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Resumo

Neste trabalho foi estudado o eletrólito sólido polimérico obtido através da

plastificação do amido rico em amilopectina com glicerol em porcentagem de 30% em

ralação a massa do amido utilizado, e contendo perclorato de lítio (LiCI04), com uma

razão [O]/[Li] = 10 (AGL). Com o objetivo de estudar a influência da umidade relativa

nas propriedades de transporte iônico do eletrólito, foi utilizada a técnica de

Ressonância Magnética Nuclear - RMN. Neste trabalho, também, foram utilizadas

outras técnicas de caracterização como: DSC, TGA e condutividade A.C. No estudo de

RMN, foram realizadas medidas da forma de linha e da taxa de relaxação spin-rede do

1H e do 7Li em função da temperatura, a fim, de estudar a mobilidade do próton e do íon

lítio no complexo polimérico. Os resultados desacoplamento do 7Li-eH} medidos na

temperatura de 183K mostraram que 80% da largura de linha foi atribuída a interação

heteronuclear Li-H. Os resultados da relaxação mostraram um aumento na mobilidade

do complexo polimérico e do íon lítio com o aumento da hidratação do eletrólito. Os

valores para a energia de ativação são da ordem de 0.20eV para o próton e 0.23eV para

o lítio, consistente com os valores encontrados em outros eletrólitos sólidos poliméricos

(0.2 - 0.3eV).
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Abstract

In this work we report the study of solid polymer electrolyte obtained from

amylopectin rich starch plasticized with 30% in mass of glycerol and lithium

perchlorate (LiCI04) with a reason [O]/[Li] = 10. With the objective to study the

influence of the relative humidity in the properties of ionic transport of the electrolyte,

the technique ofNuclear Magnetic Resonance - NMR was used. The samples were also

characterized by DSC, TGA and A.c. conductivity. The mobility ofprotons and lithium

ion were study through the temperature dependence of IH and 7Li NMR lineshape and

spin-lattice relaxation times. The 7Li-eH} decoupling results measured in the

temperature of 183K, shows that 800,10of the width of line was attributed to Li-H

heteronuclear interaction. The relaxation results showed an increase of mobility of

proton and lithium ion in the polymer complex with the increase of the relative humidity

ofthe electrolyte. Activation energy ofthe order ofO.20eV for the proton and 0.23eV

for lithium were obtained from NMR measurements, consistent with the values found in

other solid polymer electrolyte (0,2 - 0.3eV).
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Introdução

Introdução

A busca pelo desenvolvimento de novos materiais, tem provocado um aumento

significativo nas pesquisas relacionadas à utilização de recursos naturais, renováveis e

de baixo custo. Através destas pesquisas procura-se encontrar materiais alternativos que

sejam biodegradáveis, com isso seria possível minimizar o impacto ambiental, preservar

os materiais de base fóssil, reduzir o volume de lixo produzido pelas indústrias e

consumidores. Devido a esta preocupação ambiental, esta sendo proposta, a utilização

da biomassa vegetal como matéria prima para a substituição de alguns polímeros

sintéticosl.

Anualmente vem crescendo a utilização da biomassa vegetal para a produção de

novos materiais sólidos, como os eletrólitos sólidos poliméricos (ESP) a base de

carboidratos como a celulose e o amido lO,lI. Estudos têm demonstrado que estes

eletrólitos são particularmente interessantes devido à combinação atrativa de custo,

além de ser totalmente biodegradáveis 2,3. Estes materiais podem ser aplicados em

dispositivos, tais como: baterias(7,9), sensores(8), telas eletrocrõmicas(I,4,5), músculo

artificial(8) e supercapacitores(6).

O eletrólito sólido polimérico apresentado neste trabalho é o amido rico em

amilopectina, com a adição de um plastificante (glicerol) e um sal de lítio (LiCI04 ) 

AGL. Este material possui a vantagem de ser uma biomassa vegetal natural e renovável,

de baixo custo, que possui a propriedade de condução ionica do ion Lt.

O objetivo deste trabalho é estudar a influência da umidade em eletrólitos

poliméricos obtidos de amido plastificado, através: i) das propriedades de transporte

iõnico, ii) da intensidade da associação cátion-ânion e iii) da mobilidade das cadeias

1



Introdução

poliméricas, nestes materiais quando hidratados. Nestes estudos foram realizadas

medidas de condutividade utilizando a técnica de impedância complexa,

termogravimetria (TGA), calorimetria diferencial de varredura (DSC) e a técnicas de

ressonância magnética nuclear (RMN).

A técnica de RMN foi utilizada para obter informações dinâmicas dos núcleos

(lH e 7Li) através das medidas da forma de linha espectral e do tempo de relaxação spin

rede (Ti) na freqüência de ressonância de 36MHz - IH e 155MHz - 7Li no intervalo de

temperatura de 180K a 420K. Esta técnica também permitiu determinar os mecanismos

de relaxação dominantes do próton eH) e do Iítio CLi) através da magnitude das

interações dipolares e quadrupolares que afetam a ressonância do 7Li, utilizando a

técnica de desacoplamento heteronuclear de alta potência 7Li-eH}.

A RMN é reconhecidamente uma das técnicas mais adequada para estudar

condutores iônicos, pois, os tempos característicos da técnica, entre 10-4e 10-8 s, são·

apropriados para o estudo dos movimentos resultantes de ativação térmica, uma vez que

estes são da mesma ordem de grandeza que a média dos tempos dos saltos iônicos nos

processos de difusão, ou dos movimentos macromoleculares das cadeias poliméricas.

Desta forma, a RMN constitui uma sonda microscópica, adequada tanto para o estudo

das mudanças nas estruturas locais, quanto para estudar separadamente a dinâmica dos

íons (cátion e ânions) e da cadeia polimérica.

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. O Capítulo 1 mostrará uma

descrição do polímero natural AGL ( amido, glicerol e Iítio), mostrando suas

propriedades e aplicações tecnológicas. No capítulo 2, será introduzido os princípios

básicos que envolvem as técnicas de analises de materiais como DSC, TGA,

condutividade A.c. e Ressonância Magnética Nuclear. No capítulo 3, será descrito o

método de preparação do AGL, metodologia das técnicas experimentais DSC, TGA,

2
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Condutividade e RMN, tratamento das amostras para as medidas de RMN; o

espectrômetro e a técnica de medidas de forma de linha e do tempo de relaxação spin

rede. No capítulo 4, serão apresentados os resultados obtidos, bem como a discussão dos

mesmos. O trabalho é fechado com as conclusões dos estudos.
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Capitulo 1 - Eletrólitos Sólidos Poliméricos

Capitulo 1 - Eletrólitos Sólidos Poliméricos

1.1- Introdução

Os eletrólitos sólidos poliméricos (ESP) podem ser definidos como complexos

de sais alcalinos que possuem heteroátomos com propriedades solvatantes do cátion

metálico (LiT", Na+), ou seja, nestes eletrólitos a própria macromolécula polimérica atua

como um solvente para o sal, o qual fica dissociado na matriz polimérica, dando origem

à condutividade iônica (1,3-5).

Os eletrólitos sólidos poliméricos são formados por um polímero polar neutro,

complexado com um sal metálico alcalino MX, onde M é geralmente um metal alcalino

(Lt ou Na+) e X é o contraíon, exemplos de contraíons seriam: CI04-, r, SCN-, CF3S03

, CF3COO", H2P04-, BF4" etc. Desde que o polímero e o sal metálico envolvidos são

ambos materiais sólidos, a preparação de um complexo sal-polímero pode ser alcançada

pela dissolução dos dois materiais em um solvente, assim como acetonitrila, metanol ou

THF, seguido pela remoção do solvente por secagem (4,5).

