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Resumo.

Simulação de Dinâmica Molecular (MD) foi utilizada para se explorar propriedades

estruturais e dinâmicas de eletrólitos poliméricos, poli(oxietileno), PEO, PEO-LiCI04 em

três concentrações de sal e em duas temperaturas (373 e 500 K), visando contribuir para o

entendimento do mecanismo pelo qual os íons são transportados na matriz polimérica. Nas

simulações MD foi utilizado um modelo de átomos unidos para o PEO. O modelo do PEO

(32 cadeias de PEO com peso molecular de 1175) foi validado pela comparação do fator de

estrutura estático, S(k), calculado com o obtido por espectroscopia de espalhamento de

nêutrons para o PEO puro. Um pico em vetor de onda pequeno foi observado no S(k)

quando LiCI04 foi adicionado na matriz do PEO, indicando a presença de ordem estendida

no PEO-LiCI04 fundido. Pares iônicos de contato foram observados, os quais são

favorecidos quando a temperatura aumenta. As cadeias do PEO se tomam menos estendidas

(menor raio de giração, Rg ) com a adição de sal. O raio de giração aumenta com o aumento

da temperatura em concentração baixa de sal e é fracamente afetado pela temperatura em

concentração alta de sal. A dinâmica dos cátions é afetada pelo seu ambiente local, sendo

mais favorecida na direção dos átomos de oxigênio do PEO. Os cátions apresentam

movimentos difusivo e em saltos. A relaxação das cadeias do PEO, assim como a difusão

dos íons, é maior nos sistemas de menor concentração de LiCI04 e em temperatura elevada.
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Abstract.

In this work, Molecular Dynamics (MD) simulation has been perfonned to evaluate

structural and dynamics properties ofthe polymer e1ectrolyte poly(oxietilene) PEO-LiCI04

for three salt concentration and two temperatures (373 and 500 K), in order to understand

the ionic transport mechanism in the polymeric matrix. A united atoms model has been

used for PEO. The PEO mode1 has been validated by comparing calculated static structure

factor S(k) of pure PEO at 363 K (32 PEO chains with a molecular weight of 1175) with

previous experimental data obtained by neutron scattering spectroscopy. A low wave-vector

peak indicates an extended-range order in PEO-LiCI04 melts. Contact ionic pair are

observed, which are favoured as temperature increases. PEO chains as a whole becomes

less extented (smaller radius of gyration) uppon addition of LiCI04. Radius of gyration

increases with temperature at low salt concentration, but it is only marginally affected by

temperature at high concentration. Cations dynamics is affected by the local neighborhood,

being faster in the direction of PEO oxygen atoms. Cations motion display diffusion and

hopping events. Relaxation time of PEO chains, as well as ionic diffusion; increase with

temperature and decrease with LiCI04 concentration.
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1. Introdução

1.1. Baterias de lítio recarregáveis

Baterias estão cada vez mais presentes em nossas vidas, sendo utilizadas como fonte

de energia para aparelhos sonoros, aparelhos de telefonia móvel, câmeras filmadoras,

computadores portáteis, dispositivos eletrônicos de uso em medicina, por exemplo, marca

passos. Tem-se levantado a hipótese de sua utilização, juntamente com as células a

combustível (mais promissoras), como fonte de energia para veículos elétricos, assim,

configurando-se como fontes de energia alternativas para substituição de motores

convencionais movidos por combustíveis fósseis [I]. No entanto, a substituição completa

dos motores convencionais movidos pela queima de combustíveis fósseis pelos motores

elétricos, cujas fontes de energia são renováveis e não emitem carbono na atmosfera, parece

estar longe, tendo em vista as recentes guerras pelo petróleo.

Sem dúvida, as baterias amplamente utilizadas são as baterias primárias, por

exemplo, as pilhas alcalinas. Entende-se por bateria primária como aquelas que são usadas

até a sua descarga sendo, então, descartadas, pois não é possível recarregá-las. Dentre as

baterias secundárias (recarregáveis), as baterias de chumbo e de níquel-cádmio são as mais

tradicionais. Uma característica comum às baterias secundárias citadas anteriormente é a

utilização de elementos altamente poluentes, como o chumbo e o cádmio. Assim, o seu

descarte indiscriminado gera danos ambientais. Outra desvantagem está relacionada à baixa

carga específica (ampere hora por quilograma - A h kg-J
) apresentada por estas baterias, que

as tomam muito pesadas. Para efeito de ilustração, para se gerar um ampere durante uma

hora são necessários 3,85 e 2,13 g de chumbo e cádmio, respectivamente [2]. Por estas

razões, a busca de baterias alternativas, ou seja, mais leves e menos poluentes, tem sido de
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grande interesse [2, 3]. Neste caso, as baterias de lítio aparecem como uma boa alternativa,

pois estas apresentam alta carga específica, ou seja, é necessário apenas 0,26 g de lítio para

gerar um ampere durante 1 hora, o que possibilita a construção de baterias muito leves [2,

3]. Além disso, o lítio é menos agressivo ao meio ambiente que chumbo e cádmio. Por

serem leves, as baterias de lítio recarregáveis têm despertado interesse em várias áreas, tais

como: militar, utilizadas em radiotransmissores transportados por soldados quando em

combates e em aeronaves não-tripuladas; na área espacial, utilizadas em satélites [4]. Além

disso, elas já são utilizadas em telefones e computadores portáteis e em outros dispositivos

eletrônicos [2, 3].

As baterias são compostas por dois eletrodos (cátodo e ânodo) e o eletrólito.

Dependendo do tipo de ânodo, as baterias de lítio recarregáveis podem ser de dois tipos:

baterias de lítio metálico e baterias de íons lítio. Nas baterias de lítio metálico, Figura 1.1.a,

o ânodo é o próprio lítio metálico, que no processo de descarga, sofre oxidação,

dissolvendo cátions Lt. Nas baterias de íons lítio, Figura I.I.b, o lítio funciona apenas

como carregador de carga, portanto não sofre nenhum processo de oxi-redução [2, 3]. O

funcionamento destes dois tipos baterias é ilustrado esquematicamente na Figura 1.1.

Na Figura 1.1, durante o processo de descarga há a dissolução (diagrama a) ou

liberação (diagrama b) de íons lítio no ânodo, sua migração pelo eletrólito e sua inserção na

estrutura cristalina do cátodo hospedeiro, enquanto elétrons para compensar a carga no

cátodo são transportados pelo circuito externo até o hospedeiro [2, 3, 5].
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No esquema b da Figura 1.1, é importante reafinnar que o lítio funciona simplesmente

como portador de carga. Neste caso, o ânodo é a grafita, que confere maior estabilidade e

durabilidade à bateria que ânodo de lítio metálico (esquema a) [2, 3, 6, 7]. Tipicamente, os

cátodos utilizados nas baterias de lítio são óxidos de metal de transição, por exemplo,

Mn02, V205 e C002 [2, 3, 6].

As reações nos eletrodos das baterias de lítio metálico, equações 1.1 e 1.2, e de

íons lítio, equações 1.3 e 1.4, podem ser descritas por [5]:

eletrodo negativo:

eletrodo positivo:

eletrodo negativo:

eletrodo positivo:

Bateria de lítio metálico

xLi(s) -+ xLt(solvente) +xe

xLi+(solvente) + xe- + M02 -+ LixM02

Bateria de íons lítio

LixC6(s) -+ Lix_yC6(s) +yLi+(solvente) +ye

yLt(solvente) +ye- + M02 -+ LiyMÜ2

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(l.4)

onde M é um metal de transição com estado de oxidação variável. Novamente, na equação

1.2 os íons lítio não sofrem processo redox, neutralizando o eletrodo negativo.

Neste trabalho, estamos interessados nos eletrólitos das baterias de lítio

recarregáveis. Portanto, pouca ênfase será dada às características e/ou propriedades dos

materiais que são utilizados como eletrodos, reservando uma discussão maior para os

eletrólitos. No entanto, excelentes trabalhos de revisão sobre eletrodos com aplicação em

baterias de lítio recarregáveis podem ser citados [2, 3, 6, 7].
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1.2. Eletrólitos Poliméricos

Há dois tipos de eletrólitos em uso ou em desenvolvimento em baterias de lítio

recarregáveis. O primeiro, são as soluções de sais de lítio em solventes apróticos, por

exemplo, carbonato de etileno (EC), carbonatos alquílicos, éteres cíclicos como o 2-metil-

tetra-hidrofurano e éteres lineares como 1,2-dimetoxi-etano (CH30CH2CH20CH3) (DME).

O segundo, são os eletrólitos poliméri~s, os quais são formados pela dissolução de sais de

lítio em polímeros como poli(oxietileno), PEO, -(-CH2CH20-)-n. Além dos haletos de lítio,

sais cujos ânions são poliatômicos (CI04-, BF4- e PF6) ou são ânions orgânicos complexos,

([(CF3S02hNr, bis(trifluormetanosulfonil)amida, Figura 1.2, têm sido utilizados como sais

para formar eletrólitos poliméricos.

O O
11 N- "FC-S"""'" 'S-CF

3 11 11 3

O O

Figura 1.2. Estrutura do ânion bis(trifluormetanosulfonil)amida.

Em verdade, o termo eletrólito polimérico pode se referir a diversos tipos de

materiais, sendo utilizado indistintamente em 5 classes diferentes de eletrólitos. Para

melhor esclarecimento, é interessante caracterizar as diferentes classes de eletrólitos

poliméricos.

Pela definição original, eletrólito polimérico é formado pela mistura mecânica de sal

em um polímero polar de alta massa molar, ou seja, sem a presença de um solvente líquido

[3], sendo considerados da classe 1. Polímeros como poliéteres, poliésteres, poliiminas e

politióis são capazes de solubilizar sais e, portanto, podem formar eletrólitos poliméricos.
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Sem dúvida, os poliéteres são os mais estudados, por exemplo, o PEO [2, 3, 7, 9-13].

Experimentalmente, os eletrólitos poliméricos são obtidos pela dissolução tanto do

polímero como do sal em solvente líquido apropriado, tipicamente acetonitrila, seguido pela

evaporação do solvente. Outra forma seria pela dissolução do sal diretamente no polímero

fundido, seguido de resfriamento do material, porém menos utilizada.

A segunda classe é representada pelos eletrólitos géis, sendo formados pela

dissolução de sal em um líquido polar incorporado em uma matriz polimérica inerte que

confere estabilidade mecânica ao material [3]. Os polímeros mais utilizados nesta classe são

o PAN (sigla em inglês para poli(acrilonitrila)) e PVDF (sigla em inglês para poli(tluoreto

de vinilideno)) [3, 7].

Os eletrólitos plastificados e as borrachas iônicas representam respectivamente as

terceira e quarta classes. Essencialmente, estas duas classes são eletrólitos géis. Os

eletrólitos plastificados são obtidos pela adição de pequenas quantidades de um solvente de

alta constante dielétrica a um eletrólito polimérico (classe I), aumentando a sua

condutividade e diminuindo a viscosidade do eletrólito polimérico [3]. As borrachas iônicas

são formadas por uma mistura de sais fundidos em baixa temperatura e um polímero.

A última classe de eletrólitos poliméricos é representada pelas membranas

ionoméricas, por exemplo, NAFlüN, membrana utilizada em células a combustível [3,14].

Os eletrólitos géis, assim como as membranas ionoméricas já são empregadas em

baterias comerciais, por exemplo, baterias recarregáveis de lítio [3, 15] e células

combustíveis, respectivamente [14].

Para evitar confusões, daqui por diante, o termo eletrólito polimérico fará referência

somente aos eletrólitos da classe 1.

A descoberta de polímeros capazes de solvatar íons à temperatura ambiente e que

conseqüentemente apresentam condutividade iônica, despertou o interesse para o uso como
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eletrólitos para baterias [3, 6, 7, 16]. No caso do PEO, os cátions seriam solvatados pelos

átomos de oxigênio que apresentam densidade de carga negativa. À temperatura ambiente,

estes eletrólitos são sólidos. Assim, estes materiais apresentam boa processabilidade e

flexibilidade, o que possibilitaria a fabricação de baterias finas e de vários formatos

geométricos, ou seja, propriedade mecânica adequada para dispositivos eletrônicos em

miniaturas. Portanto, estes materiais são considerados como promissores eletrólitos para

baterias de lítio recarregáveis [3, 6, 17]. Outra justificativa está relacionada à segurança,

uma vez que não seria mais necessário o uso de eletrólitos cujos solventes fossem

inflamáveis, por exemplo, DME e EC [3, 6].

Embora os eletrólitos poliméricos apresentem condutividade à temperatura ambiente

(10-8 a 10-5 S cm-I [3]), esta é relativamente baixa quando comparada com a condutividade

dos eletrólitos géis (10-2 a 10-3 S cm-I [3]) e com a dos eletrólitos de solventes líquidos

apróticos (10-2 S cm-I à temperatura ambiente [6]). A baixa condutividade apresentada

pelos eletrólitos poliméricos está relacionada com a formação de par iônico e/ou agregados

favorecido pela baixa constante dielétrica da matriz polimérica. Este fato toma os eletrólitos

poliméricos efetivamente pouco atrativos para fins industriais. Xu [6] foi bastante incisivo

ao afirmar que os eletrólitos poliméricos são materiais meramente de interesse acadêmico e

com chances remotas de serem aplicados em baterias de lítio recarregáveis. De fato, para

comunidade científica, estes materiais são bastante interessantes, pois a compreensão de

aspectos fundamentais como o mecanismo de transporte dos íons Li+ ainda não são

totalmente esclarecidos. Além disso, tanto a natureza da interação polímero-sal como a

estrutura precisa de eletrólitos altamente concentrada ainda necessitam ser mais bem

investigadas [7]. Neste sentido, este é um campo aberto para muitas pesquisas cujos

resultados podem contribuir para o desenvolvimento de novos materiais candidatos a
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eletrólitos de baterias de lítio ou mesmo para esclarecer tais aspectos de caráter

fundamental.

Vários estudos com o objetivo de aumentar a condutividade iônica dos eletrólitos

poliméricos estão sendo feitos. Por exemplo, foi verificado que a inclusão de materiais

cerâmicos nos eletrólitos poliméricos aumenta a condutividade destes materiais. Esta

observação, seguindo a corrente de pensamento de Xu [6], talvez possa despertar

novamente o interesse da indústria pelos eletrólitos poliméricos sólidos. Para a comunidade

científica, este é mais um atrativo tanto do ponto de vista experimental [18, 19] quanto de

simulação computacional [20, 21]. A utilização de sais com ânions orgânicos mais

complexos, por exemplo, [(Cf3S02hNr, tem mostrado que a condutividade do eletrólito

polimérico aumenta [3]. Este ânion apresenta alta deslocalização eletrônica, o que lhe

confere uma fraca interação com o cátion que fica disponível para se complexar com os

oxigênios do polímero. Além disso, este ânion afeta a estrutura do polímero, diminuindo a

sua temperatura de fusão e oferecendo maior mobilidade ao polímero.

Com relação ao mecanismo de transporte dos cátions lítio nos eletrólitos

poliméricos, o modelo geralmente aceito descreve o movimento dos cátions como acoplado

ao movimento local dos segmentos da cadeia do polímero, ou seja, acoplado com a

relaxação torcional das cadeias [6]. Portanto, o transporte de íons nestes eletrólitos é

fortemente influenciado pela sua estrutura local. Sendo assim, investigações sobre a

estrutura e a dinâmica destes sistemas tanto do ponto de vista experimental quanto de

simulação são de alta relevância para uma melhor compreensão do mecanismo de

transporte dos íons.

A Figura 1.3 ilustra esquematicamente a estrutura local bem como o mecanismo de

transporte dos cátions lítios. Segundo este modelo, após várias torções da cadeia, espaços
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vazios são criados para os quais os cátions migram em saltos, movimento conhecido por

hopping.
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Figura 1.3. Ilustração esquemática da estrutura local e mecanismo de transporte dos cátions
em eletrólitos poliméricos [6].

A estrutura local de eletrólitos poliméricos mostrada na Figura 1.3, em que os

cátions são solvatados pelos átomos de oxigênio, neste caso um poliéter, tem sido

verificada pelas técnicas de espalhamento de raios X [22, 23] e de espalhamento de

nêutrons [24-28]. A espectroscopia vibracional Raman e de absorção no infravermelho têm

sido utilizadas para estudar o efeito de formação de par iônico nos eletrólitos poliméricos

[29-31]. Paralelamente, simulações computacionais também têm contribuído, conforme

discutido em detalhes na próxima seção [32-42].

Dinâmica dos eletrólitos poliméricos, por exemplo, a relaxação torcional das cadeias

dos polímeros, tem sido estudada por espectroscopia de ressonância magnética nuclear [li,

18, 19]. Utilizando-se informações de forma de linhas e taxa de relaxação, por exemplo,

nos sistemas P(EO)s-LiCI04e P(EO)8-LiBF4, foi possível mostrar que a difusão dos cátions

lítio está fortemente correlacionada com a relaxação dos segmentos das cadeias do

polímero. Ao contrário dos cátions, os ânios BF4- no sistema P(EO)s-LiBF4 mostraram-se

com movimentos independentes, sugerindo que estejam livres [li]. O autotermo da função

de espalhamento intermediária obtido por espectroscopia de espalhamento de nêutrons do

sistema PPO-LiCI04, mostra a presença de duas escalas de relaxação da estrutura [27].
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Uma relaxação rápida associada a uma escala espacial localizada em segmentos da cadeia

polimérica, seguida por uma relaxação estrutural lenta. Estas informações também podem

ser obtidas em simulação computacional de dinâmica molecular.

