
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS 

 

 

 

 

JEFFERSON ESQUINA TSUCHIDA 

 

 

 

 

Estrutura local em vidros fosfatos de álcalis mistos e álcali-

alumínio analisada por ressonância magnética nuclear de estado 

sólido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos 

2011 



 

 

 

 



JEFFERSON ESQUINA TSUCHIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura local em vidros fosfatos de álcalis mistos e álcali-

alumínio analisada por ressonância magnética nuclear de estado 

sólido  

 

 

 

 

 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Física do Instituto de Física de 

São Carlos da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências 

Área de concentração: Física Aplicada 

Orientador: Prof. Dr. José Fabian Schneider 

 

 

 

 

 

Versão Original 

 

 

 

 

São Carlos 

2011 



 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E A DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 

FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica elaborada pelo Serviço de Biblioteca e Informação - IFSC/USP 

 
 

Tsuchida, Jefferson Esquina 

  Estrutura local em vidros fosfatos de álcalis mistos e álcalis-

alumínio analisada por ressonância magnética nuclear de estado 

sólido/ Jefferson Esquina Tsuchida; orientador José Fabian 

Schneider. São Carlos, 2011. 

 139p. 

 

 Tese (Doutorado em Ciência – Área de concentração: Física Aplicada) 

– Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo.. 

 

 1. Vidros metafosfatos. 2.Aluminofosfatos. 3.Álcalis mistos. 4. Efeito 

álcali misto. 5. Ressonância magnética nuclear. I. Título  

 

  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha princesinha, 

ao meu pequeno príncipe 

 e à minha rainha. 



 

 

 

 



Agradecimentos 
 

 

 

Ao meu orientador, José Fabian Schneider, por toda sua dedicação durante todos estes anos 

trabalhando juntos, por toda sua preocupação quanto à minha formação acadêmica e por toda 

sua amizade. 

Aos técnicos do grupo de RMN, Joãozinho, Odir por toda sua amizade e pelas boas risadas e 

apoio durante estes anos. 

Ao engenheiro Edson Vidotto, por todo apoio técnico e cientifico e também pela grande 

amizade. 

Aos funcionários do serviço de pós-graduação, Victor, Silvio e Ricardo pela amizade e pela 

grande boa vontade em sempre a ajuda e resolver vários problemas. 

Aos meus amigos de laboratório, Marcos e Renata, pela grande amizade, pelas piadas, pelas 

brincadeiras e pela cooperação no laboratório. 

À minha esposa Talita que vem me agüentado durante estes 4 anos e principalmente nestes 

últimos meses de conclusão do doutorado e principalmente pelo seu amor e carinho. 

À minha filha Duda que amo incomensuravelmente, que nas horas mais difíceis sempre me 

dava um abraço e um beijo que me fazia recuperar o ânimo e as forças para continuar lutando. 

Ao meu filho Igor que mesmo longe nunca me esqueço dele e nunca esquecerei. 

À minha irmã Janaina e seu esposo João Leonel pelo grande amor e carinho. 

À toda minha família de São Francisco da qual sinto uma imensa saudade e que sempre 

acreditaram em mim e sempre apoiaram e mais ainda pelo grande amor a mim dispensado. 

À toda minha família aqui de São Carlos: Vó Clair, Tia Rosana, Tia Adriana, Geraldo, Lucas, 

Fernando, Dayane, Cristina (sogra, hehe), Tutti, Micaela, Camillo, Tia Ana, Mateus, Marco 

Antônio, Tia Sandra, Muraro, Ricardo, Gabriela, Misael (sogro), a família Buzzini, Colosso, 

Sônia, Tia Nilza que me acolheram como membro da família e que sempre ajudaram em tudo 

o que eu precisei. 

Ao Pastor Eduardo e à pastora Fátima, meus pais na fé, que sempre oraram por mim e minha 

família, que sempre nos ajudou, apoiou e acreditou durante estes anos. 

À todos os meus irmãos em Cristo da VI IEQ, que com um sorriso ou um abraço me 

ajudavam sem perceber. 

E agradecer principalmente ao meu grande Deus, Jesus Cristo, refúgio certo das horas 

incertas, que me resgatou de um mar de lodo e me colocou onde hoje estou. 

À CAPES pelo apoio financeiro. 



 

 

 

 



“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei 

exaltado entre as nações; serei exaltado sobre 

toda a terra.” 

Salmo 46:10 



 



Resumo 

 

 

TSUCHIDA, J.E. Estrutura local em vidros fosfatos de álcalis mistos e álcali-alumínio 

analisada por ressonância magnética nuclear de estado sólido.2011. 139p. Tese 

(Doutorado) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2011.  

 

 

Neste trabalho foram realizadas análises estruturais de dois conjuntos vidros metafosfatos 

ternários relevantes em potenciais aplicações: aluminofosfatos e álcalis mistos. Para os 

aluminofosfatos a análise estrutural tem por objetivo verificar a existência de comportamentos 

preferenciais da conectividade entre os grupos fosfatos e os átomos de Al, e verificar a 

possível extensão a estes sistemas ternários de princípios de ligação química e ordem local 

inferidos em fosfatos binários, sendo os sistemas estudados (1-x) x 3 2x+1
K Al PO  e 

(1-x) x 3 2x+1
Na Al PO . Para os vidros de álcalis mistos, a análise estrutural tem por objetivo 

identificar se existe segregação ou mistura aleatória das duas espécies de cátions, e determinar 

quais modificações na ordem local de cada álcali são induzidas pela troca de espécies, sendo 

os sistemas estudados x 31-x
Li Na PO , x 31-x

K Na PO , x 31-x
Rb Na PO , x 31-x

Rb Li PO  e 

x 31-x
Cs Li PO . As informações estruturais nestes vidros foram obtidas através de técnicas de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de estado sólido de 
7
Li, ²³Na, 

27
Al, ³¹P, 

87
Rb e ¹³³Cs. 

A conectividade entre a rede de fosfatos e os átomos de Al foi estudada utilizando 

informações a respeito da distribuição de espécies tetraédricas de fosfatos 2

mQ , sendo 

0,1,2m  o número de pontes P-O-Al  por tetraedro, obtidas através de RMN de ³¹P, e do 

número de coordenação médio do Al obtido através de RMN de 
27

Al.  Da análise quantitativa 

da evolução das diferentes populações 2

mQ  com a concentração de Al, juntamente com o 

número de coordenação médio do Al, foi possível verificar a existência de comportamentos 

preferenciais na organização estrutural: tetraedros fosfatos compartilham um vértice único 

(oxigênio não-ponte) com os poliedros de coordenação do Al. Esta organização de médio 

alcance é mantida até uma determinada concentração de Al, onde todo tetraedro forma uma 

ponte P-O-Al . A distribuição das espécies 2

mQ  resultante é do tipo binária em função da 

concentração de Al: { 2

0Q , 2

1Q } até concentrações intermediárias e  { 2

1Q , 2

2Q } para 



 

concentrações altas. Para os metafosfatos de álcalis mistos, o comportamento do desvio 

químico de ²³Na e ¹³³Cs revela um efeito sistemático de aumento/decréscimo no tamanho do 

ambiente de coordenação ao redor dos álcalis em função da substituição. O ambiente de O dos 

álcalis de menor raio iônico resulta comprimido quando ocorre a substituição deste por uma 

espécie de raio iônico maior, e vice-versa. Com relação à distribuição dos álcalis na rede 

vítrea, as evoluções dos desvios químicos em função da substituição excluem a possibilidade 

de segregação dos álcalis ou separação de fase. A análise do acoplamento dipolar 

homonuclear de 
23

Na, através da medida do segundo momento, revelou que a mistura de Na 

com o segundo álcali não é aleatória, existindo uma maior probabilidade de um Na ter outro 

Na como próximo vizinho. A correlação entre o grau de não-aleatoriedade na dispersão do Na 

e o incremento na magnitude do efeito de álcalis mistos na condutividade DC dos 

metafosfatos de Rb-Na, K-Na e Li-Na sugere que os fenômenos estão fundamentalmente 

relacionados. Esta seria a primeira evidência de vínculo entre uma propriedade estrutural da 

distribuição dos álcalis e o efeito de álcalis mistos de uma propriedade dinâmica.  

 

Palavras-chave: Vidros metafosfatos. Aluminofosfatos. Álcalis mistos. Efeito álcali misto. 

Ressonância magnética nuclear. 

 

 



Abstract 
 

 

 

TSUCHIDA, J.E. Local structure in mixed alkali and alkali-aluminum metaphosphates 

glasses analyzed by solid state nuclear magnetic. 2011. 139p. Tese (Doutorado) – Instituto 

de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2011.  

 

 

 

In this work, the structure of two ternary metaphosphate glass systems was analyzed: 

aluminum-phosphates and mixed-alkali. The aim of the study in aluminum-phosphates is to 

determine the existence of preferential structural connectivities between phosphate groups and 

Al, and to verify the possible extension to these ternary glasses of principles of structural 

organization valid in binary phosphates. The aluminum metaphosphates studied here were  

(1-x) x 3 2x+1
K Al PO  and (1-x) x 3 2x+1

Na Al PO . In mixed-alkali metaphosphates the goal of the 

structural analysis is the identification of the way in which alkali cations are distributed in the 

glass network (segregation versus random mixture), and to determine what kind of 

modification in the local order around the alkalis are induced by the substitution of species. 

The mixed-alkali metaphosphate studied here were x 31-x
Li Na PO , x 31-x

K Na PO , 

x 31-x
Rb Na PO , x 31-x

Rb Li PO  and x 31-x
Cs Li PO . The structural information was obtained 

using solid-state Nuclear Magnetic Resonance (NMR) techniques of 
7
Li, ²³Na, 

27
Al, ³¹P, 

87
Rb 

and ¹³³Cs. The connectivity between the phosphate groups and Al was analyzed studying the 

populations of phosphate species 2

mQ , with m=0,1,2 being the number of P-O-Al bridges per 

tetrahedron, obtained using ³¹P-NMR, and considering the average coordination number of Al 

obtained by 
27

Al-NMR. Through the quantitative analysis of the evolution of the 2

mQ  

population with the Al concentration, it was possible to identify the existence of a preferential 

structural behavior: phosphate tetrahedra share only one common corner (non-bridging 

oxygen) with the coordination polyhedra around Al. This medium-range organization can be 

sustained up to a certain concentration of Al, to the point where every phosphate establishes a 

P-O-Al bridge. The resulting distribution of 2

mQ  species can be identified as binary, as a 

function of the Al content: {Q
2
0, Q

2
1} up to intermediate concentrations and {Q

2
1, Q

2
2} for 

higher concentrations. In the mixed-alkali metaphosphates, the behavior of the ²³Na and ¹³³Cs 

chemical shift reveals a systematic increase/decrease in the average size of the coordination 

environment around the alkalis as a function of the substitution. The O environment around 



 

cations with the smaller ionic radius is compressed as this species is substituted by another 

alkali with bigger ionic radius, and vice-versa. With respect to the alkali distribution in the 

glass network, the observed evolution of the chemical shift as a function of the cation 

substitution excludes the possibility of segregation of alkalis or phase separation. The analysis 

of the 
23

Na homonuclear magnetic dipolar coupling, through the measurement of the second 

moment, revealed that the mixture at atomic scale of Na with the second alkali is not random, 

having a higher probability of a Na being close to other Na than to other alkali. The 

correlation between the degree of non-random dispersion of Na and the increment in the 

magnitude of the mixed alkali effect in the dc conductivity of Rb-Na, K-Na and Li-Na 

metaphosphates, indicate a fundamental connection between both phenomena. This may be 

the first evidence of a relation between a structural property of the alkali distribution and the 

mixed alkali effect of a dynamical property.  

 

Keywords: Metaphosphate glasses. Aluminum-phosphate. Mixed-alkali. Mixed alkali effect. 

Nuclear magnetic resonance. 
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Capitulo 1 

 

 

1 Introdução 
 

 

Vidros fosfatos são materiais com grande potencialidade de aplicação tecnológica, por 

exemplo, como biomateriais, dispositivos ópticos, sensores, baterias de estado sólido, selos 

herméticos vidro-metal, matrizes imobilizadoras de resíduos industriais e radiativos etc(1-9). 

O estudo da estrutura destes sistemas é um tópico de importância básica e tecnológica, pois 

existe uma estreita correlação entre a estrutura da rede vítrea (em escala de curto e médio 

alcance) e as propriedades macroscópicas tais como densidade, resistência mecânica, 

expansão térmica, estabilidade química, índice de refração, condutividade térmica e 

temperatura de transição vítrea.(7-9) 

Para o caso de fosfatos binários a estrutura da rede vítrea pode ser descrita pelo 

modelo proposto por Van Wazer(1) que explica a distribuição das espécies de tetraedros 

fosfatos e pelo modelo de Hoppe (41) que permite correlacionar propriedades da ligação entre 

os cátions metálicos (Me) e os oxigênios, Me-O, a estrutura de curto e médio alcance, e 

propriedades estruturais macroscópica 

Os fosfatos vítreos que podem ser utilizados em aplicações tecnológicas são 

compostos por no mínimo dois tipos diferentes de cátions modificadores. Uma analise 

estrutural a respeito dos sistemas ternários é de fundamental importância para poder 

compreender a correlação existente entre a estrutura da rede vítrea e as propriedades visadas 

em aplicações. O estudo dos sistemas ternários é uma etapa lógica para poder avançar até a 

compreensão estrutural de sistemas mais complexos. 

O objetivo de pesquisa geral nesta tese é a análise estrutural de dois conjuntos de 

sistemas metafosfatos ternários relevantes em potenciais aplicações: aluminofosfatos e álcalis 

mistos. 

O estudo dos aluminofosfatos é extremamente importante, pois, os vidros fosfatos em 

geral apresentam a desvantagem da baixa estabilidade química comparada com outros vidros 

óxidos (silicatos, boratos), quando expostos a condições atmosféricas normais ou em contato 

com soluções aquosas. Este é um aspecto fundamental que deve ser resolvido para que o 

material seja apto para aplicações tecnológicas. A adição de Al nas composições de fosfatos é 
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um fator que tende a incrementar substancialmente a estabilidade química desses vidros (7). 

O objetivo do estudo de vidros metafosfatos ternários com Al, é verificar a existência 

comportamentos gerais da ordem de curto alcance em função dos parâmetros dos cátions 

modificadores, assim como determinar seu efeito sobre a estrutura de médio alcance, 

verificando a validade e possível extensão a estes sistemas ternários dos princípios de ligação 

química e ordem local originalmente inferidos no contexto dos fosfatos binários(41). Um 

modelo (11) capaz de descrever a conectividade entre a cadeia de fosfatos e os cátions 

modificadores, foi formulado utilizando apenas cálculos baseados na estequiometria do 

sistema e em dados experimentais como o número de coordenação médio do Al. Para o caso 

do sistema Pb-Al, Pb(1-x)Alx(PO3)(2+x)(11,84) com o uso deste modelo foi possível calcular a 

distribuição de 2

mQ  até composições x < 0,38, obtendo um bom acordo com as populações 

estimadas com RMN, sendo capaz de descrever a conectividade entre as cadeias de fosfatos e 

os cátions modificadores. Com relação ao sistema Na-Al, Na(1-x)Alx(PO3)(2x+1), este sistema 

foi parcialmente estudado até composição de x ≤ 0.78(65), entretanto este sistema será 

completamente estudado nesta tese, onde toda a faixa de composição foi abrangida, vale 

ressaltar que todas amostras deste sistema foram novamente preparadas para a realização 

deste estudo.O novo sistema a ser estudado será o sistema K-Al, K(1-x)Alx(PO3)(2x+1), pois, os 

cátions modificadores K e Na são similares (mesma valência, pequena diferença de raio 

iônico) e portanto a evolução dos parâmetro obtidos através de técnicas de RMN de ²³Na e 

27
Al com relação à concentração de Al devem ser similares. 

O estudo dos sistemas de álcalis mistos também é extremamente importante, pois a 

temperatura de processamento se mantêm baixa, por volta de 900°C. Os íons alcalinos 

conferem ao sistema uma propriedade muito importante que é a condutividade iônica, 

tornando estes materiais interessantes para a aplicação em baterias e em sensores. Nestes 

sistemas de álcalis mistos é observado um efeito que provoca não-linearidades e até mesmo a 

presença de máximos ou mínimos em varias propriedades com relação à troca catiônica, este 

efeito é chamado de efeito álcali misto (MAE). A presença desse efeito nestes sistemas os 

tornam ainda mais interessantes para o uso em aplicações. Porém uma explicação concreta do 

MAE permanece em aberto, existem vários modelos formulados que buscam explicar a 

origem do MAE. Estudos recentes mostram que a origem do MAE é uma conseqüência 

estrutural da distribuição não aleatória dos íons. 

Originalmente os modelos formulados para explicar o MAE, eram baseados em 

grandes mudanças estruturais no sistema misto, tais como fenômenos de separação de fase ou 
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preferências de interações específicas entre os diferentes íons limitando a sua mobilidade. 

Nenhuma destas explicações, no entanto, foram confirmadas por uma sólida evidencia 

experimental. Estudos mais recentes têm identificado o MAE como uma conseqüência natural 

de uma distribuição não aleatória de íons, considerando que o transporte de íons é mais fácil 

entre os sítios vizinhos iguais e é impedido por um bloqueio estrutural entre íons vizinhos 

diferentes(14). Para vidros fosfatos mistos, esse conceito geral, chamado ''modelo de 

distribuição aleatória de íons'' RIDM (do inglês „random ion distribution model´)(15,16) foi 

formulado quantitativamente com base em dados da estrutura de fosfatos mistos obtidos de 

dados de difração de nêutrons e de raios-X, combinado com simulações de Monte Carlo 

reverso. Para o sistema de metafosfato Rb-Li, RbxLi(1-x)PO3, que apresenta um forte MAE na 

condutividade dc (variação de aproximadamente 6 ordens de grandeza)(17), esses métodos 

revelaram uma estrutura com uma mistura em escala atômica de ambas das espécies de álcalis 

entre as cadeias de fosfato onde cada cátion mantêm a mesma ordem local dos vidros 

simples(16). No entanto, a distribuição de cátions não é completamente aleatória e apresenta 

uma maior probabilidade de um átomo A ocupar um sítio próximo a outro átomo A, essa 

distribuição é limitada espacialmente ao longo de regiões de baixa dimensionalidade, que 

definem os caminhos de condução para cada espécie(18). Para cada cátion, a topologia dos 

caminhos é muito diferente, sem qualquer região comum, ou seja, são estruturalmente 

incompatíveis, esta incompatibilidade entre os dois sítios impede o salto de íons entre eles, 

provocando assim um bloqueio sobre a difusão de íons. Por outro lado, nos vidros NaxAg(1-

x)PO3 metafosfato, onde o tamanho destes íons são semelhantes e ambos possuem a mesma 

valência (+1), dessa maneira o MAE apresentado na condutividade dc é fraco (variação de 

aproximadamente 0,5 ordem de grandeza)(54). A topologia dos caminhos de condução para 

cada íon é semelhante e compatível, e também apresentam uma sobreposição mútua 

significativa(19). Portanto, nenhum bloqueio substancial para o salto iônico ocorre. Desta 

forma, o RIDM explica o MAE da condutividade, como conseqüência direta da mistura 

intrínseca de cátions nestes vidros fosfatos, sem quaisquer hipóteses ad hoc. 

O objetivo do presente estudo com relação aos sistemas de álcalis mistos é analisar a 

ordem local e a distribuição dos álcalis e verificar se a mistura é estritamente aleatória ou se 

cátions da mesma espécie tendem a ocupar sítios próximos uns dos outros. Como já 

documentadas para uma série de sistemas vítreos de álcalis mistos, técnicas de RMN de 

estado sólido, podem fornecer informações valiosas sobre o arranjo estrutural local ao redor 

do álcali e sua distribuição espacial em uma variedade de sistema vítreos óxidos (20-36), 

incluindo os vidros fosfatos(31-36). 
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Foram utilizadas técnicas de Ressonância Magnética Nuclear de alta e baixa resolução 

de 
31

P, 
27

Al, 
23

Na, 
87

Rb, 
7
Li e 

133
Cs para obter informações estruturais e químicas ao redor das 

espécies formadoras e modificadoras. Como técnicas complementares foram utilizadas: 

Espectroscopia Dispersiva de Raio-X a fim de verificar a estequiometria dos sistemas vítreos; 

Difração de Raios-X para verificar a qualidade dos compostos utilizados tanto no preparo dos 

precursores cristalinos, como nos vidros; Calorimetria Diferencial Exploratória e Densimetria 

via método de Arquimedes a fim de obter informações sobre duas propriedades 

macroscópicas: a temperatura de transição vítrea Tg e a densidade, respectivamente. 
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Capitulo 2 

 

 

2 Vidros Fosfatos  

 

 

2.1 Introdução 

 

 

 Os vidros são essencialmente sólidos que possuem a estrutura atômica desordenada. 

Zachariasen (49) notou a similaridade de propriedades mecânicas (modulo elástico, etc) entre 

cristais e vidros, e propôs que conceitos químicos a respeito dos cristais igualmente se 

aplicam aos vidros. Entretanto existem várias diferenças com relação aos cristais, por 

exemplo, não possuem ponto de fusão definido, não tem direções preferenciais de clivagem. 

Na ausência de forças aplicadas e stress interno, os vidros são fundamentalmente isotrópicos. 

A isotropicidade das propriedades físicas faz com que os vidros assemelham-se a líquidos. O 

arranjo atômico nos vidros possui desordem em longo alcance tipicamente de líquidos, assim 

pode-se definir um vidro de maneira mais geral como sendo um “sólido com estrutura 

semelhante a um líquido”, ou simplesmente um sólido não cristalino(50). 

 Uma melhor compreensão a respeito do estado vítreo é obtida através do uso do 

diagrama V-T apresentado na figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1  Diagrama V-T para um líquido em processo de resfriamento. 
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 Considerando um pequeno volume de material fundido em alta temperatura iniciando 

um processo de resfriamento. Se a taxa de resfriamento for lenta o sistema passa pela 

temperatura Tm (temperatura de fusão de um cristal) chegando ao estado de mínima energia 

(estado cristalino). Contudo se a taxa de resfriamento for alta o material líquido se movera 

para uma região metaestável chamada líquido super-resfriado e conseqüentemente passando 

pela região de transição vítrea caracterizada pela temperatura Tf  chegando ao estado vítreo, 

ao longo do processo não ocorre descontinuidade no diagrama V-T. A temperatura Tf é 

chamada de temperatura fictiva, onde o líquido super resfriado é instantaneamente 

solidificado, se tornando um sólido cuja estrutura é desordenada igual a um líquido, ou seja, 

um vidro. 

Uma conseqüência direta da desordem estrutural presente nos vidros resulta que a 

energia interna é maior que a do seu correspondente cristal. Esta diferença de energia é 

pequena segundo Zachariasen(49), o que sugere uma estrutura aberta e flexível. Na figura 2.2 

é mostrada esquematicamente a estrutura periódica de um cristal e a estrutura aleatória de um 

sólido desordenado. 

 

 
Figura 2.2  a) estrutura periódica do cristal, b)estrutura aleatória de um vidro. 

 

Em um cristal iônico, os poliedros de coordenação de oxigênios ao redor dos cátions 

se ligam por vértices e este tipo de ligação é um dos primeiros quesitos para a realização de 

uma estrutura aberta e flexível. 

Zachariasen propôs algumas regras a fim de estabelecer o que são os íons formadores 

e modificadores da rede vítrea. Os íons formadores apresentam algumas características 

específicas, como: número de coordenação baixo, as ligações entre os metais (Me) e os 



 

 Vidros Fosfatos 31 

 

 

oxigênios são tipicamente covalentes e os poliedros formadores se conectam entre si via 

vértice. 

Os íons modificadores de uma rede vítrea, também apresentam algumas características 

específicas, tais como: número de coordenação alto, as ligações entre os metais e os oxigênios 

são tipicamente iônicas e os poliedros modificadores se conectam via vértices, arestas e até 

faces com os poliedros formadores. 

Existem critérios quantitativos para classificar os íons em formadores e modificadores.  

Os íons formadores possuem maior intensidade da ligação Me-O, medida a partir da energia 

de dissociação da molécula MeOn(37) e maior intensidade do campo elétrico. 

 

 

2.2 Vidros fosfatos: Propriedades, estrutura e ligação química 

 

 

 Devido à estreita correlação existente entre a estrutura da rede vítrea de fosfatos e as 

propriedades macroscópicas, tais como: temperatura de transição vítrea, condutividade 

térmica, índice de refração, densidade, volume molar dentre outras(7-9); tornam os vidros 

fosfatos grandes candidatos para aplicações tecnológicas, como por exemplo: sensores, 

baterias de estado sólido, dispositivos óticos, selos herméticos vidro-metal e também matrizes 

imobilizadoras de resíduos industriais e radioativos(2-10). Entretanto a baixa estabilidade 

química presente nos fosfatos quando expostos a condições atmosféricas normais ou em 

contato com soluções aquosas, é um aspecto fundamental que deve ser resolvido para utilizar 

estes materiais em aplicações tecnológicas 

Os vidros fosfatos possuem uma rede composta por grupos formadores - tetraedros 

PO4 – que estabelecem ligações covalentes entre si através de ponte de oxigênio do tipo P-O-

P (figura 2.3) e por cátions modificadores ligados, usualmente, de maneira mais fraca aos 

átomos de oxigênio. Na descrição da estrutura e da química destes materiais é conveniente 

definir o grau de condensação de cada grupo fosfato como o número de oxigênios ligando 

dois átomos de P (1,37) estes átomos de oxigênio são chamados de oxigênios ponte BO (do 

inglês bridging oxygen). O grau de condensação de um grupo fosfato é identificado de acordo 

com o número n de BO através da notação Q
n
  (n = 0 – 3) (52). O estado de conectividade da 

rede de fosfatos no vidro é caracterizado através da distribuição de espécies Q
n
 que a 
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compõem. Os átomos de oxigênio que são coordenados pelos cátions modificadores (Me) são 

chamados de oxigênios não-pontes NBO (do inglês non-brinding oxygen). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 a) tetraedro fosfato, b) cadeia de fosfatos com tetraedros tipo Q
2
. 