Este tipo de eletrólito deve possuir como características: estabilidade em contato

com os eletrodos ou outros materiais que sofrem reações de oxidação/redução (7), ou
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seja, reação química na qual há transferência de elétrons ou troca dos números de

oxidação das substâncias que tomam parte dela, resistência (a fim de conservar as

propriedades de adesão e manter os contatos elétricos durante a operação),

disponibilidade e baixo custo.

A figura 1.1, mostra as interações de solvatação dos íons Li+ pelo segmento de

cadeia polimérica que contém átomos de oxigênio na sua estrutura molecular,

propiciando assim, a dissociação do sal e a solvatação dos cátions.

(a> (b)

Figura 1.1 - Modos de solvatação dos cátions (Lt) pelos átomos de oxigênio da cadeia
polimérica de um poliéter: (a) solvatação por uma única cadeia; (b) solvatação pro duas
cadeias(4, 13, 93) .

Os ESP a base de amido, por exemplo, possuem em sua estrutura átomos com

pares de elétrons livres, no caso oxigênio, que possibilitam a interação com alguns sais

inorgânicos, como LiCI04. Estes materiais têm a propriedade de conduzir íons após a

aplicação de diferença de potencial. O eletrólito sólido polimérico não tem a presença

de solvente e o transporte iônico é devido aos processos de relaxação local de cadeia

polimérica. Este transporte é considerado como uma combinação de movimentos dos

íons acoplados aos movimentos locais dos segmentos poliméricos e transições inter e

intracadeias poliméricas entre os sítios com íons coordenados.
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Os eletrólitos poliméricos foram descobertos nos anos 70 por P.V. Wright, M.

Armand e colaboradores(3) , Bruce(13), Julien(12) e Gray(ll), onde investigaram as

propriedades fisico-químicas destes materiais, assim como a descrição de algumas de

suas aplicações.

Os grupos que mais tem se destacado no estudo de eletrólitos poliméricos

compósitos são da Universidade La Sapienza de Roma (Dr. F. Croce e B. Scrosati), da

Universidade de Warsóvia, Polônia (Df. W. Wieczorek) e da Universidade de Dayton,

EUA (Dr. B. Kumar). Em particular, nos estudos de ressonância magnética, destacam-se

as contribuições dos grupos das Universidade de Pavia (Dr. P. Mustarelli e A.

Magistris), Grenoble (Dr. Claude Berthier), New York (Dr. S.G. Greenbaum), Tel-Aviv

(Dra. Golodnitsky), Monash, na Australia (Dra. Maria Forsyth e Df. D. MacFarlane) e

nosso Grupo em São Carlos ( Drs. 1. P. Donoso e C. J. Magon, IFSC-USP, Dra. A.

Pawlicka, IQSC - USP e Dr. E. C. Pereira, DQ - UFSCar).

A seguir, faremos uma revisão dos principais resultados dos estudos publicados

nestes materiais.

O grupo da Universidade de Varsóvia, liderado pelo Dr. W. Wieczorek,

pesquisam eletrólitos poliméricos compósitos desde 1988. Seus primeiros trabalhos se

concentraram nos compósitos formado entre os eletrólitos poliméricos POE:NaI e

POE:NaSCN, e partículas de Nasicon ou de ~-Ah03. (27-33).De 1996 a 2001 eles

estudaram a condutividade de uma série de compósitos e analisaram os resultados em

termos do caráter ácido:base do polímero e das partículas (34-42).

Os pesquisadores da Universidade La Sapienza de Roma, publicaram na revista

Nature uma serie de artigos sobre eletóolitos poliméricos. Em 1998 foi publicado um

dos trabalhos mais importantes sobre estes materiais, destacando a sua importância na

tecnologia de baterias de lítio(43). Em 1991 foi publicado um dos trabalhos pioneiros
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sobre as propriedades de transporte nos eletrólitos poliméricos 44. Podemos ainda citar,

na revista Nature, outras publicações de grande importância sobre os eletrólitos

polimericos como o trabalho de Ligtfood48, McGlashan49,McFarlane50, Tarascon2,

Ma052e Gadjourova51.

Os pesquisadores da Universidade de Dayton, Estados Unidos, também deram

uma importante contribuição na compreensão destes materiais através dos extensos

estudos realizados nos compósitos formados por PEO:LiBF4 e nanopartículas de Ti02.

ZrO e MgO utilizando as técnicas de condutividade e calorimetria diferencial 45-47.

Com relação aos estudos de ressonância magnética, em 1998, os pesquisadores

da Universidade de New York, Y. Dai e S. G. Greembaun publicaram dois trabalhos

sobre o PE03:LiI + Ah03 53,54.Em 2001 estes pesquisadores publicaram as primeiras

medidas diretas de coeficientes de difusão iônica em eletrólitos poliméricos compósitos

preparados com nano-partículas de Ti02 e Ah03, realizadas com o método de RMN de

gradientes pulsados 55,5).

Os pesquisadores da Universidade de Pavia publicaram em 1998 seus resultados

dos estudos de XRD, DSC, condutividade e RMN de alta resolução (13C) nos

compósitos POE-LhO-3B203 57.Este grupo publicou ainda um estudo de RMN (Li)

nos mesmos compósitos e concluíram que a dinâmica de spin é fortemente afetada pelas

partículas (58,59).

O grupo da Universidade de Monash (Austrália), estuda o efeito da inclusão de

nanopartículas em eletrólitos poliméricos desde 1999 utilizando as técnicas de RMN,

espectroscopia Raman e espectroscopia de aniquilação positrônica (PALS) 60,61.

Mencionamos finalmente, dois trabalhos, o de Johansson, Ratner e Shriver sobre

a influência de particulas de óxidos inorgánicas em eletrólitos poliméricos utilizando

espectroscopia Raman e medidas de calorimetria diferencial e condutividade62 e o de
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simulação por dinâmica molecular do compósito formado pelo eletrólito polimérico

amorfo PEO:LiBF4 e nanopartículas de Ab03 63,

Especificamente em relação a influência de umidade sobre as propriedades de

eletrólitos poliméricos, podemos destacar os trabalhos dos pesquisadores da

Universidade de Southampton (Grã Bretanha) que estudaram a absorção de água no

eletrólito polimérico amorfo PEO:LiCI04 utilizando microbalança de quartzo e

observaram que esse sistema é muito higroscópico, absorvendo I molécula de água por

íon lítio a temperatura ambiente quando a umidade ambiente é maior que 10% (71).

Donoso e colaboradores também estudaram o efeito da hidratação nestes materiais

utilizando as técnicas de DSC e ~15). Por outra parte, Srivastava e Chandra

estudaram o efeito da umidade em elétrólitos poliméricos obtidos da complexação de

NlI.tSCN com sucitanato de polietileno (PESe) e observaram variações na

condutividade de cerca de 4 ordens de grandeza quando a umidade relativa mudava de

22% a 77% (73).

Os pesquisadores da Unicamp analisaram blendas de copolímeros de

epiclorohidrina com poli( óxido de etileno) e óxido de etileno e observaram um aumento

nos valores de condutividade em função de diferentes umidades relativas do ar, nas

quais as amostras foram acondicionadas. Os dois sistemas apresentam também

diferentes resultados, sendo que nas amostras contendo poli( óxido de etileno) o aumento

é exponencial, enquanto o sistema contendo monômero, óxido de etileno o aumento é

linear até o valor de 80% de umidade (72,74,75).

No Grupo de Ressonância Magnética do IFSC-USP São Carlos, os estudos em

eletrólitos poliméricos são desenvolvidos desde 1989. Durante estes anos foram

publicados dez artigos em revistas de circulação internacional e foram defendidas

quatro teses de doutorado e três dissertações de mestrado envolvendo estes materiais.