1.3. Simulação computacional de eletrólitos poliméricos

As simulações dos eletrólitos poliméricos já reportadas na literatura [32-42] utilizam

modelo de polímero uniforme, ou seja, todas as cadeias com o mesmo tamanho.

Evidentemente, esta é uma aproximação se comparado com o caso real, onde os polímeros

podem apresentar uma distribuição gaussiana de tamanho de cadeias. Tipicamente, nas

simulações são utilizadas de 20 a 32 cadeias de polímeros com 12, 25 ou 54 unidades

monoméricas, sempre havendo um compromisso entre o número de átomos e o tempo real

de simulação [32-35, 40, 41]. Há também simulações que utilizam uma única cadeia do

polímero contendo 216 ou 400 unidades monoméricas [38, 39, 42]. Este modelo de

estrutura parece ser menos adequado do que os que utilizam mais de uma cadeia e de

tamanho menor, tendo em vista que o fator de estrutura estático, S(k), calculado para o PEO

puro com o modelo de cadeias menores [43] mostra melhor concordância com o

experimental que o calculado com o modelo de uma única cadeia. Também podem ser

encontradas simulações em que os grupos CH2 e CH3 são considerados como partículas

únicas, ou seja, modelo de átomos unidos [40-42]. Este modelo é interessante porque,

suprimindo os átomos de hidrogênio, é possível fazer simulações de sistemas contendo

mais átomos. O modelo de átomos unidos é também aplicado em simulações de alcanos de

cadeia longas e em simulações de polietileno [44,45]. Outra característica geral das

simulações de eletrólitos poliméricos é o fato de serem realizadas em temperaturas altas,
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pois à temperatura ambiente, os polímeros reais podem apresentar alto grau de

cristalinidade, o que diminui a relaxação das cadeias e diminui a condutividade iônica.

Reconhecidamente, os eletrólitos poliméricos apresentam efeitos de formação de

pares iônicos e/ou agregados [3]. Dependendo do tamanho do agregado, pode aparecer no

S(k) um pré-pico em vetor de onda pequeno que caracteriza heterogeneidade no sistema.

Este tipo de informação dificilmente pode ser obtido pelas funções de distribuição radial de

pares, g(r). Portanto, o estudo da estrutura destes sistemas pelo S(k) além de interessante é

altamente desejado. Somente dois trabalhos de simulação de Monte Carlo reverso do

sistema PPO-LiCI04 [27,28] estenderam a análise da estrutura por meio de S(k), pois

normalmente a estrutura dos eletrólitos poliméricos estudados por simulação computacional

foi avaliada por g(r).

Indubitavelmente, os eletrólitos poliméricos mais estudados por simulação

computacional são os formados pelo PEO. Entre estes, o PEO-Lil foi o sistema mais

explorado [32-34, 38, 39, 46] . Sobre este sistema, os trabalhos de Borodin e colaboradores

[32-34] são os mais relevantes, por causa dos detalhes discutidos das propriedades

estruturais e dinâmicas. No trabalho que descreve propriedades estruturais, Borodin e

colaboradores [32] exploraram os efeitos de temperatura e concentração do sal sobre a

estrutura local dos cátions. Eles foram capazes de observar que o aumento de temperatura e

concentração de sal diminui o número de cátions solvatados pelo polímero e,

conseqüentemente, aumenta a formação de pares iônicos ou agregados. Além disso,

mostraram que a solvatação do cátion pelo polímero se dá, predominantemente, pelos

átomos de oxigênios pertencentes à mesma cadeia, havendo pouca solvatação por átomos

de oxigênio de cadeias diferentes. Na seqüência, estes autores [33] reportaram que a

condutividade (10-4 S em-I) é menor nos sistema de elevada temperatura e alta concentração

de sal, devido ao aumento do número de pares iônicos ou agregados. Em uma mesma
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temperatura, a relaxação das cadeias do PEO aumenta quando a concentração de sal

diminui, assim como o coeficiente de difusão. Em uma dada temperatura e concentração,

cátions e ânions apresentaram aproximadamente o mesmo coeficiente de difusão, sugerindo

que cátions e ânions se difundem juntos. Desta forma, não há transporte de carga, o que

justifica a baixa condutividade observada.

Estudos comparativos sobre o comportamento do coeficiente de difusão dos íons Lt

e r em DME e no PEO foram feitos por dois grupos distintos [34, 46]. Estes trabalhos

mostraram que o coeficiente de difusão dos íons é maior no sistema DME-Lil que no PEO

Lil. Como o DME tem maior coeficiente de difusão que o PEO, isto mostra que a difusão

dos íons está intimamente acoplada à difusão do solvente (DME ou PEO).

O eletrólito polimérico PEO-Nal tem sido bastante estudado por simulação

computacional. Neyertz e colaboradores [36] realizaram simulações do P(EO)3-Nal na sua

fase cristalina (300 K) pelas quais mostraram que as funções de distribuição radial de pares

calculadas apresentaram picos compatíveis com as distâncias características encontradas

por difração de raios X. Isto os levou a concluir que o modelo utilizado era adequado. Em

fase amorfa, em temperaturas de 400 e 500 K, estes autores [37] também estudaram a

estrutura local e a mobilidade dos íons Na+ e r no PEO. Neste trabalho, os autores

propuseram que os cátions estão solvatados pelos átomos de oxigênios do PEO,

praticamente formando um anel quase planar, estrutura local muito parecida com a

apresentada pelos éteres coroa quando complexados com um metal. Nesta estrutura, os

ânions estariam localizados acima e/ou abaixo do plano deste pseudo-anel. De fato, esta

estrutura local deve mesmo existir, pois espectros Raman de NaCI04 em poliéteres [47]

mostram que entre 860 a 870 cm-1 aparece uma banda Raman polarizada atribuída ao modo

de respiro metal-oxigênio do éter, enquanto esta não aparece no espectro do poliéter puro.

Nos éteres coroa também aparece uma banda polarizada exatamente nesta região [48], fato
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que corrobora a proposição da fonnação de um pseudoanel quase planar quando o cátion

está solvatado pelo polímero. A Figura 1.4 ilustra a estrutura local dos cátions sódio no

eletrólito P(EO)2o-Nal.

/~

/ \/, /, /

"" ,::8...... ~

@ /: -----~'" -', -\

~l/
• =Na+ 0=0 ® = CH2

_ =1-

Figura 1.4. Estrutura local adquirida pelos cátions sódio na simulação de dinâmica
molecular do eletrólito P(EOho-NaI a 400 K [37].

Propriedades dinâmicas do PEO-NaI, por exemplo, a função de espalhamento

intennediária, Fs(k,t), foram calculadas e comparadas com obtidas por espalhamento de

nêutrons [41]. de Leeuw e colaboradores [41] mostraram que, independente do vetor de

onda, ou seja, da escala espacial, a estrutura do PEO puro relaxa mais rápido que a estrutura

do eletrólito polimérico, que está de acordo com os dados experimentais.

Halley e colaboradores [42] estudaram o efeito de fonnação de par iônico no

eletrólito PEO-LiCI04, calculando o potencial de força média para este sistema. Eles

encontraram que mesmo em sistemas cuja concentração de sal é baixa, P(EO)x-LiCl04 (x =

216 e 43), há a tendência de fonnar par iônico. A distância típica que caracteriza a

fonnação de par iônico é 2,00 A para Li - Opol e Li - Osal. O interessante é que eles
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observaram que no sistema de maior concentração de sal, diminui a tendência de se formar

par iônico, o que é o contrário ao observado por espectroscopia Raman de soluções aquosas

de MgS04 [49].

Simulações longas do PEO-LiBF4, utilizando dois sistemas diferentes, um contendo

80 % de íons livres e um segundo contendo 80 % dos íons participando de agregados e

pares iônicos, foram realizadas [35]. Neste trabalho, os autores tinham o objetivo de avaliar

o efeito do tempo de equilibração sobre a estrutura deste sistema. Estes autores puderam

observar que depois de no mínimo 80 ns de equilibração, o número de cátions livres

presentes em cada um dos sistemas diferiu 20 %. Com isto, os autores concluíram que

tempos de equilibração longos são requeridos para quantificar com precisão a fração de

íons livres nos eletrólitos poliméricos. Este relato dá a dimensão da complexidade das

simulações destes sistemas.

A tendência atual de simulações de eletrólitos poliméricos é o estudo de

nanocompósitos. Recentemente, eletrólitos poliméricos contendo nanopartículas, por

exemplo, AhO] [21] e Ti02 [20], têm sido estudados por dinâmica molecular. No sistema

PEOlLiBF,JTi02, as simulações mostraram que a mobilidade dos cátions Lt e do polímero

na interface da superficie da nanopartícula é de 20 a 50 % maior quando comparada com a

mobilidade bulk neste nanocompósito. No entanto, a condutividade total aumenta somente

10 % [20].
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2. Aspectos Teóricos

Neste capítulo serão tratados aspectos teóricos básicos sobre o método de

dinâmica molecular e sua conexão com a Mecânica Estatística, propriedades estruturais e

dinâmicas.

2.1. Simulação Computacional

Com o avanço da tecnologia de hardwares, que vem permitindo a produção de

máquinas cada vez mais rápidas e com preços mais acessíveis, a simulação computacional

está se transformando em uma ferramenta muito importante para ajudar pesquisadores a

fazer previsões nas mais variadas áreas do conhecimento. Obviamente, para se fazer

previsões é preciso testar e assegurar que os modelos utilizados sejam robustos, para isto,

por exemplo, na área de Química, modelos foram e estão sendo testados, tomando-se como

parâmetros informações experimentais, por exemplo, difração de Raios-X, de nêutrons,

RMN entre outras. Portanto, uma vez determinados ou construídos estes modelos, podem

ser feitas previsões de novos materiais ou compósitos, cujas propriedades podem ser

previstas antes mesmo de sua preparação pelos experimentalistas. Pelo menos essa é a

essência do que diz Goddard III em um de seus trabalhos [50].

Um dentre os vários métodos de simulação computacional é o método de

Dinâmica Molecular (MO). Este método fornece informações em nível microscópico, ou

seja, velocidades e posições atômicas, que são convertidas em informações macroscópicas

por meio da Mecânica Estatística [51, 52].
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2.1.1. Fundamentos da Mecânica Estatística

Na Mecânica Estatística clássica, a média de uma propriedade qualquer, A,

função das coordenadas, r, e dos momenta, p, é obtida pela integral da propriedade

A(rN,pN) e a densidade de probabilidade, ÁrN,pN), por uma coleção de pontos do espaço de

fase, conforme a equação 2.1 [52]:

(A) ensemble = ffA(rN, pN ) p(rN,pN )drNdpN

e

p(rN,pN )=~exp[-H(rN,pN)/kBT]
Q

(2.1)

(2.2)

onde Q é a função de partição para um dado ensemble, H é o hamiltoniano clássico

(descrito em função das coordenadas r e dos momenta p), kB é a constante de Boltzmann e

T é a temperatura.

Um ensemble é uma coleção cópias de sistemas construídas para ser uma

réplica, a nível termodinâmico (macroscópico), de um sistema termodinâmico de interesse

[53]. O ensemble canônico é caracterizado pelas variáveis macroscópicas N (número de

partícula), V (volume) e T (temperatura) fixas. Existem outros tipos de ensembles, por

exemplo, microcanônico, caracterizado por N,V,E (E = energia total do sistema) fixos e o

ensemble gran-canônico, caracterizado por V, T e J..l (potencial químico) fixos [51, 53-55].

Em MD, uma propriedade é calculada como uma média no tempo,

(A(rN,pN»tempo, ou seja, média do conjunto de pontos do espaço de fase gerados como uma

função do tempo de simulação, que deve satisfazer a hipótese ergódica

«A)ensemble = (A)tempo) [51, 55-57]. O fundamento desta hipótese está na suposição que
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quando a trajetória se toma suficientemente longa, os pontos gerados terão percorrido a

maior parte do espaço de fase. Desta forma, as duas médias se tomam idênticas [51, 52, 55-

58].

2.1.2. O método de Dinâmica Molecular

o método de Dinâmica Molecular foi inicialmente desenvolvido por Alder e

Wainwright no final da década de 1950 [59] e é conhecido como um método clássico, pois

está fundamentado na segunda lei de Newton, [51, 52, 55-57]:

d 2rj

Fj = m j • dt2
(2.3)

onde m; é a massa da partícula i e F; é a força resultante nesta partícula i devido às

interações com as N-l partículas do conjunto. Esta força resultante também pode ser escrita

como o gradiente da energia potencial, cuja equação combinada com a equação 2.3, tem-se:

dU d 2rj---=m··--
drj I dt 2

(2.4)

onde U é o potencial de interação entre as partículas. Encontrada a força resultante das

partículas contidas em uma caixa cúbica, por exemplo, é possível determinar suas

respectivas posição e a velocidade após um pequeno intervalo de tempo At. Assim, em um

dado instante de tempo t, um conjunto de N partículas, possuindo (rN(t),pN(t), após a

obtenção das forças resultantes, será produzido um novo conjunto de coordenadas e

momenta em um intervalo de tempo At posterior, (rN(t+At),pN(t+At), e, assim por diante.

Tipicamente, o intervalo de tempo At usado em simulações MO é da ordem de

femtosegundos, variando de I a 10 fs (1 fs = 10-15 s) [60-62].

o funcionamento de uma simulação MO durante a fase de produção de dados
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pode ser exemplificado por meio de um algoritmo simples, como mostra a Figura 2.1.

Leitura da configuração inicial (t = O)

i ~ I(r;(t), v,{t» i = 1,2, ..., NI

~
ICalcular forças de interaçãq

~
IEvoluir trajetóriasl

~
(ri(t), v,{t»~ (r;{t+Ltt),v,{t+Ltt»

I*calcular propriedades de interessei

~
Armazenar configuraçãoI

~
I não IPasso atual = numero de passos1

~ sim

IFinalizar program3

Figura 2.1. Algoritmo simplificado do funcionamento de uma simulação MD. * Este passo
na simulação é opcional, pois as propriedades de interesse podem ser calculadas a
posteriori, a partir das configurações geradas.
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Integração das equações de movimento

Em simulações MD, a equação de movimento é resolvida numericamente por

meio de algoritmos de integração. Portanto, o intervalo de tempo L1t deve ter um tamanho

suficiente para não provocar instabilidade numérica. Existem vários tipos de algoritmos e

um dos mais usados é o algoritmo de Vertet [51, 63], o qual é uma implementação direta da

equação 2.3, que não necessita da velocidade para computar a trajetória, ou seja, precisa

apenas da aceleração e a posição do passo anterior para gerar a nova posição da partícula.

Algumas modificações foram feitas neste algoritmo a fim de considerar a velocidade para a

obtenção da nova posição, originando os algorítmos velocity Verlet, leap-frog e Beeman

[51]. Nas simulações dos eletrólitos poliméricos foi utilizado o algoritmo velocity-Verlet, o

qual é descrito pelas equações 2.5 e 2.6:

1
r(t + ot) = r(t) + v(t)ot +- a(t)ot2

2

v(t + ot) = v(t) + i [a(t) + a(t + ot)lot.
2

(2.5)

(2.6)

Esta modificação é particularmente interessante, pois minimiza erros na propagação das

trajetórias, tomando o algoritmo mais preciso.

Condições periódicas de contorno

Normalmente, em MD as partículas estão contidas em uma caixa cúbica,

possuindo dimensões compatíveis com a densidade desejada. Já o número de partículas

contidas na caixa será um compromisso com o tempo computacional e a complexidade do

sistema que se deseja estudar, tipicamente este número está entre 216 a 10000. Ao contrário
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do que se pode pensar, a caixa da simulação não é um recipiente com paredes, ela

simplesmente determina a região que as partículas devem ocupar, evitando, assim, efeitos

de superficie que trariam maior complexidade à simulação. No caso de uma partícula sair

da caixa, outra deverá entrar por uma face desta pelo lado diametralmente oposto. Na

Figura 2.2, se a partícula 2 partir da caixa principal, caixa em cinza, para a caixa IV, por

exemplo, uma partícula 2' proveniente da caixa VIII entrará na caixa principal. A este

artiflcio dá-se o nome de condições periódicas de contorno [51].

000 0 11 OIlI
0 0 00

O O O O O O
® VIII ;(~);" ..... ::)' O IV

® ,···tb CD 00® :'3· .
. .

® 0-.~ & O O
O VII O VI

O~O00 0 0
O O O O O O

Figura 2.2. Visão bidimensional de um sistema periódico.

Temperatura em simulação computacional

A temperatura em simulações MD é obtida a partir das velocidades das

partículas determinadas pela integração das equações de movimento, utilizando o Teorema

de Equipartição de Energia [51,53,55,57] equação 2.7.

2
3NkB T _ ~mivi

EK = - LJ 22 .
I

(2.7)

onde EK é a energia cinética, N é o número de partículas (a rigor, pelo teorema de
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equipartição de energia, N deve ser a constante de Avogadro), kH é a constante de

Boltzmann, T é a temperatura, m é massa e v é a velocidade das partículas.

Na Figura 2.1 foi ilustrado, de forma simplificada, um algoritmo do método de

dinâmica molecular na fase de produção de dados. Porém, antes de entrar nesta fase, o

sistema a ser simulado precisa passar por uma fase de equilibração ou termalização. A

equilibração do sistema é feita corrigindo-se as velocidades das partículas em cada passo da

simulação até que seja atingida a temperatura alvo, funcionando como um termostato. Em

nossos programas de MD está implementado o termostato de Berendsen [64], que faz a

correção da temperatura por meio do parâmetro Â, sendo dado por:

Â=[l+ ~(; -l)r, (2.8)

onde To é temperatura alvo e 'Cr é um parâmetro ajustável que determina o acoplamento do

termostato.