 

 

2.1 Ligação química e estrutura em fosfatos 

 

 

Uma descrição elementar da estrutura da rede vítrea pode ser obtida através dos 

seguintes parâmetros:  

a) Grau de condensação dos grupos fosfatos, através da distribuição de Q
n
 

b) Número de oxigênios de coordenação NC ao redor dos modificadores Me 

c) Formas predominantes de conexão entre os tetraedros PO4 e os poliedros de 

coordenação MeONC, através de pontes P-O-Me. 

Van Wazer (1) propôs um modelo capaz de explicar a distribuição de espécies Q
n
 em 

vidros fosfatos. Onde, a partir da composição ultrafosfato (P2O5), cujo grau de condensação é 

o maior possível em fosfatos (Q³) a adição de um óxido produz uma despolimerização da 

estrutura devido ao aumento da quantidade de átomos de oxigênio. Por exemplo, para o caso 

de um óxido alcalino Me2O o processo pode ser descrito através da pseudo-reação 2Q
n
 + 

Me2O  2Q
n-1

, que permite calcular facilmente as populações de Q
n
 em função da 

composição (1,38). A distribuição resultante é de tipo binário: somente duas espécies Q
n
 

compõem a rede vítrea numa dada concentração. Eventualmente, pode existir uma reação de 

desproporção, do tipo 2Q
n
  Q

n-1 
+ Q

n+1
, quando algum dos cátions também atua com caráter 

de formador, causando uma maior distribuição de espécies Q
n
(38). Alguns dos parâmetros 

relevantes para descrever o efeito dos modificadores sobre a organização da rede de fosfatos 

são: a valência v do íon Me, o potencial catiônico efetivo (definido como a carga iônica Z 

dividida pelo raio iônico efetivo a na ligação Me-O(39,40)) e os valores possíveis para o 

Q
2 = O

 

= P
 a)

 
b)

 

BO 

NBO 
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número de coordenação NC. Uma questão básica a ser respondida, com relação ao item (c) 

mencionado acima, é sobre quantos grupos fosfatos diferentes estão envolvidos na esfera de 

coordenação do cátions Me, ou equivalentemente, quantos NBO de um tetraedro particular 

serão coordenados por um mesmo íon Me
v+

. Dependendo destas condições, a rede vítrea pode 

ser formada por tetraedros compartilhando vértices ou arestas ou faces, com poliedros 

MeONC, em ordem de conectividade crescente.  

Para o caso dos sistemas de fosfatos binários, do tipo Mev/2O – P2O5, Uwe Hoppe 

propôs um modelo estrutural da rede vítrea que permite correlacionar as propriedades da 

ligação Me-O com a estrutura de curto e médio alcance(41). Partindo da composição 

ultrafosfato e aumentando a concentração de Mev/2O, Hoppe e colaboradores determinaram a 

existência de três regimes estruturais, descritos sucessivamente em ordem de concentração 

crescente de Mev/2O(41): 

I. Despolimerização da rede de fosfatos e repolimerização por pontes P-O-Me: A adição 

do óxido aumenta a razão [O/P], gerando unidades Q
2
 e são estabelecidas pontes P-O-

Me através de NBO dos grupos Q
2
. A esfera de coordenação do Me envolve também 

oxigênios terminais (P=O) dos grupos Q
3
, os quais apresentam uma leve localização de 

carga negativa
 
(41). O Me atua com máximo NC. A conexão entre tetraedros P e 

poliedros Me é através de arestas (para baixa concentração de Me) e vértices (maiores 

concentrações de Me) {figura 2.3a}. 

II. Final da repolimerização P-O-Me: para uma certa concentração de Mev/2 todos os BO 

já foram coordenados por íons Me
v+

, e a rede está formada por tetraedros e poliedros 

compartilhando unicamente vértices (figura 2.3b). Neste regime, o aumento da 

concentração de Me é possível somente através da redução no NC. Ainda não existem 

contatos Me-O-Me; esta condição é desfavorecida frente à redução de NC. A densidade 

de empacotamento atinge um mínimo no limite superior deste regime. 

III. Pontes Me-O-Me: quando o número de BO disponíveis é menor que o mínimo NC 

estável para o íon Me, o incremento na concentração de Me é possível unicamente se os 

poliedros de coordenação MeONC compartilham vértices, arestas ou até faces, formando 

pontes Me-O-Me {figura 2.3c}. A densidade de empacotamento aumenta 

progressivamente.  
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Figura 2.3  a) Regime I, b) Regime II e c) Regime III 

 

Estes regimes envolvem “reconstruções” substanciais da organização da rede a curto e 

médio alcance, que causam variações nas propriedades do vidro. Hoppe identificou duas 

reconstruções de importância em fosfatos binários monovalentes e bivalentes (41). A primeira 

acontece devido a mudança de conectividade entre os grupos Q
2
 passam a compartilhar 

vértices em lugar de arestas com os Me
v+

, ou seja que os NBO de grupos Q
2
 são coordenados 

por dois cátions Me diferentes. A segunda reconstrução corresponde à transição do regime II 

ao III, onde é observado o mínimo na densidade de empacotamento do vidro e ocorre ao redor 

do valor crítico )vNC(vyC  para a razão molar 52v/2 OPOMey , sendo NC o mínimo 

número de coordenação para o Me estabilizado no sistema (41,42). É possível neste caso 

prever como a valência do Me influencia no regime estrutural da rede, com drásticos efeitos 

sobre o comportamento das propriedades com a composição.  

Implicitamente, os regimes estruturais observados permitem inferir critérios semi-

empíricos de preferência para as ligações Me-O efetivamente estabelecidas em ultrafosfatos, 

os quais podem ser formulados da seguinte forma(41): 

(i) O Me atua com seu máximo NC compatível com a concentração do NBO 

(ii) Os poliedros de coordenação MeONC compartilharão arestas ou vértices com 

tetraedros fosfatos: 

a. Arestas: para concentrações baixas de Me 

b. Vértices: para maiores concentrações de Me (e maior número de NBO disponíveis) 

(iii) A formação de pontes Me-O-Me não é favorecida: se a razão de NBO/Me não é 

suficientemente alta, a condição (i) é relaxada e NC diminui tanto como o sistema 

permita estabilizar.  

A condição (ii).b pode ser expressa de maneira equivalente:  

(ii) b. Desde que a razão NBO/Me seja suficientemente alta, os tetraedros Q
2
        

estabelecem ligações dos seus dois NBO com dois cátions Me
v+

 diferentes.  

  a)   b)   c) 
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Estas condições de ligação impõem uma ordem de curto alcance particular, que 

determina o tipo de conectividade entre grupos fosfatos e formadores. Variando a composição 

do sistema, a impossibilidade de satisfazer alguma destas condições determina uma 

reconstrução estrutural na rede. A importância da proposta de Hoppe radica na possibilidade 

de estabelecer, em linhas gerais, a estrutura de curto e médio alcance em vidros fosfatos 

binários baseada no conhecimento da estequiometria e das propriedades do modificador. 

Para o caso dos vidros fosfatos ternários, nesta tese será discutida a validade de um 

modelo (11) que é capaz de estabelecer comportamentos gerais da ordem de curto alcance em 

função dos parâmetros dos cátions modificadores determinando seu efeito sobre a estrutura 

em médio alcance e também verificar a validade e possível extensão a estes sistemas ternários 

dos princípios de ligação química e ordem local originalmente inferidos para os fosfatos 

binários (41). Esta discussão será realizada em detalhes na seção 6.2.1. 

 

 

2.2 Efeito Álcali Misto (MAE) 

 

 

Propriedades físicas de sistemas vítreos binários de óxidos geralmente não podem ser 

relacionadas simplesmente com uma função linear relativa à quantidade desses óxidos. 

Entretanto, para inúmeras propriedades essa “não-linearidade” é pequena.  Dessa maneira, 

uma aproximação linear pode ser usada como um guia para compreender o comportamento de 

inúmeras características desses sistemas binários. Porém, esta aproximação não é válida para 

sistemas vítreos que apresentam uma mistura de compostos que possuem mais de um tipo de 

íon alcalino, de modo que, determinadas propriedades físicas, como volume molar, densidade, 

módulo elástico, entre outras apresentam um comportamento não linear e algumas 

propriedades, como condutividade elétrica e perda dielétrica é possível observar reduções de 

duas a cinco ordens de grandeza na magnitude destas propriedades com relação à substituição 

destes íons(17).  Este fenômeno é chamado de efeito álcali misto (MAE – do inglês mixed 

alkali effect) (12,13).  

Uma maneira para explicar o MAE tem sido buscada constantemente e muitos autores 

propuseram teorias com este intuito, porem, o MAE é perceptível em inúmeras propriedades e 

dessa forma o sucesso de uma teoria depende se ela é capaz de descrever todos fatos 

observados experimentalmente. 
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Um primeiro grupo de teorias depende essencialmente de assumir a presença de 

agrupamentos atômicos em regiões distintas relativas a cada tipo de íon ou mesmo fases 

distintas em vidros nominalmente homogêneos.  Myuller (43) descreveu sua teoria com base 

na idéia de grupos polares independentes, que são descritos como sendo os íons alcalinos que 

são completamente cercados por átomos de oxigênios, sendo estes íons independentes entre 

sí. Estes grupos polares são separados por regiões apolares constituídas apenas por óxidos 

formadores. Para que seja possível a migração, o íon deve se dissociar dos grupos polares e 

entrar na matriz apolar. Com o aumento da quantidade de íons alcalinos, os grupos polares 

começam a entrar em contato e se sobrepor devido ao compartilhamento de oxigênios sem 

que ocorra uma interferência na região da rede de óxidos formadores. Assim em vidros 

mistos, com baixa concentração de alcalinos cada íon deve sair de sua região polar e migrar 

pela região apolar; os íons migram de forma independente através da matriz apolar e assim 

não há presença do MAE. Para altas concentrações, cada íon deve se mover através de regiões 

polares relativas à sua própria espécie. 

Mazurim (44) considerou que o MAE se deve à diferença entre as intensidades de 

campo relativas a cada tipo de íon alcalino. Considerando o efeito na mobilidade dos íons 

alcalinos sobre a polarizabilidade dos NBOs na estrutura, ou seja, um NBO ligado com um 

íon cujo raio iônico é maior, é mais polarizável do que um NBO ligado a um íon cujo raio é 

menor. A troca de um íon com menor raio por outro maior provoca um decréscimo na 

mobilidade relativa aos íons menores devido à presença dos íons alcalinos maiores, dessa 

maneira tanto a concentração dos íons menores diminuem provocando um decréscimo na 

condutividade..  

Lengyel e Boksay (45) assumiram que vidros mistos alcalinos são soluções 

homogêneas com distribuição aleatória dos dois tipos de íons, tipo A e tipo B. Sua teoria é 

baseada no bloqueio da passagem de um íon A devido à presença do íon B. Assume-se que a 

migração ocorre por um mecanismo de vacância, onde um íon grande A não pode saltar na 

vacância quando os íons pequenos B estão migrando; quando isto ocorre, uma queda na 

condutividade é observada. Esta teoria apenas leva em conta as taxas de migração de cada 

tipo de íon e não está incluído nenhum efeito em relação à energia de dissociação para a 

formação das referidas vacâncias.  

A teoria proposta por Stevels (46) assumia que na estrutura aleatória das unidades de 

SiO4 em vidros silicatos, íons de tamanhos diferentes, poderiam se incorporar mais 

facilmente, em termos geométricos, do que íons com o mesmo tamanho. Está implícito nesta 

teoria que a energia da ligação de um íon alcalino ao seu sítio varia consideravelmente de sítio 
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para sítio e que a condutividade é determinada pelos íons que estão menos firmemente 

ligados. A teoria de Stevels prevê que ocorra um máximo na densidade atômica, porém tal 

comportamento não é observado. 

Charles (47) assumiu que o MAE tem sua origem devido a uma separação de fase 

liquido-liquido, porem Hakim e Uhlmann (48) verificaram que uma separação de fase 

observável não é pré-requisito para a existência do MAE.  

 Bunde et al (53) construiram um modelo microscopico da difusão dos ións em 

sistemas de álcalis mistos, sendo baseado na incompatibilidade entre os ambientes de cátions 

diferentes. Pode-se distinguir entre dois tipos de cátions, A e B, e dois tipos de vacâncias A e 

B . O sítio A  é um local vago que foi recentemente ocupado por um íon A e o sítio B  é um 

local vago que foi recentemente ocupado por um íon B, estes dois sítios mantêm a sua 

identidade por um determinado intervalo de tempo (efeito de memória). Se um sítio A ou 

B está vazio por espaços de tempo maiores que o intervalo de tempo determinado estes sítios 

relaxam a algum tipo de sítio intersticial, que nem é ajustado para um íon A nem B. Esta 

diferença leva naturalmente a efeitos de memória, que estão envolvidos com rearranjos 

limitados das ligações dentro da rede vítrea, e o surgimento de variações nos caminhos dos 

íons A e B. Em concentrações intermediárias da mistura dos álcalis, ambas as vias não 

percolam através do sistema e levando ao mínimo observado na condutividade e o 

comportamento anômalo dos coeficientes de difusão. 

Swenson et al (15) propuseram um modelo, construído diretamente de dados 

estruturais obtidos experimentalmente, onde o MAE é uma conseqüência natural das 

particularidades da estrutura do vidro. Neste modelo os íons alcalinos de sistemas mistos se 

distribuem aleatoriamente, essencialmente em caminhos com dimensionalidade um, e tentam 

manter o mesmo ambiente local dos vidros alcalinos binários, com respeito às distancias entre 

as ligações e o número de coordenação. Dessa maneira, o MAE é devido a uma grande 

diferença entre o potencial local de um íon A e o potencial induzido de um íon B, que resulta 

em uma grande diferença de energia dos saltos iônicos para diferentes sítios alcalinos, 

resultando em um bloqueio dos caminhos de condução de baixa dimensionalidade. Este 

modelo foi chamado modelo de distribuição aleatória de íons, RIDM, (do inglês random ion 

distribution model). Para o caso do sistema metafosfato Rbx Li(1-x), que apresenta um forte 

MAE na condutividade dc (17), este modelo revelou que a distribuição de cátions não é 

completamente aleatória, e é limitada espacialmente ao longo de regiões de baixa 

dimensionalidade, que define os caminhos de condução para cada espécie(18). A topologia 
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dos caminhos referentes à cada tipo de cátions é muito diferente, não existem regiões em 

comum, assim a diferença estrutural entre os dois sítios impedem o salto de íons entre eles, 

provocando um efeito de bloqueio sobre a difusão de íons. Por outro lado, no sistema 

NaxAg(1-x) metafosfato, que apresenta um fraco MAE(54), os caminhos para ambos os íons 

são topologicamente semelhantes e se sobrepõem, de maneira que nenhum bloqueio 

substancial ocorre (19).  
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Capitulo 3 

 

 

3 Ressonância Magnética Nuclear 

  

 

3.1 Introdução 

 

 

O fenômeno de ressonância magnética nuclear ocorre devido ao acoplamento entre o 

momento magnético do núcleo em estudo com um campo magnético externo aplicado. Este 

acoplamento somente ocorre em núcleos que possuam momentum angular de spin diferente 

de zero. A ressonância ocorre quando a radiação eletromagnética absorvida tenha freqüência 

igual à freqüência de transição entre os possíveis estados de energia, determinados da 

quantização do momento angular de spin na direção do campo magnético. 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos sobre Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) em estado sólido, assim como as técnicas experimentais de RMN 

utilizadas para a caracterização dos sistemas vítreos estudados nesta tese. 

 

 

3.2 Teoria Básica 

 

 

Um sistema magnético é formado por inúmeras partículas acopladas em um 

determinado estado. É possível definir um momentum magnético total 


 e um momentum 

angular total J


 desse núcleo. Que podem ser escritos como: 

                                                            J


  (3.1) 

onde  é um escalar chamado de fator giromagnético que depende da freqüência de 

ressonância do isótopo em estudo em um determinado campo externo. 

Quanticamente, 


 e J


 são tratados como operadores, definindo um operador 

momentum angular da seguinte forma: 

                                                                  J I  (3.2)   
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onde I é um autovetor com autovalores m = I, I-1,...,-I.  

Devido à aplicação de um campo magnético externo H sobre um spin nuclear ocorre 

um desdobramento dos níveis de energia desse spin, chamado de Efeito Zeeman. Supondo 

que H esteja aplicado ao longo da direção z, temos que a Hamiltoniana do sistema é: 

                                                                 0z zH I    

                                               0 , 1,...,E Hm      mII I   (3.4)   

Para o caso de um spin com I = ½, existem dois níveis de energia, representados na 

figura 3.1, cuja diferença é: 

                                                                  0E H    (3.5)  
  

 

Figura 3.1 Desdobramento dos níveis de energia um spin, com I = ½ (γ positivo), em um campo magnético 

externo H.  

 

Podem ser induzidas transições entre estados de spins através da aplicação da radiação 

eletromagnética, assim substituindo a equação 3.5 na relação de Planck, E , temos: 

                                                                    0 0H   (3.6)   

que é a condição fundamental de ressonância, para que ocorram transições entre os níveis 

nucleares de energia, onde 0 é chamado de freqüência de Larmor.  

 

 

Figura 3.2 Espectro da interação Zeeman para um sistema de dois níveis. 
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3.3 Interações de Spin Nuclear em Sólidos 

 

 

Em um sólido, sob a visão da RMN, as interações entre os spins nucleares e a sua 

vizinhança (ambiente químico), ocorrem através do seu momentum magnético de spin e do 

momentum quadrupolar elétrico. Até este ponto foi realizada uma descrição apenas da 

interação Zeeman, mas existem outros tipos de interações de spin que não foram. Usualmente 

a interação Zeeman é a interação dominante do sistema, e as outras interações de spin ser 

tratadas como perturbações da interação Zeeman. Nesta seção serão abordadas três tipos de 

interações de spin pertinentes para as espécies nucleares analisadas neste trabalho, a interação 

dipolar magnética entre espécies vizinhas, a interação de blindagem (desvio químico) causada 

pela nuvem eletrônica e a interação de acoplamento quadrupolar elétrico 

Com o uso das técnicas de ressonância descritas na seção 3.4 é possível utilizar estas 

interações para obter informações muito importantes a respeito do ambiente local do núcleo 

em estudo e da vizinhança química ao seu redor.. 

 

 

3.3.1 Interação Dipolar 

 

 

A interação entre o spin de dois núcleos é o acoplamento dipolo-dipolo que ocorre 

entre seus momentos magnéticos. A Hamiltoniana da interação dipolar para o caso de dois 

spins, I1 e I2, com posição relativa r = (r2 - r1) é dada por (55): 

                                   2 1 2 1 2
1 2 3 5

( )( )
3DH

r r

I I I r I r
 (3.7) 

onde 1 e 2 são as constantes giromagnéticas das partículas 1 e 2, e I1 e I2 são os operadores 

vetoriais de spin.  

Como a interação Zeeman é predominante no sistema, a interação dipolar pode ser 

tratada através da teoria de perturbações de primeira ordem, e é possível separar da 

Hamiltoniana na equação 3.7 as componentes que comutam ou não com a Hamiltoniana 

Zeeman, pois apenas os termos que comutam com as correções de energia em primeira 

ordem. Por facilidade do cálculo dos elementos de matrizes, os vetores internucleares são 

escritos em coordenadas esféricas. O acoplamento dipolar magnético pode ocorrer entre spins 

da mesma espécie, I1 e I2, ou entre spins de espécies diferentes, I e S; assim essas interações 
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são chamadas de dipolar homonuclear e dipolar heteronuclear, respectivamente. Dessa 

maneira é possível expressar a Hamiltoniana referente a cada interação através das seguintes 

equações (55): 

                             
2 2

hom 2

1 23

1
(3cos 1) 3

2

I
D z zH I I

r
1 2

I .I  (3.8a) 

                                      

2

2

3

1
(3cos 1)

2

het I S
D z zH I S

r
. (3.8b) 

sendo chamados de constantes de acoplamento dipolar: 

 

2
2

3

2 2
2

3

1
(3cos 1)

2

1
(3cos 1)

2

I S
IS

I
II

r

r

   (3.9) 

Aplicando a teoria de perturbações, o efeito da Hamiltoniana de interação dipolar, 

sobre um sistema de dois spins, é provocar uma correção e desdobramento nos níveis de 

energia (56). Para um sistema com dois spins, é possível observar este efeito representado na 

figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Efeito das interações Zeeman e Zeeman mais dipolar nos níveis de energia de um sistema de dois 

spins ½. Os estados correspondentes aos níveis de energia estão representados pelos kets |I,m>. 

 

Os níveis de energia da figura 3.3 são deslocados em uma quantidade, Δ = 3ωIS para a 

interação heteronuclear e Δ = 2ωII para a interação homonuclear. Devido a estes 

deslocamentos dos níveis de energia, o espectro de freqüências apresentará duas linhas nas 

posições 0  e 0  correspondentes às novas diferenças entre os níveis de energia. O 

parâmetro  possui dependência com o ângulo  da posição relativa entre os spins. Para um 

par de spins interagentes em um sistema policristalino, onde todos os valores de  são 

igualmente possíveis, devido à variedade de orientações assumidas por cada cristalito as 
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linhas sofrem um alargamento inomogêneo e assim o espectro resultante é chamado de 

padrão de pó (figura 3.3a). Para casos de sistemas não cristalinos, onde existem múltiplos 

spins acoplados. Devido os diferentes valores de r, resultantes desta distribuição, a constante 

de interação dipolar possui diferentes valores, de maneira que o espectro de RMN resultante 

será a superposição de vários padrões de pó, resultando em um espectro alargado como o 

ilustrado na figura 3.3b (56). 

 

Figura 3.4 Padrão de pó: (a) para um sistema policristalino com vários pares de spin e (b) para um sistema de 

spins não cristalino, com múltiplos spins acoplados.  

 

 

3.3.1.1 Método dos Momentos  

 

 

Para o caso de sistemas com muitos spins interagentes cristalinos ou amorfos, como o 

da figura 3.4a, devido à existência de múltiplos spins acoplados os espectros de RMN são 

muito largos sem estrutura resolvida, não sendo possível extrair do espectro os valores para as 

constantes de acoplamento dipolar. A fim de resolver este problema, Van Vleck (57) propôs 

um método que analisa a distribuição de freqüência, levando em consideração a forma do 

espectro de RMN f(ω), sendo chamado de método dos momentos. O i-ésimo momento da 

função f(ω) é definido por (55).  

                                                   0

0

( ) (

(

i

i

i

f d

M

f d

 (3.10) 

Considerando i = 1, obtemos M1 que é diretamente o valor de freqüência relativo ao 

centro de gravidade do espectro de RMN (ω0), porem este momento não fornece nenhuma 

informação a respeito da interação dipolar. Porém, para i = 2, obtemos o segundo momento 
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(M2) da interação dipolar, cujo valor é da ordem do quadrado da largura do espectro. 

Experimentalmente é verificado que para o acoplamento dipolar a contribuição dos momentos 

de ordens maiores é muito pequena comparada à contribuição do segundo momento, e podem 

ser ignorados nesta discussão (55). Dessa maneira para um sistema policristalino, o segundo 

momento da interação dipolar é dado por: 

                            

2 4 2

0
2 6

,

13 1

5 4

I

II

i j ij

I I
M

N r
 (3.11a) 

                         

2 2 2 2

0
2 6

,

14 1

15 4

I S

IS

i j ij

S S
M

N r
 (3.11b) 

onde 0 é a permeabilidade magnética do vácuo, I e S são as constantes giromagnéticas dos 

núcleos, I e S são os números quânticos de spin, e N o número de núcleos interagentes. As 

distâncias rij correspondem aos pares de spins (55). O segundo momento é um parâmetro 

muito importante, pois, carrega informações a respeito das distâncias médias internucleares, e 

do número de núcleos interagentes. 

Uma forma de acessar este parâmetro experimentalmente, considerando o caso de 

interações com múltiplos spins, e sob regime de ausência de flutuações rápidas dos campos 

locais é através do estudo do decaimento observado da intensidade do eco I(2 ) registrado em 

função da separação . O decaimento do eco pode ser aproximado por uma função Gaussiana 

com excelentes resultados para tempos de evolução  curtos, sendo a constante de decaimento 

a inversa do M2 (58,75): 

 
22

0

2
2

exp
M

I

I
 (3.12) 

onde I0  é a intensidade para =0. Portanto, o ajuste por mínimos quadrados de uma relação 

linear entre ln(I/I0) e (2 )
2
 permite obter o valor de M2. Eventualmente, é possível realizar o 

experimento a temperaturas suficientemente baixas para eliminar efeitos de difusão iônica, e 

obter valores corretos para M2.   

Para espécies com I = 3/2, a forma de acessar a este parâmetro é através do estudo do 

decaimento do eco de spin produzido pela seqüência /2- - , aplicando pulsos seletivos para 

a transição central (75,76). O decaimento do eco neste experimento depende puramente da 

interação dipolar homonuclear (75,76). O valor do M2II resultante está reduzido num fator 

0.455 com relação ao valor convencional, o que conduz a uma expressão tipo Van Vleck 

modificada (76):  
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2

64 2 10

2 0.9562
4

II I ijM N r . (3.13) 

 

 

3.3.2 Desvio Químico 

 

 

A nuvem eletrônica ao redor de um núcleo é influenciada pelo campo magnético 

externo aplicado, produzindo um campo magnético local que contribui com o campo total 

sentido pelo núcleo, fazendo com que ocorra uma mudança na freqüência de ressonância do 

núcleo. Esta interação, devida a este campo local produzido pela nuvem eletrônica, é chamada 

de desvio químico. 