10



Capitulo J - Eletrólitos Sólidos Poliméricos

Os primeiros trabalhos foram realizados com eletrólitos formados pelos polieter

poli(óxido de etileno) POE, e sais de lítio (LiCI04 e LiBF4), e tinham como objetivo

estudar as propriedades estruturais e dinâmicas das cadeias poliméricas (através da

RMN do lH), do cátion (RMN do 7Li) e do ânion (RMN do 19F).Em 1992, foidefendidaa

primeiratesede doutorado(14)e em 1993 foi publicado um trabalho sobre os mecanismos de

relaxação nestes eletrólitos(16).Nos anos seguintes foram realizados outros trabalhos: i)

nos eletrólitos formados por poli(óxido de propileno) (PPO) e sais de lítio, com o

objetivo de estudar a diferença de mobilidade com relação aos complexos de POE; ii)

nos eletrólitos amorros POEgLiCI04 e POE6.7LiBF4 com o objetivo de estudar os efeito

da umidade(29);iii) no eletrólito formado por POE e o sal Cu(CI04)2 com o objetivo de

estudar a coordenação do ion Cu2+, usando a técnica de ressônancia paramagnética

eletrônica (RPE) (15,26).

Em 1996 iníciou-se uma nova série de estudos envolvendo as técnicas de RMN,

RPE e impedância complexa nos compósitos formados pelo eletrólito POE-LiCI04 e

partículas de Carbon Blac/t17-19). Parte destes resultados constam de uma tese de

doutorado(32).

Em 1999, em colaboração com o Df. Ernesto C. Pereira, (LIEC-UFSCar), foi

iniciado um novo estudo investigando desta vez eletrólitos poliméricos compósitos Li

20-22

No mesmo ano, em 1999, iniciou-se os estudos de condutividade e RMN dos

eletrólitos poliméricos baseados em polímeros naturais de hidroxietil celulose (HEC) e

diisocianato de polioxido de etileno (DPEO) [ou de HEC e diisocianato de polioxido de

propileno (DPPO)] complexados com sal de Lítio (LiCI04) em colaboração com a

pesquisadora Dra. A J. Pawlicka do IQSC-USP (64-66).Os resultados de RMN do lH e

do 7Li indicam que o íon lítio possue alta mobilidade além de haver uma predominância
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da fase amorfa, a qual é um comportamento singular já que os eletrólitos poliméricos

com base no PEO são geralmente semicristalinos(67,68),

Dando continuidade a estes estudos investigaram-se dois eletrólitos sólidos

poliméricos: o primeiro formado por um amido rico em amilopectina, um sal de Iítio e

um plastificante (glicerol) e o segundo formado pela hidroxietil celulose (HEC), sal de

lítio e o plastificante glicerol. Estas composições proporcionaram sistemas com

tempertaturas de transição vitrea mais baixas e alta mobilidade iônica(69,70) .

Os resultados destes últimos estudos foram apresentados nas conferências

internacionais Macromolecules'99 Polymer in lhe New Mi//enium (Grã Bretanha,

Setembro 1999), 7th lnternational Symposium on Polymer Electrolytes (Australia,

Agosto 2000), 6th lntemational Conference on Frontiers of Polymers and Advanced

Materiais (Recife, março 2001) e na 8th lnternational Symposium on Polymer

Electrolytes (Santa Fe, USA, 2002), e foram publicados nas revistas Polymer

IntemationaP4), e na Eletrochimica Acta(23,25).

Esta breve revisão bibliográfica mostra que o debate e os esforços na área de

eletrólitos poliméricos tem se intensificado nos últimos anos. O fato é que estes

materiais apresentam condutividades suficientemente altas para torná-los de interesse

em aplicações em baterias e em dispositivos eletrocrômicos. No entanto, uma das

dificuldades que têm complicado sua utilização em condições reais de temperatura e

umidade ambiente é a falta de conhecimento sobre a influência da umidade sobre a

complexação do cátion, sobre a mobilidade das cadeias poliméricas e sobre os

mecanismos de transporte iônico.
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1.2 - Polímero Natural- AGL

Com a finalidade de se obter eletrólitos sólidos de baixo custo, foi proposto por

Gandini et ai (76,77) um novo tipo de eletrólito sólido polimérico baseado em polímeros

naturais. A maior parte das amostras estudadas foram filmes transparentes de hidroxietil

celulose (HEC) enxertada com diisocianatos de poli(óxido de etileno) (78,79) e contendo

o sal de lítio (LiCI04). Estes eletrólitos sólidos poliméricos apresentaram uma

condutividade iônica de aproximadamente 2,08 x 10-5 à 40°C e 8,8 x 10-4 S/cm à 60°C 5.

o amido como a celulose é um polímero natural muito interessante, devido a sua

rica variedade na natureza e também por se obtido de fontes renováveis. O amido é uma

mistura de dois polímeros: sendo um linear (amilose), figura 1.2, e o outro ramificado

(amilopectina), figura 1.3. A estrutura química do amido é muito parecida com a

celulose, logo ele também pode ser modificado química e fisicamente, através, por

exemplo, da plastificação com água ou glicerol (82-84).

Figura 1.2 - Estrutura química da amilose 4.
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Figura 1.3- Estruturaquímicae representaçãoda amilopectina4.

A relação dos dois compostos no amido, mencionados anteriormente (amilose e

amilopectina), depende da sua origem, entretanto quase sempre há predominância de

amilopectina, que corresponde a 70-85% de sua massa total (86,88).

o amido constitui uma porção significativa da dieta humana. Ele é o componente

principal da maioria das sementes, tubérculos e raízes. É produzido comercialmente de

milho, trigo, arroz, tapioca, batata, e outras fontes. A maior parte do amido consumido

no mundo, é produzido do milho, em que é comparativamente barato e abundante.

o amido é extraído através da moagem dos cereais com água, filtragem~

centrifugação e secagem. Obtendo-se assim grânulos semicristalinos, cujo formato e

tamanho depende da matéria prima utilizada para a sua obtenção.

Aproximadamente, 27% do amido produzido é usado na indústria não-alimentícia,

como indústria têxtil, empacotamento e papel.

Pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), um plastificante é

definido como sendo uma substância incorporada em um material para aumentar sua

flexibilidade e manuseio. Um plastificante pode diminuir o ponto de fusão, abaixar a

temperatura de transição vítrea (Tg) e diminuir a cristalinidade do material ao qual foi

incorporado. A maioria dos plastificantes são líquidos de baixa volatilidade e

viscosidade.
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o processo de incorporação do plastificante em um sistema polimérico chama-se

plastificação, onde a etapa mais difícil deste processo a escolha do plastifícante.

Compatibilidade, permanência e envelhecimento, são as principais considerações

para a seleção de um plastificante aplicado na modificação das propriedades de um

sistema polimérico. O plastificante deve ser capaz de se misturar de maneira uniforme e

homogênea e permanecer misturado quando resfriado e à temperatura ambiente, ao

longo da vida útil do plástico (90).

Os plastificantes agem como lubrificantes entre as cadeias, fazendo com que

diminua a interação entre elas o que leva a diminuição da cristalinidade e aumento ao

mesmo de tempo da sua flexibilidade.

A escolha de um bom plastificante para o amido, depende de algumas variáveis

para que este possa ser utilizado com sucesso como eletrólito sólido. Para obter a

formação de um bom filme e para que este apresente um ótimo valor de condutividade

iônica, a escolha do plastificante se torna fundamental, posto que um plastificante com

alta constante dielétrica e baixa viscosidade é de certa forma um bom pré-requisito para

que esta substância seja utilizada.

Com a incorporação do plastificante no amido granular se obtém os materiais

termoplásticos, que fundem abaixo da temperatura de sua decomposição, além de

constituírem materiais inteiramente biodegradáveis. Estes materiais são usados,

industrialmente, para a fabricação de produtos como: cápsulas para remédios, sacos de

lixo, potes para flores, ossos artificiais como brinquedos para cachorros entre outros

itens.

