalmente novo que inclui 0 controlador

de temperaturas, uma sonda construida no grupo para experimentos de ressoll£'incia

simples, alem do aparato para resfriar 0 interior do magneto.

o diagrama de blocos simplificado deste controlador de temperatura esta

apresentado na figura 4.7. Ele consiste de: a) fonte de alimentayao; b) sistema

automiitico de controle de temperatura tipo PID; c) chave seletora de controle

automiitico ou controle com potenciometro; d) sistema para controle com

potenciometro; e) fonte de potencia; j) elemento aquecedor na sonda; g) termometro

para leitura nos compartimentos da sonda e h) circuito de intervalo.
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Fonte de alimenta~ao

A fonte de alimentayao consiste em uma entrada da rede (11 OV ou 220V)

transformada em tensao continua, que alimenta: 0 sistema automiitico de controle de

temperatura tipo PID.; 0 bloco de potencia e do circuito de intervalo; 0 sistema de

controle externo com potenciometro e a ventoinha para refrigeray3.o de todo 0

sistema.



Sistema auto matico de controle de temperatura

Esse sistema e urn aparelho comercial de controle de temperatura do tipo

PID.(Proporcional-Integral-Derivada), de marca Gefran, modelo 3300. Atraves dele

pode-se ler a temperatura desejada que e ajustada manualmente, TI. Tambem pode-

se ler a temperatura dentro da camara aquecida do bloco sonda de RMN, T2. 0

controlador PID fornece para a fonte de potencia, atraves do bloco chave seletora, a

diferenya entre estas temperaturas, Tl- T2, na forma de tensao. de 0 a IOV, recebendo

uma realimentayao na forma de temperatura, proveniente da camara aquecida do

bloco sonda de RMN.

Chave seletora

A chave seletora e 0 bloco responsavel em mandar para a fonte de potencia

os sinais vindo do PID ou do controle externo com potenciometro. Esta chave

seletora esta interna ao aparelho para comutayao manual oferecendo maior seguranya

enquanto se faz medida no modo automatico. No paine I frontal existe uma lampada

piloto que indica, quando acesa, que 0 controlador esta funcionando no modo manual

(com potenciometro).

Sistema para controle externo com potenciometro

Atraves do sistema para controle externo com potenciometro pode-se

controlar a fonte de potencia manualmente, para testes com novos fornos ou para

ajustes. realizando-se 0 casamento perfeito entre tensao maxima do PID e maxima

potencia do bloco fonte de potencia.

Fonte de potencia

A fonte de potencia e a responsavel em dar energm para 0 elemento

aquecedoL fazendo a camara que envolve a arnostra atingir temperaturas de ate

sooae. A referencia de 0 a 10V vindo do PID, atraves do circuito de intervalo e da

chave seletora, faz com que a fonte de potencia ofereya ao elernento aquecedor uma

corrente de 0 a 10A. Esta fonte e limitada para uma corrente maxima de 11A cuj a

finalidade e a proteyao deste aparelho contra curto circuitos.

Sonda de RMN e elemento aquecedor

A sonda contem varios compartimentos. 0 Compartimento do aquecedor

onde estao 0 forno, a bobina excitadoraJreceptora e a arnostra a ser rnedida e

mostrado na figura 4.8. 0 aquecedor e confeccionado com urn tubo de quartzo,
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envolvido pelo elemento resistivo cantal que, por sua vez, está envolto em cerâmica

constituindo-se tudo em um forno para o aquecimento da amostra.

O compartimento dos capacitores de sintonia é separado do compartimento

do forno por divisórias contendo uma serpentina onde passa água para refrigeração.

Com isso reduz-se a troca de calor entre os compartimentos.

A sonda também inclui os compartimentos de ligações elétricas, hidráulicas

e de fluxo de nitrogênio.

Termômetro para leitura em dois compartimentos da sonda

Com um termômetro pode-se monitorar a temperatura fora do aquecedor

para verificar se o forno está aquecendo demasiadamente o interior do magneto. Para

esse fim utiliza-se o termômetro comercial marca Fluke, modelo 2190A.

fluxo de gás
-. I tubo de quartzo

controlador
de

temperatura

gás quente--.

corrente elétrica

aquecedor

bobina

sonda
RMN

Figura 4.8: Sistema de controle de temperatura, bobina e aquecedor para altas temperaturas.

Circuito de intervalo

Apesar do cuidado em se fazer um circuito aquecedor de forma que este não

produzisse campos magnéticos na direção perpendicular ao eixo da bobina,

observou-se que os espectros obtidos com esta sonda sofriam um alargamento da sua

linha de ressonância quando o forno recebia potência elétrica.



Descobriu-se que esse alargamento do sinal era devido a inomogeneidade de

campo magnetico na regiao onde se encontra a amostra devido a circulac;ao de

corrente pelo forno. Para contornar 0 problema acrescentou-se 0 circuito de intervalo.

o circuito de intervalo e responsavel em desligar a corrente do aquecedor

somente durante 0 tempo de aquisic;ao do sinal de RMN. Como esse tempo costuma

ser de, no maximo, alguns milissegundos a interrupc;ao do sinal nao influi na

eficiencia do controlador em manter uma temperatura especifica. Com isso superou-

se 0 problema de alargamento da linha de ressomlncia.

Cabe ressaltar que os cabos que levam a corrente da fonte ate 0 aquecedor

necessitaram ser blindados, para eliminar, juntamente com filtros, ruidos que tambem

alargavam a linha espectral.

Aparato para resfriar 0 interior do magneto

Temperaturas elevadas como as que esse sistema pode atingir trazem uma

preocupac;ao sobre 0 aquecimento do interior do magneto. Urn aquecimento

indesejado pode aumentar a taxa de evaporac;ao do nitrogenio e do Mlio liquidos

utilizados para manter a bobina supercondutora na temperatura adequada. Para

impedir que 0 ar quente, proveniente da sonda e da parte externa do forno, ficasse no

interior do magneto, acoplou-se urn exaustor a saida do seu nucleo. Esse exaustor

localiza-se a aproximadamente dois metros do magneto para nao afetar 0 valor do

campo estatico no interior do ima e para nao ser prejudicado pelo campo magnetico

proveniente do magneto. A conexao entre 0 exaustor e 0 magneto e feita atraves de

urn tubo de pvc.

Infelizmente, ap6s os testes iniciais e os ajustes deste sistema, poucas

medidas puderam ser feitas. A bobina utilizada na sonda, feita de cobre, oxidou com

o tempo, piorando cada vez mais a relac;ao sinal/ruido do experimento ate chegar a

urn ponto em que nao podia-se mais obter urn sinal razoavel. No futuro, 0 forno

devera ser quebrada para que a bobina seja trocada por uma outra com revestimento

de ouro, impedindo que esse problema ocorra.



[1] Bonagamba, T. J.: Espectroscopia de Aha Resolucao em S6lidos par Ressoll<incia
MaQ:netica Nuclear; tese de doutorado, DFCM-IFQSC-USP (1991).

[2] Silva, E. G. da: Desenvolvimento de Tecnica de Desacoplamento Heteronuclear
em Banda Larga para Espectroscopia de AHa Resolucao par RMN; disserta~ao de
mestrado, FFI-IFSC-USP (1994).

[3] Chandrakumar, N.; Subramanian S.: Modem Techniques in HiQ:hResolution FT-
NMR; Springer-Verlag, New York (1986).

[4] Abragam, A.: Principles of Nuclear Magnetic; Oxford University Press;
Oxford (1986).

[5] Fukushima, E.; Roeder, S. B. W.: Experimental Pulse NMR: A Nuts and Bolts
Approach; Addison-Wesley Publishing Company, Inc.; Massachusetts (1981).

[6] Gil, V. M. S.; Geraldes, C. F. G. c.: Ressonancia MaQ:netica Nuclear:
Fundamentos. Metodos e Aplicac5es; Funda~ao Calouste Gulbenkian;
Lisboa (1987).