2.2. Potenciais de interação

o potencial de interação entre partículas, U, pode ser subdividido em

potenciais inter e intramolecular. O potencial de interação intermolecular é, geralmente,

assumido como o resultado de uma soma de interações entre pares, podendo ser descrito

por um potencial de curto alcance «(/') e por um potencial de longo alcance devido às

interações eletrostáticas (if). O potencial de interação intramolecular é dado pelos termos

de estiramento de ligações (U), dobramento de ângulos (if), torção de ângulos diedros

(ri) e pelo rJ"i0 ligado que é (/r e cf para átomos pertencentes a uma mesma molécula,

porém distantes mais de 4 ligações uns dos outros. Portanto, U pode escrito como:
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u = U sr +U C +Ui + U a +U d + unãoligado (2.9)
'"---v----' ' ,.

v

inter intra

Potencial de interação intermolecular

Os potenciais de curto alcance podem ser representados pelos modelos de

Lennard-Jones (LJ), equação 2.10 (Figura 2.3), e de Buckingham, equação 3.3.

u"(rij) = 46ij[(:;r-(:;rJ (2.10)

onde e é o parâmetro que mede a profundidade da curva poço potencial e (J" é o ponto onde

a curva de potencial é zero. No modelo LJ, assim como no de Buckingham, o termo que

depende de r-6 é atrativo, representando interações de dispersão de London ou interações

dipolo induzido-dipolo induzido [52]. Já o termo repulsivo é dependente de r-12 no modelo

LJ, ou é um termo exponencial, no modelo de Buckingham, representando a repulsão das

nuvens eletrônicas entre os átomos [52]. O formato típico de uma curva de potencial do

modelo LJ ou Buckingham está apresentado na Figura 2.3.

0,05 i • i

-o
E

~ 0,00 I \ I
lO
"êJ
Q)
c:
W

87654
-0,05 I o o o i , , , i i I

3
o

r (A)

Figura 2.3. Formato típico de uma curva de energia potencial entre duas partículas
quaisquer, onde r é a distância entre as partículas.
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Em muitos casos, as interações eletrostáticas são tratadas somente pelo

potencial de Coulomb (cf), equação 2.11, assumindo-se que este é capaz de reproduzir

adequadamente os sistemas estudados, não necessitando, assim, incluir outros termos do

potencial eletrostático, por exemplo, interações dipolo-dipolo, íon-dipolo, que também são

provenientes da expansão de multipolos [65]. O potencial de Coulomb é dado por [51,52]:

1 qjqjCf',)= _
U {rij 41Cf.o rij

(2.11)

onde EO é a permissividade do vácuo, q é carga das partículas i e j e rij é a distância entre as

partículas i ej.

A implementação direta do potencial de Coulomb em programas de simulação

não é adequada para sistemas relativamente pequenos, pois, tipicamente, a metade do lado

da caixa de simulação é menor que a distância necessária para que este potencial seja

assintoticamente zero em relação ao eixo das distâncias entre as partículas. Para suplantar

esta limitação, poderia se utilizar uma caixa de simulação contendo um número maior de

partículas ou usar métodos capazes de aumentar o tamanho do sistema de forma artificial,

como os métodos que replicam de forma periódica a caixa de simulação, conforme mostra a

Figura 2.4. Alternativamente, para tratar as forças de longo alcance, pode ser usado o

método de campo reacional [51].
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Figura 2.4. Construção das réplicas a partir da caixa principal de simulação, o = O(Figura
reproduzida a partir da referência [52]).

No método de soma de Ewald, por exemplo, a caixa de simulação principal,

o = O, é replicada uma vez, o = I, ou seja, outras seis caixas são colocadas em tomo da

caixa principal, embora a Figura 2.4 mostre apenas 4 réplicas. As outras duas réplicas

estariam acima e abaixo do plano xy. De forma análoga, as demais réplicas são construídas.

o potencial de interação eletrostático pelo método de réplicas da caixa de simulação é:

uch)= ~ ~ '(~~ql<Jjlrij +nl-
/) (2.12)

onde o = (nxL,nyL,nzL) com nx, ny, nz inteiros, dando o número de réplicas da caixa principal
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de simulação, L é o lado da caixa principal e o somatório em n omite as interações quando

i=j.

o método de soma de Ewald é uma técnica que soma as interações entre íons

ou moléculas com todas as suas imagens periódicas, fazendo que o potencial eletrostático

tenha convergência mais rápida [51, 55, 57]. Desta forma, o potencial interação

eletrostático pode ser rescrito como:

v

espaço real

U C~.. )= i ~~(~ , erfc(Klrij + DI)
lJ 2 L..J L..J L..J qjqj I

;=1 j=1 \ Inl rij + DI

+~Y1rL3)t;q,qj ( 4xh2)cos(k . rij ))

v I

(2.12)

espaço recíproco

v
auto-termo

( )

N N·2

- %1/2 L q; + ~7T:/3L
3

) L q;r;
\ ;=1 ;=1

onde erfc(x) =(2/7[1/2 ) f exp(_t 2)dt é a função erro complementar que cai a zero quando

x aumenta, K é uma parâmetro ajustável, sendo grande o suficiente de tal forma que o termo

no espaço real seja uma contribuição somente da caixa de simulação e não das suas

réplicas. O segundo termo é o somatório nos vetores do espaço recíproco com

k = 21lD./L2
• O terceiro termo, autotermo, é o que descreve as interações de uma dada

partícula com a sua réplica, sendo que esta contribuição deve ser subtraída do potencial
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eletrostático[51].

Originalmente, o método de soma de Ewald foi proposto para sistemas

cristalinos, para os quais é bastante apropriado, uma vez que nestes existem periodicidade.

Para líquidos ou vidros, entretanto, este método, assim como outros métodos que replicam a

caixa de simulação, por exemplo, PME [51, 55] (partide mesh Ewald) impõe

periodicidade, o que não é rigorosamente correto. No entanto, estes métodos têm sido

utilizados e têm se mostrado bastante eficientes no tratamento das forças de longo alcance

[66-68].

Potencial de interação intramolecular

Em simulações de moléculas, ao contrário de simulação de sistemas atômicos

como argônio ou sais monoatômicos, é necessário incluir na simulação graus de liberdade

internos, ou seja, estiramento de ligação, dobramento de ângulo e torção de ângulos

diedros. Nonnalmente, um potencial de interação hannônico tem sido utilizado para tratar

as interações de estiramento de ligação e dobramento de ângulo, dado por [51]:

1
12

U = L-kr~-req)
l

o 2
19

1 2

U
a =L2"ke(B-Beq )

ang

(2.13)

(2.14)

onde kr é a constante de força do estiramento de ligação, r é a distância entre dois átomos

que definem uma ligação, req é a distância de equilíbrio da ligação, koé a constante de força

do ângulo entre as ligações, (J é o ângulo definido entre duas ligações e (Jeq é o ângulo de

equilíbrio deste ângulo.
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A energia de torção de ângulo diedro é descrita por funções periódicas [51, 55,

69], pois ângulos entre 00 e 3600 são acessíveis em muitos casos. Umas das funções usadas

para tratar esta torção é:

u d = L L ~ kn [1 + cos(mp- J)]
diedros n

onde n é a periodicidade do ângulo, oé a fase e kn é a constante de força.

(2.15)

Em muitos casos, o potencial de interação de estiramento de ligação é omitido,

principalmente se a dinâmica que se deseja observar é muito mais lenta que a dinâmica de

estiramento da ligação C - H, por exemplo. Neste caso, como esta dinâmica é muito rápida,

é necessário utilizar na simulação intervalo de tempo compatível, ou seja, pequeno.

Portanto, para economizar tempo real de simulação, é possível manter fixas as ligações

entre os átomos por algoritmos específicos, por exemplo, utilizando os algoritmos RATILE

[51] ou SHAKE [51].

2.3. Propriedades Estruturais e Dinâmicas

2.3.1. Propriedades Estruturais

Do ponto de vista microscópico, a estrutura de um líquido é caracterizada

predominantemente pela função de distribuição radial de pares, g(r) [51, 55, 56]. Por meio

desta função é possível representar a probabilidade, normalizada pela densidade bulk, de se

encontrar uma partícula i qualquer distante de uma segunda partícula j. Para um sistema

monoatômico, por exemplo, argônio líquido, ag(r) é dada por [41,55,56]:
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g(r) =:2lLLÕ~-rJ
\ I J~l /

(2.15)

onde V é o volume, 5 é a função delta de Dirac e (...) representa uma média sobre as

configurações geradas pela simulação. Para distâncias muito grandes, g(r) tende à

densidade do líquido, mas após a normalização, irá tender a um valor unitário, uma vez que

o fator de normalização leva em consideração a densidade do sistema. Para sistemas mais

complexos como sais fundidos, por exemplo, KCI [70], uma melhor descrição da estrutura

microscópica pode ser obtida pelas funções de distribuição radial parciais, gap(r), como

mostra a Figura 2.5. Pela Figura 2.5, é fácil notar que em KCI fundido há ordenamento de

carga, ou seja, entre dois cátions existe em média um ânion. O mesmo argumento vale para

os ânions.

Figura 2.5. Funções de distribuição radial de pares calculadas para o KCI fundido a 1030 K
[70].

A função de distribuição radial pode ser obtida a partir de dados

experimentais, por exemplo, pela transformada de Fourier do fator de estrutura estático
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(S(k), o qual é obtido pela espectroscopia de espalhamento de nêutrons. A transformação

do SafÁk) que é a correlação aos pares das partículas a e fJ em gap(r), espaço real, é [53, 56]:

ex)

ga~ (r) = 1+ ; J(Sa~ (k)-1)sen(kr) k2dk
2n Po kr'o

(2.16)

onde Po é o número de átomos por volume e k é o módulo do vetor de onda no espaço

recíproco.

o fator de estrutura estático é a correlação de densidades no espaço recíproco,

que é escrito por [51, 56]:

S(k) = ~\PkP-k),

em que Pk é [51, 56]:

N

Pk = L exp(-ik· fi)·
i=!

Portanto, pode-se escrever S(k) como [51, 56]:

S(k)= ~(2;lj exp(-ik(r; - r j ))).

(2.17)

(2.18)

(2.18)

Para efeito de ilustração, na Figura 2.6 está apresentado o fator de estrutura

estático, S(k), calculado para o KCl a 1030 K [70]. Interessante neste caso é que cátions e

ânions apresentam correlações idênticas, devido aos seus tamanhos comparáveis e ao

ordenamento de carga. Usualmente, o fator de estrutura estático é calculado diretamente

pela equação 2.18, não sendo, portanto, calculado pela transformada de Fourier de g(r).
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Figura 2.6. Fator de estrutura estático parcial calculado para o KCI a 1030 K [70].

Foi mostrado pela equação 2.16 que S(k) é a transformada de Fourier da

função de distribuição radial, podendo-se dizer que k e r são conjugados, ou seja, valores

pequenos de k corresponde a valores grandes de r e vice-versa. Pela Figura 2.7, que ilustra

esquematicamente esta relação entre k e r, é possível perceber que em k pequeno vão

aparecer correlações de densidade de estruturas grandes (r grande), como a mostrado no

quadro A. Por outro lado, o quadro C mostra uma estrutura menor (r pequeno) que pode

originar as correlações em k grande em S(k) ou r pequeno em g(r).

r grande • r pequeno

k grande

,
....'1'..

\.... _!.~._ ~.. ,tI""~''''
fI-.r.. •

c

•

B • !'
• !I.,.'.,-; ,i".\.. ,~. .•._~,.. _:I

4) _.. ....

, .0 .,.:
.../0."1.-' '"'I'.:r oro .;.,

. '(" .':
~ .;.. ~/"..... ~~.~
~. ,-;"
~

~..c

A

k pequeno

Figura 2.7. Representação esquemática de diferentes domínios em função de k e r.
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Analisando as Figuras 2.5 e 2.6, pode-se perceber que g(r) e S(k) são

complementares para a caracterização estrutural, pois a estrutura local, caracterizada em r

pequeno, é mais bem definida na g(r) do que em S(k), pois este não apresenta picos bem

definidos em k grande, k > 3. Por outro lado, a estrutura em ordem intermediária,

caracterizada em k pequeno, é mais facilmente observada pelo S(k), uma vez que a g(r)

apresenta picos menos definidos na região de r grande.

2.3.2. Propriedades Dinâmicas

Funções de correlação no tempo

Uma propriedade dinâmica qualquer, A(t), de um sistema constituído de N

partículas é uma função de suas coordenadas ri e momentum Pi [53, 56]:

A(t) == AlrN (t), pN (t) J. (2.20)

Pela Mecânica Estatística Clássica, uma função de correlação no tempo de uma propriedade

qualquer dependente do tempo, A(t), é [51, 53, 56]:

cAt) = (t Aj(t)· Aj(O)). (2.21)

A função CA(t) descreve, de forma média, como a propriedade dinâmica A em um tempo t

está correlacionada com o seu valor num instante inicial arbitrário.

Do ponto de vista experimental, propriedades de interesse são obtidas como

um espectro no domínio de freqüência ou no espaço recíproco. Portanto, para se comparar

as propriedades calculadas em simulação com obtidas experimentalmente é preciso aplicar
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a transformada de Fourier no tempo ou espaço. Um espectro vibracional, por exemplo, é

dado no domínio de freqüências e este pode ser obtido a partir de dados da simulação ao se

aplicar a transformada de Fourier na função de autocorrelação de velocidades [71, 72]. A

transformada de Fourier no tempo de uma função de correlação no tempo é o espectro ou

densidade de estados, CAco) [51, 53, 56]:

+00

CA (co) = JCA (t)exp(- icot )dto
-00

Coeficiente de difusão

(2.22)

Difusão é o processo pelo qual partículas movem-se segundo um gradiente de

concentração. Macroscopicamente, este processo é descrito pela Lei de Fick, a qual nos

mostra que o fluxo da espécie em difusão é proporcional ao negativo do gradiente de

concentração daquela espécie [51]:

j=-DVc, (2.23)

onde j é o fluxo das partículas, c é a concentração e D é o coeficiente de difusão. A forma

mais simples da difusão é o caso onde as moléculas que estão se difundindo são da mesma

espécie, tendo então a difusão de partícula única.

Em simulação computacional, o coeficiente de difusão de partícula única, ou

simplesmente coeficiente de difusão, sendo calculado por [5 I, 53-56]:

00

D= ~ J(v;(t),v;(O))dt.
O

(2.24)

Esta equação é um caso particular de um conjunto de relações que são conhecidas como

integrais de Green-Kubo, que têm a característica de relacionar uma propriedade de
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transporte com uma função de correlação de uma variável temporal adequada [51, 53, 56].

Alternativamente, o coeficiente de difusão pode ser calculado pelo deslocamento quadrático

médio (mean square displacement) quando este apresenta um comportamento linear [51,

53-56]:

2tD= ~(lri(t)-ri(O~2) (2.25)

onde ri é o vetor posição da molécula. Esta relação foi demonstrada pioneiramente por

Einstein e, por esta razão, recebe o nome de relação de Einstein. A demonstração para esta

relação pode ser encontrada em bibliografias dedicada a simulação computacional [55] ou

de Mecânica Estatística [53].

Condutividade iônica

Assim como o coeficiente de difusão, a condutividade iônica é uma

propriedade de transporte, porém coletiva, e pode ser calculada por uma integral de Green-

Kubo. Neste caso, pode ser calculada pela integral função de correlação coletiva de corrente

de carga [56]:

K = e
2

1\:LqiVi(t):LqjVj(O))dt
BT . .O I }

(2.26)

onde e é a carga do elétron, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, q é a carga do

íon e v é a velocidade do centro de massa deste íon. Por se tratar de uma propriedade

coletiva, é importante lembrar que o seu cálculo é bastante demorado, característica de

propriedades coletivas, pois envolve correlações entre todas as partículas, além da

correlação no tempo.

De forma análoga ao coeficiente de difusão, a condutividade iônica pode ser
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calculada pela relação de Einstein, ou seja, pelo deslocamento quadrático médio coletivo no

limite de tempo muito longo [38]:

2 N

2tK= e LZiZj([ri(t)-ri(O)].[rj(t)-rj(O)t,
i,j

onde Za é a carga dos íons.

(2.27)

Desprezando-se qualquer efeito de correlação entre os íons, é possível calcular

a condutividade Nernst-Einsten a partir do coeficiente de difusão de partícula única [56]:

2 ~ )NE e 2 2
K = -- q_p_D_ + q+p+D+

kBT
(2.28)

onde Pa é a densidade de número da espécie a. Uma característica importante da estimativa

da condutividade por esta forma é que ela despreza as correlações entre os íons e com isto

seu valor é normalmente superestimado. Em nosso estudo de dinâmica molecular de

NaCI03 fundido a 560 K, isto ficou bem evidente, pois K
NE foi sempre maior que K

calculada pela função de correlação de corrente de carga [71].

2.3.3. Funções de correlação no espaço e no tempo

A descrição da evolução no tempo de uma correlação no espaço requer a

introdução de uma generalização dependente do tempo da correlação de densidade, vista na

seção 2.3.1. A versão dependente do tempo da densidade é [53, 56]:

N

p(r,t) = L õ[r - ri (t)l
i=/

(2.29)

onde P é a densidade microscópica dependente do tempo e do espaço e 8 é a função delta

de Dirac. Correlações da flutuação da densidade no espaço e no tempo fornecem as funções
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de distribuição no espaço e no tempo, chamada de função de van Hove, sendo escrita por

[53, 56]:

1 / N N )
G(r,t) = N \B~ jõ[r'+r - r; (t)] õ[r'-r;(O)jdr' . (2.30)

A função de van Hove pode ser reescrita por dois termos, um termo chamado

self ou de partícula única, GsCr,t), para i = j e um termo distinto, GrÁr,t), para i ;t:. j, como

[53, 56]:

onde

G(r,t) = Gs(r,t) + Gd(r,t),

G,(r,t) = ~(t õ[r + r; (O) - r;(t)])

Gd(r,t) = ~ \ t ~ õ[r +r/O) - r; (t)]) .