A adição do plastificante no amido além de reduzir sua cristalinidade reduz

também à temperatura de transição vítrea, parâmetros estes muito importantes para

obter um eletrólito sólido polimérico(85).
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o amido plastificado, contudo é susceptível a mudança estrutural e nas suas

propriedades devido à ação do tempo e umidade. Este processo é chamado de retro

gradação e denomina uma reorganização irreversível das moléculas do amido devido à

influência da umidade em estruturas mais ordenadas, provocando uma organização

denominada cristalização. De modo geral considera-se que o plastificante atue

diminuindo o número de ligações cruzadas entre as cadeias do amido, e

conseqüentemente diminuindo a taxa de retro-gradação (91).

A redução da cristalinidade, o aumento da movimentação das cadeias

poliméricas, bem como a presença de sais inorgânicos, são identificados como

importantes parâmetros na obtenção da condutividade iônica. A escolha do plastificante

é feita com base nas substâncias que apresentam baixa massa molar, com o objetivo de

separar as cargas que estão complexadas ao polímero e promover a dissociação do sal,

tornando o sistema com propriedades de condução iônica.

Recentemente, um novo eletrólito sólido polimérico foi obtido por Dragunski

D.C. e Pawlicka A. (86,87) a partir da amilopectina plastificada com glicerol e contendo

sal de lítio (LiCI04). Os resultados de DSC obtidos deste eletrólito identificaram que a

Tg possui menor valor (-60°C), quando a razão [O]/[Li] = 10 e com porcentagem em

massa de glicerol de 30%. Segundo Dragunski, aumentando a quantidade de glicerol, a

condutividade iônica aumenta, ou seja, o glicerol está favorecendo a solvatação do íon

Lt. Entretanto, foi observado que acima de 35% em massa de glicerol a amostra se

torna um gel, perdendo sua característica de filme, por esta razão, decidiu-se pela

porcentagem de 30% de glicerol. Analises de Raio-X, mostraram que o eletrólito é

predominantemente amorfo. Os resultados das medidas de condutividade A.C.,

mostraram um valor em torno de cr = 5,05 X 10-5Scm-\ em temperatura ambiente. Desta
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forma pode se constatar que o amido plastificado é um bom candidato para ser usado na

preparação de novos eletrólitos sólidos poliméricos.

Portanto, neste trabalho estão sendo apresentados os estudos feitos com filmes

de amido rico em amilopectina plastificados com glicerol e contendo o sal LiCI04, com

a finalidade de analisar a influência da água nos eletrólitos sólidos poliméricos.

A seguir apresentaremos as aplicações tecnológicas que envolvem este material.

1.3 - Aplicações Tecnológicas

1.3.1 - Baterias

Podemos definir baterias como uma ou mais pilhas eletrquimicas usadas como

fonte de energia elétrica.

Baterias de polímeros com lítio poderão futuramente ser utilizadas não somente

para dispositivos eletrônicos portáteis, mas também em veículos elétricos, pois

combinam alta densidade de energia do lítio, com o custo do processamento e

flexibilidade geométrica do polímero(97).

. •. .. •. .. .. .. .. .• .• .. .• .. •. ..

":"~(i~-:-:~ii~:-:-~::1lU{ e"............................ "' .

.. .. .• •. •. .. •. .• .. .. .. •. .• ..
.. .. •. .. •. .. .. .• .• .. •. .. •. .. ..

.. .. .. •. .. •. .. .. •. .. •. .• .. .•
.. .. •. .. .. .. .• .. .. .. •. .•. .• .. •.

.• .• .. .. .. .. .. .. .. .. •. •. •. .•
.. .. .. .. .. .. .. .• .. .. .• •. •. •. ..

.. .• .• .• .. .. .. .. .. .• .. •. ..
•. •. •. . .. •. •. •.

carbono/Lf '-- ./ óxido metálico
âoodo e~lito cátodo
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Figura 1.4 - Esquema da bateria de lítio (4,8,11).

Utilizadas em sistemas recarregáveis ou não, as baterias baseadas em lítio

operam em voltagem mais alta e fornecem mais eletricidade que outras baterias de

mesmo tamanho e peso. A figura 1.4 representa esquematicamente uma bateria de lítio

composta por um ânodo de carbono e lítio metálico. O cátodo é formado por eletrodo

constituído geralmente de óxido de vanádio ou manganês e um eletrólito que é uma

solução contendo sal de lítio dissolvido em solvente orgânico ou em uma matriz

polimérica.

Durante a descarga da célula, o lítio é oxidado, no ânodo segundo a equação

redox: Lio ~ Lt + lé; enquanto que os cátions L{ depositam-se no cátodo. A reação

inversa ocorre durante a recarga da bateria. Devido à alta reatividade do lítio metálico,

muitos fabricantes não produzem baterias de alta densidade de carga com eletrólitos

líquidos ou em forma de gel. Corno alternativa podem ser utilizados eletrólitos sólidos

poliméricos ou cerâmicos do tipo ormolitas(94).A utilização do eletrólito polimérico é

favorecida porque a flexibilidade dos filmes confere melhor contato com os eletrodos

durante a operação da bateria(95,96).

1.3.2 - Janelas Eletrocrômicas

Janelas eletrocrômicas são sistemas que mudam sua coloração com aplicação de

diferencial de potencial ou corrente elétrica. São também, conhecidas como janelas

inteligentes.

Estas janelas têm importantes aplicações na arquitetura. Onde podem ajustar a

entrada de radiação luminosa e energia solar, através das vidraças de edificios. Desta

maneira, os ambientes além de ficarem com uma luminosidade agradável, há um menor

18



Capitulo 1- Eletrólitos Sólidos Poliméricos

consumo de energia elétrica gasto por lâmpadas e ar-condicionado, para manter a

luminosidade e temperatura adequada, pois estas janelas filtram os raios do

infravermelho próximo, responsáveis pelo aquecimento(92,98).

1 23456 7
.i' i~

+

Figura 1.5 - Esquema de janela eletrocrôrnica. 1. e 7. Vidro 2. e 6. Condutor elétrico
transparente 3. Reservatório de íons 4. Eletrólito 5. filme eletrocrôrnico.

Os dispositivos eletrocrômicos apresentam a estrutura de sanduíche, composta

por filmes finos (por exemplo: W03 e Nb20S) que mudam sua coloração conforme a

aplicação de potencial elétrico nos seus condutores eletrônicos. São formados por cinco

filmes finos depositados sobre dois substratos de vidro figura 1.5. O dispositivo é

constituído de dois condutores eletrônica, usualmente feitos de óxido de estânhodopado

com índio ITO; um filme fino eletrocrômico; eletrólito (condutor iônico), como

exemplo deste eletrólito polimérico, podemos citar o material estudado neste trabalho; e

um reservatório de íons de lítio ou hidrogênio. O fenômeno de mudança de coloração

está ligado à inserção de íons de lítio (Lt) ou hidrogênio (Ir) que vêm da camada de
J

eletrólito para a camada de filme eletrocrômico, geralmente formado por óxidos de

tungstênio, nióbio ou vanádio e elétrons do eletrodo. No caso, por exemplo, de óxidos

de tungstênio e nióbio ocorre uma brusca mudança de coloração, passando de quase

transparentes (transmissão de 80%) para azul-escuro (transmissão de 10%).
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Devido à aplicação de potencial ou corrente elétrica, os dispositivos

eletrocrômicos adquirem uma determinada coloração. Na ausência de potencial ou

corrente elétrica, estes dispositivos são incolores. As colorações obtidas com os vidros

eletrocrômicos, quando ativados, são azul, verde, amarelo e cinza.

Camada
e letro crô m ica

Reservalório
Je ion:>

Figura 1.6 - Esquema de funcionamento de uma janela eletrocrômica 4,8.