[7] Ferraz, L. F. M.; Bonagamba, T. 1.; Silva, 1. G.: Controladar de temperatura para
sondas de RMN; Anais do IV Encontro de Usuarios de RMN (1993).



Neste capitulo esHio apresentados os resultados do estudo dos composlos

intercalados dicalcogenios de molibdenio com litio, utilizando-se a espectroscopia de

alta resoluyao em s6lidos par RMN. Entre estes estao incluidos alguns dados obtidos

pelo aluno Nilson Camargo de Mello utilizando 0 mesmo espectrometro. Estes

resultados. obtidos antes do inicio deste trabalho, nao podiam deixar de ser expostos

nesta dissertayao, posto que completam 0 conjunto total de dados obtidos no LEAR

sobre esse tipo de material.

A maneira de apresentar os dados foi escolhida de forma a permitir uma

facil comparayao entre as diferentes caracteristicas evidenciadas par RMN em cada

amostra, seguindo urn padrao que pode ser encontrado em outras teses do LEAR[1,2J.

Nesta parte estao apresentados os resultados das medidas de largura de linha

em funyao da temperatura dos compostos intercalados sem polimero para diversas

concentrayoes de litio.

Larguras de Linha

Utilizando-se a sequencia convencional de aplicayao de pulsos da forma:

n/2- Tr-n/2 para a excitayao da amostra, foi obtida, ap6s a transfarmada de Fourier do

FID adquirido, uma curva que aproximou-se de uma linha gaussiana ou larentziana.

dependendo do intervalo de temperatura utilizado. 0 formato dessa curva depende da

distribuiyao de frequencias de Larmar e respectivas intensidades do sinal emitido

pela amostra, como foi discutido no capitulo 2. Foi observado que, em todas as

temperaturas, surgiu apenas uma linha espectral, embara em principio esperava-se

': 8IFlllOTEC.e,
'\ ,""/i n



que a interayao do momenta de quadrupolo do 7Li com os gradientes de campo

eletrico presentes na amostra produzisse urn espectro de RMN constituido de uma

linha central e de duas linhas satelites, na forma de urn espectro tipico de po, como

exemplificado na figura 1.10 (c).

Pode-se explicar a observayao de apenas uma linha de ressoni'mcia larga

baseando-se em varias possibilidades, algumas de carater operacional do

espectrometro e outras que dependem da magnitude do acoplamento quadrupolar

eletrico ou dipolar magnetico do 7Li no interior da amostra.

Considerando-se urn acoplamento quadrupolar eletrico intenso, da ordem de

100 KHz, maior que 0 alargamento de linha dipolar, da ordem de KHz, as linhas

satelite podem desaparecer pelos seguintes motivos:

• Quanto mais distantes estao os picos das linhas satelite. ou seja, quanta maior e 0

acoplamento quadrupolar. menores sao as intensidades destas linhas. Neste caso.

portanto, a observayao destas componentes do espectro e mais dificil devido a sua

baixissima relayao sinal/ruido;

• Outro parametro associado com a interayao quadrupolar eletrica, que pode impedir

a observayao das linhas satelite, esta relacionado com a falta de homogeneidade

do gradiente de campo eletrico em cada sitio do nucleo de 7Li ao longo da

amostra. Por conseguinte, devera ocorrer urn alargamento de linha adicional que

contribui para uma diminuiyao da relayao sinal/ruido de cada linha espectraL

• A interayao dipolar magnetic a entre os nucleos vizinhos tambem produz urn efeito

similar ao supracitado;

• Quando 0 aeoplamento quadrupolar e muito intenso, sua manifestayao oeorre no

inieio do FID, em urn intervalo de tempo muito curto, da ordem 10 /lS. No

entanto. este intervalo de tempo eorresponde normalmente ao tempo-morto do

receptor, fato que pode simplesmente eliminar esta informayao. 0 mesmo fato

pode ocorrer devido a uma escolha inadequada da frequeneia de corte do filtro de

audio;

• Sendo a durayao usual do pulso de RF de TI/2 da ordem de 10 /lS, a largura de

banda espeetral de exeitayao a meia-altura limita-se aproximadamente a 70 KHz.

Portanto os pulsos utilizados podem nao estar sendo eficientes para exeitar as



extremidades do espectro de frequencias de Larmor, ocorrendo uma filtragem do

mesmo.

Desta forma, ja que todos os problemas discutidos acima podem ocorrer

simultaneamente, a probabilidade de nao se observar as linhas satelite em urn

espectro de urn nucleo com spin 3/2 como 0 7Li e muito grande.

Para resolver parte destes problemas, em particular 0 tempo morto, a

filtragem de audio e a dura<;ao do pulso de RF, deve-se diminuir a durac;ao do pulso,

aumentar a frequencia de corte do filtro e melhorar 0 tempo de resposta do receptor.

Caso nao seja possivel melhorar 0 tempo de resposta do receptor, 0 procedimento

mais indicado e a utilizac;ao da sequencia de pulsos de ecos quadrupolaresf3J• No

entanto, esta estrategia tambem foi empregada, porem, sem exito na observac;ao das

linhas satelite.

A sequencia de eco solido e aplicada da seguinte forma: (n/2k-c-(n/2)90--c-

eco solido, onde -c«T2 garante que a segunda metade do eco corresponde ao FID que

seria adquirido na sequencia convencional (n/2)-FID. Desta forma, a sequencia de

pulsos utilizada para a obten<;ao de ecos solidos e muito pratica para a obtenc;ao dos

largos espectros de po quadrupolares, visto que a segunda metade do sinal eco e

produzido apos 0 tempo morto do receptor de sinais e contem toda a informac;ao

necessaria para a obtenc;ao do espectro de RMN completo.

Considerando-se urn acoplamento quadrupolar eletrico fraco, da ordem de

KHz, as linhas satelite podem desaparecer pelo seguinte motive:

• Quanto mais proximos estao os picos das linhas satelite, ou seja, quanta menor 0

acoplamento quadrupolar, maiores sac as intensidades destas linhas. Dessa forma,

estas componentes do espectro podem ser observadas com mais facilidade. No

entanto, a falta de homogeneidade do gradiente de campo eletrico em cada sitio do

nucleo de 7Li ao longo da amostra pode espalhar as linhas satelite a tal ponto que

elas se superpoem a linha central, cujo alargamento, da ordem de poucos KHz, e

devido quase que exclusivamente a interac;ao dipolar magnetic a, fig.2. 7,

resultando em apenas uma linha com formato gaussiano ou lorentziano.

Portanto, os espectros de RMN para 0 7Li em solidos apresentam-se com

uma largura de linha central que depende das interac;oes dipolar magnetica,

quadrupolar eletrica e de deslocamento quimico anisotropico.
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A largura de linha dipolar magnética para o 7Li usualmente encontrada em

sistemas similares aos que estão sendo apresentados nesta dissertação, fica por volta

de l-10KHz. Por sua vez, a interação quadrupolar elétrica de primeira ordem não

afeta a largura da linha central, a não ser no caso de acoplamentos quadrupolares

pequenos, onde ocorre a superposição das linhas satélite com a linha central. Por

outro lado, a correção de segunda ordem devida à interação quadrupolar elétrica,

produz um alargamento na linha central da ordem de /).v = v~ /2 vL ., considerando

se um parâmetro de simetria 17 ~ O. Porém, supondo-se acoplamentos altos,

-100 KHz, o alargamento quadrupolar de segunda ordem será da ordem de 100 Hz.

Portanto, a correção de segunda ordem é praticamente desprezível para acoplamentos

desta magnitude. Já o intervalo máximo de deslocamento químico anisotrópico para

o 7Li também é relativamente pequeno, da ordem de poucas centenas de Hz. Desta

forma, as interações dominantes para a definição das linhas espectrais a serem

analisadas deverão ser a dipolar magnética e a quadrupolar elétrica de pnmeua

ordem, com acoplamento pequeno e aleatório.