A determinação do desvio químico é uma ferramenta poderosa na caracterização e 

determinação da estrutura de materiais, pois, tal interação leva a deslocamentos em 

freqüências de ressonância que são um reflexo do ambiente químico ao redor do núcleo de um 

átomo.  

Em geral a distribuição eletrônica não possui uma simetria esférica, dessa forma a 

resposta da nuvem eletrônica ao campo externo aplicado dependerá da orientação das ligações 

químicas contendo o núcleo ressonante em relação ao campo. O campo local gerado pela 

nuvem eletrônica na região do núcleo será dado por: 

                                                        
DQ 0B B    (3.14)   

onde o termo  é chamado de tensor de blindagem. O tensor de blindagem pode ser descrito 

da seguinte forma: 

                                                         

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

  (3.15) 

 Sendo a Hamiltoniana de desvio químico:  

 DQ 0H I B   (3.16) 

É possível escolher um sistema de coordenadas onde o tensor de blindagem é 

diagonal, este sistema é chamado de sistema de eixos principais (SEP)(56). A orientação do 

SEP é determinada pela estrutura eletrônica da molécula que contem o núcleo em questão e é 

fixa com relação à molécula. O tensor de blindagem no SEP pode ser ilustrado como um 
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elipsóide cujos eixos de simetria coincidem com os eixos principais da interação, e têm 

comprimento igual aos valores principais do tensor de blindagem (figura 3.5) (56, 7).  

 
H 0

θ

x
SEP

z
SEP

y
SEP

φ

 

Figura 3.5  Representação do tensor de blindagem, e definição dos ângulos entre o campo magnético e o SEP 

 

A Hamiltoniana de desvio químico no SEP é: 

 
2 20

0

H

3cos 1 sin cos 2
2

DQ z DQ

DQ iso

I

  (3.17) 

onde  e  são os ângulos entre o SEP e sistema do laboratório e iso ,  e , são chamados 

respectivamente de  desvio isotrópico,  parâmetro de  anisotropia e parâmetro de  assimetria  e  

são definidos: 

 
3

    e      

SEP SEP SEP

xx yy zz

iso

SEP SEP

xx yySEP

zz iso SEP

zz

    (3.18)  

onde ii
SEP

 (i = x, y, z) são os auto-valores da matriz 3.15, e são chamados de valores 

principais do tensor de blindagem. 

A Hamiltoniana total do sistema é: 

 
2 20

0 0 3cos 1 sin cos 2
2

z DQ

z z iso z

H H

I I I

H

H
  (3.19) 

O primeiro termo e devido a interação Zeeman, o segundo termo é a componente 

isotrópica da interação de desvio químico, pois não possui dependência angular com a 

orientação do SEP, o terceiro é a componente anisotrópica da interação possuindo assim 

dependência com a orientação do SEP. Portanto, o desvio da freqüência de ressonância com 
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relação a 0 depende da orientação do SEP, ou seja, depende da orientação das ligações 

químicas com relação ao campo externo aplicado.  

Em amostras na forma de pó, todas as orientações moleculares estão presentes, como o 

SEP está fixado na molécula, isto significa que todos os valores de  e  são possíveis. Cada 

orientação molecular diferente implica em diferentes orientações do SEP e conseqüentemente 

em diferentes valores de desvio químico. Dessa maneira o espectro de RMN resultante é soma 

dos diferentes valores de desvio químico, este espectro é chamado de padrão de pó. As linhas 

das diferentes orientações de  e  se sobrepõem e formam uma linha continua. A intensidade 

resultante das freqüências no padrão de pó é proporcional ao número de orientações 

moleculares que fornecem o mesmo valor de desvio químico.  

Na figura 3.6 podemos observar o padrão de pó resultante da interação de desvio 

químico de uma amostra na forma de pó com um único sítio magneticamente não equivalente. 

 

  

Figura 3.6 Espectro de RMN para um policristal, considerando tensor de desvio com parâmetro de assimetria 

igual a 0 

 

 

3.3.3 Acoplamento de Quadrupolo Elétrico 

 

 

 Até o presente momento, apenas consideramos as interações magnéticas do núcleo 

com a sua vizinhança. Efeitos elétricos na energia necessária para reorientar os núcleos, ainda 

não foram considerados e surgem a partir de considerar que os núcleos em geral não tem 

simetria esférica (55), todo núcleo com spin maior que ½ necessariamente possui um 

momento quadrupolar elétrico permanente, onde o núcleo não possui simetria esférica, sua 

forma agora é um elipsóide, como pode ser observado na figura 3.7.(60).  

 



 

48 Ressonância Magnética Nuclear 

 

  

 

Figura 3.7  Representação geométrica de núcleos com spin I = ½ e I > ½ 

 

Portanto, um núcleo com spin maior que ½ não interage apenas com o campo 

magnético aplicado e com campo magnético local, mas também com o gradiente de campo 

elétrico presente na posição do núcleo. 

Considerando a aproximação de altos campos magnéticos, a interação quadrupolar é 

tratada como sendo uma perturbação da Hamiltoniana Zeeman. A intensidade da interação 

depende da magnitude do momento quadrupolar e do gradiente de campo elétrico. A 

Hamiltoniana Quadrupolar pode ser escrita na forma tensorial (61): 

 
QH

2 (2 1)

eQ
I V I

I I
   (3.21) 

onde o termo eQ representa o valor principal do tensor momento de quadrupolo elétrico do 

núcleo e V é o tensor gradiente do campo elétrico no sítio do núcleo. De maneira análoga à 

interação de desvio químico, o tensor V  pode ser escrito de forma diagonal em seu sistema de 

eixos principais (SEP), resultando: 

 
,

2 2

QH 3
6 2 1 i i

SEP

i

i

eQ
I I V

I I
 (3.22) 

Por conveniência são definidos três parâmetros: , eq e Q, sendo eles 

respectivamente o parâmetro de assimetria, valor principal do gradiente de campo elétrico e a 

freqüência quadrupolar(62).  

 
2 2

2
,         e     

SEP SEP

yy xx SEP

zz QSEP

zz

V V V e qQ
eq V

V z
   (3.23) 

Reescrevendo a Hamiltoniana em termos destes parâmetros, temos: 

 

2 2 1 2 2

Q

3
H

4 2 1

Z x y

Q

I I e I I

I I
 (3.24) 

Os eixos do SEP são escolhidos convencionalmente de modo que zz yy xxV V V . 
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Utilizando a teoria de perturbações podemos calcular correções à energia Zeeman, os 

autovalores da energia. Dessa forma a correção quadrupolar da energia do spin nuclear será: 

 (0) (1) (2)

m m m mE E E E   (3.25) 

O primeiro termo corresponde à energia Zeeman (equação 3.4), o segundo termo é a 

correção em primeira ordem, que é da seguinte forma (62):  

 

2 2 2

(1)
3cos 1 cos 2 3 1

8 2 1

Q

m

sen m I I
E

I I
  (3.26) 

 

 

Figura 3.8  a)Desdobramento quadrupolar dos níveis de energia Zeeman de um spin I = 3/2 com correções de 1ª 

ordem, b)espectro de um cristal simples 

 

Em primeira ordem, a linha de ressonância se desdobra em 2I componentes, com 

intensidade relativa das transições m  m – 1 igual a I(I + 1) – m(m – 1)(62). Para spins 

semi-inteiros, a freqüência da transição central -½ ½ não é deslocada em primeira ordem 

pela interação quadrupolar, entretanto as freqüências das outras transições são deslocadas, 

produzindo um desdobramento do espectro com linhas satélites simetricamente disposta em 

torno da linha central. Para o caso de um spin 3/2, considerando por simplicidade um 

gradiente de elétrico com simetria axial  = 0, temos a presença de três linhas, sendo uma 

central devido à transição -½ ½ e duas linhas satélites devido as transições -3/2 -1/2 e 

3/2 1/2, como pode ser observado na figura (3.8) (56, 8). As freqüências de ressonância em 

primeira ordem serão:  

 

1/ 2 0 3/ 2 0

2
2 2

, 2

1
3cos 1 3cos 1

8 8

0

Q

 B      

e qQ   (3.27) 

Utilizando a teoria de perturbação de 2ª ordem a correção na freqüência de transição 

para a linha central é dada por (77):  
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2 2

2

(2) 2
22 2

0

2
2 2

13 27 9 3
1 cos

2 8 2 8 2

3
3 4 1 2 1 cos

48 2 1 2

6 27 9
1 cos 2 cos 1

8 2

Q

Q

I I
sen I I

I I I I
I I

I I

      (3.28) 

Portanto observa-se que tanto as linhas satélites como a linha central sofrem 

alargamentos anisotrópicos, devida sua dependência angular com os ângulos de Euler. Da 

mesma forma que a interação de desvio químico, para uma amostra na forma de pó a 

interação de acoplamento quadrupolar elétrico produz alargamentos, das linhas satélites em 

primeira ordem e da linha central em 2ª ordem.  

 
Figura 3.9  Padrão de pó para η = 0, com aproximação em 1ª ordem para um sistema policristalino com I = 3/2. 

a) somente efeitos quadrupolares, b) com alargamento dipolar, com ωIS << ωQ. 

 

Na figura 3.9 é apresentado o padrão de pó em primeira ordem para uma amostra na 

forma de pó com I = 3/2 com alargamento causado pela interação dipolar. Na figura 3.10 é 

apresentado o padrão de pó em 2ª ordem da linha central. Porem não se pode ter certeza a 

priori, que um dado cristal terá um padrão de pó estreito o suficiente para ser observado, para 
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o caso de uma amostra vítrea o alargamento deve ser maior devido à desordem, tornando mais 

difícil a observação do padrão de pó.   

 

 

Figura 3.10 Padrão de pó para η = 0, com aproximação em 2ª ordem para a linha central para uma amostra na 

forma de pó com I = 3/2. a) somente efeitos quadrupolares, b) com alargamento dipolar. 
23

04
( ( 1) ) 16QA I I

 
 

 

3.4 Técnicas de RMN  

 

 

As interações de spin nuclear, descritas nas seções anteriores, dependem da orientação 

e são ditas anisotrópicas. Esta anisotropia provoca um alargamento (padrão de pó) das linhas 

de ressonância, fato que causa uma perda de resolução espectral. Para minimizar este 

problema, são utilizadas técnicas de ressonância de alta resolução, cujo objetivo é justamente 

eliminar esta componente anisotrópica das interações (desvio químico, acoplamento 

quadrupolar elétrico), e obter apenas a componente isotrópica, onde a freqüência de transição 

já não dependa dos ângulos de orientação dos tensores de interação (61). 

Nesta seção serão discutidas as técnicas de RMN de alta e baixa resolução utilizadas 

nesta tese. 
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3.4.1 Rotação em torno do Ângulo Mágico – MAS 

 

 

 Devido à dependência angular existente nas interações de spin descritas anteriormente, 

o objetivo principal da técnica de MAS é remover estes efeitos anisotrópicos. No caso da 

interação de desvio químico, remover os efeitos da anisotropia e nas interações dipolar e de 

acoplamento quadrupolar elétrico, reduzir os efeitos devido a estas interações.  

 A técnica de MAS consiste em aplicar uma alta rotação macroscópica da amostra em 

torno de um eixo orientado a um ângulo  com relação ao campo aplicado H, conforme ilustra 

a figura 3.11. 

 
Figura 3.11 Esquema da condição de rotação macroscópica do porta amostras segundo um ângulo  em relação 

ao campo aplicado H em um experimento de MAS. O tensor de desvio químico é representado por 

um elipsóide, cujos eixos principais coincidem com os eixos do SEP. 

 

 De acordo com as equações 3.15, 3.8 e 3.21, a anisotropia da interação de desvio 

químico, a interação dipolar e a correção da energia em primeira ordem para a interação de 

acoplamento quadrupolar elétrico, respectivamente, possuem dependência angular 

23cos 1 . A rotação coerente da amostra com freqüência r faz com que  varie no 

tempo. Realizando uma dupla transformação de sistemas de coordenadas e tomando a média 

temporal de 23cos 1  no regime de altas rotações macroscópicas, onde a freqüência de 

rotação é maior do que a largura do espectro estático. É possível definir para cada vetor 

principal do SEP uma função dependente de fatores geométricos do tipo(59,73):  

 2 2 21
3cos 1 3cos 1 3cos 1

2
 3.29 

onde  é o ângulo entre eixo de rotação e o campo aplicado H, e  é o ângulo entre o vetor 

principal do SEP e o eixo de rotação. O ângulo  pode ser escolhido de maneira a anular o 
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desvio anisotrópico da equação 3.15, provocando um estreitamento do espectro de RMN. Este 

ângulo faz com que o termo (3cos
2

-1) seja nulo sendo chamado de ângulo mágico, e vale 

54,74º. Desta forma o desvio provocado pela interação de blindagem passa a ser o termo 

constante no tempo, ou seja, o desvio isotrópico δiso. 

 Na interação de desvio químico ocorre um alargamento na linha de ressonância 

provocado pela anisotropia, este alargamento deveria ser removido utilizando a técnica de 

MAS se a rotação da amostra fosse rápida em comparação à anisotropia da interação. 

 Rotações lentas provocam o aparecimento de “bandas laterais” nos espectros de RMN, 

onde estas bandas são reproduções da linha de ressonância isotrópica e aparecem em 

múltiplos da freqüência de rotação macroscópica(73). A intensidade das bandas laterais é 

modulada pela forma do espectro estático. 

 Para a interação de acoplamento quadrupolar elétrico a técnica de MAS não elimina 

completamente a anisotropia das linhas satélites em 1ª ordem provocando o surgimento de 

bandas laterais. Entretanto para a transição central em 2ª ordem a técnica de MAS é limitada, 

pois não elimina a anisotropia, provoca apenas o surgimento de bandas laterais. Para 

solucionar este problema  é usada a técnica de 3QMAS, que será apresentada na seção 3.4.2. 

 

 

3.4.1.1  
31

P – MAS  

 

 

O isótopo de ³¹P possui spin ½ e abundância natural de 100%, é uma ótima ferramenta 

de sondagem por RMN. O iso do 
31

P é fortemente sensível ao número de ligações P-O-P com 

tetraedros vizinhos, ou seja, o grau de condensação n da espécie Q
n
 analisada(63). Cada ponte 

P-O-P provoca um deslocamento do ISO entre -10 a –15 ppm(63). O desvio químico de 
31

P 

pode variar de acordo com fatores estruturais como, por exemplo, os ângulos e comprimentos 

das ligações P-O-P (78). A intensidade das linhas de RMN é diretamente proporcional ao 

número de núcleos nessa ligação química, portanto é possível obter as frações Q
n
 através da 

integração numérica do espectro de RMN do 
31

P. 

As ligações entre os tetraedros fosfatos (P-O-Me) e os cátions modificadores também 

tem efeito sobre o iso. Quanto maior é a força da ligação O-Me, menor será a freqüência de 

RMN correspondente(64). Este efeito também é observado para a largura a meia altura 

(FWHM) do pico do desvio químico isotrópico, quanto maior a força de ligação O-Me, maior 
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será a largura do pico. Para o caso dos aluminofosfatos cada ligação estabelecida P-O-Al com 

um grupo fosfato tipo Q² provoca um decréscimo da freqüência de ressonância de 7 a 8 ppm 

(79).  

Para sistemas vítreos binários a evolução do ISO e da largura total da linha de 

ressonância à meia altura (FWHM) com respeito à substituição entre os cátions Me, deve ser 

linear para o caso de uma mistura aleatória dos cátions modificadores.   

Para os sistemas de aluminofosfatos Na-Al e K-Al, através dos experimentos de 
31

P-

RMN de alta resolução é possível:  

i) Conferir se a rede de fosfatos possui uma única conectividade (estritamente Q
2
 

para metafosfato) ou existe desproporção (Q
1
 e Q

3
).  

ii) Para uma conectividade dominante Q
2
, em principio é possível identificar a 

presença de fosfatos associados com as duas espécies de cátions. A possibilidade de 

quantificar as frações de ligações entre os NBO-s e o cátions modificadores (Na, K e Al), é 

muito importante para propor modelos quantitativos da rede vítrea(41, 65, 11) 

Para os sistemas de álcalis mistos K-Na, Li-Na, Cs-Li, Rb-Li e Rb-Na, através dos 

experimentos de 
31

P-RMN de alta resolução é possível:  

i) Conferir se a rede de fosfatos possui uma única conectividade (estritamente Q
2
 

para metafosfato) ou existe desproporção (Q
1
 e Q

3
).  

ii) Observar o comportamento do δISO e da FWHM com relação à substituição 

catiônica . 

 

 

3.4.1.2  
27

Al – MAS 

 

 

O 
27

Al possui um spin igual a 5/2, devido a este fato este possui um momento de 

quadrupolo elétrico igual a 0.15Q/Barn, que causa um alargamento anisotrópico no espectro 

de RMN,  com a aplicação da técnica de MAS é possível eliminar do espectro de RMN o 

alargamento anisotrópico devido à interação de desvio químico e reduzir o alargamento  

devido à interação quadrupolar.  

A técnica de MAS é capaz de distinguir facilmente sítios tetraédricos e octaédricos de 

Al
3+

(80), onde o aumento na coordenação pode produzir diferenças de -40 a -60 ppm no 

desvio químico de 
27

Al(11,65,70,80).  
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A partir de uma integração numérica dos espectros de 
27

Al – MAS é possível avaliar 

as populações de Al nas respectivas coordenações e obter o valor de CN médio da seguinte 

forma(70). 

 
4 5 6

Al

Al IV Al V Al VI
CN

Al IV Al V Al VI
   (3.30) 

onde os termos Al(IV), Al(V) e Al(VI) são as intensidades espectrais das linhas associadas aos 

diferentes ambientes de coordenação. 

 

 

3.4.1.3  
7
Li – MAS 

 

 

 O 
7
Li possui um spin nuclear igual a 3/2, porém seu momento de quadrupolo elétrico é 

pequeno (-0,04 Q/Barn), de maneira que a alta rotação do experimentos MAS é capaz de 

eliminar toda a anisotropia referente às interações de desvio químico e acoplamento 

quadrupolar elétrico, sendo possível obter diretamente o valor do desvio químico isotrópico 

como sendo a posição do pico central no espectro de RMN. A partir da observação das bandas 

laterais no espectro de MAS é possível encontrar o valor do parâmetro Cq que é da seguinte 

forma (vide figura 3.8): 

 
3

2
2 (2 1)

          4
3

I
Q

Q

I I
Cq Cq  (3.31) 

 

 

3.4.2 Multiple-Quantum Magic-Angle Spinning - MQMAS 

 

 

A anisotropia do acoplamento de quadrupolo elétrico provoca um alargamento nas 

linhas de ressonância em 1ª ordem das linhas satélites e em 2ª ordem da linha central. Uma 

estratégia usada a fim de aumentar a resolução do espectro de RMN de um núcleo 

quadrupolar consiste em restringir a excitação do experimento à transição central -½ ↔ +½, 

impedindo o aparecimento de efeitos de primeira ordem. Porem os efeitos de 2ª ordem ainda 

estão presentes provocando alargamentos da ordem de dezenas de kHz na transição 

central(66). 
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Para eliminar os efeitos de 2ª ordem foi criada a técnica de MQMAS (66). Esta técnica 

permite eliminar das linhas de ressonância os alargamentos anisotrópicos devidos à interação 

quadrupolar elétrica de 2ª ordem, que não são suprimidos pela técnica de MAS convencional 

(62). Entretanto a transição de 3Q não é uma transição diretamente observável devido às 

regras de seleção ( m = 1) para a grandeza física observável em RMN, o operador I
+
. Para 

reconverter esta coerência de 3Q em uma coerência observável de ordem –1 é usada uma 

seqüência de dois pulsos (excitação e conversão), vide figura 3.12. O tempo t1 entre os pulsos 

é que determina qual é a evolução da coerência de ordem 3, cujo valor é codificado como um 

fator de fase no sinal gerado após o segundo pulso, durante o período de tempo de observação 

do sinal de eco (dimensão temporal direta). A variação sistemática do tempo de evolução 

(dimensão temporal indireta) permite reconstruir a evolução temporal completa da coerência 

de ordem 3, com freqüência independente da anisotropia. Desta forma, o experimento de 3Q-

MAS fornece um espectro bidimensional onde a dimensão de freqüência indireta, relativa ao 

(t1)
-1

, é a dimensão chamada de isotrópica, pois, não é sensível à anisotropia, e a projeção do 

espectro bidimensional sobre esta dimensão é diretamente o espectro isotrópico. A dimensão 

de freqüência direta, é chamada anisotrópica, e a projeção sobre esta dimensão é diretamente 

igual ao espectro obtido com a técnica de MAS.  

 

 

Figura 3.12 Seqüência de pulsos do experimento de MQMAS. Eixos horizontais representando tempo e 

verticais representando intensidade de potência aplicada. 

 

Os valores dos pulsos de excitação ( 1) e conversão ( 2) para núcleos com spins 3/2 e 

5/2, foram otimizados de maneira a aumentar a resolução dos experimentos (81). Os valores 

dos pulsos para núcleos com spin 3/2 são de 1=240° e 2=55° e para núcleos com spin 5/2 

são de 1=180° e 2=60° (81).  
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A dispersão dos sinais e problemas de fase são responsáveis por diminuir a resolução 

dos experimentos de MQMAS. A solução destes problemas é possível a partir da simetrização 

dos caminhos de condução de coerências usando um filtro-z (82). O filtro-Z consiste em um 

terceiro pulso seletivo /2 aplicado em um tempo fixo τ após à seqüência original de 

MQMAS, figura 3.13. Todos os experimentos foram realizados utilizando a seqüência de 

3QMAS com filtro-Z. 

 

 

Figura 3.13  Seqüência de pulsos do experimento de MQMAS com filtro-Z. Eixos horizontais representando 

tempo e verticais representando intensidade de potência aplicada. 

 

Do espectro bidimensional a medida das posições das linhas isotrópicas e dos centros 

de gravidade das projeções sobre a dimensão anisotrópica é possível determinar os parâmetros 

de interação de spin de cada um dos sítios não equivalentes ocupados pelo núcleo 

quadrupolar: iso e o parâmetro de acoplamento quadrupolar elétrico Pq, que depende 

diretamente do valor principal eq do tensor de gradiente de campo elétrico no sítio do 

núcleo(66,67).  

 Para o isótopo de 
27

Al, que possui spin 5/2, abundância natural de 100% e momento de 

quadrupolo igual a 0,15 Q/barn, o número de coordenação afeta fortemente o valor de iso, da 

ordem de –20 ppm por cada O adicional partindo desde coordenação IV até VI(69). Por outro 

lado, a simetria e distorções do poliedro de coordenação afetam principalmente ao valor de 

eq(69). Portanto a determinação dos parâmetros iso e Pq são importantes, pois permitem 

inferir as propriedades de ligação e agrupamentos formados pelo Al.  

Para o isótopo de 
23

Na, que possui spin 3/2, abundância natural de 100% e momento 

de quadrupolo igual a 0,1Q/barn, a determinação dos parâmetros iso e Pq é importante, pois a 

partir do comportamento, com respeito a troca entre os cátions, é possível observar se ocorre 

alguma mudança estrutural  no intervalo de composições. 
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3.4.3 Spin-eco de Hahn 

 

 

A técnica de spin-eco de Hahn (68) foi criada a fim de compensar o efeito causado 

pela inomogeneidade de algumas interações nucleares, tais como a interação de desvio 

químico e não homogeneidade do campo magnético externo Ho, sobre a evolução da 

magnetização transversal (55,68). 

Esta técnica consiste numa seqüência de dois pulsos, um pulso de π e outro de π/2, 

separados por um tempo . Primeiramente aplica-se um pulso de π sobre o sistema em 

equilíbrio com o campo magnético do laboratório H0, após o pulso de π permite-se ao sistema 

evoluir livremente por um tempo τ. Devido à inomogeneidade do campo e as interações de 

spins, como por exemplo a interação de desvio químico, o campo magnético local que cada 

núcleo sente é diferente, o que resulta em diferentes freqüências de precessão para os spins e 

conseqüentemente, ocorre uma defasagem dos spins. 

 

  

Figura 3.14  Processo de evolução da magnetização em um experimento de RMN utilizando técnica de eco de 

spin. (a) Magnetização após aplicação de pulso de π/2.(b) Evolução do elemento de magnetização 

δM num intervalo de tempo τ. (c) Estado da magnetização imediatamente após aplicação de um 

pulso de π no instante τ. (d) Refocalização no instante 2τ. 
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Seja δM a contribuição à magnetização total associada ao conjunto de spins 

experimentado o mesmo campo local H. O vetor δM precessiona no plano {x, y} (figura 

3.14b). Depois de evoluir livremente por este tempo τ aplica-se nesse instante um pulso de π, 

produzindo uma rotação π sobre δM (figura 3.14c). Após um intervalo de tempo τ, a 

componente de magnetização δM se encontrará na direção –y, generalizando para todos os 

conjuntos de spins δM, no instante t = 2τ todos estes vetores magnetização estarão orientados 

ao longo da direção negativa do eixo y (figura 3.14d). Portanto, nesse instante a magnetização 

é completamente refocalizada. Este é o sinal de eco de spin. A seqüência de spin-eco de Hahn 

compensa, no instante 2τ, o efeito de evolução dos spins associado a interações dependentes 

linearmente na componente Iz do spin: interação de desvio químico, interação dipolar 

heteronuclear e inomogeneidade do campo magnético externo Ho (55,68). 