(2.31)

(2.32)

(2.33)

A função de espalhamento intermediário, F(k,t), pode ser obtida pela

transformada de Fourier de G(r,t), sendo possível ainda, reescrever F(k,t) por um termo de

partícula única e o termo distinto, assim como as funções de van Hove. A relação entre

G(r,t) e F(k,t) é dada por [53, 56]:

F(k,t) = fG(r,t)eXP(-ik. r)dr. (2.33)

o nome função de espalhamento intermediária é facilmente entendido ao se escrever o fator

de estrutura dinâmico, S(k,m), como a transformada de Fourier de F(k,t): Assim como S(k),

F(k,t) é calculado em simulação MD por uma "versão dinâmica" da equação 2.18
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1 [00S(k, ro) = - F(k, t) exp(-irot)dt
2][ 00 . (2.33)

o fator de estrutura dinâmico, S(k, 0)), pode ser obtido por espectroscopia de

espalhamento de nêutrons e mede estrutura e dinâmica das moléculas em fase condensada.

Para uma leitura apropriada sobre os fundamentos da espectroscopia de espalhamento de

nêutrons, podem ser citadas as seguintes referências [53, 56, 73-75].
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3. Detalhes Computacionais

3.1. Modelos

Nas cadeias do poli(oxietileno), PEO, bem como nas moléculas do 1,2-

dimetoxi-etano, DME, todas as distâncias de ligação foram mantidas fixas utilizando o

algoritmo RAITLE [51]: 1,54 Á para a ligação C - C e 1,43 Á para a ligação C-O. Para

o ânion perclorato, a distância da ligação CI - O foi mantida em 1,42 Á. A geometria

tetraédrica do ânion perclorato foi mantida rígida utilizando-se também o algorítmo

RAITLE com vínculos cônicos [76] implementados em nossos programas.

Os dobramentos de ângulos de valência do DME e do PEO foram descritos

por termos harmônicos:

ua
= Lke(O-Oeq/,

angulo

(3.1)

onde keé a constante de força angular e (Jeq é o ângulo de equilíbrio do potencial angular.

Os movimentos de torção da cadeia polimérica e dos ângulos diedros do DME, dados pelo

ângulo diedro 1fI, foram descrito por:

3

U
d

= L LkV'.JI+cos(nlfl-Jn)l
diedros n=!

(3.2)

onde k'f/,n é a constante de força diedral e n e t5 são parâmetros do potencial diedral.

Os parâmetros destes potenciais são apresentados na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1. Parâmetros para as interações intramoleculares, potencial angulara e diedralb
•

k B (10-20 J rad-2
) ()eq (grau)

CCO

COC

OCC

CCOC*

CCOC*

CCOC*

OCCO

OCCO

OCCo

119,503

103,523

119,503

kn,vÁ 10-20 J)

0,0000

-0,4149

0,8422

0,0000

-0,8775

0,8958

n

2

3

2

3

109,43

112,00

109,43

8 (grau)

o
180

O

O

180

O

a Referência [77]. '6' Parâmetros ajustados para que fosse obtida a distribuição relativa dos
ângulos diedros do DME [78]. * O diedro COCC tem o mesmo campo de forças do diedro
CCOe.

Os parâmetros do potencial diedral foram ajustados para que a distribuição

populacional dos ângulos diedros CCOC e OCCO estivesse de acordo com a obtida em

simulações de Monte Carlo já realizadas para o DME [78]. A razão para se fazer estes

ajustes é que nossos programas não possuem implementados os potenciais diedrais

utilizados em simulações prévias de DME e PEO [77-79]. Parâmetros do potencial

AMBER para estes diedros também foram testados, porém resultaram em população

gauche do diedro OCCO superestimada.

Os átomos pertencentes à mesma cadeia polimérica, porém separados por mais de

três ligações, assim como aqueles pertencentes a cadeias diferentes, foram permitidos

interagir segundo o modelo de Buckingham:

L e2 q.q. () c··_ I J IJ
Uinter - ----+ Bij exp - aijrij - -6-' (3.3)

. . 47rEo rIJ·· r··
l~J IJ

44



onde e é a carga do elétron, Eo é permissividade do vácuo, qi e flJ são as cargas dos átomos i

e j, rij é a distância entre os pares, Cij é o coeficiente de van der Waals, aij e Bij são

parâmetros ajustáveis do termo repulsivo. Os parâmetros do potencial de interação de pares,

juntamente com as cargas atômicas parciais, estão apresentados na Tabela 3.2. Regras de

combinação foram utilizadas para se obter os parâmetros de interação dos termos cruzados,

ou seja, aij = lfz(ajj+aj), Bij = {BjjBj)'I: e Cij = (CjjCj) '1:.

Tabela 3.2. Parâmetros do potencial de interação de pares (equação 3.3) utilizados nas

simulações dos sistemas DME, DME-LiCI04, PEO e PEO-LiCI04.

a B C q (elétrons)

(A-I) (10-20 J) (10-20 J A6) DME PEO

CH3
b 3,985 217211,900 542,470 0,174a 0,000 3

CH2
b 3,979 743750,700 950,400 0,174 0,174 d

Ob 4,977 620650,300 141,760 -0,348 -0,348 d

Li c 7,277 30700,000 0,000 1,000 1,000

CI 3,031 542910,900 1088,100 1,536 1,536

Osal 3,507 550970,100 191,900 -0,589 -0,589

a Para que o DME tivesse carga total zero, o grupo CH3 teve carga parcial 0,174,
diferentemente do PEO. b ref. [79], c ref. [35,58], d ref. [40,41]

Utilizamos um modelo em que os grupos CH2 e CH3 foram tratados como

partículas únicas, ou seja, um modelo de átomos unidos (UA). Este modelo tem sido

empregado em várias simulações de alcanos de baixo peso molecular [44], simulações de

polietileno [45] e inclusive em simulações de PEO puro [80] e PEO-NaI [40-41]. Os

parâmetros do modelo UA utilizados em nossas simulações foram propostos por Goddard

III e colaboradores [59], sendo que estes também foram utilizados nas simulações de PEO-

Nal do grupo do Prof. de Leeuw [40,41]. É importante destacar que o modelo original de
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átomos unidos é do tipo Lennard-Jones (LJ), portanto, os parâmetros mostrados na Tabela

3.3 foram obtidos do ajuste de curvas do modelo descrito na equação 3.3 às curvas LJ. As

cargas parciais dos átomos que constituem o DME ou PEO também foram as mesmas

utilizadas nas simulações do PEO-NaI [40,41].

O parâmetro da interação Li-Li foi o mesmo utilizado nas simulações de PEO-Lil e

PEO-LiBF4 realizadas por Smith e colaboradores [35,80]. Por outro lado, os parâmetros do

termo repulsivo do ânion perclorato tiveram que ser ajustados para fornecer distâncias entre

Lt e oxigênio do perclorato eGo 2,0 Á, e entre Li+ e CI do perclorato eGo 3,3 Áo A distância

Li - Osal está de acordo com a distância encontrada em dados de difração de raios X de

diglima (dímero do DME) com LiCI04 [81]. Os parâmetros dos átomos de oxigênio e de

cloro utilizados em simulações de KCI04 sólido [82,83] forneciam distâncias de 1,43 e 2,88

Á para as distâncias Li - Osal e Li - CI, respectivamente, portanto menores que as distâncias

experimentais [82].

As cargas atômicas parciais do ânion CI04- foram calculadas por nós, a saber,

cargas CHELPG [84] obtidas de cálculo de Química Quântica ao nível MP2 usando o

conjunto de funções base aug-cc-pVDZ [85] do ânion isolado, Tabela 3.3. A estrutura do

ânion perclorato foi a mesma utilizada nas simulações de KCI04 em fase cristalina [82,83],

ou seja, geometria tetraédrica, cujas distâncias de ligação CI- O foram 1,42 Á.

3.2. Configurações iniciais.

A configuração inicial do 1,2-dimetoxi-etano, CH30CH2CH20CH3 (DME), foi

obtida a partir de uma estrutura do DME construída em um programa de visualização de

moléculas, a qual foi submetida à otimização de geometria ao nível semi-empírico,

utilizando o método AMI [86]. A estrutura otimizada foi aquela em que os três ângulos
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diedros se apresentaram na posição trans, ou seja, uma conformação ttt. A partir desta

estrutura otimizada, os átomos de hidrogênio foram removidos, pois nas simulações estes

não foram considerados. Outras 299 estruturas idênticas à primeira, ou seja, sem os átomos

de hidrogênio, foram inseridas manualmente em uma caixa cúbica de lado 40.0 Á.

Gradualmente, as dimensões da caixa foram ajustadas até que fosse obtida a densidade

experimental, 0,862 glcm3 [87]. Depois deste passo de ajuste, foi dado início à fase de

equilibração do sistema a 300 K durante 200 ps. A fase de produção de dados foi de 500 ps.

A primeira configuração do sistema DME-LiCI04 contendo 140 íons foi obtida ao se retirar

30 moléculas de DME e se incluir 70 pares iônicos distribuídos em uma rede bcc de lado

40.0 Á. OS átomos que estivessem sobrepostos foram rearranjados manualmente. A partir

desta configuração, a densidade foi ajustada para 0,915 glcm3, isto é, ajustando-se o lado da

caixa para 38,2 Á. O sistema foi equilibrado a 300 K durante 200 ps. A fase de produção

dos dados foi de 500 ps.

A primeira configuração do sistema PEO puro foi obtida de forma análoga à

obtenção da primeira configuração do DME puro, ou seja, uma cadeia do poli(oxietileno)

contendo 25 unidades monoméricas (OCH2CH2) e dois grupos terminais (CH3CH2 e

CH3CH20), CH3CH20(CH2CH20bCH2CH3, foi construída de forma que esta pudesse

caber em uma caixa cúbica de lado igual a 50 Á. Outras 31 cadeias idênticas à primeira

foram inseridas manualmente na caixa e, então, foi dado início à equilibração do sistema.

Numa primeira etapa, as dimensões da caixa foram gradualmente ajustadas para 38,2 Á,

obtendo-se a densidade de I, 12 glcm3, portanto muito próxima da densidade experimental à

100°C de uma amostra de Carbowax 6000 (Union Cabide Chemicals), 1,06 glcm3 [88].

Simulações prévias de PEO puro cujas cadeias não eram homogêneas, com peso molecular

médio igual 500, resultaram densidade 1,01 glcm3 a 363 K [43]. Depois do ajuste da
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densidade, o sistema foi equilibrado por I ns a 1000 K, 1 ns a 500 K e, por fim, 1 ns a 363

K. A fase de produção de dados foi de 2 ns a 363 K.

Do ponto de vista experimental, a maioria dos polímeros sintéticos não é

uniforme apresentando cadeias cujo tamanho é dado por uma distribuição gaussiana. Ao

contrário, em nossas simulações foram utilizadas cadeias de polímero uniforme, a saber,

cadeias com massa molar 1175,45 g mor!. Polímeros uniformes em simulações de

dinâmica molecular tem sido utilizado em simulações anteriores de e1etrólitos poliméricos

[40-42].

A primeira configuração do sistema P(EO)7,g-LiCI04 (30 cadeias do PEO +

100 LiCI04, fornecendo a proporção de 7,8 CH2CH20 para cada par iônico) foi obtida ao

serem retiradas duas cadeias de PEO e inserindo-se 100 pares iônicos dispostos em uma

célula bcc de 38.2 A (densidade 1,37 glcm3). Esta densidade é consistente com a variação

do volume molar do PEO quando da adição de LiCI04 na formação do P(EO)7,s-LiCI04

[25]. Para este sistema, Bloise e colaboradores [18] utilizaram densidade 1,30 glcm3 no

cálculo da condutividade via relação de Nernst-Einstein utilizando dados de ressonância

magnética nuclear de 7Li (estes autores reportam que a densidade experimental do

P(EO)s-LiCI04 é 1,30 glcm3). Átomos que estivessem sobrepostos foram manualmente

arranjados. As configurações do sistema P(EO)ls,6-LiCI04 e P(EO)3!,z-LiCI04 foram

geradas retirando-se aleatoriamente 50 e 75 LiCI04, respectivamente, de uma configuração

qualquer do sistema P(EO)7,g-LiCI04. Daqui por diante, estes sistemas serão denominados,

em ordem decrescente de concentração de sal, P(EO)s-LiCI04, P(EO)16-LiCI04 e P(EO)31

LiCI04. A densidade dos dois sistemas menos concentrados foi, em ordem decrescente de

concentração, 1,21 e 1,16 glcm3. Para cada um destes sistemas e para cada uma das

temperaturas, foram feitas equilibrações de 2 ns. Em uma dada concentração de sal, a
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Sistema

densidade foi considerada a mesma independentemente da temperatura. A Tabela 3.3

mostra as densidades utilizadas.

Tabela 3.3. Densidades utilizadas nas simulações do eletrólito polimérico PEO-LiCl04 •

Densidade (g/cm3
)

373 K 500 K

P(EO)8-LiClO4 1,37 1,37

P(EO)wLiClO4 1,21 1,21

P(EO)31-LiClO4 1,15 1,15

3.3. Detalhes das simulações.

Todas as simulações foram realizadas mantendo-se fixos o tamanho da caixa e o

número de partículas dos sistemas. A temperatura foi controlada utilizando-se o termostato

de Berendsen [64] com uma constante de acoplamento do sistema com o banho térmico,

tipicamente, de 1,0 ps. O intervalo de tempo utilizado para a integração das equações de

movimento foi de 1,0 fs em todas as simulações. O algorítmo velocity-verlet foi utilizado

para a integração das equações de movimento [51]. O método da soma de Ewald foi

utilizado para considerar a natureza de longas distâncias das interações de Coulomb [51].
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4. Resultados e Discussão.

A apresentação e discussão dos resultados obtidos neste trabalho serão divididas em

duas partes. Na primeira, serão discutidos os aspectos estruturais dos sistemas DME, DME-

LiCI04, PEO puro e PEO-LiCI04, bem como os efeitos da concentração do sal e da

temperatura sobre o sistema PEO-LiCI04• Na segunda parte, serão discutidos resultados de

propriedades dinâmicas de PEO-LiCI04, comparando com o PEO puro.

4.1. Propriedades Estruturais.

4.1.1. DME e DME-LiCI04•

Para economizar tempo de simulação, utilizamos os sistemas DME e DME-LiCI04

como sistemas modelos, ou seja, servirão como testes para se avaliar a estrutura gerada

pelos campos de forças que serão utilizados nas simulações do PEO puro e PEO-LiCI04 .

Esta estratégia foi utilizada com sucesso no início das simulações de outro eletrólito

polimérico, PEO-Lil [32-34]. No vácuo, a estrutura em que os três ângulos diedros do DME

estão na conformação trans é a de menor energia, segundo resultados de cálculo ab initio

[85]. Também no vácuo, a conformação tgt, trans-gauche-trans, possui 0,14 kcal mor l de

energia a mais que a conformação ttt. Portanto, em fase gasosa, a população de

conformações gauche do diedro OCCO do DME é pouco favorecida, embora haja uma

pequena barreira de energia da torção do diedro OCCO. Cálculos ab initio [89] mostram

que o momento de dipolo das conformações tU e tgt é zero e 1,50 D, respectivamente,

enquanto o momento de dipolo experimental do DME a temperatura ambiente é 1,71 D [78,

87]. Desta forma, em fase líquida, a conformação tgt no DME é majoritária devido a
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interações polares que ocorrem na fase líquida, estabilizando esta conformação. Este efeito

é conhecido como efeito gauche.

A estrutura do DME gerada pelo campo de força utilizado foi estudada pelas

funções de distribuição radial de pares, gap(r), calculadas para o DME a 300 K e

apresentadas na Figura 4.1.

--c-c
- - - C-O
.... O-O

6· 8
o

r (A)

10 12 14

Figura 4.1. Funções de distribuição para os pares C - C, C - O e O - O do DME a 300 K.

Podemos observar na gco(r) a presença de um ombro entre 3 e 4 A, o qual também

foi encontrado por Smith e colaboradores [89] nas simulações em que os átomos de

hidrogênio eram explícitos. Mesmo não considerando explicitamente os átomos de

hidrogênio em nossas simulações, podemos perceber que o potencial utilizado é bastante

adequado. Além disso, podemos observar que as goo(r) e gcc(r) não apresentam ombro e a

posição dos máximos de ocorrência estão por volta de 4,5 e 4, I A, respectivamente.

Novamente, nossos resultados concordam com os obtidos por Smith e colaboradores [89]
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que também reportam a presença destes dois picos em 4,6 e 4,2 Á. A comparação direta dos

resultados calculados com o modelo utilizado por nós com os obtidos por Smith e

colaboradores [89] é válida, tendo-se em vista que estes autores já testaram extensivamente

o modelo por eles proposto.