A largura de linha da curva observada, /).v, é definida como sendo a sua

largura em hertz à meia altura. As linhas apresentaram um formato lorentziano no

regime de baixas temperaturas e gaussiano apenas em altas temperaturas. Mediu-se

/).v(1) para o 7Li com temperaturas variando de - 130 De até 130 De para os

compostos intercalados LixMoS2 com diferentes valores para o parâmetro x, que

indica a razão [Li]/[Mo], iguais a 0,18,0,20,0,22,0,40,0,66,0,90 e 0,96.

Os resultados obtidos estão apresentados na figura 5.1, onde verifica-se que

todas as amostras têm um comportamento similar, apresentando um grande

estreitamento da linha em certas temperaturas, além de outras transições secundárias.

As temperaturas onde estes processos de alteração na largura de linha ocorrem são

específicas para cada amostra. Elas foram denominadas genericamente por Tt, por

exemplo: TtQ, Ttb e TtC, dependendo do número de transições que ocorrem em uma

mesma amostra .

•

* VQ é a distância em Hz entre as linhas satélite e VL é a freqüência de Larmor do núcleo.
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Nas amostras com 0 parametro x variando de 0,18 a 0,22, pode-se observar

urn comportamento geral onde a largura de linha encontra-se em urn patamar da

ordem de 7,5 KHz em temperaturas abaixo de -100 DC. Aumentando-se a

temperatura, pode-se observar urn intenso estreitamento de linha, dentro de urn

intervalo aproximado de temperatura !1T = 20 DC, que atinge urn valor aproximado de

350 Hz, que por sua vez se mantem praticamente constante ate a temperatura de

130 DC; fig.5.1(I).

Para as amostras com 0 panlmetro x = 0,40 e 0,66, pode-se observar que a

largura de linha encontra-se em urn patamar da ordem de 10,0 KHz em temperaturas

abaixo de -100 DC. Aumentando-se a temperatura, pode-se observar urn ligeiro

estreitamento de linha, dentro de urn intervalo aproximado de temperatura

!1T = 20 DC, que atinge urn valor aproximado de 9,3 KHz, que se mantem quase

constante ate a temperatura de -70 DC. Mantendo-se 0 aquecimento da amostra,

observa-se urn segundo e intenso estreitamento de linha, tambem dentro de urn

intervalo aproximado de temperatura !1T = 20 DC, permanecendo constante para

temperaturas superiores com valor proximo a 300 Hz, fig.5.I(II).

Finalmente, para as amostras com x = 0,90 e 0,96, observam-se duas

transic;5es suaves localizadas em temperaturas similares as apresentadas pelas

amostras anteriores. Alem disso, mostram urn intense estreitamento de linha que

inicia-se em tome de 0 DC, e atinge, dentro de urn intervalo de temperatura de 70 DC,

urn patamar de largura de linha da ordem de 300Hz; fig.5.1 (III).

Para analisar estes resultados foram definidos varios parametros com os

seguintes criterios.

A temperatura onde cada transic;ao ocorre, Tt, foi associada com os pontos

de inflexao obtidos atraves da diferenciac;ao das curvas de largura de linha versus

temperatura. Os valores de Tt obtidos para todas as transic;6es apresentadas pelas

amostras estao resumidos na tabela 5.1.

Foram definidas duas larguras de linha mais importantes para a posterior

discussao dos resultados. A largura de linha em rede rigida, VRR, foi definida como

aquela obtida na temperatura mais baixa possivel para cada amostra, onde sup6e-se

que 0 ion Lt tenha a menor mobilidade possivel, dentro do intervalo de temperaturas



alta temperatura como a largura de linha residual, Yr' Estes dois val ores

caracteristicos de largura de linha estao apresentados na tabela 5.1. Para a execuyao

de calculos adicionais, tal como tempos de correlayao e energia de ativayao, definiu-

Tabela 5.1: Larguras de linha em rede rigida, VRR. , larguras de linha ap6s a ultima
transiyao, vr' e temperaturas onde oeorrem as transiyoes, Tt, para as amostras LixMoS2•

n.li(, tl.lIli n.M) O.·W ll.2::; 0.20 0.1 \;

2.710 2.360 10.100 9.875 7.200 6.670 8.150
VRR(Hz)

(-128°C/ (-128°C) (-128 0c) (-120°C) (-110°C) (-120°C) (-115°C)

vr(Hz) 305 260 270 340 400 370 330

TO - 100 - 110 - 110 - 105 -75 - 85 - 95t

Tb - 60 - 65 - 45 - 65
t

TC
. 3535t

#va/ores minimas de temperatura abtidas para cada am astra;

Como sabe-se que na faixa de temperatura utilizada 0 MoS2 nao sofre

alterayoes estruturais, 0 estreitamento da linha pode ser relacionado com um

acrescimo limitado na mobilidade do ion Lt, que pode explicar a grande largura de

linha residual depois da transiyao. A largura de linha destas amostras san 0 resultados

de uma composiyao de interayoes dipolares magneticas Li-Li, deslocamento quimico

anisotr6pico (max. 500Hz) e interayoes quadrupolares eletricas. Mesmo que, ap6s a

intercalayao, a posiyao dos atomos de litio nos sHios de Van der Waals nao tenha

ainda sido confirmada, considera-se que estes Momos estejam no interior de um

octaedro formado por tres enxofres de cada camada de MoS2141. As interayoes

quadrupolares eletricas surgem dos gradientes de campo eletrico existentes devido a
assimetria deste octaedro. Alem disso. a coexistencia das fases a e ~ no

nanocomposto pode aumentar ainda mats estes gradientes nos sitios de Van der

Waals ocupados pelos ions litio.



Na tabela 5.1, onde estao apresentados os valares de VRR, Vr e das

temperaturas de transic;ao Tt, pode-se observar que, enquanto as larguras de linha

residuais se mantem em tomo de 300 Hz para todas as amostras, as larguras de linha

em rede rigida ficam por volta de 2,5 KHz para aquelas com x = 0,90 e 0,96 e entre

6.7 e 10,1 KHz para as dcmais concentrac;5es de litio. Em uma primeira analise isso

pode significar que, com Zlltas concentray5es de Lit, a amostra assume urn padrao

estrutural que varia contim mente, facilitando alguns rnovimentos relativos dos

nucleos em analise e realizando, em media, a eliminac;ao de uma parte das intera<;5es

responsaveis pelo alargamento da linha do metal alcalino.

Alem da transic;ao principal, ou mais pronunciada, que esta evidenciada em

negrito na tabela 5.1, faram observadas tambem transic;5es secundarias para cada

arnostra. Dc uma maneira global, pode-se dividir as arnostras pelo seu

compartamento em tres grupos, definidos pelos indices 1. II e III na figura 5.1. 0

primeiro grupo, que engloba as amostras com x = 0,18; 0,20 e 0,22, tern apenas urna

transiyao, que ocorre abaixo de - 70°C, e larguras de linha em rede rigida entre 6,7 e

8,1 KHz. 0 segundo grupo, que e representado pelas amostras com x = OAO e 0,66.

tern como caracteristicas VRR na faixa de urna dezena de KHz e duas transic;5es

notaveis, sendo a principal par volta de - 50°C. Par firn, identifica-se 0 terceiro

grupo, que e composto pelas amostras com x = 0,90 e 0,96. sendo caracterizado par

larguras de linha em rede rigida da ardem de poucos KHz e tres transiC;5es notaveis,

sendo que a principal ocorre em 35°C.

Na figura 5.2 estao apresentados comparativarnente os dados de urn

representante de cada urn destes grupos, onde utilizou-se escalas diferentes para

facilitar a visualizayao da faixa onde ocorre as suas respectivas transiy5es. A linha

tracejada (I) localiza-se na faixa de temperaturas onde ocorre as transiy5es do grupo I

e as transi<;5es (a) dos outros dois grupos, indo de - 110°C a - 75°C. A faixa (II)

mostra a regiao, que varia de - 65°C a - 45°C. onde ocorre a transic;ao principal das

arnostras do grupo II e a transic;ao (b) das arnostras do grupo III. Por firn, a faixa

tracejada (III) esta na temperatura onde ocorre a transic;ao principal do grupo 1. 35°C.
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Energias de ativa<;ao, tempos de correla<;ao e coeficientes de difusao

Para retirar dos dados anteriores panlmetros sobre a mobilidade dos ions no

interior destes compostos, utilizou-se 0 modelo BPP como descrito no capitulo 2.