A camada eletrocrômica muda de cor de maneira persistente, mas reversível, por

meIO de uma reação eletroquímica, conhecida como eletrocromismo, ou seja, é a

mudança visível e reversível na transmitância e/ou reflectância associada a uma reação

de oxidação/redução, eletroquimicamente induzi da. A mudança de cor normalmente

ocorre entre um estado transparente e um estado colorido, ou entre dois estados

coloridos (4,8)

J

o eletrodo eletrocrômico pode trabalhar tanto no modo de transmissão como no

de reflexão, e é constituído por um vidro condutor transparente sobre o qual ocorre

depositação/dissolução ou oxidação/redução do material eletrocrômico (4, 8-10).

o contra eletrodo pode ser qualquer material que proporcione uma reação

eletroquímica reversível, normalmente é um vidro condutor transparente (ITO - óxido

20



Capitulo 1- Eletrólitos Sólidos Poliméricos

de indico e estanho ou FTO - óxido de estanho com flúor) sobre o qual é depositado um

filme fino, por exemplo, Ce02 ou Ce02- Ti02 que permanece transparente em ambas as

formas redox. Este contra eletrodo possui algumas limitações ópticas ele pode ser

transparente ou eletrocrômico em um modo complementar ao eletrodo eletrocrômico

primário.

Os vidros eletrocrômicos possuem memória, ou seja, com a aplicação de 1 a 5

volts obtemos a mudança de coloração do vidro. Para que o vidro volte a ficar

novamente incolor basta inverter a polaridade dos eletrodos. O tempo de memória

implica no período em que o vidro eletrocrômico permanecer colorido depois de

encerrada a aplicação de voltagem. Este período pode ser muito longo, atingindo de 12 a

24 horas, o que é conveniente para as fachadas, pois o sistema pode permanecer ativado

durante o periodo do dia que for necessário.
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Capitulo 2 - Princípios Básicos das Técnicas Experimentais

2.1 - Condutividade A.C.

A espectroscopia de impedância complexa é a mais importante técnica para a

determinação das propriedades elétricas em eletrólitos sólidos poliméricos5. Os dados

obtidos pela técnica de corrente alternada (C.A.), levam a informações não somente

sobre a migração de longo alcance dos íons como também sobre o fenômeno de

polarização que ocorre dentro da célula, como, por exemplo, a relaxação dos íons

capturados. É através do experimento em CA que se define a impedância da célulal.

O principio desta técnica consiste em aplicar uma pequena tensão senoidal, a

uma dada freqüência em uma célula que contém a amostra entre dois eletrodos, gerando

assim uma corrente alternada (CA). Para a corrente alternada, são requeridos dois

parâmetros para relacionar o fluxo de corrente ao potencial aplicado. Um que representa

a posição ao fluxo de cargas sendo este igual a razão entre a voltagem e a corrente

máxima (VmaxI Imax) e o outro parâmetro é a diferença de fase e entre a voltagem e a

corrente. A combinação desses parâmetros representa a impedância (Z) da célula. Tanto
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a impedância [Z] = Vmaxl Imax, como o ângulo de fase 8, são funções de freqüência

v

Figura 2.1 - Representação da voltagem e corrente sinusoidais, a uma dada freqüência,
associada a uma célula eletroquímica; V = voltagem, i = corrente, e = ângulo de fase entre
voltagem e corrente.

Os termos impedância e resistência inferem na obstrução do fluxo de corrente

ou portadores de carga.

A impedância pode ser expressa por um número complexo, onde a resistência é

a parte real e a capacitância a parte imaginária7. Por esta razão ela é freqüentemente

chamada de impedância complexa, sendo representada pelo símbolo Z* (11).

A análise no plano complexo da impedância em função da freqüência permite

determinar o circuito elétrico equivalente ao eletrólito e seus parâmetros característicos.

A representação mais utilizada é de um circuito em paralelo resistência/capacitor. Desta

forma a impedância complexa pode ser descrita de forma geral por:

Z total = Z' +j ZH
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2.1.1 - Diagrama de Nyquist

Uma das formas mais utilizados para apresentar as medidas de impedância é

através do diagrama de Nyquist ou diagrama de Cole- Cole, ou diagrama de impedância

complexa4,9. A componente imaginária (Z") é traçada- versus a componente real (Z')

para cada freqüência. A representação gráfica da variação de (Z") em função de (Z') é

um semicírculo centrado sobre o eixo real 4. 7. 9.

eixoy

Z" 1/Zl sene

fZJ cose

Z'

õ
o

o
o

ei..tox

Figura 2.2 - Representação da impedância, Z, de uma cela eletroquímica no diagrama vetorial.
Z' e Z" são respectivamente as correspondentes real e imaginária da impedância complexa Z* =
Z' _}Z"4.

A impedância pode ser expressa como número complexo, onde a resistência é o

componente real (Z') e a capacitância o componente imaginário (Z"). Desta forma a

impedância pode ser representada como um ponto sobre um diagrama de fase. A

impedância para cada freqüência medida é representada por uma separação de pontos

sobre um diagrama de vetores. A distância do ponto a origem corresponde a magnitude

da impedância e o ângulo formado com o eixo das abscissas corresponde à diferença de

fase (e) entre a corrente e a voltagem. (Figura 2.2l
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A condutividade iônica da maioria dos eletrólitos sólidos inorgânicos e

eletrólitos poliméricos segue a equação de Arrhenius (2.2):

(2.2)

Onde: A é o fator pré-exponencial, Ea é a energia de ativação, kB é a constante

de Boltzman e T a temperatura.

A condutividade iônica total (o) é então calculada segundo a equação 2.3

a= 1/ (R. s) (2.3)

onde: I (cm) é a espessura do filme, s (cm2) a área superficial e R a resistividade.

Os termos resistência e impedância são grandezas que medem a resistência (R)

ao fluxo de elétrons ou de corrente iônica. Medindo-se a resistência ao fluxo é possível

chegar ao valor da condutividade do eletrólito. Em circuitos de corrente contínua,

somente resistores produzem o efeito de resistência ao fluxo. Entretanto em circuitos de

corrente alternada, dois elementos, capacitores e indutores, também contribuem para

que ocorra uma resistência ao fluxo iônico ou eletrônico2.

Na figura 2.3, está representado um semicírculo com raio d, o qual geralmente é

obtido quando se gráfica a impedância imaginária pela impedância real (figura 2.2).
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ti
x

Figura 2.3 - Representação de um semicírculo com raio d.

Ao utilizarmos à equação matemática que descreve um semicírculo temos que:

Equação do circulo:

2 2 dy+x =2x (2.4)

Para eletrólitos sólidos poliméricos, nos cálculos de resistividade do material,

usa-se um circuito RCII, figura 2.4.

c
•

R

VVV

Figura 2.4 - Representação de um circuito RelI.

•

A fim de demonstrar que o cálculo da resistência no eixo X, está de acordo com a

equação obtida do semicírculo e relacionada com um circuito RCII, temos:

(2.5)
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Parte real

A

Parte imaginária

B

A impedância Z pode ser escrita por: Z = A + jB, onde:

Desta forma resolvendo a equação 2.6 para parte real A temos:

Substituindo (J) na equação 2.7 para parte imaginária B temos

B _ ~R-A
- ---
A A

Com um pouco de álgebra obtemos:

Fazendo A = x e B = y, temos:

y2 +x2 =xR
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Comparando com a equação do círculo y2+ x2 = 2dx, temos:

R=2d (2.12)

Confirmando desta maneira, que a extrapolação do semicírculo no eixo x é

realmente referente à resistência do material.

O cálculo da resistividade foi realizado utilizando-se o modelo do circuito RCII

descrito anteriormente. Foi observado o aparecimento do semicírculo em altas

freqüências (referente a parte resistiva) e posteriormente um reta atribuída a parte

capacitiva, este comportamento é normalmente observado em ESP3, 12.

2.2 - Análise Térmica

Os métodos de análise térmicas em polímeros servem para verificar as

informações sobre estabilidade térmica, transição de fases e efeitos decorrentes da

incorporação de aditivos nas estruturas poliméricas. Neste trabalho foram utilizadas

técnicas tennoanalíticas de DSC e TGA para a caracterização da amostra.