Como foi mencionado na seção anterior, os parâmetros do potencial diedral foram

ajustados para se obter as populações dos diedros COCC e OCCO, de acordo com dados de

simulações de Monte Carlo [78], que mostram que a distribuição populacional dos diedros

COCC para o DME é predominantemente trans, cerca de 80 %. Ajustando os parâmetros

relativos a este ângulo diedro foram obtidas 78 % de conformações trans do diedro COCC,

como pode ser constatado na Tabela 4.1. No caso da população de diedros OCCO, foram

escolhidos parâmetros que fossem capazes de fornecer cerca de 80 % de confôrmeros

gauche, Tabela 4.1. Desta forma, é possível concluir que grande parte das moléculas de

DME apresentam-se na conformação tgt. De fato, dados de simulações prévias [55], assim

como dados experimentais [87], também sugerem a conformação tgt como a predominante

na fase líquida, conforme mencionado anteriormente.

Tabela 4.1. Populações dos ângulos diedros do DME a 300 K.
trans (0../0) gauche (%)

COCC

OCCO

78,0 (85)

15,2 (16)

22,0

84,8

Entre parênteses estão os correspondentes valores obtidos por Bressani e colaboradores
[78].

Alguns solventes apróticos como acetonitrila, dimetilsulfóxido e éteres possuem a

capacidade de solvatar cátions, sendo os mais estudados uma classe de éteres cíclicos

conhecidos como éteres coroa. Os éteres acíclicos também são bastante estudados, por

exemplo, poliéteres análogos do DME [30, 31, 90], por causa da similaridade com o
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sistema PEO que tem potencial aplicações tecnológicas. Os éteres solvatam os cátions

através de interações eletrostáticas que ocorrem entre o oxigênio do éter, que possui alta

densidade eletrônica, e o cátion. No caso das simulações do DME-LiCI04, as distâncias

características destas interações podem ser obtidas pela g(r) Li - OOME, que está mostrada

na Figura 4.2, juntamente com as g(r)'s Li - Osal e Li - CI.
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Figura 4.2. Funções de distribuição radial para os pares Li - OOME, Li - Osal e Li - CI
calculadas do sistema DME-LiCI04 a 300 K.

A distância característica das interações Li - OOME observada na g(r) é 1,95 A, cujo

número de primeiros vizinhos é 2, ou seja, existe em média 2 átomos de oxigênio do DME

solvatando um cátion Lt. Recentemente, Henderson e colaboradores [81] determinaram

por difração de raio-X a estrutura de dois cristais, o primeiro, formado por perclorato de

lítio e DME e, o segundo, formado por perclorato de lítio e o dímero do DME, diglima.

Neste trabalho, os autores mostraram que a distância típica Li - O (oxigênio do éter)

encontrada foi por volta de 2 Á. Cálculos ab initio [90] realizados para estes dois sistemas
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também mostram que ca. 2 Aé a distância característica para a interação Li - O (oxigênio

do éter) na estrutura de menor energia.

As interações entre os cátions e os ânions podem ser avaliadas pelas g(r)'s Li - Osal

e Li - CI, Figura 4.2, as quais mostram que em 2,03 e em 3,35 A estão os seus respectivos

picos de máxima ocorrência. Estas distâncias características indicam um arranjo quase

linear entre Li+ O-CI, lembrando que a distância da ligação CI- O no ânion perclorato é

1,42 A, e, portanto, uma interação monodentada entre cátions e ânions. Integrando-se a g(r)

Li - Osal até 3,0 A e a g(r) Li - CI até 4,5 A obtém-se números de vizinhos iguais a 2 para

as duas g(r)'s, ou seja, cada cátion tem 2 ânions vizinhos, em que um oxigênio de cada

ânion interage com o cátion. Utilizando mais uma vez os dados de difração de raios X [81]

e cálculos ab initio [90] já mencionados, que propõem a distância de 2,0 A para as

interações Li - Osa!' é possível notar que, novamente, nossas simulações concordam com

estes resultados. Além disso, justifica a modificação do termo repulsivo dos parâmetros do

ânion CI04-, tendo em vista que os parâmetros dos átomos de oxigênio usados em

simulações de KCI04 sólido [82,83] forneciam distâncias Li - Osal iguais a 1,43 A. Por

outro lado, a distância Li - CI, que em nossas simulações é 3,35 A, não concorda com os

dados obtidos por Henderson e colaboradores [81], que propõem a distância entre cátion e

ânion de 2,80 A, possibilitando uma interação bidentada entre o cátion e o ânion, ou seja,

dois oxigênios do ânion interagem com um cátion. Vale ressaltar que a concentração de

LiCI04 dos sistemas estudados por Henderson e colaboradores [81] e Anwar e

colaboradores [90] são mais elevadas que as utilizadas em nossas simulações, sendo 4 e 3

oxigênios do éter por LiCI04, respectivamente. Assim, em função de existir menos átomos

de oxigênio do éter para interagir com o cátion, a interação bidentada pode ser favorecida

para completar a coordenação do Li+, contrastando com a interação monodentada
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evidenciada pelos resultados das nossas simulações. Com isso, podemos concluir que o

número de coordenação do cátion no sistema DME-LiCl04 é 4.0.

Diante das evidências colocadas acima, nossas simulações reproduzem

adequadamente as interações locais entre os cátions e os oxigênios do éter, sugerindo que a

transferibilidade do modelo para o sistema PEO-LiCI04é razoável.

4.1.2. PEO puro e PEO-LiCI04•

Nesta seção serão apresentados as propriedades estruturais para os sistemas PEO

puro a 363 K e P(EO)x-LiCI04 em três concentrações de sal (x = 8, 16 e 31) às

temperaturas de 373 e 500 K. Inicialmente, será dada atenção considerável ao fator de

estrutura estático, tanto do PEO puro quanto do P(EO)g-LiCl04. Logo em seguida, serão

apresentadas e discutidas as funções de distribuição radial de pares, as populações de

ângulos diedros e raio de giração para cada um dos sistemas.

Fator de estrutura estático.

Do ponto de vista experimental, quando um polímero é sintetizado, a primeira

questão que surge é qual o tamanho da cadeia. Tomando como exemplo o polietileno com

106 meros totalmente esticados (estrutura em ziguezague), produziria uma cadeia com o

tamanho de cerca de 0,2 mm [73]. Na realidade, este tipo de estrutura é pouco provável,

pois a cadeia polimérica pode se enovelar. Caracterizar estas estruturas enoveladas tem sido

alvo de grande interesse nos estudos de polímeros, principalmente de polímeros com

potenciais aplicações tecnológicas, como o PEO. Sem dúvidas, uma das técnicas mais

poderosas para se estudar a estrutura de polímeros em fase não-cristalina é a técnica de
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espalhamento de nêutrons. A partir desta técnica, é possível obter parâmetros estruturais,

por exemplo, o fator de estrutura estático, S(k).

Nas simulações, o S(k) total é calculado pelo somatório dos S(k)'s parciais

devidamente ponderadas pelas constantes de comprimento de espalhamento dos átomos

conforme a equação 4.1 [51, 56].

Stotal(k) = LLXaXfibabfiSafi(k),
a fi

(4.1)

onde a e f3 são as espécies do sistema, x é a fração molar de cada espécie no sistema, b é o

comprimento de espalhamento das espécies (bc = 6,646, bo = 5,803, bD = 6,671 e

bH = -3.741 fm) e Sap(k) é o fator de estrutura parcial que é calculado por:

1 (Na Np
)Safi (k) = L L eik(rj-rj ) ,

~NaN fi iEa jEfi
(4.2)

onde ri é a coordenada do átomo i, N é o número de partículas das espécies e k é o vetor de

onda.

Do ponto de vista experimental, a partir de dados de espalhamento de nêutrons, S(k),

pode-se obter a função de distribuição radial total, G(r), por uma transformada de Fourier

em S(k). As funções de distribuição radial de pares parciais experimentais (gap(r)) são

obtidas pelo ajuste de curvas gaussianas à G(r), onde erros podem ser gerados devido a

imprecisões d ajuste à G(r) total. Por meio de simulações computacionais, como neste

trabalho, o fator de estrutura pode ser estudado em detalhe por meio dos S(k)'s parciais.

Antes do S(k) total do PEO puro ser calculado, as configurações geradas pelas

simulações tiveram que passar por uma etapa de adição dos átomos de H. Neste processo,

foi utilizado um programa de visualização de moléculas capaz de adicionar átomos de

hidrogênio aos átomos de carbono com distância C - H igual a 1,10 A, com o ângulo HCH
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igual a 109,5° e perpendicular ao plano eco ou OCC, formando, assim, uma geometria

tetraédrica local. É importante esclarecer que o fator de estrutura estático experimental foi

obtido de uma amostra do PEO deuterada ou protonada [25, 91]. Desta forma, no cálculo

do fator de estrutura foi utilizado o comprimento de espalhamento do deutério ou

hidrogênio. Visando um melhor entendimento da estrutura do PEO, calculamos os fatores

de estrutura estáticos total e parciais, Figuras 4.3 e 4.4, a partir das configurações obtidas de

nossas simulações.
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Figura 4.3. Fatores de estrutura estático experimentais (exp. 1 [91], exp. 2 [25]); e
calculados para o PEO puro a 363 K. Painel superior mostra os resultados de PEO
deuterado e o inferior de PEO protonado.

É importante notar que há diferenças entre os S(k)'s experimentais do PEO deuterado da

Ref. [91] (Mm = 26700 g mor l
) e o da Ref. [25] (Mm = 53000 g mor l

), em que o pico

principal do PEO de cadeias maiores apresenta-se deslocado para vetores de onda menor
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que o PEO de cadeias menores. Como pode ser observado na Figura 4.3, o S(k) total

calculado concorda razoavelmente com o S(k) experimental do PEO deuterado de peso

molecular 26700 [91] (painel superior), bem como com o PEO protonado (painel inferior),

apesar do PEO utilizado em nossas simulações ser cerca de 20 vezes menor que estes. No

entanto, na região de 3 a 7 A-I, o S(k) calculado mostra-se deslocado para k menor. Nesta

região, correlações intracadeias dadas por átomos diretamente ligados ou muito próximos

são características, correspondendo a correlações da ordem de 1 e 2 A no espaço real. Este

deslocamento pode ser atribuído às correlações dos átomos de H, que foram adicionados a

posteriori. Assim, nesta região, uma análise quantitativa entre o fator de estrutura

experimental [91] e o calculado não é possível e nem seria relevante, uma vez que nas

simulações os átomos de hidrogênio não foram considerados explicitamente. No entanto, na

região do pico principal, 1,62 A-I, é observado excelente concordância entre os dados

experimental e calculado, sendo possível fazer uma análise quantitativa. Em 1,62 A-I

aparece um pico devido à ordem intermediária das cadeias do polímero, característico de

correlações inter e intracadeias, dadas por átomos distantes mais de 10 ligações uns dos

outros, como será mostrado a seguir na análise dos S(k) parciais.

Procurando esclarecer a origem do pico em 1,62 A-I, característico de ordem

intermediária, foram calculados os fatores de estrutura estático parciais das correlações

entre átomos distantes de no máximo 10 ligacões consecutivas e dentro da mesma cadeia,

Sintra_l-l0(k), que mostra a ausência deste pico, Figura 4.4. No S(k) parcial em que foram

consideradas somente correlações entre átomos de cadeia diferentes, ou seja, correlações

intercadeias, Sinter(k), aparece o pico em 1,62 A-I. Nas correlações em que os átomos estão

distantes até 20 ligações dentro de uma mesma cadeia, não mostrada na Figura 4.4, aparece

novamente pico em 1,62 A-I, porém pouco intenso. Portanto, fica evidente que esta é uma

região típica das correlações intercadeias e das correlações intracadeias a longas distâncias.
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Estratégia análoga foi utilizada nas simulações de Monte Carlo reverso do PPO [92] em que

os autores mostram que o pico principal no S(k) (1,45 A-I) surge de correlações intercadeia

e intracadeia entre átomos distantes [92].

--total
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.... intra 1-10

O 1 2

k (Á-I)
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Figura 4.4. Fator de estrutura estático parcial calculado para diferentes correlações no PEO
puro.

Ainda na Figura 4.4, o fator de estrutura estático parcial sem os hidrogênios, Sco(k),

aparece o pico em 1,62 A-I, mostrando que este é praticamente independente da presença de

deutério na estrutura do polímero, a não ser pelo ligeiro aumento da intensidade. Além

disso, este pico aparece principalmente devido às correlações entre os átomos de C e O da

cadeia do PEO. Na região acima de 2 A-I do Sco(k), praticamente desaparece o pico em CG.

3,2 A-I presente no S(k) total. Assim, é possível mostrar que as correlações com os átomos

de deutério ocorrem nesta região. A região de k maior que 4,0 A-I correspondente a

distâncias menores que 1,5 A, sendo da ordem das grandezas das ligações e, portanto,

mostrará correlações, basicamente, entre os átomos ligados. Estas informações,
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especificamente no caso de simulações cujas distâncias de ligações são fixas, como é o

caso, não são relevantes e, portanto, não serão discutidas.

O sistema PEO-LiCI04 tem sido bastante explorado seja em trabalhos de medidas

de condutividade, utilizando parâmetros advindos de ressonância magnética nuclear [11],

seja em espectroscopia vibracional, estudando o efeito da formação de par iônico e/ou

agregados de sal [3, 30, 31]. Mao e colaboradores [25] publicaram o primeiro trabalho que

relata os dados obtidos por espalhamento de nêutrons do sistema P(EO)J,s-LiCl04, no qual

reportaram o fator de estrutura estático. Embora exista um trabalho de simulação de

dinâmica molecular de PEO-LiCl04 [42], este não tenta reproduzir os dados de

espalhamento de nêutrons, pois em suas simulações foi utilizado sistemas cuja

concentração do sal é muito baixa (P(EO)216-LiCI04 e (PEO)43-LiCI04) em comparação

com a usada no trabalho experimental (P(EO)7,s-LiCI04) e também, porque os dados de

espalhamentos de nêutrons são mais recentes. Portanto, um trabalho de simulação de

dinâmica molecular que pudesse utilizar as informações experimentais e, assim, poder

estudar com mais detalhes a estrutura deste eletrólito polimérico se toma interessante, pois

pode vir a contribuir para a compreensão do mecanismo de transporte dos íons neste tipo de

matriz polimérica. Os bons resultados obtidos nas simulações do PEO puro quando

comparado com dados experimentais, juntamente com os resultados das simulações do

DME-LiCI04, sugerem que a utilização destes modelos seja razoável para as simulações do

sistema P(EO)g-LiCI04.

Assim como o realizado para o PEO puro, para que o S(k) total do eletrólito

polimérico fosse calculado, átomos de hidrogênio foram adicionados às configurações do

P(EO)g-LiCI04 a posteriori, o qual está apresentado na Figura 4.5, juntamente com o S(k)'s

do P(EO)31-LiCI04 e experimental [25], cujo PEO era uma amostra deuterada.
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Na Figura 4.5, podemos observar que existe uma concordância razoável entre os

S(k)'s calculados e o experimental na região de vetor de onda maior que 1 A-I [25]. Por

outro lado, na região de vetor de onda menor que 1 A-I, não há concordância entres os

dados, pois aparece um pré-pico intenso que é característico de um sistema com ordem

estendida, que persiste mesmo no sistema menos concentrado, P(EO)31-LiCI04' Na região

de k > 1 A-I, o pico em 1,63 A-I apresenta-se um pouco deslocado em relação ao pico

principal do S(k) experimental (1,50 A-I). É necessário mencionar que o PEO utilizado para

a formação dos e1etrólitos P(EOh,s-LiCI04 e P(EO)31-LiCI04 possui peso molecular muito

menor (1175) que o PEO 53000 utilizado no espalhamento de nêutrons. Portanto, o

deslocamento do pico principal mostrado no S(k) total do P(EO)g-LiCI04 pode estar

relacionado à diferença entre os tamanhos das cadeias do PEO, que é evidente nos dados de

espalhamento de nêutrons experimentais, Figura 4.3.
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Figura 4.5. Fatores de estrutura estático calculados para P(EO)g-LiCI04 (linha cheia em
negrito), P(EOh,-LiCI04 (linha cheia fina)e experimental (linha tracejada)[25] do P(EOh,s
LiCI04a 373 K.
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Considerando que o eletrólito polimérico é formado pela mistura do polímero com o

sal, portanto, além das correlações dos átomos do próprio polímero, as correlações dos

cátions e dos ânions também irão contribuir para os S(k) 's total. Desta forma, para entender

as correlações existentes nos S(k) 's dos eletrólitos poliméricos e até mesmo entender a falta

de acordo verificado na regia de k menor que I k l entre S(k) calculado e experimental [25],

foram calculados os S(k)'s parciais, que estão apresentados na Figura 4.6.

Para proporcionar um melhor entendimento dos S(k)'s parciais, é conveniente iniciar

as discussões pela região de k> I A-I e, posteriormente, pela região de k tendendo a zero.

Em tomo do pico em 1,63 A-I, é fácil perceber que o SCOLiCl04(k) (S(k) do eletrólito

polimérico sem os átomos de hidrogênio) apresenta-se alargado e mais intenso que o S(k)

total calculado do eletrólito polimérico. Este comportamento se deve à soma dos efeitos das

correlações dos átomos C e O do polímero, Sco(k), centrado em 1,75 A-I, contribuindo para

o alargamento do lado direito do pico, e das correlações entre cátions e ânions,

Scat-an(k), que causa alargamento pelo lado esquerdo. O deslocamento do Sco(k) do eletrólito

polimérico em relação ao Sco(k) do polímero puro pode estar relacionado à presença do

cátion, que ao se complexar com os oxigênios do polímero provoca uma aproximação dos

átomos vizinhos aos oxigênios, sejam eles da mesma cadeia ou de cadeias diferentes,

provocando correlações em distâncias menores (maior k) que as observadas no PEO puro.