 No entanto, se houver uma flutuação no valor do campo local associado a uma destas  

interações de spin, de maneira que a freqüência de precessão de δM seja diferente durante os 

períodos τ da seqüência, a refocalização no instante 2τ não será completa. O efeito dos 

diferentes campos locais originados em spins vizinhos da mesma espécie também não é 

compensado por esta seqüência. O motivo é que o pulso de  π inverte todos os spins da 

mesma espécie, não havendo assim variação relativa entre a orientação do spin e o campo 

produzido pelo vizinho. Por estes motivos, o sinal de eco de spin apresenta uma diminuição 

irreversível de intensidade com relação ao sinal inicial. Quanto maior for o valor de τ, maior 

será o decréscimo. 

Em líquidos a contribuição ao decaimento associada à dinâmica das flutuações das 

interações locais é freqüentemente de tipo exponencial, e a constante de decaimento é o tempo 

de relaxação spin-spin T2 (58). Em sólidos esse decaimento é governado pelo segundo 

momento homonuclear M2 (55,6). A partir da análise do M2 é possível obter informações a 

respeito da distribuição dos cátions na cadeia de fosfatos.  

 

 

3.4.4 CPMG  

 

 

 Em 1954, Carr e Purcell (71) propuseram uma variação do experimento de eco de 

Hahn que fazia uso de um pulso de π/2 seguido por um “trem” de pulsos π separados por um 

tempo τ, sendo os ecos adquiridos em múltiplos pares de τ (2τ, 4τ, 6τ, etc.). Esta seqüência 

reduzia os efeitos da difusão translacional e assim era obtida uma melhor refocalização da 
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interação de desvio químico quando era medido o tempo de relaxação transversal, T2, em 

líquidos. Posteriormente, Meiboom e Gill (72), proporão um esquema de ciclagem de fase, 

que compensava pequenos erros acumulativos devido à imprecisão na definição da duração 

dos pulsos da seqüencia proposta por Carr e Purcell, dessa maneira, essa nova seqüencia foi 

chamada de CPMG (Carr-Purcell-Meilbooom-Gill), figura 3.14, onde τ é o tempo é o tempo 

de evolução, os colchetes identificam a parte da seqüência que será repetida formando o 

“trem” de pulsos , N é o numero de repetições. 

 A técnica CPMG tem a vantagem de permitir a separação das interações chamadas de 

homogêneas (acoplamento dipolar homonuclear) e de inomogêneas (anisotropia de desvio 

químico, interação quadrupolar, acoplamento J)(73).  

 

 

Figura 3.15 Seqüência de pulsos do experimento de CPMG. Eixos horizontais representando tempo e verticais 

representando intensidade de potência aplicada. 

 

 A técnica CPMG, também apresenta um ganho considerável na relação sinal-ruído 

para o sinal de RMN, comparado ao experimento de Eco de Hahn (74), tornando-a uma 

ferramenta extremamente útil.  

 Em sólidos, no domínio temporal, o decaimento da intensidade do máximo dos ecos é 

dominado por M2. Quando o sinal de RMN é adquirido é feita uma transformada de Fourier, 

uma serie de picos uniformemente separados por (2τ)
-1

 é observada no domínio de 

freqüências. O perfil da envoltória de todos os picos é relacionado com informações a respeito 

das interações inomogêneas, enquanto a forma dos picos individuais é relacionada com as 

interações homogêneas. Dessa maneira, os parâmetros anisotrópicos de RMN relevantes 

podem ser obtidos a partir da envoltória resultante dos picos, assim o experimento de CPMG 

produz as mesmas informações que o experimento de eco de Hahn, mas em uma fração do 

tempo (74).  

 O parâmetros instrumentais relevantes para a realização dos experimentos de CPMG 

são o números de ecos, que é determinado pelo número de pulsos  aplicados, que devem ser 
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escolhidos de maneira a obter todo decaimento dos ecos, pois caso não seja obtido este 

decaimento é truncado, provocando o surgimento de imperfeições no espectro de ressonância. 

Outro parâmetro importante é a separação entre os ecos, que é comando pelo tempo τ entre os 

pulsos de . Esse tempo é o responsavel pela separação dos picos no espectro de RMN, 

superestimar provoca um ganho consideravel na relação sinal/ruído, porém causa um perda na 

definição da envoltória dos picos do espectro de RMN; uma sobreestimação aumenta a 

definição da envoltoria, mas prejudica a relação sinal/ruído aumentando assim o tempo do 

experimento; estes dois fatos devem ser ponderados de maneira que os experimentos não 

sejam extremamente demorados e que a envoltoria seja razoavelmente definida. 

 Para o caso de núcleos que apresentam uma forte anisotropia (por exemplo 
207

Pb (11)e 

87
Rb)  causada pelas interações de spins (desvio químico, acoplamento quadrupolar elétrico), 

as linhas de RMN são extremamente alargadas, de maneira que a excitação por rf do 

espectrômetro não consegue abrange-la totalmente. Para eliminar este problema, são 

realizados experimentos onde a frequencia de ressonância é variada a passos constantes e são 

obtidos espectros parciais, que posteriormente são somados para que seja possivel obter o 

espectro de ressonância total. 

 A partir do espectro total de RMN, são tomados os valores de intensidade referentes 

ao máximo dos picos, a fim de obter a envoltória do espectro de RMN. Utilizando a equação 

3.10 são obtidos os valores de M1 e M2. A largura da base do espectro de RMN é obtida como 

sendo a diferença entre as frequencias relativas aos picos dos extremos do espectro. Este 

procedimento foi o adotado para o presente estudo 
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Capítulo 4 

 

 

4 Montagem Experimental 

 

 

4.1 Espectrômetro de RMN 
 

 

Foi utilizado um espectrômetro Varian modelo Unity INOVA 400 MHz do Grupo de 

Ressonância Magnética Nuclear do Instituto de Física de São Carlos para a realização de 

todos os experimentos de RMN realizados nesta tese. Uma breve descrição dos equipamentos 

básicos que o compõe e seu funcionamento será feito nesta seção. O diagrama de blocos que 

ilustra o funcionamento do espectrômetro é mostrado na figura 4.1. 

O campo magnético externo é produzido por um magneto supercondutor Oxford de 

intensidade de 9,4 T de 89 mm de diâmetro e um conjunto de bobinas de shimming de 18 

canais também da Oxford utilizados para controlar a homogeneidade do campo. A geração 

dos campos de rádio freqüência (rf) utilizados nos experimentos é feita por um sintetizador de 

onda contínua PTS modelo D500 que opera em duas bandas de freqüência: alta freqüência, 

entre 370 MHz e 500MHz e a banda de baixa freqüência, entre 1MHz e 220MHz. A potência 

do sinal sintetizado é da ordem de mW. 

O sinal de rf gerado pelo sintetizador passa por um divisor de potência que divide o 

sinal em dois. O transmissor 1 recebe o sinal de alta freqüência, modulando-o em um pulso 

retangular amplificado por um amplificador com potencia máxima de 100W. O transmissor 2 

recebe parte do sinal de baixa freqüência produzido pelo sintetizador, e modula este sinal em 

forma de pulsos. O sinal modulado é enviado para um amplificador com potencia máxima de 

300W para baixa potencia e de 1kW para alta potencia. Após a amplificação o sinal passa por 

um filtro de diodos cruzados (PS), que elimina ruídos de baixa tensão, e segue para a sonda. 

Após a aplicação do pulso de r.f., provocando a excitação do sistema de spins de 

interesse, o sinal (FID) induzido na bobina pela variação temporal da magnetização na 

amostra em estudo, com amplitude da ordem de V, é encaminhado para o pré-amplificador 

passando por uma chave eletrônica
 
(35) controlada pelo gerador de eventos, que abre ou fecha 

a passagem de sinais para o pré-amplificador, através de um cabo de /4 (¼ do comprimento 
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de onda do sinal observado. A finalidade deste cabo é a proteção do pré-amplificador contra 

sinais residuais de alta potencia e do ringing do circuito RLC. Após a passagem pelo pré-

amplificador a magnitude do FID é da ordem de V.  

 

 
Figura 4.1 Diagrama de Blocos do espectrômetro de RMN 

 

Este sinal é encaminhado ao sistema de detecção em fase e quadratura, que separa o 

sinal em duas componentes com mesma fase. Essas duas componentes são comparadas com 

um sinal de referência vindo do transmissor de rf que possui a mesma freqüência do sinal de 

excitação. Após essa comparação essas componentes apresentam uma defasagem de 90°. A 

componente em fase com o sinal inicial é chamada de “fase”, e a componente que foi defasada é 

chamada de “quadratura”. Por esta razão este método de aquisição é chamado de detecção em 

“fase e quadratura”. A componente chamada de fase é a parte real (cosseno) do sinal enquanto a 

componente chamada quadratura é a parte imaginaria (seno) do sinal. Estes sinais passam por um 

filtro passa baixa (PB), que elimina a componente de alta freqüência, mantendo somente a de 

baixa freqüência, da ordem de alguns kHz (faixa de áudio). Sobre estas componentes de baixa 

freqüência é aplicada a transformada de Fourier. A transformada de Fourier da parte real gera uma 

função par (com duas componentes com intensidade positiva), enquanto a da parte imaginaria 

gera uma função impar (com duas componentes uma com intensidade positiva e a outra com 

intensidade negativa), realizando uma soma da parte real e da imaginaria as componentes com 
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intensidade contrarias se cancelam, ficando somente com o sinal das componentes com mesma 

intensidade. Este sinal é finalmente enviado para um computador onde é processado. 

 

 

4.2  Sondas 
 

 

Foram utilizadas duas sondas de alta resolução para a aquisição dos espectros de RMN 

com alta e média rotação em torno do ângulo mágico: 

 Alta rotação: Doty Scientific modelo CP/MAS-XC4 com rotação máxima de 15 kHz, 

para rotores de 4mm de diâmetro, que possibilita a irradiação em freqüências na faixa 

de 40 MHz até 180 MHz e pulsos de /2 com duração mínima de 1,8 s para 
13

C com 

potência máxima de 880 W em 100,6 MHz.  

 Média rotação: Varian modelo CP/MAS para rotores de 7mm de diâmetro, que 

possibilita a radiação em freqüências na faixa de 35MHz até 160MHZ e pulsos de /2 

com duração mínima de 3 s para 
13

C com potência máxima de 300W em 100,5 MHz.  

Para os experimentos de baixa resolução foi utilizada a sonda de medidas estáticas da 

marca Doty Scientific que possibilita irradiação em freqüências na faixa de 66 MHz até 170 

MHZ e pulsos de /2 com duração mínima de 3,4 s para 
13

C com potência máxima de 545 

W em 100,5 MHz.  

A excitação dos momentos magnéticos nucleares é feita por pulsos de rf aplicados a 

uma bobina senoidal que envolve o porta amostras. Esta bobina está disposta formando um 

ângulo de 54,74º (ângulo mágico) com o campo magnético externo no caso de experimentos 

de alta resolução e 90º no caso de experimentos de baixa resolução.  
As sondas de RMN possuem um circuito ressonante LC. Como a impedância do 

amplificador de rf é de 50Ω, é necessário ajustar o circuito da sonda para a mesma 

impedância, evitando assim a reflexão do sinal de rf sobre o amplificador.  

Todos os experimentos realizados nesta tese foram realizados utilizando apenas um 

dos canais das sondas de dupla ressonância, ou seja, são experimentos de ressonância simples. 

O circuito para este caso é constituído de um indutor L em paralelo com um capacitor CP, e 

ambos estão em série com um capacitor CS. Ambos os capacitores são variáveis, assim pode-

se ajustar CP e CS de forma a obter impedância equivalente à do amplificador de rf.  
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4.3 Condições Experimentais 

 

 

Nesta seção serão descritos os parâmetros utilizados nos experimentos de RMN. 

Todos os experimentos foram realizados com campo de 9,4 T. Para que a relação sinal/ruído 

seja adequada, cada experimento é repetido e o espectro resultante é a transformada de 

Fourier da média dos FIDs obtidos em cada um destes experimentos. Entre uma aquisição e 

outra se espera tempo suficiente para que a magnetização da espécie em observação retorne 

ao equilíbrio, este tempo é chamado de tempo de espera (d1).  Os valores de d1 foram 

estimados através da análise da evolução da intensidade dos sinais em função do d1, sendo o 

“melhor” d1 aquele que produziu a maior intensidade no sinal de RMN (figura 4.2a).  A 

largura dos pulsos de rf (pw) para a condição desejada em cada experimento foi ajustada, 

através da análise da evolução da intensidade da magnetização transversal em função da 

largura do pulso, cuja forma da evolução é tipicamente senoidal (figura 4.2b), o valor de pw a 

ser utilizado depende da condição desejada para cada experimento.  

 

 
Figura 4.2 Obtenção dos valores: (a) d1 e (b) pw, através da análise da evolução das intensidades dos sinais de 

RMN. 

 

Tabela 4.1  Parâmetros usados nos experimentos de RMN 

Experimentos Isótopos Aquisições d1 (s) Rotação (kHz) 

MAS
 

7
Li

 
32 – 128 50 12 

²³Na 12000 – 20000  1 12 
27

Al 800 – 40000 1 11 

³¹P 4 – 100 50 – 8000 10 – 12  

¹³³Cs 1000 – 3000 1 14 

3QMAS ²³Na 120 – 480 1 12 
27

Al
 

72 – 480 1 11 

CPMG
 87

Rb 2400 – 16000 1 - 
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Na tabela 4.1 estão apresentados alguns dos parâmetros utilizados nos experimentos 

de RMN.  

As medidas de alta resolução do 
31

P-MAS foram realizadas na freqüência de 161.84 

MHz, com pulsos de π/2 com duração de 2,8 μs à 3,2 μs. 

As medidas de alta resolução do 
27

Al-MAS foram realizadas na freqüência de 

104,18 MHz, com pulsos de π/16 com duração de 0,5 μs. Para as medidas de 
27

Al-3QMAS 

foram utilizados pulsos de π (excitação) e π/3 (reconversão) com duração de 6μs e de 2μs, 

respectivamente. Foi utilizado filtro-Z com duração de 11 μs.  

As medidas de alta resolução do 
23

Na - MAS Spin-eco de Hahn foram realizadas na 

freqüência de 105.76 MHz, com pulsos de π/2 e π com duração de 4μs e 8μs. Para as medidas 

de 
23

Na-3QMAS foram utilizados pulsos de 4π/3 (excitação) e π/4 (reconversão) com duração 

entre 5,8μs e 6,5μs; 1,4 μs  e 2,2 μs respectivamente. Foi utilizado filtro-Z com duração de 9 à 

11.5 μs. As medidas de baixa resolução 
23

Na decaimento do Spin-eco de Hahn foram 

utilizados pulsos de π/2 e π com duração entre 9μs e 11μs; 18 μs e 22 μs respectivamente a 

uma potência de 9,35 kHz e condição estática. 

As medidas de baixa resolução do 
87

Rb-CPMG foram realizadas com freqüência de 

130.69 MHz, com pulsos de π e π/2 com duração de 7.2μs e 1.45μs.. Tempo entre os pulsos 

(τ1) e tempo entre o ultimo pulso e a aquisição (τ2) de 100 μs e 80 μs, respectivamente.  

As medidas de alta resolução do 
7
Li-MAS foram realizadas na freqüência de 155.38 

MHz, com pulsos de π/2 com duração de 2 μs à 2,9 μs 

As medidas de alta resolução do 
133

Cs -MAS foram realizadas na freqüência de  

52.44 MHz, com pulsos de π/2 com duração de 7 μs. 

Todos os experimentos realizados nesta tese tiveram o eixo de freqüências 

referenciado com relação a uma amostra padrão. As amostras utilizadas como padrão, para 

cada isótopo estudado, estão descritas abaixo. 

 31
P – solução de ácido fosfórico (H3PO4 85%),  

 27
Al – solução de 0,1 M de Al2(SO4)3, 

 ²³Na – solução de 1M de NaCl, 

 87
Rb – solução de 1M de RbCl, 

 7
Li – solução de 1 M de LiCl, 

 ¹³³Cs – solução de 1 M de CsCl. 
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CAPITULO 5 
 

 

5 Preparação das Amostras 

 

 

 Os sistemas vítreos metafosfatos binários aqui estudados foram preparados a partir da 

mistura, na proporção desejada, dos metafosfatos cristalinos MePO3, com Me = Li, Na, K, 

Rb, Cs e Al. Entretanto alguns desses precursores não estão disponíveis comercialmente e 

houve a necessidade de prepará-los.A metodologia utilizada na preparação dos metafosfatos 

de álcalis será descrita a seguir.  

 

 

5.1 Preparação dos Precursores Cristalinos 

 

 

 Os metafosfatos cristalinos foram preparados utilizando o fosfato de amônio 

monobásico NH4H2PO4 (Alfa Aesar 98,0%) e o respectivo carbonato do álcali (Li2CO3 (Alfa 

Aesar 99,0%), Rb2CO3 (Alfa Aesar 99,0%) e Cs2CO3 (Merck Extra Puro), com exceção do 

precursor KPO3 que foi preparado a partir do KH2PO4 (Alfa Aesar 99,0%).  

 A reação química utilizada para a preparação dos precursores RbPO3, LiPO3 e CsPO3, 

foi a seguinte (83): 

322342432 2322 MePOOHCONHPOHNHCoMe      (5.1) 

sendo Me = Li, Rb e Cs.  

O precursor KPO3 foi obtido a partir da desidratação do KH2PO4, de modo que: 

3242 KPOOHPOKH   (5.2)  

 Para preparar os metafosfatos de acordo com as reações 5.1 e 5.2 descritas acima 

foram realizados ciclos térmicos constituídos por patamares e rampas de aquecimento e 

resfriamento, tal como indicado na figura 5.1. São usados patamares para a preparação dos 

metafosfatos, pois este método se mostrou mais eficiente do que o uso de um único patamar 

em alta temperatura (84) (descreva rapidamente qual é o resultado de (2) que justifica sua 

escolha, e o motivo físico/químico responsável por isso). Cada patamar tem sua importância, 
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o primeiro, cuja temperatura é em torno de 200°C, é responsável pela evaporação do H2O e do 

CO2, o segundo, com temperaturas entre 250 e 500°C, é responsável pela evaporação do NH3 

e da quantidade restante de CO2, durante este patamar se da o início à reação de fosfatação e 

no terceiro, com temperaturas entre 300 e 1000°C, é onde ocorre a reação de fosfatação 

propriamente dita, e o lento resfriamento é o responsável pela cristalização do material 

produto dessa reação. 

 

 

Figura 5.1 Ciclo térmico utilizado na preparação dos metafosfatos cristalinos. 

 

 A fim de verificar a eficiência do processo de fosfatação foram realizados 

experimentos de alta resolução RMN de ³¹P dos materiais produtos das reações 5.1 e 5.2. O 

parâmetro de avaliação utilizado é a quantidade de grupos do tipo Q², obtidos a partir da 

integração numérica (métodos dos mínimos quadrados, com múltiplas funções tipo Voigt, 

foram ajustadas 6 bandas laterais) dos espectros de RMN de ³¹P. Os dados referentes aos 

materiais produtos das reações que apresentaram maior quantidade de Q² estão apresentados 

na seção 7.1.5.1.1 figura 7.9. 

Para a preparação do metafosfato cristalino de RbPO3 foram realizados seis diferentes 

ciclos térmicos, a fim de verificar qual método a ser utilizado é mais eficiente. A tabela 5.1 

mostra os tempos e temperaturas utilizadas, assim como a quantidade de Q² obtida em cada 

caso. Para a preparação do KPO3 foram utilizados quatro ciclos térmicos distintos, as 

temperaturas e os tempos utilizados e a quantidade de Q² obtida também está mostrada na 

tabela 5.1. (na tabela, quais tratamentos são para o Rb e para o K?)  

Os compostos utilizados na preparação dos metafosfatos estavam na forma de pó e 

foram misturados e colocados em cadinhos de porcelana PAVAN M-4 (50mm diâmetro 

frontal/45mm de altura), e levados ao forno. Ao término da preparação o cadinho é retirado do 
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forno. O material poroso resultante é extraído manualmente utilizando ferramentas de aço 

inox, e acomodado em tubos plásticos e colocado em dessecadores.  

Para o RbPO3 o melhor ciclo foi o T6 que apresentou uma maior quantidade de grupos 

Q², observamos que o terceiro patamar à 600 °C é o maior responsável pela eficiência do 

método. Para o KPO3 o melhor ciclo foi o M3, sendo que o uso do terceiro patamar não foi 

necessário, pois, a fosfatação já se dava por completa durante o segundo patamar a 750 °C.  

 

Tabela 5.1 Descrição e eficiência dos ciclos térmicos utilizados na preparação dos metafosfatos cristalinos de 

Rb(T1-T6) e K(M1-M4). 

Ciclo 
Patamar 1 Patamar 2 Patamar 3 

% Q² 
T1 (°C) t1 (h) T2 (°C) t2 (h) T3 (°C) t3 (h) 

T1 200 6 250 2 300 2 71.7 

T2 200 6 250 2 400 2 90.8 

T3 200 2 250 2 400 2 94.9 

T4 200 6 250 2 600 2 95.3 

T5 200 2 250 2 600 2 97.9 

T6 200 2 400 2 600 2 98.8 

M1 200 2 500 3 - - 93,5 

M2 200 2 500 11 - - 93,2 

M3 200 2 750 3 - - 98,9 

M4 200 2 750 3 1000 1 95,4 

 

Os demais precursores cristalinos (LiPO3 e CsPO3) foram preparados utilizando o 

ciclo T6, a quantidade de grupos Q
2
 presentes nos precursores foram de 98% e 98,5%, 

respectivamente. 

 

 

5.2 Preparação dos vidros. 

 

 

 Foram preparados em nosso laboratório dois conjuntos de amostras vítreas: 

 Aluminofosfatos: Na-Al e K-Al 

 Álcalis mistos: K-Na, Rb-Na, Li-Na, Rb-Li e Cs-Li 

Ambos os conjuntos foram preparados de maneira que a composição “meta” ([O/P]=3) 

fosse mantida em todos os vidros . Cada conjunto foi preparado seguindo um método de 

específico, que serão descritos a seguir. 
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5.2.1 Aluminofosfatos 

 

 

 Os vidros foram preparados misturando dois metafosfatos cristalinos na proporção 

desejada para cada composição. Ambos metafosfatos estavam na forma de pó e a mistura foi 

fundida em um dos seguintes fornos elétricos, de acordo com a temperatura de fusão: 

 Forno 1: EDG 1800 3P-S, com temperatura máxima de 1250 °C, abertura frontal. 

 Forno 2: EDG F1700°C 10P-S, com temperatura máxima de 1700°C, abertura pela 

base com plataforma motorizada. 

Para o forno 1 os metafosfatos cristalinos foram misturados, na forma de pó em 

seguida foram colocados em cadinhos de porcelana JIPO modelo 2/40 (40 mm diâmetro 

frontal/33 mm de altura). A pesagem dos metafosfatos foi realizada em uma balança QUIMIS 

Q500L210C, com precisão de 10
-3

g. A mistura de metafosfatos foi mantida a uma 

temperatura de fusão característica para cada composição, por um tempo total de 20 minutos, 

onde aos 10 minutos foi realizada uma homogeneização e ao término dos 20 minutos, o 

material fundido foi vertido em uma placa maciça de latão (130 mm de diâmetro/35 mm de 

altura) à temperatura ambiente. 

 
Tabela 5.2  Tempos e temperaturas de fusão dos aluminofosfatos. 

Sistema Vidro (x) Temperatura Forno (°C) Tempo Total de Fusão  (min.) 

K-Al 
 

0,03 1000 20 

0,07 1000 20 

0,09 1050 20 

0,14 1070 20 

0,24 1150 20 

0,3 1200 20 

0,35 1220 20 

0,43 1270 40 

0,57 1350 40 

0,68 1420 40 

0,78 1480 40 

0,93 1500 40 

Na-Al 

0.06 1000 40 

0.12 1100 40 

0.31 1200 40 

0.38 1250 40 

0.49 1300 40 

0.62 1380 40 

0.79 1450 40 

0.9 1500 40 

1 1600 40 
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As composições com temperatura de fusão acima de 1200°C foram preparadas 

utilizando os fornos 1 e 2 e cadinhos de ZAS ENGECER (50mm diâmetro frontal/35mm de 

altura). Os metafosfatos foram fundidos, por um tempo total de 40 minutos sendo realizadas 

duas homogeneizações nos 20 primeiros minutos e durante os 20 minutos restantes o material 

fundido é mantido à temperatura de fusão para que ocorra o refino, para garantir que a 

amostra vítrea esteja livre de bolhas. 

Na tabela 5.3 estão apresentados os tempos e as temperaturas de fusão para cada 

composição.  

Na utilização de cadinhos de ZAS, foi adotado um procedimento para minimizar o 

choque térmico. O cadinho de ZAS é introduzido e mantido a 900°C no forno 1 por 15 

minutos e imediatamente é retirado deste forno e é colocado no forno 2 à temperatura de 

fusão característica por 5 minutos e em seguida é colocado o material previamente pesado 

dentro deste cadinho, e assim é introduzido novamente no forno 2. Após o tempo total de 

preparação o material fundido é vertido em um molde de latão pré-aquecido a 300°C, com o 

intuito de minimizar o choque térmico, que acarretaria em trincas nos vidros devido às tensões 

mecânicas presentes no material. 

 

 

5.2.2 Mistos Alcalinos 

 

 

 Foram preparados cinco sistemas vítreos metafosfatos de álcalis mistos: KxNa(1-x)PO3, 

RbxNa(1-x)PO3, NaxLi(1-x)PO3, RbxLi(1-x)PO3 e CsxLi(1-x)PO3  

Todos estes sistemas foram preparados seguindo o mesmo método utilizado nos 

aluminofosfatos no forno 1. Não foi necessário o uso do Forno 2 em nenhum destes vidros, 

pois, a temperatura de fusão era menor que 1250°C. Na tabela 5.3 é possível verificar os 

parâmetros (temperatura e tempo de fusão) usados na preparação desses sistemas vítreos. 