2.2.1- Calorimetria exploratória diferencial- DSC

A DSC permite determinar as temperaturas onde ocorrem as transformações de

fases das substâncias observadas através da perda e ganho de calor. A análise de DSC

pode ser feita em diferentes atmosferas (inerte, oxidante ou redutora). Esta análise mede

o fluxo de calor em função da varredura da temperatura. O procedimento experimental
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consiste em colocar uma quantidade de amostra em uma "cadinho" de alumínio, e uma

outra "panela" de alumínio, geralmente vazia, como referência. Submetem-se as duas a

um aquecimento controlado, e há uma comparação da temperatura da amostra com a do

material de referência, no decorrer da análise, quando ocorre uma modificação térmica

na amostra como, por exemplo, fusão ou uma mudança na estrutura que provoca uma

relaxação das cadeias, haverá uma adição térmica ou subtração, a fim de manter na

mesma temperatura da amostra e da referência. Se a temperatura da amostra é maior que

a de referência, temos um processo endotérmico, caso contrário, processo exotérmico. A

quantidade de energia envolvida no processo é exatamente equivalente à quantidade de

energia absorvida ou liberada na transformação. O seu registro fornece uma medida

calorimétrica direta da energia de transição. (13,14,18)

Quando há uma mudança de fase ou uma reação química a curva começa-se a

desviar da linha de base. Como o DSC fornece o fluxo de calor em função da

temperatura ele é uma ferramenta excelente para a obtenção da capacidade calorífica do

material.

Durante o processamento e no uso de materiais poliméricos, é de grande

importância o conhecimento da temperatura de transição vítrea.

A transição vítrea se refere à temperatura em que o material polimérico muda de

um estado rígido (mais ordenado), para um estado mais flexível (menos ordenado)

devido ao início de movimentos das cadeias do polímero. Abaixo da faixa de transição

há relativamente pouca movimentação molecular, aumentando-se a temperatura há uma

maior movimentação ocasional da cadeia. Quanto mais flexível é a cadeia, mais baixa a

temperatura na qual isso ocorrerá (15)

A DSC tem sido bastante utilizada para a determinação da transição vítrea. Esta

temperatura depende da razão de aquecimento (ou resfriamento) desta forma valores
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diferentes podem ser obtidos para uma mesma substância sob condições diferentes de

análise. É importante, portanto, assegurar que a amostra em análise tenha uma história

térmica consistente.

2.2.2 - Análise de Termogral'imetria - TGA

A termogravimetria acompanha a variação da propriedade fisica - massa 

permitindo observar a perda de massa da amostra em função da temperatura. Esta

técnica é utilizada para caracterizar a estabilidade térmica dos polímeros. Para que se

tenham resultados é preciso que se originem produtos de decomposição térmica volátil,

ou que ocorra incorporação de átomos ou moléculas, provenientes dos gases da

atmosfera do fomo, respectivamente aumentando ou diminuindo a massa original da

amostra. (16) A aplicação do TGA em um problema particular é possível se uma

mudança de massa é observada devido à aplicação de calor.

Esta técnica registra o histórico térmico da amostra, fornecendo informações

sobre sua perda de massa relacionada aos fenômenos como: desorção (quando temos

dois sólidos sob aquecimento e esses sólidos reajam entre si, produzindo um outro

sólido (diferente do reagente de partida) e um produto volátil (gás»), absorção (é a

fixação de um gás por um sólido ou um líquido, ou a fixação de um líquido por um

sólido, a substância absorvida se infiltra na substância que absorve), adsorção (formação

de uma camada de gás sobre a superficie de um sólido, ou menos frequentemente, de

um líquido), sublimação (processo pelo qual, as moléculas passam diretamente da fase

sólida para a fase gasosa), vaporização (o escape de moléculas da superficie de um

líquido espontaneamente (evaporação) ou não espontaneamente (ebulição» e
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decomposição (reação química na qual um composto se separa em compostos mais

simples ou em elementos), tabela 2.1. As transições como: fusão, cristalização e

transição vítrea não apresentam perda de massa da amostra, por este motivo não são

detectadas por esta técnica.

TGAdetectadasTabela2.1 - Mudancasd.-

ANALISE TERMOGRA VIMETRICA

Mudanças fisicas

Mudanças químicas

sublimação

Sólido ~ gás

Vaporização

Sólido a ~ sólido b + gás

Absorção e adsorção

Gás + sólido a ~ sólido b

Desorção

Sólido a + sólido b ~ sólido c + gás

As curvas termogravimétricas são características de um dado composto ou

sistema, devido ao caráter específico da seqüência das reações fisico-químicas que

ocorrem ao longo de um intervalo definido de temperaturas, já as velocidades são umas

funções da estrutura moleculares. As variações na massa resultam da ruptura e/ou

formação de diferentes ligações fisicas e químicas, as elevadas temperaturas, as quais

conduzem à liberação de produtos voláteis ou à formação de produtos de reação mais

pesados. A partir dessas curvas, obtêm-se dados referentes à termodinâmica e cinética

das diversas reações químicas, mecanismos de reações e produtos de reações, finais e

intermediários. (17)

2.3 - Ressonância Magnética NucIear - RMN

2.3.1 - Princípios de RMN
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2.3.1.1 - Efeito Zeeman

Os núcleos atômicos possuem momento angular J e momento magnético jJ

paralelos entre si, dados pela expressão:

- -
p=rJ

onde y é o fator giromagnético do núcleo.

(2.13)

A partir da mecânica quântica, tem-se j = hl , onde j é denominado de número

quântico de spin ou spin[31,32l.

Para núcleos com números de prótons Z e o número de massa A, então o número

quântico de spin assume os seguintes valores[33l:

a) I = O se Z e A forem pares' ex' 12 C 160, , . 6 , 8

b) I = inteiro, se Z for ímpar e A par; ex: I~N, ~H

c) I = semi inteiro, se A for ímpar; ex:

1= 5/2: 170, 27 AI

Quando um núcleo atômico é colocado na presença de um campo magnético

externo, B = Boz , os núcleos passam a precessionar em torno da direção do campo

magnético Bo com a freqüência de Larmor aJo = rEo, sendo que parte dos spins se

alinham no mesmo sentido de Bo e o restante no sentido contrário de Bo. Assim a energia
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de interação entre o campo magnético externo e momento magnético do núcleo será

dada por:

E = -my liB = -m1i(J)o o

onde m = -I, ... , +1

(2.14)

Para o caso de um spin I = 1/2, tem-se que m = -1/2, +1/2 de acordo com a regra

de seleção, onde L1m= ±1. A energia de interação magnética pode ser dada por:

1
E = --yliB

a 2 o

Assim a diferença de energia entre os dois níveis é:

L1E= E - E = yliBa fJ o

(2.15)

(2.16)

(2.17)

A figura (2.5) mostra a separação dos níveis de energia quando se aplica um

campo magnético[35]. Este desdobramento é denominado Efeito Zeeman.

a.fJ

80=0

Figura 2.5 - Diagrama de energia.
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Uma amostra real contém aproximadamente 1023 núcleos que ocupam os níveis

de energia do sistema, esta ocupação é descrita pela distribuição de Boltzman.

(2.18)

onde Pm é a população do nível m e K é a constante de Boltzman.

No caso de um sistema com dois níveis de energia como o hidrogênio lH com

spin ±1/2, y = 42,394 MHzJT à temperatura ambiente (T = 300K) submetido à um

campo de 1T., observa-se a presença de duas populações a qual pode ser denominada

por Nu a população do nível de menor energia e N\3do nível de maior energia, portanto

a razão Na!Nf}será:

Na exp( ~) (Llli)

N.8 = (- E .8) exp kT
exp -

kT

(2.19)

o cálculo desta razão é igual a 1,0000011. Isto mostra uma diferença muito

pequena entre as populações dos dois níveis. Esta pequena diferença produzirá uma

magnetização resultante Mo alinhada com o campo Bo, onde a resultante possui

componente somente na direção z (Mz = Mo e Mx = My = O). Esta magnetização será

responsável pelo sinal de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), figura(2.6).
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B Izo

(a)

(b)

Figura 2.6 - Magnetização resultante da diferença de população.