Isto causa um maior grau de enovelamento do PEO, o que pode explicar a densidade do

eletrólito polimérico (1,37 g/cm3
) ser maior que a densidade do polímero puro (I, 12g/cm\

62



~
'-=-

'§
V)

--total
COLiCI0

4

--CO
cat-an

o 1 2

k (A-I)

3 4

Figura 4.6. Fatores de estrutura estático parciais calculado para o sistema P(EO)g-LiCI04 a
373 K.

Como foi mostrado para o S(k) total do polímero puro, por volta de 3 A-I surge um

pico alargado no S(k) total do eletrólito polimérico que aparece em decorrência das

correlações dos átomos de deutério e não necessita ser discutida novamente.

Evidências experimentais apontam para a existência de orde"! estendida,

característica na região de k < IA-I, na estrutura de eletrólitos poliméricos [26]. O S(k)

experimental do P(EO)7,s-LiCI04 [25] apresenta um ombro por volta de 0,75 A", detalhado

na Figura 4.5, sendo mais evidente no S(k) do P(EOh,s-LiTFSI [TFSr = N(S02CF3h'] [26].

No entanto, estas estruturas não se apresentam tão pronunciadas como as apresentadas no

S(k) total calculado do P(EO)g-LiCI04. Desta forma, os resultados de nossas simulações

superestimam a existência de um sistema organizado em uma escala espacial estendida,

indicando uma grande heterogeneidade neste sistema. De fato, o diagrama de fase do PEO-

LiCI04 indica a existência de domínios distintos de polímero e sal neste sistema [93].
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Por toda a região de k < 1,5 A-I em Scat-an(k) é possível observar correlações,

indicando que os cátions e os ânions estão se organizando na matriz polimérica. Se for

admitido que o polímero é um solvente com baixa constante dielétrica, propriedade bastante

conhecida de éteres, é possível admitir que os íons se organizem em aglomerados ou em

"filas". Se nas simulações existem estes aglomerados de sal, elas também devem

influenciar a estrutura do polímero. De fato, Sco(k) do eletrólito polimérico mostra a

existência de correlações em grande escala que podem ser entendidas como grandes vazios

na estrutura do PEO ocasionados pela estruturação do sal, uma vez que as correlações do

sal não foram consideradas em Sco(k). Uma caracterização mais apropriada para as

correlações dos vazios deixados na estrutura do PEO devido à ausência dos íons poderia ser

feita pela análise Voronoi. Wilson e colaboradores [94] fizeram uma análise de Voronoi e

esclareceram que a origem da ordem estendida apresentada por sais fundidos como Si02,

ZnCh e BeCh está relacionada com a presença de vazios na estruturas destes sais fundidos.

Para efeito de ilustração da estruturação do sal no PEO, a Figura 4.7 mostra as

posições dos centros de massa dos cátions Lt e dos ânions (átomos de CI) conectados

quando distantes no máximo 4,5 A, em configurações arbitrárias dos sistemas P(EO)s

LiCI04 e P(EO)31-LiCI04. Pode-se observar que os íons estão associados em pares iônicos

no sistema P(EO)31-LiCI04 e se desenvolvendo em agregados no P(EO)s-LiCI04'
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Figura 4.7. Ilustração da estrutura adquirida pelos íons no sistema P(EO)g-LiCI04 e
P(EO)31-LiCI04 a 373 K. Os átomos conectados estão a uma distância menor ou igual a
4,5 A. Círculos cinzas são os átomos de CI e os pretos são os íons Lt.

Nossas simulações superestimam a formação de pares iônicos e/ou de agregados.

Alguns trabalhos de simulação computacional de eletrólitos poliméricos também

observaram uma grande tendência destes sistemas em formar pares iônicos ou agregados

[39,41]. Inclusive, há relatos de separação de fases quando o Nal foi adicionado no PEO

[95] em modelos em que efeitos de polarização eletrônica não foram considerados. A

inclusão de efeitos de polarização na simulação aumenta a interação dos oxigênios do PEO

com o cátion, o que acarreta maior complexação do cátion pelo PEO. De fato, isto foi

observado por Jonge e colaboradores [41], ou seja, aumento da complexação do cátion pelo

polímero com modelos polarizáveis e, conseqüentemente, menor formação de agregados ou

pares iônicos [41].

Nosso grupo tem utilizado modelos polarizáveis de carga flutuante, baseados no

método da equalização da eletronegatividade [96-100] em simulações de NaCI03 [71],

mistura de nitratos [72], carbonatos [10 1] e cianetos [102], ou seja, íons pequenos.

Entretanto, para moléculas grandes como polienos de até 16 átomos de carbono, o método

da equalização da eletronegatividade não tem se mostrado eficiente, pois este superestima a
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polarizabilidade destes compostos, prevendo uma transferência de carga excessiva dentro

da molécula [103]. Este efeito é mais pronunciado à medida que o tamanho das cadeias

aumenta. Shimizu e colaboradores [104] recentemente propuseram uma estratégia

alternativa para evitar a sobre polarização das moléculas, em que a transferência de carga

está restrita somente a algumas regiões das moléculas. O modelo de Shimizu e

colaboradores [104] se mostrou bastante efetivo, reproduzindo os momentos de dipolo das

moléculas estudadas com bastante eficiência. No entanto, Chelli e colaboradores [103]

mostraram que este modelo ainda é imperfeito, pois continua a superestimar a

polarizabilidade de ácidos carboxílicos de cadeias longas. Desta forma, a utilização do

modelo de carga flutuante para moléculas longas como o PEO ainda não é factível. No

entanto, uma alternativa seria estender o modelo de Shimizu e colaboradores [104],

restringindo as transferências de carga somente entre os átomos que fazem parte de uma

dada unidade monomérica do PEO [105].

Estrutura local em torno dos cátions.

A estrutura local dos cátions Li+ nas simulações do PEO-LiCI04 foi estudada pelas

funções de distribuição radial, Figura 4.8. Por volta de 2 A aparecem as correlações entre os

cátions e os átomos de oxigênio do sal, gLi-OsaI(r), (2,03 A) e do polímero,

gLi - opol(r), (1,95 A). Em 3,35 A aparecem as correlações entre os centros de massa dos

cátions e dos ânions, gLi _ C1(r). Lembrando que a distância de ligação CI - O no ânion é

1,42 A, é fácil perceber que a interação entre cátions e ânions é praticamente colinear com

ligação CI - O do ânion, formando uma interação monodentada, assim como já foi

caracterizado para o sistema DME-LiCI04. Na gLi-OsaI(r) aparece um segundo pico em

4,00 A devido à correlação entre o cátion e outros três oxigênios do ânion perclorato.
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Figura 4.8. Funções de distribuição radial entre cátions e ânions calculadas do sistema
P(EO)g-LiCI04 a 373 K.

Integrando-se estas curvas até a distância que define a primeira camada de

vizinhos, pode ser obtido o número de vizinhos dos cátions, n(r) [56]:

r

n(r) = p j4nr,2g(r') dr',

O

onde p é a densidade.

(4.3)

o número médio de oxigênios vizinhos dos cátions calculado é 5, sendo

aproximadamente 2 átomos de oxigênio do ânion e 3 átomos de oxigênio do PEO. O

número de coordenação 5 dos cátions também pode ser notado pela Figura 4.9, obtida pela

contagem dos átomos de oxigênio do PEO ou do ânion que estão dentro de um raio de 3,8

A e 3,0 A em tomo de um dado Li+, respectivamente.
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Li+ no sistema P(EO)g-LiCI04 a 373 K.

A Figura 4.10 ilustra a estrutura local dos cátions Lt observada em nossas

simulações, selecionando-se os átomos que estão no máximo 5,5 Á distantes do cátion.

Claramente, é possível observar a interação monodentada entre o ânion e o cátion e a

organização do polímero em torno do cátion.
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Figura 4.10. Estrutura local dos cátions Li+ retirada de uma configuração aleatória da

simulação do P(EO)g-LiCI04 a 373 K.• Li+, • CI, • O, • C.

Simulações prévias de eletrólitos poliméricos [32, 35, 41] também

encontraram número de ânions vizinhos a um dado cátion com valores entre 1 e 3,5,

entretanto, o valor mais comum é 2. Portanto, nossos resultados são razoáveis em

comparação com essas simulações.

No trabalho que relata o espalhamento de neutrons do eletrólito polimérico

P(EOhs-LiCI04, Mao e colaboradores [25] propuseram que a distância Li - Opol é 2,07 Á.

Outros dados advindos de espalhamento de nêutrons de eletrólitos poliméricos cujos ânions

são diferentes de perclorato também apresentam picos Li - Opol próximos a

2 A [32, 95]. Resultados de simulações prévias mostram também que por volta de 2 A é a

região de máxima correlação entre cátions Lt e Opol. Recentemente, Henderson e

colaboradores [81] determinaram, por difração de raios X, a estrutura de dois cristais

formados por perclorato de lítio-DME e perclorato de lítio-dimero do DME. Neste trabalho,

os autores mostram que a distância típica Li - Oéter encontrada foi por volta de 2 Á.

Cálculos ab initio realizados para os eletrólitos dos dois éteres citados anteriormente

concordam com os dados de raios X [90].



Simulações de dinâmica molecular de P(EO)I3,4-Nal e P(EO)wLiI [32, 4 I],

sistemas duas vezes menos concentrados que o simulado por nós, revelam que o número de

vizinhos Li - Opol varia de 2 a 4. Segundo relatos de Mao colaboradores [25], o número de

átomos de oxigênio vizinhos de um dado cátion deve ser 4,2 para o sistema P(EO)7,5

LiCI04. Estes autores, entretanto, consideraram que o pico em 2,07 Á na g(r) parcial do Li

X (X = C, H ou Opol) é devido somente às correlações entre Opol e Li+, considerando que na

estrutura não haja formação de par iônico. Propor a ausência de par iônico parece não ser

adequada, pois o polímero é um sistema que possui baixa constante dielétrica, o que

favorece a formação de pares iônicos ou agregados. Além disso, outros resultados de

simulações de dinâmica molecular do P(EühwLiCI04 [42], concentração de sal muito

baixa quando comparado com P(EOh,s-LiCI04, já mostraram a formação de par iônico.

Trabalhos de espectroscopia Raman também evidenciam a presença de pares iônicos ou

agregados em poliéteres com LiCI04 [30, 31]. Portanto, o número de vizinhos Li - Opol

reportado por Mao e colaboradores [25] parece ser inadequado.

Efeitos da concentração de LiCI04 e da temperatura sobre a estrutura local dos

cátions.

Variando-se a temperatura ou a concentração de sal não foi observado nenhum

deslocamento das posições dos picos das g(r)'s Li - CI, Li - Osal e Li - Opol. Todavia,

integrando-se as g(r)'s até a distância em que esta atinge o primeiro mínimo, que define a

primeira camada solvatação, foi observada variação do número de primeiros vizinhos dos

cátions Li+, conforme mostra a Figura 4.11.
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Figura 4.11. Dependência do número de átomos de oxigênio vizinhos dos cátions Lt em
função da temperatura e da concentração de LiCI04.

Como pode ser observado na Figura 4.11, painel superior, à temperatura de

373 K, o número de átomos de oxigênio do polímero que complexam os cátions aumenta à

medida que a concentração de LiCI04 diminui devido ao maior de número de Opot

disponíveis para complexar com os cátions. Comportamento inverso é observado para os

ânions, ou seja, o número de oxigênios dos ânions que interagem com os cátions diminui

quando a concentração de sal diminui. Por outro lado, a 500 K, o número de oxigênios dos

ânions primeiros vizinhos dos cátions aumenta de acordo com a diminuição da

concentração de sal enquanto o número de oxigênios do polímero complexantes apresenta

uma leve diminuição. Note que os efeitos da concentração de sal e temperatura são mais
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pronunciados nos sistemas de menor concentração de LiCI04. Com isto, a solvatação dos

cátions pelos oxigênios do polímero é favorecida quando a concentração de sal é menor e

em temperaturas mais baixas. Para que haja a complexação dos cátions pelo polímero, este

precisa adquirir um arranjo adequado, o que implica em custo entrópico. Com o aumento da

temperatura, aumenta a relaxação das cadeias, desfavorecendo a formação do arranjo

estrutural adequado para complexar os cátions e provocando uma maior interação entre os

cátions e os ânions. De fato, a 500 K há maior formação de pares iônicos e/ou agregados,

como observado na Figura 4.11.

Visando caracterizar com mais detalhes o ambiente local dos cátions, foram feitos

histogramas que mostram o comportamento da vizinhança dos cátions com a variação da

temperatura e da concentração de LiCI04. A Figura 4.12 mostra que o número mais

provável de Opol que complexam com os cátions é 3. A 373 K e nos sistemas menos

concentrados, há mais ocorrências de cátions complexados por mais de 3 Opol que à

temperatura de 500 K.

72



_373K
~500K

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de 0pol pl Lt

O I "V' "'VI ."0 ..,-11 .,.-""~ ." , I I
O 1

45 ~ c)

30

15

O I """""'."'0"'-"" -,001 "tVr, I I

301a)

20

10

O I .,.-' "".J ..".' ..". '" ."-'1 ..,.. J -,.--, I I

O 1
~ 45Tb)
'--"

(1) 30
""O

C\l
""O
:..::: 15.....
.D

C\l
.D
o
~

~

Figura 4.12. Histogramas do número Opol vizinhos dos cátions em função da concentração
de sal e da temperatura. Histogramas a), b) e c) correspondem aos sistemas P(EO)g-LiCI04,
P(EO)wLiCI04 e P(EOhl-LiCI04, respectivamente.

Oonoso e colaboradores [11] mostraram que a presença de LiCI04 provoca a

diminuição da relaxação da cadeia do polímero. Este efeito tem sido atribuído [3] à

complexação dos cátions por oxigênios de cadeias diferentes do polímero. A caracterização

da formação destas interações em nossas simulações foi feita por meio dos histogramas,

mostrados na Figura 4.13, os quais mostram que a complexação dos cátions lítio ocorre

predominantemente por oxigênios pertencentes a uma mesma cadeia. No entanto, há um

número considerável de cátions coordenados por oxigênios originários de duas cadeias
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diferentes. Além disso, não foi observado efeito considerável da temperatura e

concentração de LiCI04 sobre a origem dos oxigênios que complexam os cátions. Borodin

e colaboradores [32] mostraram que a complexação dos cátions em PEO-Lil ocorre

majoritariamente por átomos de oxigênio pertencentes a uma mesma cadeia polimérica,

concordando com os resultados encontrados em nossas simulações.
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Figura 4.13. Probabilidade dos átomos de oxigênio na primeira camada de vizinhos de um
dado Li+ serem de uma mesma cadeia ou de cadeias diferentes. Histogramas a), b) e c)
correspondem aos sistemas P(EO)g-LiCl04, P(EO)wLiCI04 e P(EO)31-LiCl04,
respectivamente.

A Figura 4. I4 revela que, preferencialmente, 2 átomos de oxigênios dos ânions

interagem com os cátions. É importante lembrar que estes átomos de oxigênios são de dois
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ânions diferentes, uma vez que foi caracterizada interação monodentada entre cátions e

ânions. A 373 K, embora pouco freqüente, é possível mostrar a presença de cátions livres

(número Osal p/ Lt = O), ou seja, cátions e ânions que não interagem diretamente.

Passando-se para 500 K, pode ser observado, claramente, o aumento do número de pares

iônicos (número de Osal p/ Lt = 1) e de agregados (número de Osal p/ Li+ ~ 2).
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Figura 4.14. Histograma dos ânions primeiros vizinhos dos cátions em função da
concentração de sal e da temperatura. Histogramas a), b) e c) correspondem aos sistemas
P(EO)g-LiCl04, P(EO)wLiCl04 e P(EO)31-LiCl04, respectivamente.

Borodin e colaboradores [32] também relatam comportamento parecido com o

observado por nós, ou seja, aumento da coordenação do cátion com Opol e,
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concomitantemente, diminuição do tamanho do agregado iônico, ao se diminuir a

concentração de sal no PEO-Lil. Para efeito de comparação, nos sistemas mais

concentrados, o número de coordenação predominante entre cátion e Opol encontrado por

estes pesquisadores é 3, concordando com o obtido em nossas simulações. Por outro lado, o

número predominante de ânions vizinhos de um dado cátion é 1,5, enquanto 2 foi

encontrado em nossas simulações.

Comparando os resultados obtidos para a estrutura local dos cátions de nossas

simulações com os resultados tanto experimentais como de outras simulações, é possível

dizer que os resultados de nossas simulações são concordantes. No entanto, como vimos na

discussão da estrutura, feita via fator de estrutura estático, nossas simulações não são

capazes de reproduzir adequadamente a estrutura do eletrólito polimérico em escala

estendida. Com isto, é importante frisar que a análise da estrutura local é relevante. Porém

não deve ser tomada como único critério e outras propriedades estruturais, por exemplo, o

fator de estrutura estático, devem ser calculadas para se fazer a caracterização mais

detalhada de sistemas complexos como os eletrólitos poliméricos.

Efeitos da concentração de LiCI04 e da temperatura sobre a estrutura das cadeias

poliméricas.