No entanto, os dados a serem apresentados neste item nao permitem, a

principio. uma discussao muito detalhada devido a simplicidade do modelo BPP.

frente a complexidade destes sistemas, os quais, inclusive, aprescntam movimentos

de dimensionalidade mais restrita. Portanto, este item est<i apresentado apenas para

mostrar 0 tipo de informayao que se pode obter atraves de RMN. em particular 0

coeficiente de difusao. Para poder-se discutir e utilizar com seguranya os resultados

apresentados a seguir deveria-sc utilizar outros modelos mais acurados que 0 BPP, 0

que foge do escopo desta dissertayao.

tempo de correlayao, 1/T, para as temperaturas pr6ximas de T1 das transiyoes mais

intensas, utilizando-se as equayoes (2.7), (2.8) e (2.9). que apresentaram resultados



1IT versus 1IT. nao apresentados neste texto. Atraves do coeficiente angular destes

gnificos pode-se obter 0 valor da energia de ativayao, E /\, necessaria para que ocorra

o processo de estreitamento de linha. Em particular, foi destacado 0 tempo de

equayao (2. ') com d = 2, tabela 5.2.

Este::, :.:alculos foram realizados apenas para as principais transiyoes. devido

ao reduzido numero de medidas de largura de linha para caracterizar as transiyoes

secundarias.

Ell 0.30 0,39
(eV)

[II 32,70 1,42
(1010 s)

r(T,) 26.53 34.11
(105 s)

D(T,) 0,94 0,73
(lO':=cm=/s)

As energias de ativayao encontradas apresentam valores usualmente obtidos

para condutores ionicos atraves de RMN. Em particular. pode-se notar que as

amostras com x = 0.90 e 0.96 apresentam as menores energias de ativayao mas. no

entanto, possuem tempos de correlayao, T(j, muito longos quando comparados com as

outras amostras. Com isso justifica-se porque as amostras com altas concentrayoes de

\itio apresentam transiyoes em temperaturas superiores.

Os coeficientes de difusao encontrados para os diferentes val ores de x saG

similares entre si e aproximadamente uma ou duas ordens de grandeza maiores do

que aqueles obtidos atraves de relaxayao galvanostatica a temperatura ambiente[51.



Estas diferen<,;as surgem da abrangencia de cada tecnica utilizada. Coeficientes de

difusao obtidos atraves de RMN surgem da analise de movimentos microsc6picos

com frequencias na faixa de megahertz. Ja a relaxayao galvanostatica e uma medida

macrosc6pica que envolve movimentos com frequencias muito inferiores. Alem

disso, deve ser considerada a diferenya nas temperaturas onde cada coeficiente de

difusao foi calculado.

A tabela 5.3 foi confeccionada para demonstrar que a condiyao de

estreitamento da linha de ressonfmcia devido ao movimento, "motional narrowing",

~ v(Tt)r(Tt) ::;;L e satisfeita na temperatura onde ocorre a transi<,;ao principal para

todas as amostras.

r(Tt) 26,53
(10-5 s)

r-1(T,) 3.770
(Hz)

Amilise do segundo momento

Supondo-se uma amostra com uma configurayao at6mica regular, onde os

sitios possiveis de serem ocupados pelos nucleos analisados, 7Li, formam uma rede

hexagonal em urn plano, tem-se uma estrutura como a mostrada na figura 5.3. onde

os ions Li- podem ocupar os vertices dos poligonos. Neste caso, a e 0 parametro de

rede da amostra que define as distancias entre os nucleos nessa configurac,;ao regular.

;) ~~._ ~: "I "; ',,- ;~j L\ ".: (~l L~l i () T r: CA.
i oj C', n Z-l ~,_,:; /\ G !\ _)



Figura 5.3: Distfmcias entre urn deterrninado 7Li (centro) e seus 30 vizinhos rnais pr6xirnos (vertices dos

poligonos) nurna distribui~ao hexagonal.

A figura 5.3 representa as distfmcias entre urn nucleo posicionado no centro

dos poligonos, e os trinta sitios mais pr6ximos da sua vizinhanya para esse tipo de

configurayao. Para todos os sitios ocupados, tem-se que cada litio fica sujeito a

influencias, atraves da interayao dipolar rnagnetica homonuclear, de seis nucleos a

urna disHlncia a, seis a uma distfmcia b = 13a, mais seis distantes de uma quantidade

c = 2a e outros doze a uma distancia d = 17 a. Assim, 0 segundo momenta total

te6rico calculado para este sistema atraves do desenvolvimento de Van Vleck,

levando-se em considerayao somente a interayao dipolar homonuclear Li-Li, fica

composto de quatro termos dados pela equay3.o (2.22). onde deve-se considerar

apenas as diferenyas nos valores de n, numero de nucleos para uma mesma distancia,

e rjk, entre cada urn destes terrnos. A contribuiy3.o para nucleos mais distantes toma-

se desprezivel devido a dependencia do segundo momenta com 0 inverso da sexta

potencia de r.

Como. alem disso, nas amostras LixMoS2 tem-se uma probabilidade igual a

x de que os sitios estejam ocupados, deve-se multiplicar a equa<;3.o(2.22) por x, para

urn calculo mais acurado do segundo momenta da sua linha de ressonancia.

Os nucleos magneticos 33S san pouquissimo abundantes (0.76%) e 0

molibdenio, apesar de apresentar duas especies com momento magnetico diferente de

zero, tarnbem tern uma abundancia natural relativamente baixa (15.72% 95Mo e



9,46% 97Mo) com 0 agravante de estar relativamente afastado dos litios devido a

configurayao de camadas do composto.

Portanto, para efeito da contribuiyao dipolar ao alargamento de linha, cada

ion Li~ tern como vizinhos mais importantes os outros litios, que considera-se

estarem distribuidos com uma simetria hexagonal em urn plano.

Na tabela 5.4 estao apresentados os resultados de segundo momenta obtidos

experimental, <!'1ol>cx' e teoricamente, <!'1ol>te, atraves das equayoes (2.22) e (2.25)

respectivamente. Estao apresentados tambem os valores de largura de linha em rede

rigida determinados experimental, VRR,CX' e teoricamente. VRR.tc' Sendo este ultimo

determinado a partir do respectivo valor do segundo momento teorico, atraves da

q" Ii () (1,(,' \1.-$; (, ,". .J

<t-.oJ>te 1,52 1,42 1,04 0,63 OJ5 0,32 0,28
(gauss2)

<t-.oJ>ex
(gauss2

)

VRR.te

(Hz)

VRR,ex 2710 2360 10100 9875 7200 6670 8150
(Hz)

o fato do valor do segundo momenta experimental ter sido bem maior que 0

valor teorico para as amostras com x < 0,90 pode ser justificado se lembrarmos que

outras interayoes. alem da dipolar magnetic a considerada no segundo momento, sao

<!'10} >ex nao e devido apenas a interayao dipolar magnetic a do Li' com os seus

vizinhos e, portanto, resulta num valor para 0 segundo momento maior que 0 previsto

teoricamentc. A interayao de deslocamento quimico anisotropico e muito pequena

'I'CA •• "Of Btt'L'Ql .
•••• t.• \', '.; ", ~....: \. :\ ""' • 0
••• - , ,~ \ ~ I r;, •.. j,



para explicar a grande diferenya entre os valores teoricos e experimentais

apresentados na tabela 5.4. No entanto, como esquematizado na figura 2.7, a

distribuiyao de gradientes de campo eletrico pode introduzir um alargamento de linha

de primeira ordem apreciavel quando os acoplamentos quadrupolares apresentam

valores por volta de alguns KHz. Para obter-se uma estimativa grosseira da

contribuiyao quadrupolar de primeira ordem para a largura de linha, pode-se supor

que esta contribuiyao corresponde it diferenya entre a largura de linha teorica e

experimentaL VRKex _ VRR,te' que, de urn modo geral equivale a urn valor medio de

5 KHz, para todas as amostras com x < 0,90. Supondo-se entao. que este alargamento

medio de linha seja proveniente de uma distribuiyao aleatoria de acoplamentos

quadrupolares. 0 valor medio do acoplamento quadrupolar sera aproximadamente da

ordem desta diferenya, 5 KHz. Fato que pode ser plenamente confirmado com os

val ores obtidos para acoplamentos quadrupolares em compostos similares, Lix TiS2,

onde as linhas satelite podem ser observadas[6J•

Ademais, deve-se ressaltar que nao foi considerado no calculo teorico que a

rede hexagonal, formada pelos ions litio no plano nao se estende indefinidamente

mantendo a sua simetria, visto que devemos ter a presenya simultanea da fase a e da

fase 0 no composto.