2.3.1.3 - Condicão de Bohr

As transições entre níveis sucessivos nos levam à condição de Bohr para a

diferença de energia[35].

L\E = hv (2.20)

Substituindo o valor da diferença de energia da equação (2. 17) na equação

acima, tem-se:

Obtém-se então:
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Nesta equação verifica-se uma relação entre o campo magnético externo Bo e a

freqüência das radiações eletromagnéticas capaz de estimular as transições entre os

níveis de energia referente a um núcleo com fator giromagnético y.

Supondo um campo que varie de 1,5 à 12T e os valores de y de 107 a 108 rad/Ts,

os valores de v estarão na ordem de dezenas ou centenas de megahertz, o qual está na

região das radio-freqüências.

2.3.1.4 - Pulsos de radio-freaüência - RF

Para estimular as transições entre os níveis de energia referente a um núcleo

utiliza-se um campo magnético oscilante Bt, na faixa de radio-freqüência, que fornecerá

ao sistema um estado de não equilíbrio. Este campo oscilante é colocado

perpendicularmente ao eixo z e Bo. Podemos imaginar este campo como um vetor com

duas componentes (Bth e Btah) que giram no plano perpendicular a Bo em direções

opostas. A componente B1ah está rotacionando em sentido oposto ao movimento de

precessão de Jl, ou seja, nunca entrará em fase com Jl. A outra componente Blh

rotaciona no sentido do movimento de precessão de Jl, satisfazendo então a condição de

ressonância <D = <Do, figura (2.7pSl.
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-----1- - - - __~_ _
~/

\

Figura 2.7 - Componentes Bth e Blah no sistema nuclear.

o vetor Blh com velocidade angular Ol tende a alterar o ângulo entre J.1 e Do, ou

seja, este irá produzir um torque sobre J.1, como mostra a figura (2.8). Esta é uma

pequena perturbação sobre o núcleo, pois Bl << Bo.

Figura 2.8 - Efeito de BI sobre o momento magnético.

A aplicação de um campo de radio freqüência durante um intervalo de tempo é

denominado pulso de RF. Dependendo da intensidade e da duração do pulso, a

magnetização deslocará de um ângulo 8, o qual é dado por:
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(2.23)

onde t é a duração do pulso.

Um pulso aplicado de forma que a magnetização se desloque de 90°, é chamado

de pulso de 90° ou de 1[/2. A figura (2.9) mostra alguns exemplos para pulsos de 15°,

90° e 180°.
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Figura 2.9 - Evolução temporal da magnetização sob ação do campo magnético externo Bo e de
um campo de RF no sistema nuclear (esquerda) e no sistema girante de coordenadas (direita)
para pulsos de 15°, 90° e 180°[36].
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2.3.1.6 - Sinal de RMN

Num experimento de RMN, a bobina que gera os pulsos de RF, também é

utilizada na detecção do sinal.

Um pulso de rr/2 fará com que a magnetização precessione no plano transversal

x-y, com a freqüência de Larmor. Uma tensão induzida pela magnetização será

detectada na bobina de forma que a força eletro-motriz nos terminais da bobina, que

varia senoidalmente em função do tempo[31],segundo a lei de Faraday será dada por:

(2.24)

onde A é uma constante diretamente proporcional ao valor da magnetização de

equilíbrio do sistema de spins.

r V(t) =ACOSIDot

(b)

TF~

(a)

p(W)

Wo W

(e)

Figura 2.10 - (a) A precessão da magnetização induz uma força eletromotriz nos terminais da
bobina, (b) Tensão oscilatória e (c) respectiva transformada de Fourier.
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Esta força eletro-motriz é o sinal de RMN, sendo que sua freqüência é igual à

freqüência de Larmor. Neste caso se o sistema não retomar ao estado de equilíbrio, o

sinal se manteria infinitamente no tempo, como mostra a figura (2.10), mas o sistema

tende a anular-se depois de um tempo, variando de microssegundos a vários segundos.

Desta forma, a magnetização após o pulso de RF, livre de qualquer perturbação externa;

induz na bobina um sinal que decai com o tempo, o qual é denominado FID (Free

lnduction Decay), figura (2.11 i37].

TF

~
t

v

(a)

Figura 2.11 - O FID e sua transformada de Fourier.

(b)

o espectro de RMN é representado pela transformada de Fourier (T.F.) do FID,

que permite identificar as diferentes freqüências, com as suas respectivas amplitudes, as

quais se combinam formando uma determinada função temporal. No caso de um sinal

com uma única freqüência bem definida IDo, constante no tempo, a sua transformada de

Fóurier é uma função delta em IDo, (figura 2.10). Normalmente um FID contém várias

componentes de freqüências diferentes, o que leva a sua T.F. ser diferente de uma

função delta, e sim um espectro que pode apresentar várias formas, principalmente

tratando-se de sólidos. Já em líquidos a T.F. normalmente é uma função lorentziana,

(figura 2.11).
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2.3.2 -lnterações do Sp;n Nuclear em Sólidos

Num sólido, sob análise da Ressonância Magnética Nuclear, o spin nuclear

interage com sua vizinhança, quer através do seu momento magnético de spin., quer

através do seu quadrupólo elétrico. Estas interações são anisotrópicas, isto é, dependem

da orientação dos eixos cristalográficos relativamente ao campo magnético externo.

Portanto, estas interações determinam a posição e a largura das linhas de ressonância,

dando informações sobre a geometria, estrutura e movimentos no sólido. O estudo

destas interações permitirá compreender melhor a estrutura e as propriedades dinâmicas

dos sólidos [19,21].

2.3.2.1 - Interacão dipolar ma2nética

A interação dipolar magnética é a interação direta entre momentos de dipólos

magnéticos nucleares[27].O momento de dipólo magnético gera um pequeno campo

magnético, que atuará na região vizinha. Os momentos de dipólos magnéticos vizinhos

sentem esse campo magnético. Desta forma ao colocar os núcleos na presença de um

campo magnético externo Bo, ocorrerá uma modificação do campo local visto por cada

núcleo, o qual é dado por:

Blocal = Bo + Bdipolar (2.25)

O campo dipolar depende dos momentos de dipólos magnéticos dos núcleos /.li,

das distâncias internucleares r e dos ângulos que os vetares internucleares fazem com o

campo externo Bo. Um exemplo desta interação está ilustrado na figura (2.12), onde o
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par de núcleos IR e X estão separados por uma distância internuclear rXH e inclinada de

um ângulo e com relação ao campo magnético externo.

Figura 2.12 - Interação dipolar entre dois momentos de dipolos magnéticos na presença de Bo.

o campo local sentido pelo núcleo X é:

Bx =Bo ± ~ (3cos2B-I)
rXH

onde o sinal ± depende da situação de spin do núcleo.

(2.26)

Na ausência da interação dipolar, o núcleo estaria interagindo somente com o

campo magnético externo, o que apresentaria um espectro com uma única linha

centrada na freqüência U>oX, onde u>ox = yxBo. Ao considerar a interação dipolar

magnética do núcleo X com o IR, a freqüência de ressonância será dada em termos do

campo local sentido pelo núcleo:

50

jJ:~C'_II(,D SERViÇO DE BIBlIO":''''I,a ~



Capitulo 2 - Princípios Básicos das Técnicas Experimentais

(2.27)

que resultará num desdobramento da linha de ressonância em duas linhas,

correspondendo às duas situações de spins do IIL figura (2.13).