Como mostrado na Figura 4.10, o polímero se organiza para complexar com o

cátion Li+. Esta organização também vai ser dependente da temperatura e da concentração

de sal, considerando que o ambiente local do cátion varia. Os efeitos da concentração de sal

e da temperatura sobre a estrutura da cadeia polimérica, por exemplo, o enovelamento das

cadeias, podem ser verificados pelo raio de giração, Rg • O quadrado do raio de giração é

definido pela equação 4.4 [106],
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(R/) = (t1r
; - rem 1

2

)
, (4.4)

onde ri é a posição do átomo i de uma cadeia, rem é a posição do centro de massa da cadeia

e n é número de átomos da cadeia do polímero. Quanto menor o raio de giração, maior o

grau de enovelamento de um polímero, para um dado n. O comportamento do raio de

giração em função da temperatura e da concentração de LiCl04 está apresentado na Figura

4.15.
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Figura 4.15. Efeitos da concentração de LiCl04 e da temperatura sobre o raio de giração do
PEO nos eletrólitos poliméricos calculados pelas simulações.

É notório que a inclusão de LiCI04 no PEO causa uma drástica diminuição no raio

de giração do polímero, principalmente a 373 K. À medida que a concentração do sal

diminui, o raio de giração aumenta, indicando um menor grau de enovelamento do

polímero, tendendo à estrutura do PEO puro. Em uma mesma concentração, à temperatura

de 500 K, o raio de giração é sempre maior que a 373 K. Como foi visto anteriormente,

quando a temperatura aumenta, diminui a solvatação do cátion pelo PEO, em decorrência

77



deste fato o raio de giração aumenta, pois com menos cátions solvatados o polímero tende a

se estender.

Definimos conformação gauche compreendendo ângulos diedros entre O e 120° e

conformação trans compreendendo ângulos maiores que 120 e menores que 180°. Quando

o cátion está solvatado pelo polímero, a conformação do diedro OCCO deve ser gauche

para favorecer a complexação, o que causa o aumento do enovelamento do polímero.

Portanto, o efeito de enovelamento das cadeias do polímero ocorre devido à mudança na

população dos diedros. De fato, foi observado o aumento da população gauche dos diedros

quando o sal está presente, conforme mostra a Tabela 4.2. Lembramos que o deslocamento

observado no pico do Sco(k) do eletrólito polimérico (1,75 A-I) em relação ao pico do

Sco(k) do PEO puro (1,63 A-I) foi atribuído a um maior enovelamento das cadeias ou

mesmo uma maior aproximação entre cadeias que complexam o mesmo cátion.

Tabela 4.2. Efeitos da concentração de sal e temperatura sobre a população gauche dos

diedros OCCO e COCC calculados para PEO-LiCl04.

Sistema OCCO coce
gauche (%) gauche (%)

373 K 500 K 373 K 500 K

PEO puro* 81,0* --* 13,0* *

P(EO)g-LiClO4 88,7 86,0 23,3 21,3

P(EO)wLiClO4 88,0 82,0 15,0 19,0

P(EOh I-LiClO4 86,0 81,0 14,0 13,0

* Para o PEO puro, as simulações foram realizadas somente a 363 K.
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4.2. Propriedades Dinâmicas

o método de Dinâmica Molecular (MO) é muito rico em informações sobre os

sistemas, quando comparado com outros métodos de simulação computacional, por

exemplo, o método de Monte Carlo, pois, além de propriedades estruturais, propriedades

dinâmicas podem ser calculadas por uma característica intrínseca deste método, que

permite a evolução das configurações com o tempo. No caso dos eletrólitos poliméricos, o

estudo de suas propriedades dinâmicas é de suma importância, uma vez que o mecanismo

pelo qual os íons são transportados no polímero não é totalmente conhecido [3, 6]. Desta

forma, visando uma contribuição para o entendimento do mecanismo de transporte dos íons

nos eletrólitos poliméricos, nesta seção serão discutidas algumas propriedades dinâmicas

destes sistemas.

4.2.1. Funções de auto-correlação de velocidades

Uma das propriedades dinâmicas mais importantes e bastante utilizada em

simulações de líquidos por dinâmica molecular é a função de auto-correlação de velocidade

(ACF), Cv(t)= (v,(t) . v,(O), [51, 56], que normalmente é apresentada normalizada pelo seu

valor inicial, (Vj(O)·Vj(O).

A Figura 4.16 mostra as funções de auto-correlação temporal das velocidades

calculadas para os centros de massa dos cátions e dos ânions do P(OE)wLiCI04 a 373 K. A

ACF dos cátions apresenta uma relaxação mais rápida, isto é, perde a correlação com o seu

valor inicial mais rápido que a ACF dos ânions. Como a ACF é dada pelo produto escalar

entre os vetores velocidade em um instante inicial e em um instante posterior, quando a

ACF apresentar valores negativos implica que as partículas apresentam mudança no sentido
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de seu movimento em relação ao sentido no instante inicial. No caso dos cátions Lt, as

oscilações desta função em instantes de tempo curtos indicam que estes se movimentam de

forma oscilatória (rattling), determinados pelos seus vizinhos (átomos de oxigênio dos

ânions e do polímero), formando gaiolas temporárias que prendem os cátions. Note que o

padrão oscilatório é mais pronunciado na ACF dos cátions (Figura 4.16), sendo

conseqüência de sua massa menor.
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Figura 4.16. Funções de auto-correlação de velocidades dos cátions e ânions do
P(OE)wLiC104 a 373 K.

Ao se aplicar a transformada de Fourier em qualquer função de correlação no

tempo obtém-se o espectro de freqüência ou densidade de estados correspondente [56]. Este

procedimento gera uma relação entre tempo e freqüência ou número de ondas, onde

processos lentos apresentarão banda(s) em região de número de ondas menores, enquanto

processos rápidos apresentarão banda(s) em região de número de ondas maiores.
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A Figura 4.17 mostra os espectros ou as densidades de estados (DOS)

vibracionais calculadas para o POE-LiCI04 a 373 K. Os espectros dos cátions e dos ânions

apresentam um ombro e uma banda larga por volta de 50 cm- I
, respectivamente. Esta região

é característica de movimentos translacionais, sugerindo, então, que a translação dos

cátions está acoplada com a translação e/ou rotação dos ânions. Isto é possível devido a

formação de pares iônicos e agregados nos eletrólitos poliméricos estudados, como foi

mostrado na Figura 4.11.
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. P(OE)16-LiCI04
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ânions
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Figura 4.17. Densidade de estados vibracionais obtido pela transformada de Fourier das
correspondentes funções de auto-correlação de velocidades.

Quando a concentração de LiCI04 diminui, a banda larga no espectro
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vibracional dos ânions se desloca para número de ondas menores, por volta de 20 cm- I
, e o

ombro na densidade de estados dos cátions fica mais definido. Foi mostrado na Figura 4.11,

que diminuindo a concentração de sal diminui o número de pares iônicos e agregados em

uma mesma temperatura, ou seja, há menor número de arranjos diferentes entre os íons.

Com isso, o estreitamento do pico para região de baixa freqüência na densidade de estados

dos sistemas menos concentrados pode estar relacionado à menor heterogeneidade da

estrutura local dos íons. De fato, pode ser observada menor heterogeneidade na estrutura do

P(OE)J,-LiCl04 quando comparado com o P(OE)s-LiCl04, Figura 4.5, pois o S(k) do

sistema menos concentrado apresenta o pré-pico na região de 0,75 A-I mais fino que no S(k)

do eletrólito polimérico mais concentrado.

Fato interessante é o aparecimento de uma banda larga na região de 150 a 500

cm- I
, que se resolve em três picos centrados em 200, 300 e 400 cm- I

, na densidade de

estados vibracionais dos cátions, indicando que estes possuem dinâmicas bem distintas.

Uma característica marcante em sistemas contendo íons Iítios é a presença de banda larga

por volta de 400 cm- l
. Nosso grupo tem mostrado (70] em simulações de misturas de sais

fundidos LiF/KF, a presença de uma banda larga por volta de 400 cm-], atribuída ao rattling

dos cátions Lt em um ambiente rico de sal como é caso dos sais fundidos. De fato, ao se

calcular as funções de auto-correlação de velocidade dos cátions, projetando-se o vetor

velocidade na direção dos átomos de oxigênios dos ânions vizinhos destes cátions (projeção

ilustrada na Figura 4.18), foi observado o aparecimento de um pico em 400 cm- I
, Figura

4.19. Desta forma, o pico em 400 cm- I na densidade de estados calculada para os cátions

pode ser atribuído ao rattling dos cátions Lt em um ambiente rico em ânions, ou seja, dos

Iítios que compõem um agregado de sal ou formando par iônico.
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Figura 4.18. Esquema que ilustra as projeções feitas para o vetor velocidade dos cátions. V
é o vetor velocidade total dos cátions, VI é o vetor velocidade projetado na direção do
átomo de oxigênio do ânion perclorato e V2 é vetor velocidade projetado na direção do
átomo do oxigênio do POE.

Por outro lado, a atribuição inequívoca dos picos em 200 e 300 em-I foi feita

por meio de projeções do vetor velocidade dos cátions na direção dos oxigênios do POE

primeiros vizinhos destes cátions (Figura 4.18), cujo espectro apresenta estes dois picos

(não mostrado na Figura 4.19). No entanto, ainda restava uma dúvida. Porque o

desdobramento dos picos em 200 e 300 em-I? Se for observado na Figura 4.8, a gLi-opol(r),

a distância maior que 2,5 A, decai suavemente, caracterizando ambientes distintos gerados

pelo POE que o Li+ experimenta. O espectro dos cátions Lt foi calculado, projetando-se

suas velocidades, primeiro, na direção dos átomos de oxigênio do polímero que estão

dentro de um raio de 2,5 A e, posteriormente, projetando na direção dos átomos de

oxigênio, também do POE, que estão na região compreendida entre 2,5 e 3,8 A, conforme
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mostrado na Figura 4.18.
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Figura 4.19. Densidades de estados calculadas para os vetores velocidades dos cátions Lt
projetados nas direções de seus respectivos primeiros vizinhos do P(OE)wLiCI04' a) DOS
total do Li+, b) DOS da projeção na direção dos oxigênios do ânion, c) DOS da projeção na
direção dos oxigênios do POE mais próximos e d) DOS da projeção na direção dos
oxigênios do POE localizados entre 2,5 e 3,8 Á.

Fazendo estas projeções, foi possível compreender que o pico em 300 cm-1 surge de

movimentos dos cátions na direção dos átomos de oxigênios do polímero que estão

localizados dentro de uma esfera de raio 2,5 Á, enquanto que o pico em 200 cm- I surge dos

movimentos dos cátions na direção dos oxigênios que estão na casca esférica de raios 2,5 e

3,8 Á. Dados de espectroscopia Raman de eletrólitos poliméricos mostram que por volta de

265 cm- I aparece um pico que foi atribuído à combinação dos modos de dobramento dos

ângulos CCO e COC e do modo de torção do diedro OCCO [29-31,47]. Nossos resultados

indicam que a dinâmica dos cátions está acoplada com estes modos vibracionais do

polímero. Esta proposta, ou seja, acoplamento da dinâmica do cátion com a do polímero, é
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confinnada com resultados da seção 4.3. É importante lembrar que a densidade de estados

calculada não corresponde diretamente ao espectro Raman ou na região do infravennelho,

pois nenhuma regra de seleção, ou seja, variação da polarizabilidade ou variação do

momento de dipolo com a coordenada nonnal de vibração, respectivamente, foi

considerada durante este cálculo. Além disso, nossos resultados estão de acordo com os

resultados de Donoso e colaboradores [18] que também observaram a existência do

acoplamento da dinâmica do Lt com a dinâmica do eletrólito polimérico, P(OEh.s-LiCI04,

por meio de espectroscopia de 7Li RMN.

4.2.2. Deslocamento quadrático médio e coeficiente de difusão.

o coeficiente de difusão pode ser calculado a partir do deslocamento

quadrático médio, MSD (Mean Square Displacement). No regime difusional, quando o

MSD apresenta um comportamento linear com o tempo, o coeficiente de difusão, D, é

calculado pelo coeficiente angular da reta ajustada ao MSD neste regime linear,

(Iri(t) - ri(O)12
) = 6Dt. A Figura 4.20 mostra o MSD calculado dos cátions e dos ânions para

o sistema P(OE)wLiCI04. É interessante mencionar que tanto a dinâmica dos cátions

quanto dos ânions é muito lenta quando comparado com sais fundidos, por exemplo,

NaCI03 a 560 K [71]. Somente após 200 ps, cátions e ânions no eletrólito polimérico

alcançam o regime linear, enquanto no sal fundido NaCI03, por exemplo, o regime linear é

atingido após 5 ps [71].
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Figura 4.200 Deslocamentos quadráticos médios dos cátions e dos ânions calculados para
os sistemas P(OE)wLiCl04 a 373 K.

Conseqüentemente, o coeficiente de difusão dos íons no POE-LiCl04, Tabela

4.3, é muito menor que o coeficiente de difusão dos íons no sal fundido NaCl03

(l>Na+ = 0,54 x 10-5 cm2
S-I, Dclorato = 0,37 X 10-5 cm2

S-I a 560 K), ou seja, duas ordens de

grandeza menor. Comparado com outros eletrólitos poliméricos, o coeficiente de difusão

calculado para o POE-LiCl04 apresenta a mesma ordem de grandeza do coeficiente de

difusão calculado para POE-Lil [33] e do determinado experimentalmente por

espectroscopia de RMN do POE-LiCF3S03 [107], mostrando que nossos resultados estão

consistentes.
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Tabela 4.3. Coeficiente de difusão calculado para POE-LiCI04a 373 e 500 K.

Coeficiente de difusão, D, (10-7 cm2 s-t)

Sistema Li+ CI04- Opol

373 K 500 K 373 K 500 K 373 K 500 K

P(OE)g-LiCI04 0,16 0,26 0,11 0,24 0,17 0,57

P(OE)wLiCI04 0,32 4,31 0,44 3,45 1,12 10,41

P(OEh I-LiCI04 2,02 7,49 2,38 7,32 5,83 19,17

A Tabela 4.3 mostra que os coeficientes de difusão dos cátions e ânions são

praticamente iguais em uma dada concentração e temperatura, o que sugere que a dinâmica

dos íons está acoplada, ou seja, cátions e ânions se difundem juntos. Isto corrobora o ombro

e a banda larga por volta de 50 cm-1 nas densidades de estados vibracionais dos cátions e

dos ânions, respectivamente. Em uma dada concentração de sal, o coeficiente de difusão

dos cátions, assim como o dos ânions são maiores em 500 K do que em 373 K.

Comportamento análogo é observado para o D dos átomos de oxigênio do polímero. É

importante destacar que no sistema P(OE)g-LiCI04 a 373 K DOpol é praticamente igual ao D

de cátions e ânions. No entanto, nos sistemas P(OE)wLiCI04 e P(OEhl-LiCI04, quando a

temperatura é levada a 500 K, o aumento dos coeficientes de difusão das espécies

analisadas são mais pronunciados. Este comportamento sugere um acoplamento menor

entre a dinâmica dos íons com a do polímero, devido ao maior número de domínios

parecidos com o POE puro e domínios de sal (agregados), uma vez que a 500 K há maior

formação de pares iônicos e agregados que a 373 K, conforme mostra a Figura 4.11. Desta

forma, a heterogeneidade da estrutura provocada pelo aumento da temperatura está

refletindo na dinâmica do sistema.
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Assim como a temperatura, a variação da concentração de LiCI04 também

afeta a dinâmica dos eletrólitos poliméricos simulados. O número de íons no sistema afeta

não só a dinâmica do polímero, mas também a própria dinâmica dos íons. Os processos

difusionais dos íons como do polímero (ilustrada pelo DOpol) aumentam quando a

concentração do sal diminui. Este efeito será retomado e com mais detalhes na seção 4.2.4.

Borodin e colaborador [33] também mostraram, em simulações de dinâmica molecular de

POE-Lil, comportamento muito parecido com o descrito por nós no que se refere a efeitos

da temperatura e concentração de sal.

Recentemente, nosso grupo, estudando a dinâmica de uma série de sais

fundidos à temperatura ambiente (líquidos iônicos) contendo o cátion l-alquil-3-metil

imidazólio [108], mostrou a existência de uma dinâmica anisotrópica dos cátions

imidazólios em escala temporal curta e que também influencia processos mais lentos como

a difusão. Na seção 4.2.1 foi mostrado que a dinâmica de escala de tempo curta dos cátions

Lt é anisotrópica devido a sua vizinhança, Figuras 4.17 e 4.19. Uma vez que a anisotropia

da dinâmica rápida nos líquidos iônicos repercute na sua dinâmica lenta, então, foi

investigado se efeito semelhante também aparece nos eletrólitos poliméricos. Para tanto, foi

usada a estratégia de se projetar o vetor deslocamento dos cátions na direção de seus

vizinhos, ou seja, átomos de oxigênio do polímero e do ânion, da mesma forma como

mostrado na Figura 4.18. Os deslocamentos quadráticos médios calculados para os cátions

no P(OE)wLiCI04 a 373K, usando estas projeções, estão apresentado na Figura 4.21. De

fato, como mostrado para os sais fundidos a temperatura ambiente [108], a dinâmica

anisotrópica dos cátions Li+ existente em processos dinâmicos rápidos (ACF de

velocidades) também se repete na dinâmica lenta dos cátions, Figura 4.21.
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Figura 4.21. Deslocamento quadrático médio dos cátions projetado na direção dos átomos
de oxigênio do polímero (linha larga) e do ânion (linha fina) calculado para o sistema
P(OE)wLiCI04 a 373 K.