 Para as composições com 0 ≤ x ≤ 0,32 do sistema KxNa(1-x); 0 ≤ x ≤ 0,23 do sistema 

RbxNa(1-x)  e 0 ≤ x ≤ 0,22 do sistema RbxLi(1-x) foi necessário verter o material fundido entre 

duas placas de latão e foi comprimido imediatamente após verter, pois, estas composições 

necessitavam que a troca de calor fosse mais eficiente. 
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Tabela 5.3 Tempos e temperaturas de fusão dos mistos alcalinos. 

Sistema Vidro (x) Temperatura Forno (°C) Tempo Total de Fusão  (min.) 

K-Na 

0,00 850 20 

0,12 850 20 

0,19 850 20 

0,32 850 20 

0,42 850 20 

0,53 850 20 

0,63 900 20 

0,78 900 20 

0,87 900 20 

0,96 900 20 

1,00 900 20 

Rb-Na 

0,09 900 20 

0,12 900 20 

0,15 925 20 

0,23 925 20 

0,43 925 20 

0,62 950 20 

0,64 950 20 

0,78 950 20 

0,87 950 20 

1,00 900 20 

Na-Li 

0 950 20 

0,20 950 20 

0,41 950 20 

0,60 950 20 

0,77 950 20 

Rb-Li 

0,09 900 20 

0,15 900 20 

0,22 900 20 

0,42 900 20 

0,65 900 20 

0,80 900 20 

Cs-Li 

0,28 950 20 

0,51 950 20 

0,71 950 20 

0,86 950 20 

1 950 20 
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5.3 Análise da estequiometria 

 

 

Para analisar a estequiometria das amostras vítreas preparadas nesta tese foi utilizada a 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX); foram utilizadas pastilhas de pó 

compactadas de Al(PO3)3, (NaPO3)3, KH2PO4 , Rb2CO3 e Cs2CO3 cristalinas, para serem 

utilizadas como referências para o cálculo das quantidades de Al, K, Na, Rb, Cs, P e O 

presentes em cada sistema vítreo. 

 Nas tabelas 5.4 à 5.10 estão apresentados os valores de x: nominal (utilizado para a 

preparação dos vidros) e medido (valor real); a razão [O/P] e as quantidades atômicas dos 

elementos presentes nos vidros. O valor denominado “x medido” será utilizado para a 

identificação de cada amostra vítrea no decorrer da tese. 

 O espectrômetro de EDX utilizado nestas medidas, não apresenta uma boa precisão 

para elementos químicos com número atômico menor que o carbono, dessa maneira as 

medidas dos sistemas LixNa(1-x),  RbxLi(1-x) e CsxLi(1-x) foram realizadas sem que fosse 

possível quantificar o Li. Nas tabelas 5.7 à 5.9 e nos cálculos referentes à estequiometria 

desses sistemas, as quantidades relativas aos demais elementos presentes foram normalizadas 

sem levar em conta o Li. 

 



 

  

Tabela 5.4  Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema K-Al metafosfato. 

x O/P K (%) Al (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,03 0,03 3,00 3,05 18,5 17,8 0,6  0,6   20,2   20,1   60,7   61,5  

0,05 0,07 3,00 2,98 16,1 17,0 1,5  1,5   20,6   20,5   61,8   61,1  

0,09 0,09 3,00 2,94 16,0 16,1 1,5  1,6   20,6   20,9   61,9   61,4  

0,13 0,14 3,00 2,82 14,1 14,2 2,3  2,2   20,9   21,9   62,7   61,7  

0,23 0,24 3,00 2,96 10,9 10,9 3,5  3,4   21,4   21,7   64,2   64,1  

0,31 0,3 3,00 2,96 9,4 9,4 4,1  4,2   21,6   21,8   64,9   64,5  

0,4 0,35 3,00 2,68 8,3 9,5 4,5  5,2   21,8   23,2   65,4   62,2  

0,5 0,43 3,00 2,61 6,8 8,2 5,1  6,2   22,0   23,7   66,1   61,9  

0,6 0,57 3,00 2,95 4,5 4,9 6,0  7,1   22,4   22,3   67,2   65,7  

0,7 0,68 3,00 2,53 3,1 3,7 6,5  8,7   22,6   24,8   67,8   62,7  

0,8 0,78 3,00 2,80 2,0 2,0 6,9  10,3   22,8   23,1   68,3   64,7  

0,9 0,93 3,00 3,19 0,5 0,5 7,5  10,9   23,0   21,1   69,0   67,4  

 

 
Tabela 5.5  Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema Na-Al metafosfato. 

x O/P Na (%) Al (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,02 0,02 3,00 2,96 21,4 19,0 0,4 0,4 20,2 20,4 60,5 60,2 

0,06 0,06 3,00 2,99 17,1 17,4 1,1 1,1 20,4 20,4 61,3 61,0 

0,08 0,09 3,00 3,00 16,1 16,1 1,5 1,5 20,6 20,6 61,8 61,8 

0,12 0,12 3,00 2,98 14,8 14,7 2,0 2,0 20,8 20,9 62,4 62,3 

0,29 0,32 3,00 2,67 9,0 8,9 4,2 4,3 21,7 23,6 65,1 63,2 

0,38 0,38 3,00 2,89 7,5 7,6 4,8 5,2 21,9 22,4 65,8 64,8 

0,49 0,51 3,00 2,97 5,3 5,7 5,6 6,1 22,3 22,2 66,8 66,0 

0,62 0,64 3,00 3,13 3,6 3,9 6,3 7,5 22,5 21,4 67,6 67,2 

0,79 0,79 3,00 2,92 1,8 1,8 7,0 11,9 22,8 22,0 68,4 64,3 

0,90 0,90 3,00          
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Tabela 5.6  Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema K-Na metafosfato 

x O/P K (%) Na (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,00 0,00 3,00 2,64 - - 20,0 17,3 20,0 22,7 60,0 60,0 

0,10 0,12 3,00 2,74 2,3 2,3 17,7 17,8 20,0 22,2 60,0 60,7 

0,18 0,19 3,00 2,99 3,7 3,7 16,3 16,8 20,0 19,9 60,0 59,6 

0,25 0,32 3,00 2,91 6,4 6,4 13,6 13,6 20,0 20,5 60,0 59,6 

0,40 0,42 3,00 2,95 8,4 8,4 11,6 11,9 20,0 20,2 60,0 59,6 

0,50 0,53 3,00 2,73 10,6 10,7 9,4 8,4 20,0 21,7 60,0 59,2 

0,65 0,63 3,00 2,71 12,6 12,8 7,4 6,9 20,0 21,7 60,0 58,9 

0,75 0,78 3,00 2,71 15,5 15,7 4,5 4,9 20,0 21,6 60,0 58,0 

0,90 0,87 3,00 3,00 17,3 17,3 2,7 1,5 20,0 21,4 60,0 61,0 

0,95 0,96 3,00 3,04 19,2 17,9 0,8 0,8 20,0 20,2 60,0 61,2 

1,00 1,00 3,00 2,84 20,0 19,3 - - 20,0 21,0 60,0 59,8 

 

Tabela 5.7 –Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema Li-Na metafosfato. 

x O/P Na (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,20 0,20 3,00 2,90 4,8 4,8 23,8 24,4 71,4 70,8 

0,40 0,41 3,00 2,97 9,3 9,3 22,7 22,9 68,0 67,9 

0,60 0,60 3,00 2,67 13,1 13,3 21,7 23,6 65,2 63,1 

0,80 0,77 3,00 3,02 16,1 16,1 21,0 20,9 62,8 63,0 
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Tabela 5.8  Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema Cs-Li metafosfato. 

x O/P Cs (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,28 0,27 3,00 3,13 6,2 6,2 23,7 22,7 70,3 71,7 

0,51 0,51 3,00 3,25 11,4 11,3 22,2 20,9 66,5 67,9 

0,71 0,75 3,00 3,04 15,8 15,8 21,1 20,8 63,2 63,4 

0,86 0,88 3,00 3,12 18,0 17,9 20,5 19,9 61,5 62,2 

1,00 1,00 3,00 3,01 20,0 19,5 20,0 21,5 60,0 58,6 

 
Tabela 5.9 Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema Rb-Li metafosfato. 

x O/P Rb (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,10 0,09 3,00 3,02 2,2 2,2 24,5 24,3 73,8 73,5 

0,15 0,15 3,00 2,99 3,6 3,6 24,1 24,5 72,3 72,4 

0,20 0,22 3,00 2,80 5,2 5,2 23,7 24,9 71,1 69,9 

0,40 0,42 3,00 3,00 9,6 9,6 22,6 22,6 67,8 67,8 

0,60 0,65 3,00 2,78 14,0 14,1 21,5 22,7 64,5 63,2 

0,80 0,80 3,00 3,00 16,6 16,6 20,8 21,0 62,5 62,5 

 

Tabela 5.10 Razão [O/P] e porcentagem atômica dos elementos obtida utilizando a técnica de EDX para verificar a estequiometria do sistema Rb-Na metafosfato. 

x O/P Rb (%) Na (%) P (%) O (%) 

medido nominal esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido esperado medido 

0,08 0,09 3,00 2,72 1,8 1,8 18,2 16,2 20,0 22,0 60,0 60,0 

0,10 0,12 3,00 2,89 2,3 2,4 17,7 17,9 20,0 20,5 60,0 59,9 

0,15 0,15 3,00 2,74 2,9 2,9 17,1 14,5 20,0 22,1 60,0 60,5 

0,20 0,23 3,00 2,93 15,3 14,6 4,7 7,6 20,0 20,5 60,0 60,3 

0,40 0,43 3,00 2,82 11,5 10,1 8,5 8,5 20,0 21,3 60,0 60,1 

0,55 0,62 3,00 3,20 12,3 12,4 7,6 5,3 20,0 19,7 60,0 62,8 

0,60 0,64 3,00 3,00 12,8 12,9 6,4 7,1 20,0 20,2 60,0 60,6 

0,75 0,78 3,00 3,55 15,6 15,2 4,4 2,6 20,0 18,5 60,0 64,1 

0,80 0,87 3,00 2,92 17,5 17,5 2,4 2,5 20,0 20,4 60,0 59,7 

1 1,00 3,00 2,92 20,0 21,7 - - 20,0 20,0 60,0 58,4 
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CAPITULO 6 

 

 

6 Aluminofosfatos  

 

 

6.1 Resultados 

 

 

6.1.1 Densidade e Volume Molar   

 

 

Na tabela 6.1, estão apresentados os valores das densidades obtidos a partir do método 

de Arquimedes em função da razão de substituição do cátions modificador. Neste método, são 

realizadas duas medidas de massa do material: imerso em ar e submerso em um liquido com 

densidade conhecida. 

 

Tabela 6.1  Densidade dos vidros dos sistemas K-Al e Na-Al metafosfatos.  

K-Al Na-Al 

x Densidade  0.005 (g/cm³) x Densidade  0.005 (g/cm³) 

0 2.366 0 2.503 

0.03 2.411 0.02 2.501 

0.07 2.407 0.06 2.514 

0.09 2.445 0.09 2.512 

0.14 2.449 0.12 2.518 

0.24 2.477 0.32 2.549 

0.3 2.491 0.38 2.559 

0.35 2.511 0.51 2.569 

0.43 2.540 0.64 2.574 

0.57 2.560 0.79 2.567 

0.68 2.573   

0.78 2.569 1 2.499 

0.93 2.564   

1 2.499   

 

Foi utilizado etileno glicol como o liquido de imersão com densidade conhecida 

(1.114g/cm
3
 à 27ºC), foram realizadas três medidas da massa aparente do vidro e o valor 

tomado para o cálculo da densidade foi a média aritmética destas três medidas. As medidas 
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foram realizadas no Laboratório do Grupo de Crescimento de Cristais do IFSC, utilizando-se 

duas balanças METTLER AG 285 e acessórios METTLER para medidas de densidade. 

A partir dos valores das densidades dos vidros apresentados na tabela anterior e das 

respectivas massas molares, foi possível obter os valores dos volumes molares que estão 

representados na figura 6.1. 
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Figura 6.1 Volume molar dos sistemas de aluminofosfatos em função da razão de substituição do cátíons 

modificador Me = Na, K. Linha tracejada: ajuste linear utilizando o método de mínimos quadrados. 

O erro apresentado é da ordem do tamanho dos símbolos utilizados. 

  

É possível observar um comportamento linear do volume molar para composições até 

x ≈ 0.9, este comportamento se deve à substituição homogênea de K ou Na por Al. Já para o 

vidro puro de Al(PO3)3 o valor do volume molar se afasta do comportamento linear 

apresentado pelo restante dos vidros, indicando que para este vidro existe um maior 

afastamento entre as cadeias de fosfatos adjacentes. 

 

 

6.1.2 Calorimetria Diferencial Exploratória - DSC 

 

  

 A Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC, do inglês Differential Scanning 

Calorimetry) é uma técnica na qual as diferenças no fluxo de calor na amostra e na referência 

são medidas como uma função da temperatura da amostra enquanto ambas estão submetidas a 

uma potência conhecida e se mede a variação de temperatura. As medidas foram realizadas, 

num calorímetro TA Instruments DSC-2910, no Grupo de Crescimento de Cristais do IFSC. 
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Para a realização das medidas de DSC as amostras vítreas foram previamente moídas em um 

almofariz de ágata, onde a granulação média estimada do pó é de dezenas de μm. A taxa de 

aquecimento utilizada foi de 10°C/min. Na tabela 6.2 estão o valores da Tg de cada sistema 

vítreo aluminofosfato.  

 

Tabela 6.2  Tg dos vidros dos sistemas K-Al e Na-Al metafosfatos. 

K-Al Na-Al 

x Tg  5 (°C) x Tg  5 (°C) 

0 213 0 293 

0.07 233 0.02 305 

0.24 406 0.04 312 

0.3 452 0.06 319 

0.43 495 0.09 323 

0.57 600 0.12 340 

- - 0.15 364 

- - 0.18 380 

- - 0.21 400 

- - 0.24 421 

- - 0.28 442 

- - 0.47 557 
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Figura 6.2  Temperatura de transição vítrea dos sistemas de aluminofosfatos em função da razão de substituição 

de Al. As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos. O erro apresentado é da ordem do 

tamanho dos símbolos utilizados 

 

 Na figura 6.2 estão ilustrados os valores de Tg em função da razão de substituição do 

cátions modificador. Para os sistemas aluminofosfatos é possível verificar que com o aumento 

na quantidade de Al a Tg aumenta estes comportamentos podem ser explicados como sendo 

devidos ao surgimento de ligações P-O-Al-O-P, que conectam duas cadeias de fosfatos 

adjacentes
 
(11,65) através de um poliedro de Al, por sua vez restringindo a mobilidade das 
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cadeias de fosfatos. Para baixas concentrações de Al o número de pontes P-O-Me-O-P, com 

Me = Na ou K, devem ser poucos, de maneira que a mobilidade das cadeias de fosfatos é 

maior para estas concentrações 

 

 

6.1.4 Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear – RMN 

 

 

6.1.4.1 ³¹P – MAS RMN 

 

 

 Na figura 6.3 estão apresentados os espectros dos vidros referentes aos sistemas de 

aluminofosfatos de K-Al e Na-Al. Iremos utilizar a notação padrão da literatura recente: 

2

mQ sendo m = 0, 1, 2 o número de NBOs ligados a Al. Esta notação será utilizada em todo o 

capítulo. 

A partir dos ajustes realizados dos espectros de ³¹P, utilizando funções de Gauss, foi 

possível observar verificar a existência de três linhas de ressonância, com freqüências em 

torno de -10, -22 e -31 ppm. A partir desses valores de desvio químico foi possível realizar a 

atribuição destas linhas.A linha de ressonância em torno de -22 ppm, foi atribuída aos 

tetraedros tipo 2

0Q  (11,65,70),A linha de ressonância em -10 ppm foi atribuída aos Q¹. Esta 

atribuição foi realizada, pois, o desvio químico isotrópico do ³¹P é fortemente sensível ao grau 

de condensação da cadeia de fosfatos, deslocando-se entre -10 e -15 ppm para cada oxigênio 

estabelecendo ponte com outro tetraedro fosfato (63). A presença desses grupos Q¹ está 

relacionada a um processo de hidratação durante a estocagem e/ou realização do experimento 

propriamente dito, pois, foi realizado um experimento que verificou que a presença desses 

grupos é devido a um processo de hidratação e não por causa de um erro na preparação dos 

vidros, neste experimento foi usado o vidro puro de CsPO3 por ser o mais higroscópio de todo 

o conjunto de amostras, este resultado está apresentado na seção 7.1.5.1.2 figura 7.11.  

A quantidade relativa a estes grupos foi de cerca de 2% do número total de tetraedros e 

foram desconsiderados dos cálculos realizados para estes sistemas, pois sua presença não 

afeta as característica (δISO, FWHM) dos demais grupos fosfatos. Para concentrações de Al 

com x > 0,15 esse processo de hidratação praticamente desaparece devido à estabilidade 

química conferida pelo Al.(7) 
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 A linha de ressonância em -31 ppm, foi atribuída como sendo grupos tetraédricos tipo 

2

1,2Q , que podem possui NBOs ligados a um ou dois átomos de Al . Esta atribuição foi 

realizada, pois sabe-se que para cada ligação estabelecida P-O-Al com um grupo fosfato tipo 

Q² ocorre um decréscimo da freqüência de ressonância da ordem de 7 e 8 ppm (6). Não foi 

possível realizar uma distinção entre tetraedros tipo 2

1Q  e 2

2Q  devido à largura intrínseca da 

linha de ressonância, que resulta em uma perca de resolução. 
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Figura 6.3 Espectros de 
31

P – MAS RMN dos vidros, com o aumento da fração molar x. Sistemas (a) K-Al 

metafosfato e (b) Na-Al metafosfato. 

 

 A partir da integração numérica da linha central e das bandas laterais presentes nos 

espectros de ³¹P MAS RMN, utilizando o MMQ com múltiplas funções de Gauss sem que 

nenhum parâmetro fosse fixado, foi possível obter a quantidade relativa à cada espécie Q
n
 

presente nos vidro. Tais dados estão ilustrados na figura 6.4. 

  

a) b) 
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Figura 6.4 Fração de grupos Q

n
 relativos à cada sistema aluminofosfato, em função da razão de substituição. 

Sistemas (a) K-Al metafosfato e (b) Na-Al metafosfato. As linhas tracejadas são apenas guias para 

os olhos. 

 

 Na figura 6.5 estão apresentados os valores do desvio químico médio que foram 

obtidos do calculo da freqüência média do pico central dos espectros de ³¹P, é possível 

observar que ocorre uma mudança no comportamento destes dados, pois para composições 

entre 0 ≤ x ≤ 0.4 a taxa de decréscimo do desvio químico médio é mais acentuada do que para 

o restante das composições. Esta mudança de comportamento está associada com a presença 

unicamente de tetraedros 2

m'Q , que pode ser observado a partir da figura 6.4, onde a 

quantidade de tetraedros 2

0Q  é nula. 
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Figura 6.4 Desvio químico médio dos espectros de 

31
P – MAS RMN dos vidros, em função da razão de 

substituição.  

 

Para altas concentrações de Al, 0,4 < x ≤ 1, podemos observar que os valores dos 

desvios químicos médios do ³¹P dos vidros estão entre -36 e -38 ppm, estes valores são 
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distantes do valor do desvio químico isotrópico observado no cristal puro de Al(PO3)3 que é 

de cerca de -50 ppm. Em trabalhos anteriores (11,65,70) este comportamento também já foi 

observado, nestes trabalhos foi observada a presença de Al em ambientes de coordenação 

distintos (Al(IV), Al(V) e Al(VI)) e para o caso extremo, o vidro puro de Al(PO3)3, tais 

ambientes apresentam a mesma concentração. Esta multiplicidade de ambientes de 

coordenação para o 
27

Al também foi observada nos sistemas aqui estudados e estão 

apresentados na seção seguinte. Entretanto para o cristal de Al(PO3)3 somente é observada a 

presença de um único ambiente de coordenação, esta observação mostra que existe uma 

grande diferença estrutural entre o vidro e o cristal, sendo esta a responsável pela diferença 

entre os valores de desvio químico do ³¹P. 

  

 

6.1.4.2 
27

Al – MAS e 3QMAS RMN 

 

 

 Na figura 6.6 está ilustrada a evolução dos espectros do 
27

Al – MAS RMN para os 

sistemas vítreos de aluminofosfatos em relação à razão de substituição do cátions 

modificador. 
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Figura 6.6 Espectros de 

27
Al – MAS RMN dos vidros. Sistemas (a) K-Al metafosfato e (b) Na-Al metafosfato. 

a) b) 
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 Verifica-se que para altas concentrações de Al é possível observar a presença de três 

tipos de Al em diferentes ambientes de coordenação: Al(IV), Al(V) e Al(VI). Realizando uma 

integração numérica dos espectros de 
27

Al (utilizando o método de mínimos quadrados com 

múltiplas funções de Gauss), pode-se obter a fração percentual relativa a cada tipo de Al. 

Assim, as frações obtidas estão ilustradas na figura 6.8. 

 A presença de diferentes ambientes de coordenação do Al, em especial no vidro puro 

de Al(PO3)3 onde as concentrações relativas dos três ambientes de coordenação são 

praticamente   as mesmas, indica que para altas concentrações, uma fração significativa de Al 

está em coordenação IV, demonstrando que esta espécie está atuando como formador da rede 

(tetraedros AlO4). 
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Figura 6.7 Frações percentuais para cada tipo de Al em função da razão de substituição do cátions modificador.. 

Sistemas (a) K-Al metafosfato e (b) Na-Al metafosfato.  
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Figura 6.8 Número de coordenação médio do Al em função da razão de substituição do cátions modificador. 

Sistemas (a) K(1-x)Alx e (b) . Na(1-x)Alx 

 

Utilizando a equação 2.25 é possível calcular o valor do número de coordenação 

médio do Al (CNAl médio) em função da razão de substituição do cátion modificador, como 
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pode ser observado na figura 6.8. É possível observar uma semelhança nos valores obtidos do 

CNAl médio para os sistemas Na-Al e K-Al, estes valores são maiores do que os observados 

para os sistemas Pb-Al(2) e Ca-Al(4). Este comportamento é consistente com a relação entre o 

potencial iônico destas espécies, onde cátions com maior potencial estabelecem ligações com 

maior grau de covalência com NBOs e requerem maior transferência de carga dos íons 

vizinhos Al
3+

 aos fosfatos, resultando em ligações mais intensas com poucos oxigênios.  

 Na figura 6.9, estão apresentados gráficos típicos de 
27

Al-3QMAS, para vidros com    

x ≥ 0.9, para os sistemas de aluminofosfatos. 

 

  

Figura 6.9 Espectros de 
27

Al-3Q-MAS dos vidros de (a) x = 0.93 sistema K-Al e (b) x = 0.90 sistema Na-Al.  

F2: dimensão anisotrópica. F1: dimensão isotrópica. Asteriscos: bandas laterais. 

 

Utilizando as posições dos picos, relativos a cada ambiente de coordenação, da 

dimensão isotrópica dos espectros de 3QMAS e a freqüência média desses picos nos espectros 

de MAS é possível calcular os valores de desvio químico isotrópico ( ISO) e os parâmetros de 

acoplamento quadrupolar (Pq) dos sistemas de aluminofosfatos para os três ambientes de 

coordenação do Al. Os dados de ISO e Pq estão apresentados na tabela 6.3. 

Dos valores relativos ao δISO é possível verificar um decréscimo com o aumento da 

quantidade de Al para os três ambientes de coordenação. Por exemplo, para o caso do Al(VI) 

estes dados estão ilustrados na figura 6.10, este decréscimo linear  revela a troca uniforme de 

Na ou K por Al na rede de fosfatos. A substituição de ligações Na-O e K-Na por Al-O, esta 

ultima de maior intensidade, requer maior transferência de carga dos tetraedros fosfatos. Esta 

transferência afeta as ligações Al-O-P já estabelecidas, provocando uma diminuição na 

a) b) 
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densidade eletrônica ao redor destes Al (7). O resultado são desvios químicos isotrópicos mais 

negativos, diretamente proporcionais à concentração de Al nos sistemas. 

Dos dados de Pq é possível observar uma grande variação com o aumento da 

quantidade de Al para os três ambientes de coordenação. Por exemplo, para o caso do Al(VI) 

estes dados estão ilustrados na figura 6.10. Esta observação indica que para baixas populações 

os íons Al
3+

 estão localizados em sítios mais simétricos com pequenos valores de gradiente de 

campo elétrico. Com o incremento na quantidade de íons Al
3+

os valores de Pq aumentam, 

indicando uma redução na simetria local ao redor dos poliedros de coordenação de Al, 

resultando em altos valores de gradiente de campo elétrico. A diferença observada entre os 

valores de Pq dos sistemas Na-Al e K-Al para baixa concentração de Al é devido ao fato que 

a ligação Na-O possui maior intensidade que a K-O, requerendo uma maior transferência de 

carga dos tetraedros fosfatos, que afeta as ligações Al-O-P provocando uma deslocalização da 

carga elétrica, ou seja o grau de simetria do ambiente diminui provocando assim um aumento 

no valor do gradiente de campo elétrico. Portanto para baixas concentrações de Al o valor do 

gradiente de campo elétrico do sistema Na-Al é maior que o apresentado pelo K-Al. 

 
Tabela 6.3 δISO e Pq  para os diferentes ambientes de coordenação do Al. 