Por outro lado, as amostras com altas concentrayoes de litio, x = 0.90 e 0,96,

apresentaram urn valor para 0 segundo momenta experimental menor que aquele

calculado teoricamente, indicando que a distfmcia litio-litio e. ao contrario do que se

esperava. maior que 3, 16A. Porem, 0 aumento das distancias entre os ions nas

amostras com alta concentrayao de Lt diminui a intensidade do acoplamento dipolar

magnetico entre estes nucleos. Ou seja, a largura de linha obtida experimentalmente e

menor do que a esperada, considerando-se apenas a interayaO dipolar homonuclear

para a = 3,16 A.

Podemos acrescentar tambem que, para altas concentrayoes de litio, ocorre

uma organizayao quase total do composto na fase ~ que. alem de aumentar 0

parametro a da rede. deve diminuir os gradientes de campo eh~trico responsaveis pelo

alargamento quadrupolar da linha de ressonancia.



Portanto, supondo que apenas a interavao dipolar magnetica homonuclear

Li-Li seja responsavel pela largura de linha observada. pode-se estimar 0 possivel

valor do panlmetro de rede a para satisfazer 0 resultado observado

experimentalmente. Para tanto, utiliza-se a equavao para 0 segundo momenta te6rico.

eq. (2.22). considerando-se 0 segundo momenta igual ao obtido experimentalmente

atraves da eq. (2.25). A partir deste calculo, obtem-se a = 3,83 f:." para x = 0,96 e

a = 3,95 A para x = 0,90. Em media, estes dois resultados representam urn aumento

de 23% no parametro de rede com relavao ao composto original.

o mesmo procedimento adotado para as amostras inorgfmicas foi seguido

para duas amostras Lio,,(POE)vMoS2, com y = 0.5 e ) = I, indicando a razao

[O]/[MoS2]. Para obter-se uma ideia da influencia da intercalavao do polimero na

estrutura e mobilidade dos ions Iitio, tambem foram incluidos. para efeito de

comparavao. os resultados obtidos para a amostra (POE)sLiCI04, que constitui-se de

um condutor i6nico que nao esta envolvido pel a estrutura em camadas do MoS2. Os

resultados obtidos para as larguras de linha do 'H e do 7Li. com e sem

desacoplamento do IH, estao apresentados na figura 5.4.

Os graficos apresentados na figura 5.4 mostram que todas as contribuic;oes

para a largura dc linha do 7Li colapsam em uma temperatura particular para cada

amostra. da mesma forma que para os compostos Li)\10S~. Acima desta temperatura

T, a largura da linha de ressonancia e uma gaussiana e abaixo desta temperatura e
uma lorentziana para todas as amostras. Na tabela 5.5 apresenta-se T, e as larguras de

linha em regime de rede rigida e para altas temperaturas. larguras de linha residuais.

tanto para 0 7Li como para 0 'H para estas tres amostras polimericas. No caso do

(POE)sLiCIOt• a largura de linha residual e praticamente definida pela

inomogeneidade do campo magnetico estatico.
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Camargo Mello e posteriormente refinadas por Fabio Becker Guedes.



Tabela 5.5: Larguras de linha em rede rigida, VRR, e em altas temperaturas, v" para 0 7Li e 0 IH e
temperaturas aonde ocorre a transi<yao, T, ,para as amostras com POE.

, . ,1l'OF)".\'loc", i.i, (l'OF),\lllo,. IPOF 11KIf'-.',

8040a 5420 7240

870 (DEC)b 460 (DEC) 724 (DEC)

(-130°C)c (-80°C) (-100 DC)

185 180 13

185 (DEC) 150 (DEC) 13 (DEC)

(50°C) (80°C) (12SOC)

-100 -25 -25

-75 (DEC) o (DEC) -25 (DEC)

6230 2190 7650

(-50°C) (-50°C) (-80°C)

710 525 31

(50°C) (117°C) (125°C)

a Largura de linha do 7Li sem desacoplamento de IJ-I
b Largura de linha do 7Li com desacoplamento de III
C Temperatura em que Coram obtidos esse valores

As medidas das largura de linha do 7Li em fun<;ao da temperatura, no

(POE)sLiCI04, com e sem desacoplamento de IH, mostram que ocorre uma transi<;ao

em uma temperatura proxima da transi<;ao vitrea do composto, Tg = - 40 DC

determinada atraves de calorimetria diferencial (DSC)[7]. A diferen<;a entre a Tg

observada por DSC e 0 valor da temperatura onde ocorre a transi<;ao da largura de

linha, Tt• surge devido aos diferentes criterios usados em suas defini<;oes. No entanto,

o processo de transi<;ao vitrea corresponde a passagem gradual de urn estado rigido

da cadeia polimerica para urn de maior mobilidade. Portanto, 0 fenomeno de

'"motional narrowing" devera tambem come<;ar a ocorrer gradualmente. ja no inicio

do processo de transi<;ao vitrea, - 40°C, e nao no valor definido como Tt• ou: -25°C.



Desde que os valores encontrados para Tt sao similares para as curvas de

largura de linha do 7Li. obtidas com e sem desacoplamento de IH. e que os processos

ocorrem paralelamente a transil(ao vitrea do polimero. podemos concluir que 0

movimento do ion Li' e control ado pelo movimento segmentar da cadeia polimerica.

o comportamento das larguras de linha do 7Li em funl(ao da tempcratura

para 0 composto intercalado Liol(POE),MoS2, obtidas com e sem desacoplamento de

II-I,e similar ao observado para 0 (POE)8LiCIO~. Este resultado indica que 0 ion Li

no composto Liol(POE)IMoS2 tambem esta complexado com 0 heteroatomo

(oxigenio) do POE e nao aos sitios octaedricos do MoS,. implicando em

interpretal(oes, para a mobilidade do ion Li·. similares aquelas discutidas acima para

o ion Li' complexado no composto (POE)sLiCIO~-

No entanto. apesar dessa similaridade com l'ela<,:aoas temperaturas de

transil(ao. a largura de linha ap6s Tt da amostra Lio ,(POE)IMoS2 nao atinge os

pequenos valores encontrados para 0 (POE)sLiCI01. Isso pode ser devido a l'estril(ao

do movimento polimerico imposta pelo processo de intercalal(ao. Como ja discutido

no capitulo 3. 0 processo de intercalal(ao do polimero implica em urn aumento na

separal(ao das camadas de MoS2, partindo de urn valor igual a 6.2 A para

aproximadamente 14.3 1'1. la a estrutura em helice do POE apresenta urn diametro da

ordem de 3 A. Consequentemente. caso 0 POE continue apresentando a configural(ao

helicoidal. as cadeias polimel'icas existentes no espal(o de Van del' \Vaals dc fato

estarao mais compactadas, principalmente para altas concentral(oes do material

organico. y ::::;1.