É evidente pela Figura 4.21 que os cátions possuem direções determinadas

pelos seus vizinhos que são favorecidas para se deslocarem, ou seja, os cátions se deslocam

na direção dos átomos de oxigênio do polímero mais facilmente do que na direção dos

oxigênios do ânion perclorato. É preciso lembrar que o coeficiente de difusão dos átomos

de oxigênio do polímero, Tabela 4.3, foi sempre maior que o dos ânions em uma mesma

concentração e temperatura. Foi mostrado que a dinâmica do cátion também está acoplada

com a do oxigênio do polímero (espectro do cátion, Figura 4.19). Portanto, não é dificil de

admitir-se que a difusão na direção do oxigênio do polímero seja realmente maior que na

direção do ânion.
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4.2.3. Movimentos dos cátions no eletrólito polimérico.

Existem duas propostas para o mecanismo de transporte dos cátions em

eletrólitos poliméricos, conforme já descrito no capítulo 1. No mais aceito, os cátions se

movimentam em saltos e estes são precedidos por seguidas relaxações da cadeia do

polímero, formando buracos para os quais os cátions saltam. Em nossas simulações foram

encontrados dois tipos de movimentos para os cátions, ou seja, um que caracteriza a

existência de cátions que se movimentam em saltos ou hopping (Figura 4.22, Li\ 1) e

U+(4» e outro que mostra um comportamento puramente difusivo, Figura 4.22 U+(9).

Estes foram encontrados ao se monitorar o módulo do vetor posição em função do tempo de

simulação. A escolha destes três cátions foi meramente arbitrária.

28~ Lt(4)

\
li, .li, k L

24

20
~

16

12~Lt(9)
i i I I

O 1000 2000 3000 4000
t (ps)

Figura 4.22. Módulos dos vetores posição de três cátions U+, escolhidos abitrariamente, ao
longo do tempo de simulação para o sistema P(OE)wLiCI04 a 373 K.
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Foi mostrado nas Figuras 4.19 e 4.21 que a dinâmica dos cátions é

determinada por seus vizinhos. Portanto, para entender os movimentos dos cátions

selecionados foi necessário analisar ao mesmo tempo a vizinhança deste cátion. O Lt(9)

que apresentou um comportamento difusivo está em um ambiente rico em ânion e pobre em

polímero, ou seja, formando agregados, como mostra a Figura 4.23. Este cátion fica preso

por muito tempo (todo o período da simulação) neste ambiente, o que contribui pouco para

a sua mobilidade. De fato, Borodin e colaborador [33] também mostram que cátions

participantes de agregados apresentam mobilidade baixa.
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Figura 4.23. Módulo do vetor posição do Lt(9) e o seu número de átomos de oxigênios
vizinhos (Opol e Osal ) no sistema P(OE)16-LiCI04 a 373 K. Foram considerados vizinhos os
átomos que estivessem dentro da distância 3,8 (Opol) e 3,0 A(Osal).

O Li+(4) apresenta um salto por volta de 2600 ps, conforme mostra a Figura

4.22. Este salto é acompanhado por uma mudança no número de átomos de oxigênio do
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polímero e do ânion vizinhos deste cátion, Figura 4.24 painel inferior. Antes de 2500 ps,

este cátion estava em um ambiente que continha em média 5 Opol e I Osal.
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Figura 4.24. Módulo do vetor posição do Li+(4) e seu número de átomos de oxigênios
vizinhos (Opol e Osal) do sistema P(OE)wLiCl04 a 373 K.

Quando ocorre o salto, o Lt(4) vai para um outro ambiente, onde passa a formar um

pequeno agregado composto de 2 ou em algumas vezes 3 ânions e ali fica preso ~1000 ps.

Então, novamente ocorre outro salto, em que o cátion volta para um ambiente rico em

oxigênio do polímero. Estes eventos acontecem, também, com a variação do ângulo diedro

OCCO formado pelo segmento da cadeia que contém 2 átomos de oxigênio que solvatam

este cátion, conforme mostra a Figura 4.25, painel superior. Antes de o cátion saltar para a

região do agregado de sal, o ângulo do diedro OCCO oscila em tomo de 70°, estando

preferencialmente na conformação gauche e ficando praticamente presos nesta
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conformação. Depois do primeiro salto em 2500 ps, este diedro passa a se apresentar na

conformação trans (120<\jJ:s1800) com mais freqüência. Este padrão se assemelha ao de um

diedro OCCO qualquer do POE puro, Figura 4.25, painel inferior. No segundo salto depois

de 3000 ps, quando o cátion volta para ser solvatado pelo POE, o diedro volta a apresentar-

se na conformação gauche.
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Figura 4.25. Oscilações dos ângulos diedros OCCO que participa da solvatação do Lt(4)
do P(OE)16-LiCI04 a 373 K (a) e OCCO qualquer do POE puro a 363 K (b).

Outro exemplo de cátion que também se movimenta em saltos é o Li+(1), cujo

comportamento de suas vizinhanças são parecidos com o Lt(4), Figura 4.26. Neste caso,

foi monitorada também a distância da ligação Li - OpoI, que aumenta quando o cátion salta,

deixando de ser solvatado pelo polímero e volta a diminuir ao seu valor característico

quando é novamente solvatado pelo POE. Depois do terceiro salto, a distância volta a
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aumentar, mostrando que o cátion não se encontra mais solvatado por aquele átomo de

oxigênio do polímero, passando a compor um agregado, que pode ser facilmente observado

no painel b da Figura 4.26.
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Figura 4.26. Módulo do vetor posição do Li+(l) (painel a), número de átomos de oxigênio
vizinhos (Opol e Osal) (painel b), distância Li - Opol (painel c) e ângulo do diedro OCCO
formado pelo segmento da cadeia que contém os átomos de oxigênio vizinhos deste cátion
(painel d).

É preciso esclarecer que estes resultados não têm validade estatística, pois

foram analisados somente 3 cátions de um sistema que contém 50 cátions, o que ainda é um
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número pequeno comparado com eletrólito real. Por outro lado, Halley e colaboradores

[109] propuseram recentemente que estes eventos de saltos ou hopping dos cátions Lt

devem ocorrer no POE-LiCI04.

Voltando à análise dos movimentos do Li+(4), é fácil perceber que este cátion

é capaz de caminhar ao longo da cadeia do polímero, Figura 4.27 painel inferior, passando

da 16a unidade monomérica OE (OCH2CH2) para a loa durante os primeiros 2000 ps de

simulação sem que hajam saltos. Borodin e colaboradores [33, 35] também mostram para

POE-Lil e POE-LiBF4 a existência deste tipo de movimento pela cadeia do polímero, assim

como o mostrado na Figura 4.27. A linha tracejada na Figura 4.27, painel inferior, separa

unidades monoméricas que não pertencem à mesma cadeia.
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Figura 4.27. Módulo do vetor posição do Lt(4) e unidades monoméricas do POE pelas
quais este cátion passou, para o sistema P(OE)wLiCI04 a 373 K.
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Em nossas simulações, foi possível mostrar que os cátions podem saltar de

regiões onde são solvatados pelo POE para regiões onde vão formar agregados de sal e

posteriormente podem sair. Este tipo de movimento é que deve contribuir bastante para a

mobilidade dos íons, conforme sugere Halley e colaboradores [109] ao estudar a dinâmica

de cátions Lt no eletrólito polimérico POE-LiCI04. Além disso, foi mostrado que o

movimento difusivo pode ser característico de cátions presos em gaiolas

predominantemente formadas por ânions ou pelo POE.

4.2.4. Função de espalhamento intermediário.

A relaxação da estrutura do polímero foi caracterizada pelo autotermo da

função de espalhamento intermediário, Fs(k,t), que quantifica flutuações de densidade em

um determinado vetor de onda k:

F;, (k,t) = \Pk (t)P-k (O)), (4.5)

onde Pk é a densidade local em um determinado vetor de onda [56]. Experimentalmente,

esta função é obtida pela aplicação da transformada de Fourier sobre o fator de estrutura

dinâmico S(k,OJ}, obtido por espectroscopia de espalhamento de nêutrons [56, 73].

O autotermo do fator de espalhamento intermediário calculado para o POE

puro em 0,50 A-I, 1,00 k l e 1,50 k l está apresentado na Figura 4.28. Para efeito de

comparação, na Figura 4.28 é apresentado o Fs(k,t) experimental obtido por espectroscopia

de espalhamento de nêutrons [41], ao qual o correspondente Fs(k,t) calculado se ajusta

excelentemente. Como pode ser observado na Figura 4.28, em vetor de onda pequeno, 0,5

A-I, correspondente a distância grande no espaço real, a relaxação do polímero é lenta. Já

em 1,50 A-I, próximo ao pico principal observado no S(k) total do POE puro, Figura 4.3, a

relaxação da estrutura é mais rápida. Naturalmente, a relaxação da estrutura observada pela
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Fs(k,t) em k pequeno tem que ser mesmo maior que em k elevado, pois em k pequeno, por

exemplo, em 0,5 Á-I está sendo observado o comportamento ao longo do tempo de uma

estrutura do polímero da ordem de -19 Á. Para efeito de ilustração, isto corresponderia a

analisar o comportamento como um todo, por exemplo, de um segmento da cadeia do POE

que contém de 6 a 7 unidades CH2CH20 todas na conformação trans.
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Figura 4.28. Autotermo da função de espalhamento intermediário experimental [41] e
calculado para o POE puro a 363 K.

Para verificar os efeitos da presença de sal sobre a dinâmica do polímero, foi

calculado a Fs(k,t) só dos átomos de carbono e oxigênio que formam a cadeia do polímero

no P(OE)wLiCl04 a 373 K. Comparando esta com a função de espalhamento intermediário

de partícula individual do POE puro, pode-se notar facilmente que a presença de LiCl04

aumenta drasticamente a rigidez das cadeias do POE, evidenciada pelo aumento do tempo

de relaxação da estrutura do polímero, Figura 4.29. Para poder entender melhor de onde

vem a rigidez impostas às cadeias do POE, basta reexaminar a Figura 4.26, de onde é fácil

perceber que o diedro OCCO, que participa diretamente da solvatação do cátion, permanece
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por longo tempo na conformação gauche, dificultando as transições gauche-trans que são

mais freqüentes no POE puro. Este aumento da rigidez do polímero vai provocar um

aumento da temperatura de transição vítrea do POE. De fato, tem sido verificado

experimentalmente que a Tg do POE puro (213 K) é menor que a Tg do eletrólito

polimérico, por exemplo, no P(OE)12-LiTSFI (Tg = 225 K) [111]. Nossos resultados

também estão de acordo com os dados de espalhamento quase-elástico de nêutrons do

P(OE)7,s-LiCI04, os quais revelam que a profunda alteração na dinâmica do polímero está

intimamente ligada a complexação do Li+ [110]. Este comportamento não é exclusivo de

eletrólitos poliméricos contendo sais de lítio, pois no sistema POE-Nal [41] também foi

observado que a dinâmica do polímero diminui na presença de NaI por meio das funções de

espalhamento intermediárias, Fs(k,t), calculada e experimental [41]. Comparativamente, a

relaxação do polímero no sistema POE-NaI é mais rápida que no sistema estudado por nós,

devido provavelmente à interação mais forte do Li+ com os oxigênios do POE.

1,00 I " "'''I " ""I ' '''''I

0,75

Q
...!><~ 0,50
"-"

~

k,"'

0,25 I .
--k = 0,5 Â P(OE)ló-LiCI04 ...

k = 0,5 Â POE puro
0,001 """'1" ''''''I ",,,,,,1

1 10 100 1000

t (ps)

Figura 4.29. Autotermo da função de espalhamento intermediária calculada para o POE
puro a 363 K e para P(OE)ló-LiCI04 a 373 K.

Como era de se esperar, a relaxação do polímero no P(OE)wLiCI04 aumenta
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quando k diminui, Figura 4.30, assim como no POE puro. Este comportamento também se

repete nos demais sistemas e temperaturas.
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Figura 4.30. Autotermo da função de espalhamento intermediária calculada em três vetores
onda para o sistema P(OE)wLiCI04 a 373 K.

Os efeitos da concentração sobre a relaxação da estrutura do eletrólito

polimérico também foram investigados. A Figura 4.31 mostra que a relaxação das cadeias

do polímero é mais rápida ql!ando a concentração de LiCI04 diminui, pois aumenta o

número de domínios parecidos com o POE puro, cuja dinâmica é mais rápida que a dos

domínios do polímero que contém sal. Sendo assim, era de se esperar que a dinâmica dos

cátions não fosse afetada pela variação da concentração. No entanto, isto não acontece,

basta observar o coeficiente de difusão dos íons, Tabela 4.3, que aumenta quando o número

de íons diminui. Portanto, como mencionado anteriormente, a concentração de sal

influencia tanto a dinâmica do polímero como a dos íons, corroborando o fato de ter sido

mostrado que a dinâmica dos íons é também determinada pela dinâmica do POE, Figura
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Figura 4.31. Autotenno da Função de espalhamento intennediária calculada em k=1,OA- 1

para o PüE-LiCI04 a 373 K.

Com relação aos efeitos da temperatura sobre a relaxação da estrutura do

polímero, em uma dada concentração de sal, foi possível observar que ao se elevar a

temperatura de 373 K para 500 K aumenta-se a relaxação da estrutura do polímero, Figura

4.32. Note que o efeito da temperatura é mais evidente nos eletrólitos menos concentrados.

A relaxação da estrutura do polímero apresenta o mesmo comportamento que os

coeficientes de difusão dos átomos de oxigênio do polímero, Tabela 4.3. De fato, isto deve

realmente ocorrer, pois, no limite hidrodinâmico, é possível correlacionar o coeficiente de

difusão com a função de espalhamento intennediária [56, 73], confonne mostra a equação

4.6.

lim Fs (k, t) = exp(- Dk 2 t)
k«I,t/r»1

onde k é o vetor de onda, 1é o tempo e (11/(1) é o deslocamento quadrático médio.
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4.2.5.Condutividade iônica

A condutividade iônica dos eletrólitos poliméricos foi estimada pela equação

de Nemst-Einstein, equação 2.28, cujos valores estão apresentados na Tabela 4.4.

Tabela 4.4. Condutividade iônica estimada pela equação de Nemst-Einstein.

Sistema

P(OE)s-LiCI04

P(OE)wLiCI04

P(OEh )-LiCI04

KNE 10-2 (S m- I )

373 K

0,53

0,78

2,25

500 K

0,76

5,93

5,66

Na Tabela 4.4, é possível perceber que a condutividade estimada depende

fortemente da temperatura. Além disso, em uma dada temperatura, a condutividade

estimada foi maior nos sistemas menos concentrados. Esta mesma tendência foi observada

para os coeficientes de difusão calculados. Naturalmente, isso deve mesmo acontecer, pois

a condutividade Nemst-Einstein leva em consideração os coeficientes de difusão dos íons

para o seu cálculo e nenhum efeito de correlação entre deslocamentos de íons vizinhos é

considerado. A condutividade iônica estimada pela equação 2.28 é aproximadamente duas

ordens de grandeza maior que a condutividade experimental de eletrólitos poliméricos [3] a

373 K. Este fato mostra o quanto o efeito de correlação entre íons vizinhos é importante

para a condutividade. Para entender este efeito, foram feitas tentativas de se calcular a

condutividade dos eletrólitos poliméricos usando a relação de Green-Kubo, equação 2.26.

No entanto, não foi possível obter resultado satisfatório, pois dentro da janela de tempo de

simulação usada para os sistemas POEw LiCI04 e POE31 -LiCI04, não foi possível calcular

a condutividade com qualidade estatística aceitável. Em alguns trabalhos de simulação MD
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de e1etrólitos poliméricos [33, 35, 38], os autores calculam a condutividade pela relação de

Einstein, equação 2.27. No momento, estamos implementando programas usando o NaCI

fundido a 1213 K como sistema modelo. Este é exatamente um dos pontos que serão

abordados em atividades futuras em nosso grupo.
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5. Conclusões e Perspectivas.

Foram analisadas ao longo deste trabalho diversas propriedades estruturais e

dinâmicas do sistema POE-LiCI04. Mostramos que o modelo de cadeia de polímero, assim

como o campo de forças utilizado, descreve adequadamente a estrutura e a dinâmica do

POE puro. Para os eletrólitos poliméricos, verificamos por meio do S(k) a presença de

estrutura em ordem estendida provocada pela presença do sal, que se organiza em pares

iônicos e/ou agregados. Esta ordem no S(k) é superestimada em relação ao dado

experimental. O ambiente local dos cátions mostrou-se dependente da concentração de sal e

temperatura, principalmente nos sistemas menos concentrados. Em função da solvatação do

cátion pelo polímero, observamos que o raio de giro do polímero diminui com o aumento

da concentração de sal, sendo que a diminuição é menos acentuada em temperatura elevada.

Mostramos pela densidade de estados vibracionais dos cátions que sua dinâmica está

acoplada com a dinâmica de sua vizinhança, onde a dinâmica é mais rápida na direção dos

átomos de oxigênio do polímero. Analisando o movimento de alguns cátions em um dos

sistemas, observamos que estes podem apresentar movimento puramente difusivo ou se

movimentar aos saltos (hopping). O movimento difusivo dos cátions foi observado para

cátions em um ambiente rico de sal ou caminhando pela cadeia do polímero. Já os saltos

dos cátions aconteciam quando estes saiam ou entravam de ambientes ricos em sal. Por

meio da função de espalhamento intermediária, mostramos que a relaxação das cadeias do

polímero é mais lenta que no POE puro, sendo mais evidente nos sistemas de maior

concentração e a temperatura mais baixa. Isto corrobora o fato de Tg de eletrólitos

poliméricos ser maior que no POE puro. As perspectivas deste trabalho estão em calcular a

condutividade, seja pela relação de Einstein ou pela integral de Kubo e, possivelmente, usar

modelos que considerem a polarização eletrônica nos eletrólitos poliméricos.
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