Vidros 
δiso  0,3 (ppm)  Pq  0,2 (MHz) 

Al(IV) Al(V) Al(VI) Al(IV) Al(V) Al(VI) 

K-Al 

0,03 - - -11,7 - - 2,4 

0,07 - - -12,3 - - 2,1 

0,09 - - -12,0 - - 2,3 

0,14 - - -12,4 - - 2,0 

0,24 - 12,9 -13.1 - 2,6 2,7 

0,30 - 13,1 -13,7 - 1,6 2,9 

0,35 - 12,7 -15,0 - 3,8 4,1 

0,43 - 13,1 -15,6 - 4,0 4,3 

0,57 43,3 11,9 -16,5 4,0 4,2 4,3 

0,68 44,3 12,3 -17,3 4,4 4,2 4,4 

0,78 43,0 11,4 -18,2 4,2 4,1 4,6 

0,93 42,7 10,7 -18,1 4,5 4,2 4,6 

1 39,5 8,5 -19,9 3,7 3,9 4,2 

Na-Al 

0,06 - - -13,3 - - 3,7 

0,12 - - -13,7 - - 3,7 

0,32 - 11,9 -15,4 - 3,8 4,1 

0,38 - 12,0 -16,0 - 3,8 4,1 

0,51 40,7 10,8 -16,8 3,4 3,5 4,2 

0.64 41,2 10,9 -17,8 3,8 3,8 4,6 

0.79 42,1 11,7 -18,2 3,9 4,1 5,0 

0.9 41,9 11,5 -18,3 4,0 4,2 5,0 

1 39,5 8,5 -19,9 3,.7 3,9 4,2 
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Figura 6.10  (a) Desvio químico isotrópico e (b) Parâmetro de acoplamento quadrupolar Pq do 

27
Al em função 

da razão de substituição. Dados referentes ao Al em ambiente de coordenação 6 (Al(VI)). Linhas 

tracejadas são apenas guias para os olhos. Sistemas: ● K(1-x)Alx e  Na(1-x)Alx  

 

 

6.2 Discussão 

 

 

 O decréscimo linear do δISO do 
27

Al foi provocado pelo aumento na quantidade de Al, 

isto ocorre pois as ligações K-O e Na-O são mais fracas que as ligações Al-O, portanto a troca 

por esse tipo de ligações requer uma maior transferência de carga do tetraedro fosfato, 

provocando uma variação negativa sobre os valores de δISO. O aumento no valor do Pq indica 

que o ambiente de coordenação do Al tende a ser menos simétrico. Isto ocorre devido às 

ligações P-O-Al serem mais fortes que as ligações P-O-Me (Me = K ou Na), provocando 

assim uma deslocalização da carga elétrica ao redor do núcleo, ou seja o grau de simetria do 

ambiente diminui provocando um aumento no valor do gradiente de campo elétrico. 

 

 

6.2.1 Modelagem das populações de fosfatos 2

mQ  

 

 

Nos sistemas aluminofosfatos aqui estudados, verificamos que a rede de fosfatos é 

formada por tetraedros tipo 2

mQ . As populações relativas a esses tetraedros e o número de 

coordenação do Al, são quantidades extremamente úteis para compreender a conectividade 

preferencial entre os cátions metálicos e os NBOs nos vidros.  

 Segundo Hoppe (41) em sistemas binários do tipo Mev/2O – P2O5, o aumento na 

quantidade do óxido formador Mev/2 provoca mudanças na estrutura de curto e médio alcance 
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sendo possível a identificação da presença de três regimes estruturais, descritos na seção 2.1 

desta tese. Cada regime descreve uma conectividade particular entre os cátions Me e a rede de 

fosfatos. Com o intuito de verificar se é possível realizar uma generalização dos 

comportamentos observados nos sistemas binários para o caso dos sistemas ternários. Com 

este objetivo iremos apresentar um modelo particular (11) que descreve a conectividade da 

estrutura vítrea e assim iremos conferir sua validade através da comparação com as 

populações 2

mQ . 

 Este modelo é baseado na estequiometria do sistema, nos valores do número de 

coordenação médio do Al e em duas suposições a respeito da conectividade da rede fosfatos.  

 Da estequiometria temos que o número de tetraedros fosfatos NT é igual ao número NP 

de átomos de P.  

 

 2 1T PN N x  (6.1) 

onde NT e NP correspondem a quantidades por fórmula. 

 Mas sabemos também que o número total de tetraedros é a soma do número de 

tetraedros NTMe relativos aos grupos 2

0Q , NTAl relativos aos grupos 2

1Q e NT2Al relativos aos 

grupos 2

2Q . Sendo da seguinte forma: 

 2T TMe TAl T AlN N N N    (6.2) 

Usando a definição do número de coordenação médio do Al: 

 O Al
Al

N
CN

x
 (6.3)  

sendo NO-Al o número de NBOs ligados a Al e x é diretamente a quantidade de átomos de Al 

presente nos vidros. 

 As suposições a respeito da conectividade da rede de fosfatos são: 

1. não existem tetraedros fosfatos que possuam ambos NBOs ligados à átomos de Al: 

 NT2Al = 0 (6.4) 

2. a conexão entre os tetraedros fosfatos e os poliedros de Al se dá via um único vértice: 

 NO-Al = NTAl (6.5) 

As suposições 1 e 2 são plausíveis, pois, em sistemas binários os NBOs disponíveis de 

um mesmo tetraedro se conectam, via um único vértice, a átomos diferentes da única espécie 

disponível, de maneira que o número de coordenação (NC) seja baixo(41). Assim esta 

suposição pode ser tida como uma generalização para o caso de sistemas ternários, onde os 

NBOs disponíveis de um o tetraedro se ligam, via um único vértice,  a átomos de espécies 
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diferentes (Me-O-P-O-Al). Esta generalização de fato é correta, pois, já foi observada para o 

sistema metafosfato de Pb-Al(11). 

Utilizando estas definições é possível estimar as quantidades de NTAl e NTMe, como 

sendo: 

 
1 ( 2)

AlTAl

AlTMe

N xCN

N x CN
 (6.6) 

 Para obter a estimativa da fração de fosfatos 2

0Q  e 2

1Q , basta normalizar as quantidades 

acima com relação ao número total de tetraedros (equação 6.1), dessa maneira temos que: 

 

2

2

(1 ) 2 1

1 ( 2)

2 1

Al

Q Al

Al

Q

xCN
N

x

x CN
N

x

 (6.7) 

Usando a relação acima, foi realizada a comparação (figura 6.11) das quantidades 2Q
N  

e 2 (1 )Q Al
N  com os resultados experimentais obtidos através de ³¹P – MAS RMN. 
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Figura 6.11 Comparação das quantidades de 

2

0Q () e 
2

1,2Q (□) obtidas a partir dos espectros de ³¹P – MAS 

RMN, com as quantidades estimadas a partir dos cálculos, sendo linha contínua 2Q
N  e a linha 

tracejada 2 (1 )Q Al
N . Sistemas (a) K(1-x)Alx e (b) Na(1-x)Alx 

  

É possível observar que as quantidades 2Q
N  e 2 (1 )Q Al

N  apresentaram boa concordância 

com os dados experimentais para composições até x < 0.25. Isto indica que a suposições 

utilizadas no calculo 2Q
N  e 2 (1 )Q Al

N  ilustram como deve ser a conectividade da rede fosfato 

com os cátions modificadores, onde tetraedros 2

2Q  praticamente não existem nessa faixa de 

composição e que os poliedros de Al se conectam aos tetraedros fosfatos via um único vértice. 
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A concordância até x < 0.25 indica que existe uma “composição crítica” onde 

necessariamente tetraedros tipo 2

2Q  devem surgir na cadeia de fosfatos. 

 Esta composição critica, xc, pode ser obtida da estimativa realizada anteriormente, 

impondo que não existam tetraedros cujos dois NBOs estão conectados com os cátions Me, 

NTMe = 0, assim temos que: 

 
1

2
c

Al

x
CN

 (6.9) 

Como AlCN  é dependente de x, a solução desta equação pode ser encontrada 

representando graficamente xc como função de x usando os valores experimentais de AlCN . O 

ponto de intersecção da curva xc(x) com a relação linear x = xc define esta concentração 

critica, como está representado na figura 6.12. 
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Figura 6.12 Concentração critica xc(x), onde a intersecção da curva xc(x) obtida a partir dos valores 

experimentais de AlCN , com a reta xc=x fornece o valor da composição crítica. 

 

O ponto de intersecção foi xc = 0,25  0,01 para ambos os sistemas de 

aluminofosfatos, onde a partir dessa composição deve ocorrer o surgimento de grupos fosfatos 

tipo 2

2Q . Este valor é o mesmo valor até onde a estimativa a cerca das quantidades dos grupos 

2

0Q e 2

1Q  apresentaram boa concordância com os dados experimentais. Esta composição critica 

indica que a partir dessa composição o número de NBOs disponíveis e cátions Me não é 

suficientemente alto para que todos os tetraedros fosfatos se conectem a no máximo um único 

poliedro de Al. 

Assim podemos concluir que este modelo descreve a conectividade preferencial entre 

os cátions metálicos e os NBOs nos vidros até composições com x  0.25. 
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CAPITULO 7 

 

 

7 Álcalis Mistos 

 

 

7.1 Resultados 

 

 

7.1.1 Difração de Raios-X – DRX 

 

 

 As medidas de difração de raios-x (DRX) foram realizadas com o intuito de verificar 

quais eram as fases (orto, piro ou meta) presentes nos fosfatos preparados e se existia uma 

mistura dessas fases. Os difratogramas experimentais foram comparados com os 

difratogramas de fosfatos cristalinos da base de dados Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards (JCPDS versão 2.01 – Novembro de 1998). As comparações entre as medidas de 

DRX e estes difratogramas estão apresentadas nas figuras 7.1 à 7.4. Na figura 7.5 são 

mostrados os dados de DRX referentes à cristalização realizada do vidro puro de NaPO3, que 

fora preparado fundindo (NaPO3)3 comercial. 

 O material produto da fosfatação do Li2CO3, foi identificado como sendo o 

metafosfato de Li, sendo do grupo espacial monoclínico Pn com dez fósforos diferentes na 

célula unitária(87). A identificação dos picos de difração está apresentada na figura 7.1. 

 

10 15 20 25 30 35

2 °

LiPO
3

 
Figura 7.1 Comparação entre os difratogramas do material produto da fosfatação do Li2CO3 (linha preta) com o 

metafosfato de LiPO3 (coluna preta). 
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O material produto da desidratação do KH2PO4 foi identificado com sendo uma 

mistura de duas fases cristalinas referentes ao metafosfato de K. Esta mistura é composta por 

uma fase abaixo da temperatura de transição de fase em torno de 24°C e uma fase abaixo da 

temperatura de transição em torno de 400°C(88). Ambas as fases pertencem ao grupo espacial 

monoclínico P21/a, possui 4 unidades de KPO3 por célula unitária, sendo possível observar 

dois fósforos diferentes. A comparação está apresentada na figura 7.2. 
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 400 °C

 24 °C
KPO
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Figura 7.2 Comparação entre os difratogramas do material produto da desidratação do KH2PO4 (linha preta) 

com as fases cristalinas referentes ao metafosfato de KPO3. Fase de baixa temperatura 24°C (coluna 

azul) e fase de temperatura intermediária 600 °C (coluna vermelha) 
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Figura 7.3 Comparação entre os difratogramas do material produto da fosfatação do Rb2CO3 (linha preta) com o 

metafosfato de RbPO3 (coluna preta). 

 

Na figura 7.3 está apresentada a identificação dos picos do difratograma do material 

produto da fosfatação do Rb2CO3 com a estrutura cristalina do metafosfato de Rb, grupo 
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espacial monoclínico P21/n e possui 4 unidades de RbPO3 por célula unitária, com um único 

fósforo cristalograficamente independente(89). 

 O produto da fosfatação do Cs2CO3, foi identificado como sendo o metafosfato de Cs, 

cuja estrutura cristalina é isomorfa à estrutura do cristal de RbPO3(90). 

 
 B
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 -
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Figura 7.4 Comparação entre os difratogramas do material produto da fosfatação do Cs2CO3 (linha preta) com o 

metafosfato de CsPO3 (coluna preta). 

 

 O material produto da cristalização do vidro de NaPO3 foi identificado como sendo 

trimetafosfato de Na, pertencente ao grupo espacial ortorrômbico Pmcn, a estrutura é formada 

por anéis com três fósforos diferentes (91). 
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Figura 7.5 Comparação entre os difratogramas do material produto da cristalização do vidro de NaPO3 (linha 

preta) com o trimetafosfato de (NaPO3)3 (coluna preta). 

 

 



 

96 Álcalis Mistos 

 

7.1.2 Volume Molar 

 

 

 Com o intuito de obter dados a respeito de algumas características macroscópicas 

desses sistemas vítreos em estudo, foram realizadas medidas de densidade utilizando o 

método de Arquimedes e medidas de DSC descritas na seção 7.1.3. Na tabela 7.1 estão 

apresentados os valores de densidade obtidos, onde a incerteza é de 0.005 g/cm³ para todas as 

composições. 

 A partir dos valores das densidades e das respectivas massas molares, obtiveram-se os 

valores do volume molar dos sistemas de álcalis mistos. Estes dados estão representados na 

figura 7.6 e foram separados como sendo sistemas mistos com Na e sistemas mistos com Li. 

Esta separação foi realizada para simplificar a descrição e compreensão dos comportamentos 

observados, por isso os dados referentes ao sistema Li-Na aparecem duplicados com o intuito 

de ser realizada uma comparação com os dados dos demais sistemas de álcalis mistos. Esta 

maneira de representar os dados experimentais será utilizada no decorrer deste capítulo. 

 

Tabela 7.1  Densidade dos vidros dos sistemas álcalis mistos. Incerteza de  0.005 g/cm³. 

LixNa(1-x) KxNa(1-x) RbxNa(1-x) RbxLi(1-x) CsxLi(1-x) 

x 
Densidade 

(g/cm³) 
x 

Densidade 

(g/cm³) 
x 

Densidade 

(g/cm³) 
x 

Densidade 

(g/cm³) 
x 

Densidade 

(g/cm³) 

0 2,341 0 2,503 0 2,503 0 2,341 0 2,341 

0,2 2,389 0,12 2,494 0,09 2,576 0,09 2,447 0,28 2,814 

0,41 2,411 0,19 2,493 0,12 2,594 0,15 2,491 0,51 3,088 

0,60 2,457 0,32 2,492 0,15 2,614 0,22 2,538 0,71 3,289 

0,77 2,481 0,42 2,478 0,23 2,629 0,42 2,707 0,86 3,448 

1 2,503 0,53 2,477 0,43 2,748 0,65 2,847 1 3,342 

 - 0,63 2,460 0,62 2,862 0,80 2,876 - - 

- - 0,78 2,424 0,64 2,883 1 3,010 - - 

- - 0,87 2,403 0,78 2,931 - - - - 

- - 0,96 2,407 0,87 2,945 - - - - 

- - 1 2,366 1 3,010 - - - - 

  

 

A figura 7.6 mostra o incremento linear do volume molar com a composição. O 

comportamento linear indica que a substituição de Li e Na pelos cátions modificadores Me e a 

transformação do empacotamento ocorrem de maneira uniforme, comprovando que não 

ocorre segregação de fase. O incremento observado com o aumento na quantidade dos cátions 

Me de maior raio indica que a substituição de um cátion com menor raio iônico por outro com 

maior raio cria uma rede vítrea mais aberta. 
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Figura 7.6 Volume molar dos sistemas de álcalis mistos. (a) Sistemas mistos com Na com Me = Li, Na, e Rb. 

(b) sistemas mistos com Li com Me= Na, Rb e Cs. O erro apresentado pelas medidas é da ordem do 

tamanho dos símbolos utilizados. As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos. 

 

 

7.1.3 Calorimetria Diferencial Exploratória – DSC 

 

 

 Na tabela 7.2 estão apresentados os valores da Tg para os sistemas de álcalis mistos. 

Para a realização das medidas de DSC as amostras foram moídas manualmente em um 

almofariz de ágata, de maneira que a granulação média esperada do pó é da ordem de dezenas 

de μm.  
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Figura 7.7 Gráfico típico de uma medida de DSC, correspondente ao vidro com x = 0.8 do sistema LixNa(1-x). 
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Tabela 7.2  Tg dos vidros dos sistemas de álcalis mistos. 

LixNa(1-x) KxNa(1-x) RbxNa(1-x) RbxLi(1-x) CsxLi(1-x) 

x Tg (°C) x Tg (°C) x Tg (°C) x Tg (°C) x Tg (°C) 

0 296 0 296 0 296 0 335 0 335 

0,2 266 0,32 257 0,12 269 0,2 288 0,2 288 

0,4 256 0,42 243 0,23 254 0,4 270 0,4 270 

0,6 263 0,53 239 0,43 232 0,6 259 0,6 259 

0,8 283 0,78 232 0,64 214 0,8 231 0,8 231 

1 335 1 213 0,87 206 1 195 1 195 
- - - - 1 195 - - - - 

 

 Na figura 7.7 é apresentado um gráfico típico obtido de um experimento de DSC, onde 

é possível observar claramente a região de transição vítrea, o valor da Tg foi atribuído como 

sendo o ponto de inflexão (segunda derivada nula) relativo a esta região. Também podemos 

observar dois picos após a região de transição vítrea, sendo o primeiro (intensidade positiva) 

relativo à temperatura de cristalização e o segundo pico (intensidade negativa) relativo à 

temperatura de fusão. 

Na figura 7.8 estão ilustrados os dados de Tg dos sistemas de álcalis mistos. É possível 

observar que os sistemas mistos com Na apresentam um comportamento não linear, sendo que 

o sistema LixNa(1-x) apresenta um mínimo no valor da Tg para a composição de x  0,4. 
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Figura 7.8 Temperatura de transição vítrea dos sistemas de álcalis mistos. (a) Sistemas MexNa(1-x), com Me = Li, 

Na, e Rb. (b) Sistemas MexLi(1-x), com Me= Na, Rb e Cs. As linhas tracejadas são apenas guias para 

os olhos 
 

 O comportamento apresentado pelo sistema LixNa(1-x), já havia sido observado por 

Sato et al (35), onde foi atribuído à formação de pares de álcalis mistos do tipo Li-NBO-Na 

compartilhando um O comum, sendo estes pares menos efetivos do que os pares de álcalis 

puros (Na-NBO-Na, Li-NBO-Li) para a formação de ligações que vinculam cadeias de 
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fosfatos adjacentes,  provocando assim um aumento no valor da Tg. A quantidade de pares de 

álcalis mistos apresentaria um ápice por volta da composição com x ≈ 0.5, o que acarreta no 

valor mínimo da Tg observada. Porem não foi fornecido nenhuma evidência experimental 

direta da existência de tetraedros fosfatos compartilhando um mesmo NBO com um ou dois 

tipos de álcalis. Dessa maneira, a compreensão a respeito desse comportamento ainda 

permanece em aberto, assim como o comportamento levemente não linear apresentado pelos 

sistemas KxNa(1-x) e RbxNa(1-x). 

 O decréscimo da Tg apresentado nos sistemas KxNa(1-x), RbxNa(1-x), RbxLi(1-x) e  

CsxLi(1-x) está relacionado com a substituição de um cátions com maior potencial iônico por 

outro com menor potencial. Cátions com maior potencial iônico, estabelecem ligações Me-O 

mais intensas. A presença deste tipo de ligação tende a diminuir a mobilidade local das 

cadeias de fosfatos, provocando um aumento no valor da Tg desse sistema. Entretanto este 

não é o único parâmetro que determina a Tg, pois para o sistema LixNa(1-x) este parâmetro é 

insuficiente para explicar o valor mínimo que a Tg apresenta em  x ≈ 0,4. 

 

 

7.1.5 Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear – RMN 

 

 

7.1.5.1 ³¹P – MAS RMN 

 

 

 Nesta seção serão apresentados os resultados referentes aos metafosfatos cristalinos e 

posteriormente serão apresentados os resultados referentes aos sistemas vítreos de álcalis 

mistos. 

 

 

7.1.5.1.1  Metafosfatos cristalinos 

 

 

 Com o propósito de avaliar o método de preparação dos metafosfatos cristalinos, 

foram realizados experimentos de RMN de ³¹P, pois o ISO é sensível ao grau de condensação 

n dos tetraedros fosfatos e a área sob o espectro de RMN é diretamente proporcional à 

quantidade de tetraedros. Estes tetraedros são classificados como Q
n
 onde n é o número de 
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oxigênios que estabelecem pontes com outros tetraedros fosfatos. Para a composição meta 

[O/P]=3, a rede de fosfatos é formada unicamente por tetraedros tipo Q².  

 A figura 7.9 mostra os espectros de alta resolução de ³¹P – MAS RMN, dos 

metafosfatos cristalinos preparados seguindo os métodos que tiveram maior eficiência (maior 

quantidade de Q²), estes métodos foram descritos no capítulo 5 seção 5.1. É possível observar 

a presença predominante de múltiplas linhas de ressonância referentes aos grupos fosfatos 

tipo Q² cuja faixa de freqüência relativa à estas linhas está ilustrada na tabela 7.3. 

 

Tabela 7.3  Faixa de freqüência dos grupos Q² dos metafosfatos cristalinos obtidos dos experimentos de ³¹P – 

MAS RMN. 

Metafosfato Faixa de Freqüências (ppm) 

LiPO3 -21,3 e -27 

NaPO3 -15 e -22 

KPO3 -16,5 e -20,5 

RbPO3 -19,1 e -21,2 

CsPO3 -20,6 e -22,7 

 

 Também foi possível observar a presença de grupos Q
0
 e Q

1
 cujas freqüências das 

linhas de ressonância estão em torno de 0 ppm para os grupos Q
0
 e de -5 a -10 ppm para os 

grupos Q¹. 
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Figura 7.9 Espectros de RMN de
 31

P dos metafosfatos cristalinos. (a) LiPO3, (b) KPO3, (c) RbPO3 e (d) CsPO3.  

 

 É possível observar a presença de vários picos, relativos aos tetraedros Q², nos 

espectros de ³¹P dos metafosfatos cristalinos (figura 7.9). Para o caso dos LiPO3 e KPO3 esta 
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multiplicidade de picos se deve ao número de sítios de P cristalograficamente diferentes 

presentes em cada metafosfato cristalino, sendo quatro átomos de P diferentes para o 

KPO3(88), e dez átomos para o LiPO3(87). Para o KPO3 esta multiplicidade de linhas também 

é devida à mistura de duas fases cristalinas presentes neste cristal onde cada uma possui 

quatro átomos de P diferentes . Entretanto, para o caso do RbPO3 e do CsPO3, cujas estruturas 

são isomorfas(90) e apresentam apenas um único sítio de P, a multiplicidade de picos de 

RMN revela um novo fato a respeito da estrutura cristalina deste composto pois, através de 

RMN foi possível observar a presença de três sítios de ³¹P magneticamente diferentes. Uma 

possibilidade para explicar este fato, é a existência de duas fases cristalinas distintas, mas 

muito semelhantes entre si, de maneira que através da técnica de DRX não foi possível 

detectar esta distinção. O espectro de RMN de ³¹P poderia ser atribuído da seguinte maneira, a 

linha mais intensa cuja freqüência de ressonância está em torno de -21 ppm para o RbPO3 e -

23 ppm para o CsPO3 é devida a uma fase cristalina que possui um ou dois sítios equivalentes 

de P (fase 1), a outra fase deve possuir dois sítios cristalográficos de P (fase 2) responsáveis 

pelas outras duas linhas de ressonância de ³¹P em torno de -19 e -20 ppm para o RbPO3 e em 

torno de -20,5 e -21,5 ppm para o CsPO3. Esta possibilidade é sugerida a partir do ajuste 

utilizando o MMQ com três funções tipo Voigt da linha central dos espectros de ³¹P dos 

cristais de RbPO3 e CsPO3 (vide figura 7.10), onde a partir do ajuste foi impossível verificar 

que a área relativa ao pico da fase 1 é de 52% para o RbPO3 e 53% para o CsPO3 e as áreas 

relativas aos picos da fase 2 são de 25% e 23% para o RbPO3 e 25% e22% ppm para o CsPO3, 

o erro apresentado no ajuste é de aproximadamente 3%. A semelhança nos valores das áreas 

relativas dos picos da fase 2 mostram que estes picos muito provavelmente pertencem a uma 

única fase cristalina com dois sítios de P cristalograficamente diferentes.  
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Figura 7.10 Espectro de 
31

P – MAS RMN dos cristais (a) RbPO3 e (b)CsPO3, com ajustes utilizando três funções 

Voigt. Linhas em vermelho fase cristalina 1, linhas em azul fase cristalina 2. 
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7.1.5.1.2 Vidros 

 

 

Na figura 7.11 são mostrados os espectros de ³¹P – MAS RMN dos vidros de álcalis 

mistos, onde é possível observar a presença de duas linhas de ressonância distintas em torno 

de -20 e -10 ppm. Estas linhas foram identificadas com sendo tetraedros tipo Q² e Q¹ 

respectivamente.  