Alem disso. aClma da transil(ao vitrea. a largura de linha do 7Li do

Lio1(POE),MoS2 e praticamente independente do desacoplamento de IH. 180 Hz.

Isso significa que a contribuil(ao total das interal(oes dipolares Li-H e levada a urn

valor quase nulo pelo movimento polimerico restrito acima de Tt• e indica que a

largura de linha residual e devida as intera<,:oes restantes: anisotropia de

deslocamento quimico, interal(oes dipolares magneticas Li-Li e intera<,:oes

quadrupolares elctricas.

o Lio1(POE)osMoS2 apresentou urn comportamento diferente da amostra

anterior. As temperaturas de transi<,:ao.com e sem desacoplamento de IH. fical'am em

tomo de 75 "C abaixo daquelas observadas no Lir, j(POE),l\loS2. T]::::; -100 0c.



Os valores baixos para Tt no composto com menor quantidade de POE sao

muito pr6ximos daqueles obtidos para as amostras inorganicas do grupo (I), cujas

temperaturas para as transic;oes sao - 75 DC, - 85 DCe - 95 DCpara x igual a 0,22; 0,20

e 0,18, respectivamente. Alem disso, para as tres amostras com POE os resultados de

IH indicam que ocorre urn estreitamento da linha de ressonancia por volta da mesma

temperatura que ocorre 0 estreitamento da linha para 0 7Li na amostra com y= 1 e para

aquela que nao esta sob intercalac;ao. Tudo isso indica que quando existe pouca

quantidade de POE, y::; 0,5, 0 ion Lt tende a fixar-se nos sitios octaedricos

localizados no espac;o de Van der Waals, e nao pr6ximo aos heteroatomos da cadeia

polimerica, oxigenios, tal como para 0 composto intercalado com POE na propon;ao

y = 1 e para 0 (POE)gLiCl04•

Analise do segundo momento

Como ja discutido no item anterior, muitos parametros podem ser retirados

dos graficos de largura de linha versus temperatura. Os dados de largura de linha do

7Li obtidos para as temperaturas mais baixas alcanc;adas para cada amostra permite-

nos retirar informac;oes sobre a estrutura da rede rigida. Desde que as linhas de

ressonancia do 7Li nestas temperaturas nao se afastam muito de gaussianas, pode-se

estimar 0 segundo momenta para a transic;ao central do 7Li, <IJ.o}>, para todas as

amostras, utilizando-se a expressao: <IJ.oJ> = (8ln2)"1.(VRR/YLi)2. Este segundo

momenta compreende as interac;oes dipolares 7Li-7Li,7Li_6Li,7Li-1H(para as amostras

com POE), alem das interac;oes 7Li_95Mo,7Li_97Moe 7Li_33S, a interac;ao quadrupolar

eletrica e a anisotropia de deslocamento quimico. Como os nucleos 6Li, 95Mo,97Mo, e

33S possuem baixas abundancias naturais e pequenos momentos magneticos, as suas

contribuic;oes para 0 segundo momenta da linha central do 7Li podem ser

negligenciadas. Analisando-se as tres amostras que contem POE, a largura de linha

em rede rigida do 7Li, com e sem desacoplamento de IH, pode-se perceber que a

interac;ao dipolar Li-H e a interac;ao mais importante para 0 metal alcalino nestes

compostos, sendo responsavel por aproximadamente 90% de todas as interac;oes do

7Li com a sua vizinhanc;a. Logo, como a interac;ao dipolar ILi-1H, para as amostras

com POE, pode ser quase totalmente eliminada pelo desacoplarnento de lH, pode-se

ca1cular as contribuic;oes para 0 segundo momenta com e sem esta interac;ao.



o segundo momenta experimental do 7Li calculado, com e sem

desacoplamento do IH, a partir das larguras de linha em rede rigida, para os

compostos LiO.I(POE)o,sMoS2,LioiPOE)JMoS2 e (POE)8LiCI04' estao mostrados na

tabela 5.6. Neste caso, tendo as medidas de largura de linha do 7Li, com e sem

desacoplamento do JH, pode-se determinar 0 segundo momento total, <l1oi> ex lot'

devido a todas as interac;:oes,principalmente interac;:aodipolar magnetica Li-H (90%); e

o segundo momenta calculado a partir da largura de linha com desacoplamento, a qual

surge devido as interac;:oes restantes; neste caso, principalmente a interac;:ao dipolar

magnetica homonuclear Li-Li, <l1d>ex Li-Li'Conhecidos estes dois valores de segundo

momento, pode-se calcular, atraves da diferenc;:a entre e1es, 0 valor do segundo

momenta devido a interac;:aodipolar heteronuclear Li-H, <l1d>ex.Li-H'

Tabela 5.6: Val ores para 0 segundo momenta heteronuclear
e homonuclear nas amostras com POE.

<~o1>ex,lot

s/DEC

(gauss2)

<~o1>ex,Li-Li
c/DEC

(gauss2)

<~o1>ex Li-H
(gauss2)

Conhecidos os valores de <l1d>ex,Li-Li e <l1d>ex,Li.H' e assumindo-se que estes

sao origimirios exclusivamente de interac;:oes dipolares magneticas, pode-se utilizar

as equac;:oes (2.22), <l1oP>ho, e (2.23), <l1d>he, para estimar tanto as distancias

intemucleares Li-Li e Li-H, quanta 0 numero de nucleos vizinhos em tome do nucleo

estudado.

Para efetuar estas estimativas propoe-se 0 seguinte modelo para a

configurac;:ao das diferentes cadeias polimericas de POE. Uma cadeia isolada de POE,

incluindo urn ion Lt, apresenta a configurac;:ao e dimens6es mostradas na figura 5.5

compativel com raz6es oxigenio/litio da ordem de 8.
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Para efetuar os calculos da distfmcia entre os nucleos de !Li e IH. dLi-H•

supoe-se que existam da ordem de 8 Momos de hidrogenio para cada Momo de litio

na primeira esfera de vizinhanya. Desta forma, encontra-se os valores para dLi-II

apresentados na tabela 5.7 para as tres amostras. E importante ressaltar que 0 valor de

dLi_H para a amostra Lio1(POE)o,sMoS2 apresenta urn valor menor. Este resultado pode

ser explicado baseando-se no fato ja observado acima, onde 0 ion Li- aparentemente

nao se encontra complexado com 0 POE, ou seja, no interior de sua helice, podendo

entao encontrar-se mais proximo dos atomos de hidrogenio que estao voltados para.

dLi_H (A)

8 vizinhos

Para estimar a distfmcia media entre nucleos de ILi, dLi-Li, e 0 numero medio

de Momos de litio, n, que contribuem para 0 valor do segundo momento

experimental, <f'o..ai>exLi-Li' para cada nucleo em analise nas amostras onde 0 ion se

comporta como se estivesse complexado a cadeia polimerica. utilizou-se a imagem

pictorica das cadeias polimericas esquematizada na figura 5.6. Neste modelo a cadeia

polimerica e vista como urn cilindro longo, com ions Li posicionados em seu eixo.

cujo difunetro e igual a 3,0 A, e de comprimento infinitamente maior que 0 pas so da

helice, 19,3 A. Cada cadeia polimerica pode ter no maximo 6 tubos vizinhos a uma

distancia. de centro a centro. da ordem de 4 a 5 1'o..



o
-11 A

Sendo a razao oxigenio/litio da ordem de 8, a distfmcia entre dois ions L(,

em uma mesma cadeia, e em media igual ao passo da helice, 19,3 A. Como as

distancias entre as cadeias sao da ordem de 4,0 A, a distancia entre os litios

intercadeias e sempre menor que a distancia entre os litios pertencentes a mesma

cadeia. Portanto, toma-se importante para a determina9ao do segundo momento 0

numero de cadeias polimericas, n, que envolvem aquela que contem 0 nucleo 7Li em

referencia para os calculos. Os valores razoaveis para n variam de 3 a 6 e, portanto, 0

numero de vizinhos mais pr6ximos para cada ion varia, respectivamente, de 6 ate 12.