Em vidros metafosfatos, cuja razão [O/P] = 3 é fixa, a rede de fosfatos deve ser 

formada unicamente por tetraedros tipo Q², dispostos na forma de cadeias infinitas ou anéis. A 

presença de tetraedros Q¹ indica que tais cadeias deixam de ser infinitas, de maneira que os 

extremos de cadeia devem ser esses tetraedros Q¹, quimicamente esta “quebra” nas cadeias se 

devem a adição de um grupo OH-. Com o intuito de verificar se a presença desses grupos é 

devido a um erro de estequiometria durante a preparação dos vidros ou se é por causa de um 

processo de hidratação durante a estocagem e/ou durante o experimento propriamente dito, foi 

realizado um teste com o vidro puro de CsPO3, o mais higroscópio dos vidros de álcalis 

mistos analisados. Este vidro foi medido imediatamente após o empacotamento
*
 e, após esta 

medida, o rotor fechado com a amostra foi deixado por 5 horas no ambiente do laboratório e 

foi novamente medido. Os espectros referentes a essas duas medidas estão comparados na 

figura 7.12. A única diferença apresentada entre os dois espectros é a intensidade referente 

aos tetraedros Q¹, sendo de 3% e 6% a quantidade relativa de Q¹ para o experimento realizado 

após o empacotamento e após 5 horas respectivamente. Desta maneira é possível concluir que 

a presença dos grupos Q¹ se deve em parte a um processo de hidratação ocorrido durante a 

estocagem e/ou realização dos experimentos propriamente ditos. Ainda não se pode 

desconsiderar o existência de pequenos desvios com a estequiometria. É possível observar 

diretamente dos espectros da figura 7.12 que a presença de tetraedros Q¹ não provocam 

mudanças na posição, na largura e na forma da linha de ressonância relativa aos grupos Q² 

portanto não serão considerados na discussão dos resultados desta tese. 

                                                 
*
 Diz-se empacotamento o processo que consiste em moer a amostra e coloca-la no porta amostra (rotor 4mm) 

para a realização do experimento de RMN. 
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Figura 7.11 Espectros de 

31
P – MAS RMN dos vidros de álcalis mistos. Sistemas (a) LixNa(1-x), (b) KxNa(1-x), (c) 

RbxNa(1-x), (d) RbxLi(1-x) e (e) CsxLi(1-x). Asteriscos: bandas laterais 

 

Foram realizados ajustes utilizando o método de mínimos quadrados (MMQ) com 

múltiplas funções de Gauss sendo levado em consideração a presença de sete bandas laterais e 

nenhum parâmetro foi fixado durante o processo. A partir desses ajustes foram obtidos os 

dados referentes ao desvio químico isotrópico (δISO) e a largura total à meia altura da linha 

central (FWHM) dos espectros dos sistemas vítreos e estão ilustrados na figura 7.13. 
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Figura 7.12 Espectros de ³¹P – MAS RMN do vidro puro de CsPO3, comparação entre os espectros medidos 

imediatamente após empacotamento (linha preta) e medido 5 horas após o empacotamento (linha 

vermelha). As intensidades estão normalizadas com relação à intensidade máxima da linha de Q². 

 

É possível observar que o ISO e a FWHM do ³¹P nos sistemas KxNa(1-x) e RbxNa(1-x) na 

figura 7.13a apresentam comportamentos semelhantes, onde foi observado um pequeno 

decréscimo no valor do δISO de 0,5 ppm entre os vidros puros e de 1 ppm para a FWHM dos 

respectivos vidros. O decréscimo observado para o ISO não é consistente com a correlação 

estabelecida previamente para vidros metafosfatos(64), onde íons com menor potencial iônico 

diminuem sistematicamente a blindagem do ³¹P, devido a menor intensidade das ligações O-

Me, provocando assim um aumento no δISO. Estes íons com menor potencial iônico causam 

menores distorções nas cadeias de fosfato, pois requerem uma menor transferência de carga 

dos tetraedros fosfatos através das ligações P-O-Me resultando em ambientes mais 

semelhantes. Deste modo, estas pequenas distorções estreitam a distribuição de ambientes 

estruturais para os tetraedros. Esta inconsistência apresentada pelo δISO será discutida com 

mais detalhes na seção 6.2. 

Para os sistemas mistos com Li, figura 7.13b, é possível observar uma variação mais 

significativa do δISO e da FWHM com relação à substituição catiônica, sendo observado 

variações de até 3 ppm para o do ISO do sistema LixNa(1-x), até 3 ppm para a FWHM do 

sistema RbxLi(1-x), relativas aos vidros puros dos respectivos sistemas. Essas variações são 
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consistentes com a correlação estabelecida previamente para vidros metafosfatos(64) e 

também serão discutidas com mais detalhes na seção 6.2. 
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Figura 7.13 Desvio químico isotrópico e FWHM dos espectros de 
31

P – MAS RMN dos vidros, dos sistemas 

(a)MexNa(1-x) sendo Me=Li, K e Rb (b) MexLi(1-x) sendo Me=Na, Rb e Cs. As linhas tracejadas são 

apenas guias para os olhos. 

 

 

7.1.5.2 
7
Li – MAS RMN 

 

 

 Com o intuito de obter informações a respeito do ambiente local dos átomos de lítio, 

foram realizados experimentos de alta resolução de RMN de 
7
Li – MAS para os sistemas 

MexLi(1-x) (Me=Na, Rb e Cs), os espectros obtidos estão apresentados na figura 7.14. 

A partir do ajuste realizado sobre o pico central usando o MMQ com uma função 

Voigt, foi possível obter o δISO e a FWHM. A partir das bandas laterais apresentadas pelos 

espectros
 
obteve-se o parâmetro de acoplamento quadrupolar elétrico Cq utilizando a equação 



 

106 Álcalis Mistos 

 

3.31. Os dados referentes ao Cq e a FWHM estão mostrados na figura 7.15. É possível 

observar um aumento no Cq, figura 7.15a, com o aumento na quantidade de Li, ou seja, em 

baixa concentração os Li localizam-se preferencialmente em sítios mais simétricos e com o 

aumento na concentração ocorre uma redução na simetria local ao redor do poliedro de 

coordenação do Li resultando no aumento do valor do gradiente de campo elétrico 
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Figura 7.14 Espectros de 
7
Li – MAS RMN dos vidros de álcalis mistos. Sistemas (a) Li-Na, (b) Rb-Li e (c) 

CsLi. 
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Figura 7.15 (a)Cq e (b)FWHM dos espectros de 
7
Li – MAS RMN dos vidros de álcalis mistos. As linhas 

tracejadas são apenas guias para os olhos. 

 

 A FWHM, figura7.15b, também decresce com o decréscimo na quantidade de Li, 

sabemos que a largura da linha de ressonância é proporcional à média quadrática do 

acoplamento dipolar. Um decréscimo na quantidade de Li deve provocar um decréscimo no 

acoplamento dipolar homonuclear enquanto ocorre um aumento no acoplamento dipolar 
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heteronuclear. Portanto, o decréscimo observado na FWHM pode ser atribuído a um 

decréscimo no acoplamento dipolar homonuclear, pois com o decréscimo na quantidade de 

Li, estes íons tendem a se distribuir mais distantes uns dos outros provocando assim um 

decréscimo no acoplamento dipolar homonuclear. 

 Com relação ao δISO é possível observar na figura 7.16 que os valores se mantiveram 

constantes, dentro da incerteza apresentada na medida, para toda faixa de composição. Isso 

acontece porque o δISO de
 7

Li não é uma boa ferramenta de sondagem de RMN,  pois a faixa 

de desvios químicos observados nos mais diferentes compostos de Li é comparativamente 

pequena com relação a outros isótopos, sendo cerca de 28 ppm. Desta maneira somente 

mudanças drásticas no ambiente local do 
7
Li, como por exemplo, a substituição do tipo de 

espécies químicas ligadas aos Li ou uma grande variação no número de coordenação, tornaria 

possível observar variações significativas no δISO. 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-2

-1

0

1

IS
O
 (

p
p

m
)

Me/[Me+Li]

 Rb

 Cs

 Na

 
Figura 7.16 δISO dos espectros de RMN de

 7
Li. Linha preta: ajuste linear cujo coeficiente angular obtido é 

próximo a zero. 

 

 

7.1.5.3 
133

Cs – MAS RMN 

 

 

 Com o objetivo de obter informações a respeito da estrutura vítrea dos álcalis mistos, 

foram realizados experimentos de alta resolução de RMN de ¹³³Cs – MAS. A figura 7.17 

ilustra os espectros obtidos utilizando a técnica de eco de spin de Hahn para o sistema CsxLi(1-

x). Foram realizados experimentos de eco de spin, pois os rotores de nitreto de silício 

utilizados nos experimentos apresentavam um sinal sobreposto ao sinal do vidro em estudo, 
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cuja largura era cerca de 2500 ppm, assim a temporização utilizada na técnica permite 

eliminar este sinal. 

 Devido ao pequeno momento de quadrupolo apresentado pelo ¹³³Cs, o uso da técnica 

de MAS permite eliminar do espectro de RMN praticamente todo o alargamento anisotrópico  

de 2ª ordem devido à interação de acoplamento quadrupolar, obtendo portanto um espectro 

isotrópico.  

A partir do ajuste de uma única função de Gauss à linha central utilizando MMQ com, 

foi possível obter os valores do δISO e da FWHM que estão ilustrados na figura 7.18. 
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Figura 7.17  Espectros de 
133

Cs – MAS RMN dos vidros do sistema Cs-Li. Asteriscos: bandas laterais. 

 

 Stebbins (25) observou a existência de comportamentos similares entre os valores de 

δISO do ²³Na com relação ao comprimento médio das ligações Na-O em diversos compostos 

cristalinos cujas estruturas são conhecidas (silicatos, aluminofluoratos, germanatos, boratos e 

carbonatos), e verificou que era possível estabelecer uma correlação empírica entre 

comprimento médio das ligações Na-O e os valores de δISO do ²³Na. A partir desta correlação 

e de dados publicados em diversos sistemas vítreos (silicatos, aluminosilicatos, germanatos, 

boratos e teluretos) que apresentavam a existência de efeitos sistemáticos da composição 

sobre os valores de ISO, Stebbins utilizou para os sistemas vítreos de álcalis mistos a 
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correlação estabelecida empiricamente para compostos cristalinos com o intuito de 

compreender comportamento dos ambientes de coordenação dos álcalis em função da 

composição. Os resultados mostram que ocorre um aumento nos valores do ISO com 

substituição de um cátion alcalino menor por outro maior, e que portanto esta substituição 

deve reduzir o tamanho médio do ambiente de coordenação do cátion menor, e vice-versa. 

Este efeito causado pelo aumento/decréscimo do tamanho médio do ambiente de coordenação 

se deve provavelmente a uma competição por NBOs, que são os locais com maior acúmulo de 

carga negativa. Cátions com tamanhos menores ou com maior carga terão um ambiente de 

coordenação menor contendo uma maior fração de NBOs do que cátions maiores e com 

menores cargas que terão um ambiente de coordenação maior, porem com uma fração menor 

de NBOs. A possibilidade de estabelecer esta correlação para os diferentes sistemas vítreos de 

álcalis mistos indica que esta correlação poderia ser estendida a outros sistemas mistos. 

A figura 7.18a mostra no sistema CsxLi(1-x) um aumento no valor do δISO do ¹³³Cs com 

o aumento na quantidade de ¹³³Cs. Segundo a correlação apresentada anteriormente(25) um 

aumento no valor do δISO do ¹³³Cs indica que ocorreu um decréscimo no ambiente local do Cs, 

induzido pela substituição de Li(íon menor) por Cs(íon maior). 
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Figura 7.18 (a) desvio de ressonância e (b) largura da linha dos espectros de 

133
Cs – MAS RMN dos vidros de 

álcalis mistos de Cs-Li. As retas são ajustes lineares. 

 

 A figura 7.18b mostra o decréscimo no valor da FWHM com o aumento na quantidade 

de Cs. 

 A FWHM de um espectro de RMN é proporcional ao acoplamento dipolar residual 

resultante de MAS. A interação dipolar possui duas contribuições uma devido à componente 

homonuclear e a outra devida à componente heteronuclear. A contribuição relativa a cada 

componente é definida pela constante giromagnética ( ), pelo número de spins interagentes e 
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pela distância internuclear (equação 3.8). Por simplicidade, assumiremos que as distâncias 

internucleares não mudam, ou seja, os locais que podem ser ocupados pelos cátions alcalinos 

não se alteram substancialmente com a substituição. Esta aproximação é valida, pois os 

valores das constantes giromagnéticas relativas ao ¹³³Cs e ao 
7
Li devem causar um maior 

efeito sobre a FWHM do espectro de RMN. 

 O decréscimo observado na FWHM do ¹³³Cs com o aumento na concentração de Cs, 

não pode ser justificado em termos do acoplamento dipolar homonuclear, tal como ocorria no 

caso do 
7
Li (figura 7.15b). O comportamento observado para o ¹³³Cs pode ser compreendido 

considerando os valores relativos às constantes giromagnéticas do Cs (γCs = 5,62 MHz/T) e do 

Li (γLi = 16,55 MHz/T), sendo o γLi ≈ 3 γCs. Usando a equação 2.9 que descreve as constantes 

de acoplamento dipolar homonuclear (ωII) e heteronuclear (ωIS), observamos que : 

 

2

2      9

II Cs

IS Cs Li IS Cs

 (7.1) 

portanto observamos que a contribuição heteronuclear exerce maior efeito sobre a largura da 

linha. Assim é o decréscimo no acoplamento dipolar heteronuclear o que provoca o 

decréscimo na largura da linha de ressonância de ¹³³Cs.  

 

 

7.1.5.4 
87

Rb – CPMG RMN 

 

 

 O isótopo de 
87

Rb possui spin nuclear igual a 3/2, abundância natural de 27,8% e um 

momento de quadrupolo de 0,13Q/Barn. Devido ao acoplamento quadrupolar de 2ª ordem as 

linhas de ressonância da transição central estão alargadas da ordem de centenas de kHz por 

esse fato a relação sinal/ruído (S/N) de um experimento de RMN de 
87

Rb tende a ser baixa 

tornando longa a sua duração. Com o intuito de promover um ganho na relação S/N (74), foi 

utilizada a técnica de CPMG. 

 Os espectros obtidos utilizando 
87

Rb – CPMG para os sistemas de RbxNa(1-x) e RbxLi(1-

x) estão mostrados na figura 7.19. Com o intuito validar o uso da técnica, foram realizados 

dois experimentos em condição estática com o cristal de metafosfato de rubídio. 

Primeiramente foi utilizada a técnica de eco de spin de Hahn e posteriormente foi usada a 

seqüência CPMG. Esta validação consiste em verificar a correspondência entre a envoltória 

dos picos de RMN obtidos usando a seqüência CPMG e o padrão de pó tal como é medido 

utilizando eco de spin. Os espectros obtidos foram comparados e estão apresentados na figura 
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7.19a, é possível observar que os espectros são correspondentes, portanto o uso da seqüência 

CPMG é mais vantajoso que o experimento de eco de spin, pois, o espectro é obtido em uma 

fração do tempo do experimento de eco. 
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Figura 7.19 Espectros de 
87

Rb – CPMG RMN dos vidros de álcalis mistos: (a) Rb-Na e (b) Li-Na. 

 

 A partir da envoltória resultante dos picos nos espectros dos vidros apresentados na 

figura 7.19, foi realizada uma integração numérica e usando a equação 2.9, foram obtidos os 

valores de M1 e M2. A largura da linha na base, que é a diferença entre as posições relativas 

aos picos de cada extremo do espectro, foi medida diretamente sobre os espectros. Todos 

estes dados estão apresentados na figura 7.20. 

A semelhança apresentada entre o comportamento dos parâmetros M1, M2 e a largura 

da linha com relação à quantidade de Rb, apresentados na figura 7.20, dos sistemas RbxLi(1-x) 

e RbxNa(1-x), indica que o ambiente local e a distribuição dos átomos de Rb na cadeia de 

fosfatos, são análogos nestes dois sistemas.  

O parâmetro M1 por definição (equação 3.9) é a freqüência média ou freqüência do 

centro de gravidade do espectro (ω
cg

). Esta freqüência pode ser calculada em função das 
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freqüências isotrópicas da interação de desvio químico (δISO) e o parâmetro de acoplamento 

quadrupolar (Pq), da seguinte forma para a transição central (m = ½) (92): 

 1 1
2 2

2

, 2

0

1

360

Qcg

ISO

P
 (7.2) 

 Com a substituição de Li e Na por Rb, o tamanho do ambiente de coordenação do Rb 

diminui, pois Li e Na são menores que o Rb, provocando assim um aumento nos valores de 

δISO de 
87

Rb(25). Conseqüentemente, este aumento no δISO deve provocar um acréscimo na 

1 1
2 2,

cg . Por outro lado, observa-se na figura 7.20a que composições até x ≤ 0,6 ocorre um 

decréscimo de M1 com o aumento da quantidade de Rb, contrariando o comportamento 

esperado provocado apenas pela variação do δISO. Contudo, da definição da 1 1
2 2,

cg  (equação 

7.2) observa-se que esta freqüência também depende do valor do Pq, de maneira que um 

aumento neste parâmetro deve provocar um decréscimo no valor da 1 1
2 2,

cg . Portanto o 

decréscimo observado no M1 para composições até x ≤ 0,6 (figura 7.20a) se deve a um 

aumento no valor de Pq. Este aumento no valor do gradiente de campo elétrico também se 

reflete nos valores de M2 e na largura da base dos espectros de 
87

Rb, onde foi notado um 

aumento nos valores de ambos os parâmetros. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Para composições com x ≥ 0,4 é possível observar um aumento nos valores de M1 do 

87
Rb, sendo este aumento agora devido ao aumento nos valores de δISO provocado pelo 

decréscimo no ambiente de coordenação do Rb. Para esta faixa de composições os valores de 

Pq e Cq podem permanecer constantes ou decrescer, dos dados de M2 do 
87

Rb é possível 

verificar que a partir de composições com x > 0,4 o aumento nos valores do M2  são menos 

acentuados, exceto para a composição com x =1, indicando que o Pq  tende a se manter 

constante. 

Figura 7.20 (a) M1, (b) M2 e (c)largura da base dos espectros de 
87

Rb – CPMG RMN. As linhas tracejadas 

são apenas guias para os olhos. 
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Observa-se que existe uma grande diferença entre a forma do espectro do vidro puro. 

RbPO3 com relação ao restante da série, esta diferença também se reflete nos valores de M1, 

M2 e a largura da base. Com o intuito de compreender se esta mudança na forma do espectro 

pode ser atribuída a uma interação em particular ou ao efeito combinado de ambas(desvio 

químico, acoplamento quadrupolar), foram realizados pelo Profº J.F. Schneider experimentos 

em outros valores de campo magnético, neste mesmo conjunto de amostras. Para isso foram 

utilizados dois espectrômetros Bruker Avance operando com campos magnéticos de 300 e 

500MHz, no grupo de RMN de sólidos da Westfälische Wilhelms – Universität Münster – 

Alemanha, coordenado pelo Prof. Hellmut Eckert. A utilização de dois campos magnéticos, 

sendo um menor (300MHz) e outro maior (500MHz) do que o campo magnético (400MHz) 

utilizado nos experimentos desta tese. 

A largura da base dos espectros estáticos do 
87

Rb é definida pela anisotropia da 

interação de desvio químico (equação 2.20) e de acoplamento quadrupolar elétrico (equação 

2.28). A anisotropia da interação de desvio químico é proporcional ao valor do campo 

magnético externo aplicado em um experimento de RMN, enquanto a anisotropia da interação 

de acoplamento quadrupolar é inversamente proporcional a este campo. Portanto um aumento 

no valor do campo provoca um aumento na anisotropia da interação de desvio químico sendo 

responsável por um alargamento na base do espectro, enquanto que a anisotropia da interação 

quadrupolar diminui com o aumento do campo provocando um estreitamento na largura da 

base do espectro.  

Esta resposta da largura da base dos espectros com o campo magnético, pode ser 

utilizada para explicar o comportamento da largura da base na figura 7.21, no espectro de 

87
Rb do vidro puro de RbPO3, obtidos em três campos magnéticos diferentes. Observa-se que 

a largura da base diminui com o aumento do campo de 300 MHz para 400MHz, porem ocorre 

um aumento na largura com o aumento do campo de 400 MHZ para 500MHz. Este 

comportamento se deve a uma competição entre a anisotropia da interação de desvio químico 

e de acoplamento quadrupolar elétrico. O decréscimo da largura com o aumento do campo de 

300 MHz para 400MHz é provocado pelo decréscimo da anisotropia da interação de 

acoplamento quadrupolar cujo efeito é mais forte que o efeito da interação de desvio químico. 

Porém o aumento da anisotropia da interação desvio químico com o aumento do campo de 

400 MHz para 500MHz é responsável pelo alargamento observado. Também é possível notar 

que a forma do padrão de pó muda com o aumento do campo, onde para os campos de 300 e 

400 MHz a forma do padrão de pó é definida pela interação quadrupolar e para o campo de 

500MHz a forma é definida pela anisotropia da interação de desvio químico. 



 

114 Álcalis Mistos 

 

1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 -2500 -3000

300MHz

Desvio de Ressonância (ppm)

400MHz

500MHz

 

Figura 7.21 Comparação dos espectros do vidro puro de RbPO3 obtidos em três campos magnéticos. 

  

Na figura 7.22 e 7.23 estão ilustrados os dados de largura na base e M1 obtidos nos 

sistemas RbxLi(1-x) e RbxNa(1-x) em função da quantidade de 
87

Rb, para três diferentes campos 

magnéticos.  
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Figura 7.22 Largura da base dos espectros de 

87
Rb – CPMG RMN, obtidos em três diferentes campos 

magnéticos para os sistemas (a) RbxLi(1-x) e (b) RbxNa(1-x). As linhas tracejadas são apenas guias 

para os olhos. 
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Para os vidros com composição até x  0.87 e x  0.8 nos sistemas RbxNa(1-x) e 

RbxLi(1-x) respectivamente, é possível observar na figura 7.22 que ocorre um decréscimo na 

largura da base com o aumento do campo para um mesmo vidro, este comportamento se deve 

ao decréscimo da anisotropia da interação acoplamento quadrupolar do 
87

Rb cujo efeito é 

maior que o causado pela anisotropia da interação de desvio químico 
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Figura 7.23   M1 dos espectros de 

87
Rb – CPMG RMN, obtidos em três diferentes campos magnéticos para os 

sistemas (a) RbxLi(1-x) e (b) RbxNa(1-x). As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos. 

  

 

O comportamento apresentado pelo M1 (figura 7.23) para os campos de 300MHz e 

500MHz segue o mesmo comportamento descrito anteriormente para o campo de 400MHz, 

onde o decréscimo nos valores de M1 para composições até x  0,6 se deve a um aumento no 

valor de Pq. O aumento nos valores de M1 com o aumento na quantidade de Rb para 

composições com x ≥ 0,4 é devido ao aumento nos valores de ISO provocados pelo 

decréscimo no tamanho do ambiente de coordenação do Rb e pela estabilização do Pq para 

composições 0,4 ≥ x  > 1 .  

 

 

7.1.5.5 
23

Na – MAS e 3QMAS RMN 

 

 

 Com o intuito de analisar a ordem local dos íons de Na em vidros fosfatos mistos 

foram realizados experimentos de RMN utilizando as técnicas de MAS e 3QMAS de ²³Na 

para obter os valores corretos do ISO e Pq do ²³Na, com o objetivo de analisar o 

comportamento dos ambientes ao redor do ²³Na em função da substituição. 
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Na figura 7.24 são apresentados os espectros de ²³Na – MAS RMN dos sistemas 

MexNa(1-x) (Me=Li, K e Rb). Os espectros de MAS apresentam uma assimetria característica 

na forma da linha, devido à anisotropia de 2ª ordem do acoplamento quadrupolar(59). A partir 

da integração numérica desses espectros é possível obter os valores relativos à freqüência do 

centro de gravidade da linha de ressonância.  
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Figura 7.24  Espectros de 
23

Na – MAS obtidos através da técnica de eco de spin de Hahn dos vidros de álcalis 

mistos. Sistemas (a) Li-Na, (b) K-Na e (c) Rb-Na. 

  

As informações obtidas a partir da técnica de MAS são limitadas, pois o isótopo de 

²³Na possui spin 3/2, tendo portanto um momento de quadrupolo associado. Este momento de 

quadrupolo gera alargamentos na linha de ressonância que não são eliminados com o uso da 

técnica de MAS, é utilizada a técnica bidimensional de 3QMAS, onde a dimensão indireta 

não é afetada pela anisotropia da interação de acoplamento quadrupolar elétrico. Destarte, 

utilizando a posição do pico da dimensão isotrópica dos espectros de 3QMAS e a freqüência 

do centro de gravidade da linha de ressonância dos espectros de MAS eco de spin é possível 
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calcular o desvio químico isotrópico ( ISO) e o parâmetro de acoplamento quadrupolar (Pq) 

(92) de ²³Na nos sistemas vítreos mistos com Na.   

Um espectro típico de ²³Na-3QMAS do vidro K0,96Na0,04PO3 é mostrado na figura 

7.25. Os dados de ISO e Pq calculados para a série de vidros analisados estão mostrados na 

figura 7.26. 

 

 
Figura 7.25 Espectro típico de 

23
Na – 3QMAS do vidro K0,96Na0,04PO3 mostrando as projeções ao longo das 

dimensões anisotrópicas e isotrópicas.  

 

Na figura 7.26a podemos observar um incremento nos valores do ISO do ²³Na dos  

sistemas RbxNa(1-x) e KxNa(1-x) e um decréscimo no sistema LixNa(1-x) com o aumento na 

quantidade do sódio. As variações observadas nos valores de ISO indicam que estão 

ocorrendo mudanças no tamanho do ambiente local dos ²³Na, mais precisamente para os 

sistemas RbxNa(1-x) e KxNa(1-x) a substituição de K e Rb por Na (extremo superior da faixa de 

composições começando com x  0,8 e x  0,87 respectivamente) provoca um decréscimo nos 

valores de ISO indicando que ocorre um aumento no tamanho do ambiente local do Na de 

acordo com a correlação entre o δISO e o ambiente de coordenação estabelecida por 

Stebbins(25) . Para o sistema LixNa(1-x) a substituição de Na por Li (extremo inferior da faixa 

de composições, x = 0) também provoca um decréscimo nos valores de ISO, indicando que 

também ocorre um aumento no tamanho do ambiente local do Na. Estes aumentos no 

tamanho dos ambientes locais observados nas três séries de vidros mostram que em geral a 

substituição de um cátion menor por outro maior provoca um aumento no tamanho do 

ambiente local do cátion menor e vice-versa. Este comportamento dos ambientes de 
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coordenação dos álcalis é consistente com observações de Stebbins (25) para sistemas vítreos 

mistos. 