Para realizar uma simu1a9ao baseada neste model0, considera-se que 0 POE

possui uma fase cristalina muito grande em rede rigida (abaixo da Tg). A partir disso

define-se as distancias entre os litios, p e q, e a distancia entre os eixos das cadeias

equa9ao (2.22) e variando-se os parametros, R, n, p e q, obtem-se 0 conjunto de

curvas para 0 segundo momento medio para cada configura9ao simulada, figura 5.8.



Comparando-se os valores de segundo momenta apresentados na figura 5.8

com os obtidos experimentalmente, tabela 5.6, conclui-se que os valores mais

adequados para os parametros £ e n estao ao longo das linhas horizontais tracejadas

no gnifico e mostrados na tabela 5.8. Em media, 0 composto intercalado apresenta

para 0 composto (POE)gLiCI04. Esta ultima conclusao e compativel com 0 restri9ao

espacial imposta pela intercala9ao. Supondo-se que a distancia media entre as cadeias

polimericas e da ordem de 5 A., e considerando-se que a distancia entre as camadas de

MoS2 e igual a 14.5 A., 0 numero n deve ser da ordem de 3 ou 4, visto que ao longo

do eixo perpendicular as camadas de MoS2 existe uma possibilidade menor de

encontrar 3 tubos paralelos.

Tabela 5.8: Numero de cadeias polimericas adjacentes. 11. e a distfmcia que as separa , t. no (POE)sLiCI04 e
Lio.I(POE)lMoS2 obtidos a partir do segundo momento experimental e utilizando-se 0 modelo descrito acima.

£ (A.)
Liol(POE)IMoS2

£ (A)
(POE),LiCIO.1
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Figura 5.8: Simulayao para os valores medios do segundo momenta em funyao da distaneia entre as eadeias do

modelo proposto. Os valores obtidos experimental mente para as amostras (POEhLiCl04 (0.035 gauss2) e

Lio)POE)IMoS2 (0.014 gauss2
) estao evidenciados.

Esse modelo e muito simplificado, posto que as cadeias nao se encontram na

forma discutida, podendo estar entrelayadas e orientadas ao acaso no contorno do

sitio onde encontra-se 0 ion Lt estudado. No entanto, ele serve para estimar 0

Com informayoes mais detalhadas sobre a estrutura conformacional em zig-

zag seria possivel discutir, atraves de modelo similar, as larguras de linha, segundo

momentos e dist<'incias tipicas entre os nucleos. Desta forma. poder-se-ia supor qual

seria a conformayao mais provavel das cadeias de POE no interior do MoSc'

Como 0 ion L( contido na amostra LioiPOE)c,MoS2 apresenta urn

comportamento similar ao ion presente nas amostras Li\MoS~. utilizou-se 0 modelo



bidimensional de sitios de Van der Waals para determinar a distancia entre os

nucleos de 7Li, que resultou em 3,80 A.

Energias de ativac;ao, tempos de correlac;ao e coeficientes de difusao

Como discutido anteriormente para as outras amostras, a modificayao da

largura de linha com a temperatura tambem traz informayoes sobre parametros

dinamicos, como 0 tempo de correlayao, 10' e a energia de ativayao, Ea. Ainda que a

interayao dipolar nao seja a unica interayao de spin nuclear a contribuir para a largura

de linha do 7Li, estes parametros podem ser estimados utilizando-se a expressao BPP

modificada, equayoes (2.7-9), onde ~ VRR e a largura de linha em rede rigida e ~ Vr e a

largura de linha residual no limite de altas temperaturas e ~ l{t) e a largura de linha

medida em funyao da temperatura. Aplicando-se este procedimento aos dados sobre a

largura de linha do 7Li, sem desacoplamento de IH, para todas as amostras, em tomo

da temperatura de transiyao, encontramos uma relayao exponencial entre 0 tempo de

correlayao e 0 inverso da temperatura, que podemos considerar como sendo um

comportamento do tipo Arrhenius: 1= 10exp(E/kT), que permite estimar-se os

valores da energia de ativayao no intervalo de temperatura em tomo da transiyao.

As energias de ativayao encontradas apresentam valores usualmente

encontrados para polimeros condutores i6nicos atraves de RMN. Em particular,

pode-se notar que a amostra com y = 0,5 apresenta a menores energia de ativayao

mas, no entanto, possui urn tempo de correlayao, T(j, muito longo quando comparado

com as outras duas amostras. Isso ocorre porque as amostras com y = 1 e a nao

intercalada apresentam transiyoes em temperaturas bem superiores it primeira.

Alem disso, com um dado valor para a distancia media entre saltos do 'Li, d. 0

coeficiente de difusao pode ser estimado atraves da expressao D = d2/2nr, onde n e

um fator que diz qual e a dimensao do processo, sendo 2 ou 3 para processos que

podem ocorrer em duas ou tres dimensoes, ere escolhido na temperatura de

transiyao. A tabela 5.9 mostra os resultados da aplica<,:ao desta ultima equa<,:ao.

assumindo-se as distancias medias e dimensionalidades. respectivamente. 5 A e 3.

para as amostras (POE)sLiCI04 e LioJ(POE)jMoS2: e 3,8 A e 2 para 0

Lio.I(POE)0.5MoS2·



'0
(lO-IOS)

D
(l0-I:cm2/s)

Novamente, OSvalores dos coeficientes de difusao encontrados sao similares

entre si e aqueles obtidos para as amostras sem POE. Mas, no entanto, sao

aproximadamente uma ou duas ordens de grandeza maiores do que aqueles obtidos

pOl'relaxayao galvanostatica[5J pelos mesmos motivos discutidos anteriormente.

Utilizou-se a seqii<~ncia de pulsos inversao-recuperayao, descrita no

capitulo 2, com ou sem desacoplamento, para realizar as medidas do tempo de

relaxayao longitudinal para os nucleos de IH e iLi.

Na figura 5.9 tem-se a taxa de relaxayao para 0 iLi, lIT1, em funyao da

temperatura da amostra, onde estao mostrados comparativamente os dados obtidos

para todas as amostras: ' polimero (POE)8LiCl04' os polimeros intercalados

Lio,l(POE)jMoS2 e Lio,/P ~)o5MoS2 e os seis compostos intercalados inorgfmicos

Li,MoS1 com as concr .ayoes de litio dadas pOl': x = 0,20: x = 0,22: x = 0.40:

x = 0,66; x = 0,90 e x = U,96.
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o efeito de introduzir a cadeia polimérica na estrutura inorgânica MoS2 é

evidente a partir dos dados mostrados na figura 5.9(c), que mostra um deslocamento

considerável no máximo de l/T] para altas temperaturas, relativamente ao

(PEO)gLiCI04• Sendo que o máximo de l/T] ocorre para uma temperatura maior para

a amostra com y = 0,5. A segunda tendência de crescimento da taxa de relaxação para

a amostra Lio ](POE)o sMoS2 está associada com a degeneração da amostra decorrente, ,

da alta temperatura atingida.

Pode-se observar também que os íons Lt diretamente localizados na

estrutura do dissulfeto de molibdênio apresentam máximos de 1fT] para temperaturas

ainda mais altas, 5.4(a) e 5.4(b). Estes resultados podem indicar a existência de um

movimento restrito para o íon Lt na estrutura inorgânica MoS2 mesmo na presença

do POE.

As temperaturas onde ocorrem os máximos valores das taxas de relaxação,

T, bem como as energias de ativação para temperaturas T < T e os tempos de

correlação, 'o, para as amostras sem POE estão apresentados na tabela 5.10.

Tabela 5.10: Temperatura de máximo valor para Irrl, energia
de ativação e To para as amostras inorgânicas.

n.%

0.90O.6h0.40(}~~20.20

TCOe)

117132140124>130>125

EA (eV)

0,210,210,170,160,380,67

To (10·1IS)

5,857,372,5xlOl2,8x1015.35xI0·21,26xI0's

Novamente, as energias de ativação apresentam valores similares entre si

para as diversas concentrações de litio. É importante ressaltar, no entanto, que alguns

fatores como a baixa concentração de litio para algumas amostras e a faixa de

temperatura alcançada, dificultaram uma perfeita caracterização da curva de l/T) em

função da temperatura para algumas amostras, contribuindo para resultados não

muito confiáveis. Por causa deste mesmo tipo de dificuldade não foi possível obter

resultados do tempo de relaxação longitudinal para a amostra com x = 0,18 .
•



Na figura 5.10 tem-se a taxa de relaxayao, 1/1 \, para 0 IH em funyao da

temperatura nas as amostras (POE)gLiCl04 e LioI(POE)]MoS2• Para a amostra com

y = 0,5 nao foi possivel a realizayao das medidas devido a dificuldades experimentais

relacionados com 0 equipamento e a integridade da amostra ap6s ser aquecida a mais

de 60°C . Esses dados, apresentados em conjunto com aqueles obtidos para 0 /Li,

mostram que as taxas de relaxayao spin-rede para ambos os nuc1eos atingem urn

maximo em temperaturas pr6ximas para as duas amostras. Sempre ocorre, no

entanto, que esse maximo para lIT] aparece em temperaturas maiores para 0 nuc1eos

]H. Segundo 0 modelo BPP, a temperatura onde ocorre 0 minimo do tempo de

relaxayao spin-rede e dada por T = -EA/[k.ln(CDoTo)].Supondo-se que as energias de

ativayao e os tempos de correlayao sao similares para os dois nuc1eos, e levando-se

em conta que a freqiiencia de ressonfmcia do IH e cerca de 2,6 vezes maior que a do

7Li, este resultado e esperado.
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As temperaturas para os val ores dos maximos das taxas de relaxa<;:3.o,T,

estao apresentadas na tabela 5.11. onde tambem S3.0mostrados os valores obtidos

para a energia de ativayao para temperaturas T < T e T> T alem dos tempos de



Os val ores obtidos para a energla de ativar;ao apresentam-se na faixa

esperada tambem nestes compostos, tanto para 0 7Li quanta para 0 lH. Devido aos

baixos valores para T as curvas puderam ser melhor caracterizadas, permitindo

calculos para a energia de ativar;ao tanto em temperaturas altas (acima de T) como

em temperaturas baixas (abaixo de T).

Tabela 5.11: Temperatura de maximo valor para 1IT J, energia
de ativayao e '0 para as amostras com POE.

0,16 b

0,17 a

OJO b

0,27 a

Em principio, 0 coeficiente de difusao dado pel a equar;ao (2.] 0) pode ser

calculado em qualquer temperatura que esteja ligada a urn processo de ativar;ao dos

movimentos flutuantes dos nucleos, posto que T depende da temperatura. Desta

forma, utilizando-se as temperaturas onde foram encontradas as energias de atiyac;:ao

da tabela 5.6, denominadas de T', pode-se a partir da equar;ao de Arrhenius chegar

aos valores de r(T'). Contando-se ainda com 0 panlmetro de dimensionalidade do

movimento, d, pode-se chegar aos valores para 0 coeficiente de difusao dos nucIeos

7Li e IH nestas amostras.

Estes resultados, incluindo todos os parametros utilizados para esse calculo,

estao na tabela 5.12. Para todas as amostras desta tabela utilizou-se uma distancia

entre sitios igual a 3, 16A e urn coeficiente de dimensionalidade igual a 2.

Estes resultados mostram que os coeficientes de difusao saG da mesma

ordem de grandeza para qualquer concentrar;ao de litio no MoSc.



Tabela 5.12: Coeficiente de difusao para as amostras inorganicas.

(l.!)(, P.l)(l o.()" lUll 0.22 0.211

T"eC) 72 87 97 107 107 112

r(T' ') 10,88 13,56 7,18 5,93 9,74 18,93
(10.8 s)

D
3,6 3,9 4.8 6,7 4,3 3,4

(l0·9cm2/s)

Atraves do mesmo raciocinio pode-se obter coeficientes de difusao para os

compostos com POE. Neste caso existe a possibilidade de faze-Io para temperaturas

antes e depois do maximo da taxa de relaxa<;:ao. Alem disso deve-se utilizar os

valores da distlncia entre os sHios, que 0 7Li ou 0 IH podem ocupar, como IgUaIS

aqueles obtidos nos modelos discutidos anteriormente; tabela 5.13.

r(T' ')

(10-8 s)

D
(l0-9cm2/s)

Os coeficientes de difusao encontrados para 0 7Li nas tabelas 5.12 e 5.13

apresentam-se com magnitudes semelhantes entre si. No entanto, estao tres ordens de

grandeza acima daqueles obtidos por relaxayao galvanostatical51. Portanto, novamente

faz-se evidente a diferen<;:aentre as tecnicas utilizadas para se obter D.



Para amostra Lio,'JOMoS2'pode-se adquirir os valores para a taxa de relaxaC;ao

longitudinal ate uma temperatura igual a 400"C apresentando um conjunto de dados

que estao mostrados na figura 5.11.
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o comportamento da taxa de relaxac;ao transversal em func;ao da

temperatura assemelha-sc aquelc descrito pelo modelo BPP para 0 caso

bidimensional. Como visto no capitulo 2 para movimentos restritos a um plano 0

modclo teorico preve inclinac;oes distintas para altas e baixas temperaturas. Essa

mudanc;a de comportamento fica cvidcnte quando compara-se a figura 5.11 com a

simctria observada na curva do composto (POE)8LiCIO~ que nao estcl sob

intercalac;ao.

Como estc tipo de material nao tern razao para se deteriorar nas altas

temperaturas atingidas, presume-se que esse seJa maIS um indicio da

bidimensionalidade do composto intercalado. Medidas similares para os outros

materiais nao foram efetuadas porquc a sonda de altas temperaturas perdeu sua

sensibilidade dcvido a oxidac;ao da bobina de recepc;ao e excitac;ao. como discutido

no capitulo 4.
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Neste trabalho conseguiu-se realizar urn estudo detalhado dos compostos

intercalados de molibdenio par RMN com a proposi9ao de alguns modelos para

explicar as linhas de ressommcia observadas. Portanto 0 objetivo inicial foi

plenamente alcan9ado.

De uma maneira geral todos os resultados obtidos estao de acordo com

aqueles adquiridos para compostos similares largamente estudados par RMN, tal

como 0 LiJiS2.

Urn aspecto interessante deste trabalho foi que ele envolveu 0

desenvolvimento de uma nova sonda e de urn novo sistema de controle de

temperatura para aumentar 0 intervalo de temperaturas permitido para realizar-se as

medidas. Apesar disso, nao foi possivel fazer urn estudo completo da

dimensionalidade do movimento do Li" nestes compostos devido a deteriara9ao da

bobina de excita9ao e detecyao.

Pode-se ressaltar que devido ao baixo campo magnetico estatico utilizado,

2T. nao foi possivel fazer uma analise mais profunda sobre a contribuiyao do

deslocamento quimico, isotr6pico e anisotr6pico, em funyao da concentrayao de litio

no MoSc' Uma complementayao interessante para este trabalho e realizar 0 estudo do

Li,MoSc em campos magneticos diferentes para identificar a contribui9ao do

deslocamento quimico ja que este e proparcional ao campo magnetico estatico. AIem

disso, com este tipo de analise sera possivel descobrir a contribuiyao do intera<;ao

quadrupolar para a largura da linha de ressonfmcia, posta que esta e inversamente

proporcional a Bo .

Tambem como uma perspectiva para enriquecer os resultados obtidos esta a

utiliza<;ao da tecnica de rota<;ao da amostra em tomo do angulo magico par volta de

10kHz em urn campo magnerico estatico mais alto para se observar 0 comportamento

do deslocamento quimico isotr6pico em fun9ao de x.