Um comportamento análogo ao ISO do ²³Na foi observado para o Pq (figura 7.26b), 

onde ocorreu um aumento nos valores Pq com um aumento no tamanho do ambiente de local 

do Na tal como inferido dos valores de δISO. 
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Figura 7.26 (a) ISO e (b) Pq dos espectros de 
23

Na – MAS e 3QMAS RMN. Com Me = Li, K e Rb. As linhas 

tracejadas são apenas guias para os olhos. 

  

 É possível observar que os comportamentos do ISO e Pq dos sistemas KxNa(1-x) e 

RbxNa(1-x) são semelhantes, outros parâmetros como por exemplo ISO e FWHM do ³¹P; M1, 

M2 e a largura da base dos espectros do 
87

Rb também apresentavam comportamentos análogos 

para cada parâmetro em especifico com relação à substituição de Rb e K por Na. Esta 

semelhança no comportamento destes parâmetros com relação à troca catiônica indica que a 

distribuição dos íons alcalinos nestes sistemas mistos a principio é semelhante. 

 

 

7.1.5.6 
23

Na – M2 

 

 

 O estudo da dispersão dos íons de Na nos vidros de álcalis mistos permitiria obter 

informações valiosas a respeito da distribuição espacial dos íons alcalinos em geral. Esta 

dispersão pode ser investigada diretamente, para ²³Na, a partir da análise da intensidade do 

acoplamento dipolar entre os momentos magnéticos nucleares núcleos de ²³Na. Estas 

informações podem ser obtidas a partir de experimentos de RMN usando a técnica de eco de 

spin de Hahn, onde da análise do decaimento dos ecos é possível obter o valor do segundo 
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momento (M2) do acoplamento dipolar homonuclear ²³Na-²³Na (seção3.3.1.1, equação 3.12). 

Este parâmetro é inversamente proporcional à sexta potencia das distâncias internucleares 

²³Na-²³Na (seção3.3.1.1, equação 3.12), e ira depender linearmente com a concentração de 

íons Na
+
 se sua distribuição espacial é estatística (93). Desvios com relação à linearidade 

indicam que a distribuição espacial dos Na não é aleatória, ou seja a probabilidade dos íons de 

Na ocuparem ambientes próximos uns dos outros é maior.  

Os valores de M2 foram obtidos a partir de ajustes lineares da linearização da equação 

3.32, considerando dados da parte inicial do decaimento do eco (τ < 90 s), o valor do M2 

pode ser obtido a partir do coeficiente angular da reta ajustada. Para eliminar possíveis efeitos 

dinâmicos, como a difusão dos íons alcalinos que podem distorcer o valor estático do 

acoplamento dipolar, todos os experimentos foram realizados em temperaturas entre -80 e -90 

°C. Na figura 7.27 é apresentado o decaimento do eco para o cristal de (NaPO3)3 na estrutura 

ortorrômbica(91). O valor de M2 obtido é de (6,4  0,4)x10
6
 rad²s

-
² e não concorda com o 

valor de 8,0x10
6
 rad²s

-
² calculado com a expressão modificada de Van Vleck (equação 

3.12)(76) para a estrutura cristalina do (NaPO3)3. 
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Figura 7.27 Decaimento dos ecos para o cristal de (NaPO3)3. Reta: ajuste linear. 

 

Esta diferença entre o valor calculado e o obtido a partir do experimento ocorre devido 

a uma subestimação metódica dos valores de M2, provocada por uma pequena, mas 

sistemática contribuição que é introduzida na resposta do eco devida à excitação de alguns 

cristalitos com determinadas orientações do tensor gradiente de campo elétrico tal que suas 

freqüências de transições satélites -3/2 ↔1/2 e 1/2 ↔ 3/2 são excitadas durante a aplicação 

dos pulsos para a transição central -1/2 ↔1/2. Para compensar este efeito, um fator de 

correção foi determinado empiricamente por Alam et al(94) através da realização de 

experimentos de eco de spin em compostos cristalinos cujas estruturas são conhecidas, este 

fator é calculado realizando uma comparação entre os valores de M2 obtidos 
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experimentalmente e os valores calculados a partir da equação de Van Vleck. O fator de 

correção utilizado é o seguinte: 

 
2 2( )1,21 0.09EXPM M ×10

6
 rad

2
s

-2
 (7.5) 

onde M2 é o valor corrigido e M2(EXP) é o valor experimental resultante do ajuste. O fator de 

correção foi calculado utilizando dados de cristais (NaClO4, NaNO3, Na2SO4, Na2SO3, 

NaPO3, e Na2C2O4), contendo sódio e cuja estrutura era conhecida. Portanto esta não é uma 

correção universal, mas válida especificamente para um conjunto de materiais. 

 Utilizando este fator de correção no valor experimental do M2 do cristal de (NaPO3)3, 

obtemos o M2 corrigido como sendo igual a (7,8  0,4)×10
6
 rad²s

-
², que concorda com o valor 

de 8,0×10
6
 rad²s

-
² calculado com a expressão modificada de Van Vleck. Portanto, todos os 

valores de M2 obtidos nesta tese foram corrigidos de acordo com 7.5. 

  

 
Figura 7.28 Decaimento dos ecos para o vidro puro de NaPO3. Reta: ajuste linear. 

 

Após a validação do método, estes experimentos foram realizados nos sistemas vítreos 

de LixNa(1-x), KxNa(1-x) e RbxNa(1-x). A figura 7.28 apresenta o decaimento do eco do vidro 

puro de NaPO3. O valor do M2 obtido é de (7,0  0,2)×10
6
 rad²s

-
², concordando com o valor 

de 6.9×10
6
 rad²s

-
² calculado para a estrutura monoclínica do cristal de NaPO3 que possui 

cadeias lineares de fosfatos (Sal de Kurrol A(97)). Esta concordância sugere que a estrutura 

vítrea do vidro de NaPO3 é formada por cadeias infinitas e não por anéis como na estrutura 

cristalina do (NaPO3)3. 

Na figura 7.29 estão apresentados os valores de M2 obtidos a partir do decaimento do 

eco em função da densidade atômica de ²³Na.  
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 Figura 7.29 M2 do 
23

Na nos sistemas de álcalis mistos com Na: (a) Li-Na, (b) K-Na e (c) Rb-Na. Linhas 

pontilhadas comportamentos esperados para uma mistura estatística dos íons alcalinos. M2 em  

cristais: □ NaPO3 cadeia de fosfatos (Sal de Kurrol A(97));  (NaPO3)3 fase cristalina 

ortorrômbica estrutura de anéis (91). As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos. 

  

É observado uma tendência não linear dos valores de M2 com relação à densidade 

atômica de ²³Na, sendo significativamente maiores do que o esperado para uma mistura 

estatística dos íons, representadas pelas retas pontilhadas na figura 7.29. Este comportamento 

mostra que a mistura dos íons alcalinos não é aleatória e que é mais provável encontrar 

cátions próximos da mesma espécie (Na) do que outro álcali. Esta maior probabilidade de 

ocupação de sítios próximos por cátions de ²³Na, sugere que em escala atômica os íons de Na 

mantenham ambientes similares aos do vidro puro de NaPO3. 

 

 

7.2 Discussão 

 

 

 Com respeito ao comportamento do ISO do ³¹P em função da substituição catiônica, 

Brow et al (64) estabeleceram uma correlação para vidros metafosfatos, onde a substituição 

de um íon com menor potencial iônico por outro com maior potencial provoca um aumento 

sistemático na blindagem do ³¹P, levando a um decréscimo nos valores de δISO. Nos sistemas 

MexLi(1-x), com Me=Na, Rb e Cs, foi possível observar que a substituição de Li por Me 

provocou um aumento nos valores do ISO do ³¹P(figura 7.12b), onde a principio este aumento 

segue o comportamento previsto por Brow. Por outro lado os valores do ISO do ³¹P dos vidros 

puros de KPO3, RbPO3 e CsPO3 são menores que o valor do ISO do vidro de NaPO3, 

contrariando a correlação estabelecida por Brow. Outro comportamento com relação à troca 
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catiônica discordante foi observado nos sistemas MexNa(1-x), com Me=K e Rb, onde a 

substituição de Me por Na provocou um leve decréscimo nos valores do ISO do ³¹P(figura 

7.13a). Estas disconcordâncias mostram que a correlação proposta na referencia 64 tem 

validade limitada. Na figura 7.30 são apresentados dados de δISO que ajudam a melhor 

compreender a limitação apresentada pela correlação proposta por Brow. Nesta figura estão 

apresentados os valores de ISO dos vidros puros de Li, Na, K, Rb e Cs aqui estudados. São 

também apresentados dados do δISO do ³¹P obtidos da literatura, sendo os apresentados por 

Brow (64) e os dos vidros puros de Pb(PO3)2(11) e Ca(PO3)2(70) obtidos em trabalhos prévios 

realizados por nosso grupo. São apresentados juntamente os dados dos cristais compilados 

fundamentalmente das medidas apresentadas na seção 7.1.5.1.1 dos metafosfatos cristalinos 
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Figura 7.30 Comparação entre os dados obtidos esta tese sendo, Coluna: faixa de ISO para os cristais, ▲Vidros 

puros, e (○)dados reportados por Brow(64). Reta em preto: correlação estabelecida por Brow. 

 

 É possível notar que os cristais metafosfatos de K, Na, Li, Pb e Ca também seguem 

aproximadamente a correlação proposta por Brow para os vidros. Entretanto observa-se que 

nos vidros com K, Rb e Cs assim como nos cristais com Rb e Cs ocorre um distanciamento 

com relação à correlação, mostrando que o afastamento do δISO dos vidros não é uma questão 

estrutural específica dos vidros, pois os valores do δISO dos vidros com Rb e Cs são 

correspondentes aos observados nos seus respectivos cristais. Portanto esta discordância com 

relação à correlação estabelecida por Brow pode então ser explicada em função da intensidade 

das ligações O-Me formadas por estes íons, pois íons (Na, Li, Pb e Ca) que possuem maior 
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capacidade de formarem ligações mais intensas O-Me a correlação se mostra válida, porem 

para íons (K, Rb e Cs) com menor capacidade a correlação é invalida. 

 Agora iremos discutir o comportamento apresentado pelo ISO dos íons alcalinos aqui 

estudados com relação à substituição catiônica. Esta discussão será guiada utilizando a 

correlação entre o δISO destes íons e o tamanho médio do ambiente de coordenação de 

oxigênios, tal como foi estabelecido por Stebbins (25) 

Considerando o caso do ²³Na em vários sistemas de álcalis mistos (silicato, borato e 

fosfato) investigados até o momento(35, 24-29), onde foi possível observar um aumento nos 

valores do δISO do ²³Na com a substituição de Na por um íon análogo maior e Stebbins 

concluiu que a substituição de Na por um íon maior provoca um decréscimo no tamanho do 

ambiente de coordenação de oxigênios(25). A aplicação conclusão obtida por Stebbins na 

análise por RMN dos sistemas de álcalis mistos torna possível inferir qual tipo de distorção 

particular (aumento/decréscimo do tamanho do ambiente de coordenação) ocorre nestes 

sistemas. Para os sistemas aqui estudados LixNa(1-x), KxNa(1-x) e RbxNai(1-x)  foram observados 

decréscimos nos valores do δISO do ²³Na quando ocorre a substituição de K ou Rb (íons 

maiores) por Na (íon menor) e também quando ocorre a substituição de Na(íon maior) por Li 

(íon menor). Através desses decréscimos do δISO do ²³Na foi possível concluir que o ambiente 

de coordenação de oxigênios do ²³Na aumenta quando ocorrem as substituições de K e Rb por 

Na e de Na por Li. Esta conclusão também é válida para o ¹³³Cs do sistema CsxLi(1-x), onde foi 

observado um aumento no δISO com a substituição de Li por Cs. 

Ainda em relação ao efeito causado pela substituição entre cátions de tamanhos 

diferentes e o tamanho médio do ambiente de coordenação, é importante ressaltar que este 

efeito fornece uma visão mais detalhada a respeito da estrutura vítrea real, onde um grande 

cátion devera ocupar preferencialmente grandes áreas, deixando pequenos sítios disponíveis 

para os cátions menores, ou seja, cada cátion em um sistema misto tende a manter em curta 

escala estruturas semelhantes as dos vidros puros, sendo esta definição um dos pré-requisitos 

básicos para a construção dos caminhos de condução (96), que por sua vez é a base do modelo 

RIDM.  

Com o intuito de fornecer maiores informações a respeito da existencia de ambientes 

similares à estrutura vítrea dos vidros puros para cada cátíon, iremos apresentar dados de 

M2(²³Na{³¹P}) publicados recentemente do sistema KxNa(1-x) (93), obtidos através da técnica 

²³Na{³¹P} REDOR . Estes dados mostram que os valores de M2(²³Na{³¹P}) dos vidros com x 

= 0,12; 0,53; 0,78 e 0,87, são próximos uns dos outros, sendo cerca de (3,9  0,1)×10
6 

rad²s
-
² 

para o vidro com x = 0,78. A proximidade entre os valores de M2(²³Na{³¹P})  indicam que o 
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ambiente local dos átomos de ³¹P em torno dos ²³Na são muito semelhantes, 

independentemente da concentração de potássio do vidro. Para os sistemas LixNa(1-x) e 

RbxNa(1-x) dados não publicados de M2(²³Na{³¹P}) obtidos pelo Profº J.F. Schneider 

apresentaram também valores próximos aos obtidos para o sistema KxNa(1-x) e independentes 

do grau de substituição do Na. A proximidade entre os valores de M2(²³Na{³¹P}), indicam a 

existência de ambientes similares à estrutura vítrea dos vidros puros para os íons de ²³Na. 

Vale ressaltar que todas as amostras vítreas utilizadas na obtenção dos valores de 

M2(²³Na{³¹P}) fazem parte do mesmo conjunto de amostras usadas nesta tese.  

Portanto a partir do comportamento apresentado pelo δISO do ²³Na e do ¹³³Cs com 

relação ao tamanho do ambiente local destes íons e da proximidade apresentada entre os 

valores de M2(²³Na{³¹P}) dos sistemas MexNa(1-x) (Me=Li, K e Rb) é possível concluir que 

estes íons alcalinos em curta escala tendem a manter os ambientes de coordenação similares 

aos dos vidros puros, mostrando que a preferência por este tipo de ambiente pode ser uma 

característica comum dos sistemas de álcalis mistos.  

Outro resultado de extrema importância a ser discutido diz respeito à distribuição dos 

íons alcalinos nas cadeias de fosfatos, pois, idéias recentes têm identificado o MAE como 

uma conseqüência natural de uma distribuição não aleatória de íons (16,99).  

Foram observados comportamentos lineares no ISO e na FWHM do ¹³³Cs, na FWHM 

do 
7
Li e no ISO e Pq do ²³Na, que indicam nitidamente que não existe segregação de fase 

nestes sistemas e resultam da mistura em escala atômica entre cátions alcalinos diferentes. Por 

outro lado, ainda permanece a questão de saber se esta mistura é estritamente aleatória ou se 

existe uma maior probabilidade de um Na ocupar um sítio próximo a outro Na nestes sistemas 

vítreos. Esta questão é claramente respondida a partir da evolução dos valores de M2(²³Na-

²³Na) com relação à densidade atômica de Na. A figura 7.29 mostra que a mistura dos cátions 

não é estatística, pois os valores de M2 são maiores que os esperados para uma mistura 

aleatória. Este comportamento do M2  de ²³Na com relação à densidade atômica de Na mostra 

a existência da maior probabilidade de um Na ocupar um sítio próximo a outro Na. Este 

fenômeno pode estar relacionado com o fato que em curta escala exista uma estrutura local 

envolvendo vários átomos de Na, semelhante à estrutura do NaPO3. Entretanto, para 

composições acima x > 0,23 para o sistema LixNa(1-x) e  x > 0,58 para o sistema KxNa(1-x), é 

observado um decréscimo linear de M2 com a densidade atômica de Na, está vinculado ao 

aumento no grau de mistura dos cátions de espécies diferentes. Esta mistura não estatistica 

entre íons alcalinos observados a partir da evolução dos valores do M2 com relação à 

densidade atomica, tambem foi observada nas estruturas vítreas modeladas dos sistemas 
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metafosfatos de LixNa(1-x), RbxNa(1-x) e RbxLi(1-x), por Swenson et al (15). A partir destas 

estruturas modeladas foi verificado que os íons alcalinos se localizam ambientes de 

coordenação distintos e efetivamente diferentes com baixa dimensíonsalidade, implicando que 

a presença de um íon A em um caminho de condução referente a um íon B resulta em um 

bloqueio efetivo de muitos outros caminhos de condução energéticamente favoráveis do íon B 

e vice-versa (15). 

A semelhança nos comportamentos não-lineares da FWHM do 
31

P (figura 7.11a) e dos 

valores de M2 do 
23

Na (figura 7.27) com a composição pode indicar certo grau correlação 

entre os grupos fosfatos e a distribuição dos átomos de Li e Na, nos sistemas MexLi(1-x) 

(Me=Rb e Cs) e MexNa(1-x) (Me=Li, K e Rb), respectivamente. Com o aumento na 

concentração dos cátions de espécies diferentes, há um desvio progressivo a partir dessa 

configuração de cadeias de fosfato, que pode ser responsável pelas não-linearidades 

observadas na FWHM do 
31

P-RMN. 

 A respeito do desvio apresentado pelos dados de M2 do ²³Na com relação a 

distribuição aleatória de íons, é possível verificar (figura 7.27) que o desvio no sistema 

RbxNa(1-x) é maior que o desvio no sistema KxNa(1-x), que por sua vez é maior que no sistema 

LixNa(1-x). Portanto, esse afastamento é mais notório quando a diferença entre o tamanho dos 

íons é maior. Esta observação é muito importante, pois, para o caso da condutividade íonica a 

magnitude
†
 do MAE é maior quanto maior é a diferenca entre o tamanho dos íons, por 

exemplo o sistema RbxLi(1-x)(16) apresenta uma variação de aproximadamente 8 ordens de 

grandeza, o sistema LixNa(1-x)(101) uma variação de 2 ordens de grandeza e o sistema   

KxNa(1-x)(101) uma variação de 1,5 ordem de grandeza. Portanto, podemos concluir que o 

grau de não-aleatoriedade na mistura dos íons alcalinos está correlacionado com a intensidade 

do MAE na condutividade. Este resultado revela a correlação de um aspecto estrutural 

particular na distribuição dos álcalis com o MAE de uma propriedade dinâmica. 

  Da discussão dos resultados realizada acima foi possível obter informações 

importantes a respeito da origem estrutural do efeito álcali misto em vidros fosfatos, sendo 

estas: 

 não existe segregação de fase observada, considerando o comportamento linear com 

relação à substituição catiônica no ISO e na FWHM do ¹³³Cs, na FWHM do 
7
Li e no 

ISO e Pq do ²³Na; 

                                                 
†
 Magnitude do MAE é definida como sendo a razão entre o valor mínimo observado para a condutividade e o 

seu respectivo valor caso o comportamento fosse estritamente linear com relação aos extremos de composição. 
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 em curta escala os íons alcalinos tendem a manter os ambientes de coordenação 

similares aos dos vidros puros, concluido a partir do comportamento apresentado pelo 

δISO do ²³Na e do ¹³³Cs com relação ao tamanho do ambiente local destes íons e da 

proximidade apresentada entre os valores de M2(²³Na{³¹P}) dos sistemas MexNa(1-x) 

(Me=Li, K e Rb); 

 mistura não aleatória dos íons alcalinos em escala atômica, concluido a partir do 

afastamento dos valores de M2 do ²³Na com relação aos esperados para a mistura 

aleatória. 

Estas informações estruturais são consistentes com estudos realizados(96,98,16,19) e  

reforçam as hipóteses estruturais que fundamentam o RDIM em metafosfatos mistos. 
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Capitulo 8 

 

 

8 Conclusão  

 

 

 O estudo realizado nos aluminofosfatos de K e Na permitiu demonstrar a similaridade 

estrutural entre ambos sistemas. Foi verificada a existência de comportamentos preferenciais 

para a conectividade dos grupos fosfatos com os Al, que podem ser resumidos como:  

 ausência de pontes Al-O-Al; 

 compartilhamento de vértices (NBO) entre os tetraedros fosfatos e os poliedros de 

coordenação de Al; 

 prioridade no número de pontes P-O-Al por tetraedro em função da concentração de 

Al: uma ponte para concentração baixa a intermediária, duas quando a concentração 

de Al é alta. A fronteira entre ambas as condições está determinada na concentração 

onde todo tetraedro forma ponte P-O-Al. 

 Estas condições determinam uma distribuição de espécies 2

mQ  que pode ser 

caracterizada como binária, em função da concentração de Al. Utilizando o número de 

coordenação médio de Al foi possível calcular a distribuição de 2

mQ  na região até 

concentrações médias de Al, obtendo um bom acordo com as populações estimadas com 

RMN. Os resultados apresentados nesta tese reforçam a validade das condições de ligação em 

vidros fosfatos ternários, propostas a partir da extensão de alguns dos princípios atuantes em 

sistemas binários e das observações em metafosfatos de Na-Al, Ca-Al e Pb-Al (2-4).  

Com relação aos vidros metafosfatos de álcalis mistos, o uso de diversas técnicas de 

RMN aplicadas a vários isótopos, permitiu obter informação relevante de duas propriedades 

estruturais potencialmente determinantes do MAE. Em primeiro lugar, a análise do 

comportamento dos desvios químicos isotrópicos dos álcalis, ²³Na e ¹³³Cs, permitiu concluir 

que existe um efeito sistemático de aumento e decréscimo no tamanho do ambiente de 

coordenação dos álcalis em função da substituição realizada. Os ambientes de O dos álcalis de 

menor raio iônico resultam comprimidos quando são substituídos por uma espécie de raio 

iônico maior, e vice-versa. A magnitude dos desvios químicos medidos não indica que 

existam mudanças drásticas ou descontínuas no número de coordenação, indicando que o tipo 
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de ambiente local do álcali é apenas afetado com relação aos comprimentos das distâncias aos 

primeiros O vizinhos. Esta conclusão é consistente com resultados recentes obtidos com 

técnicas de REDOR, e é também compatível com estudos de difração que indicam que os 

ambientes de coordenação dos álcalis nos vidros mistos não diferem substancialmente dos 

correspondentes aos vidros puros (93). 

 Com relação aos vidros fosfatos de álcalis mistos, foi confirmado que existe uma 

mistura em escala atômica dos cátions e não há separação de fases. No entanto, os resultados 

de M2(²³Na-²³Na) indicaram que a distribuição espacial não é aleatória, existindo uma 

probabilidade maior de encontrar álcalis da mesma espécie nos sítios próximos de um Na. 

Uma explicação possível deste comportamento é que, localmente, fragmentos da rede de 

fosfato agrupando um leve excesso de álcalis da mesma espécie ao redor dos NBO sejam 

energeticamente mais favoráveis, dada sua semelhança com a composição da fase cristalina. 

Estas regiões devem ser necessariamente de curta extensão, pois a evolução com a 

substituição catiônica de parâmetros como os desvios químicos excluem a segregação de 

fases. A comparação qualitativa entre o grau de não-aleatoriedade na dispersão do Na, 

revelada com M2(²³Na-²³Na), e a magnitude do MAE apresentada na condutividade DC dos 

metafosfatos de Li-Na, K-Na e Rb-Na, indica que a intensidade de ambos os efeitos está 

correlacionada. Este comportamento é potencialmente muito importante, pois seria a primeira 

evidência que vincula uma propriedade estrutural particular da distribuição dos álcalis com o 

MAE de uma propriedade dinâmica. 

A mistura não aleatória dos álcalis em escala atômica em vidros metafosfatos, 

inicialmente detectada no vidro de LiRb(PO3)2 (13), constitui um dos fundamentos do modelo 

RIDM da condutividade em fosfatos mistos. Os resultados apresentados nesta tese constituem 

uma evidência independente que o fenômeno ocorre em outros sistemas mistos e com outras 

espécies de álcalis. Assim, os presentes resultados reforçam indiretamente a possibilidade de 

que o MAE da condutividade possa ser explicado em geral através do RIDM. 

Como continuação deste trabalho, uma extensão imediata necessária seria a análise 

dos sistemas Cs-Na, Ag-Na, onde se esperariam comportamentos diferentes para a evolução 

do M2 de 
23

Na com a mistura de álcalis:  maior afastamento da mistura aleatória no Cs-Na e 

menor afastamento para Ag-Na. Para este último sistema existem dados de estrutura que 

mostram a maior mistura dos cátions, que têm raios iônicos semelhantes, e dados de 

condutividade DC que apresentam um fraco MAE. Portanto, seria um excelente sistema para 

contrastar as conclusões obtidas neste trabalho.  
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Outra contribuição futura significativa seria a realização de medidas de condutividade 

em sistemas dos quais até o presente momento não constam dados, tais sistemas seriam Rb-

Na, Cs-Na, Cs-Li e Rb-Cs, do qual se esperar observar para o sistema Cs-Li um MAE mais 

intenso na condutividade do que o apresentado no sistema Rb-Li e uma intensidade no MAE 

bem menor para o sistema Rb-Cs. Para os sistemas Rb-Na e Cs-Na o intuito seria comparar a 

magnitude do MAE da condutividade com o afastamento da mistura aleatória presente nestes 

sistemas. 
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