I

Figura 2.13 - Separação das linhas espectrais

II

A separação entre as linhas dependerá de /-l, r e a, o que toma possível através do

espectro característico da interação dipolar, determinar a distância intemuclear de uma

amostra cristalina.

Para uma amostra líquida, a contribuição da interação dipolar toma-se nula,

devido ao movimento rápido e aleatório dos vetores intemucleares, o que resulta num

espectro com uma única linha estreita e bem definida, conhecido por espectro de alta

resolução.

Para uma amostra sólida o espectro apresenta uma forma alargada, característico

de uma interação dipolar magnética. Por exemplo, uma amostra policristalina, terá todas

as possíveis orientações de a, o que resultará numa distribuição contínua das linhas no

intervalo de freqüência dado por a=[OO, 90°]. A contribuição do número de par de

núcleos que leva a uma determinada freqüência é diferente para cada ângulo a. Fica

mais simples entender, considerando uma esfera de raio r, tendo ao centro um núcleo X,
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e em toda a sua superficie colocam-se núcleos lHo Estabelecendo o eixo-z como

referência, identifica-se a presença de dois núcleos de lH no eixo-z. No plano

perpendicular a esse eixo, encontra-se um número maior de lH, o que significa uma

contribuição maior do campo dipolar quando e = 90° e uma menor contribuição quando

8 = 0°. A forma espectral esta mostrada na figura (2.14).

Figura 2.14 - Espectro para uma interação dipolar de uma amostra policristalina.

2.3.2.2 - Duoleto de Pake

Ao fixar um valor para a freqüência (ro) e variar o campo Bo, a ressonância

aparecerá nos seguintes valores de campo:

Bo = ~ ± 3y~ (3 cos 2 e-I)
y 4r

(2.28)

Assim o desdobramento espectral conhecido como "dupleto de Pake" será:

3yn ( 2 )~Bo = --3 3cos e-I2r

52

(2.29)



Capitulo 2 - Princípios Básicos das Técnicas Experimentais

Para uma amostra policristalina o termo (3cos2e - 1) = 1, o que permitirá

determinar o parâmetro estrutural r[19].

2.30)

2.3.2.3 - Interacão Ouadruoolar

Em se tratando de núcleos com spin maior que 1/2, como é o caso do 7Li (I =

3/2), temos a interação entre momento de quadrupólo do núcleo eQ com o gradiente de

campo elétrico gerado pela distribuição de cargas eletrônicas nas proximidades no

núcleo. Para altos campos magnéticos, como utilizado neste trabalho, a interação

quadrupolar pode ser considerada uma perturbação da Hamiltoniana Zeeman, e,

portanto os autovalores da energia podem ser calculados utilizando a teoria de

perturbação.

Em primeira ordem a linha de ressonância se desdobra em 21 componentes, com

intensidade relativa das transições m B (m - 1) igual a 1(1 + 1) - m(m - 1). Para spins

semi inteiro, a freqüência da transição central -1/2 B 1/2 não é deslocada em primeira

ordem pela interação quadrupolar. Já as freqüências das outras linhas são deslocadas e

os satélites correspondentes as transições m B (m - 1) com m * 1/2 são simetricamente

dispostos em tomo da linha central. Para o caso de um núcleo com spin 3/2, temos a

presença de 3 linhas, com intensidade relativa 3:4:3, sendo uma central devido as

transição -1/2 B 1/2 e dois satélites devido as transições -3/2 B -1/2 e 1/2 B 312. [22,23].

Na figura (2.15), podemos visualizar o espectro de pó quadrupolar com correção

em primeira ordem para um spin 3/2, com simetria axial (1] = O). O espectro mostra a
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transição central -1/2 ~ 1/2 sobreposta ao espectro das transições -3/2 ~ -1/2 e 1/2 ~

3/2 e a convolução do espectro de pó com uma função gaussiana.

4-3/2 - -1/2
/I'I

"

:\-1/2 - 1/2
II
1

III
II
I
I
I
I~, I

~---------~~i..-::-:.::--.-I I
I II

-VQI2 O

Figura 2.15 - Espectro de pó quadrupolar para um spin 3/i24].

2.3.3 - Método dos Momentos

Normalmente as interações dipolares em sólidos originam sinais muito largos

sem estrutura resolvida. Mesmo assim é possível obter as informações estruturais a

partir da forma de linha pelo conhecido método dos momentos [24,27,30].

o momento de ordem i é definido por:

'"

M, = f({O-(CD)Yf({o)d{o (2.31)
-00

onde f( CD) é a forma de linha normalizada do sinal e \(o) é define o centro da forma de

linha,
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Cf)

({u) = f {u f(m )dm
-oc

(2.32)

o segundo momento de Van Vleckl27] para o caso de um cristal simples com

múltiplas interações dipolares com núcleos idênticos de spin I será:

(2.33)

onde j e k se referem aos núcleos n, rjk são as distâncias intemucleares e B;k é o ângulo

entre f;k e Bo. Os outros núcleos do cristal com spin S que não estejam em ressonância,

também contribuem para o segundo momento.

(2.34)

ondef refere-se a esses núcleos.

Para uma amostra policristalina ((1- 3cos2 O) 2) = 4/5, logo o segundo

momento será:

(2.35)

Em muitos casos, a forma de linha é uma gaussiana dada por:
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(2.36)

onde a2 é o segundo momento (M2) de uma forma gaussiana.

2.3.4 - Tempos de Relaxação

Na presença do campo B1, ou seja, após um pulso de RF, a magnetização do

sistema se encontra numa situação de não equilíbrio onde a componente da

magnetização longitudinal Mz difere de Mo tanto em direção como em grandeza[351. Os

fenômenos de relaxação tendem então restaurar a magnetização a situação de equilíbrio,

fazendo a componente Mz igual à Mo e as componentes transversais Mx e My iguais à

zero.

O tempo TIque está relacionado com a componente Mz da magnetização, recebe

o nome de tempo de relaxação longitudinal, e T2 o qual está relacionado com Mx e My,

recebe o nome de tempo de relaxação transversal.

A recuperação total de Mz está relacionada com a relaxação de spins nucleares

excitados por Bl, a qual é acompanhada pela transferência de energia do sistema de

spins para a rede. Desta forma TI também recebe o nome de tempo de relaxação spin-

rede.

Esta relaxação não é um fenômeno de emissão espontânea, mas sim resultado de

campos magnéticos flutuantes, com determinada freqüência devido aos movimentos

moleculares aleatórios presentes na amostra.
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A relaxação transversal do sistema irá ocorrer quando as componentes Mx e My

se anularem. Para isto basta que o excesso de spins responsável por M passe a ter uma

distribuição aleatória no cone de preces são, como está ilustrado na figura (2.16).

Esta perda de coerência é em muitos casos o resultado de interações diretas entre

os spins de núcleos diferentes, com transições simultâneas em sentidos opostos. Assim;

T2 recebe o nome de tempo de relaxação spin-spin.

Figura 2.16 - Perda de coerência na precessão do excesso de núcleos responsáveis pela
magnetização.

A recuperação da magnetização após um pulso de 1t/2, pode ser observada na

figura (2.17) a qual é governada pelas equações abaixo:

M, (I) ~ M(O)exP( - ;, J
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M (t) = M(O)exp(- ~Jx T2
(2.39)

Um pulso de n/2 anula a componenteMz, pois iguala os estados a. e (3, criando

uma coerência de fase entre os momentos magnéticos individuais, produzindo uma

magnetização M no plano transversal xy.

a) b)

Figura 2.17 - Variação temporal das componentes (a) Mz e (b) My após um pulso de 90°.

2.3.5 - Relaxação Nuclear

A relaxação nuclear consiste de transições de spin nuclear estimuladas pela

existência de movimentos moleculares que geram campos magnéticos (ou elétricos para

núcleos quadrupolares) com uma dependência aleatória do tempo e que oscilem à

freqüência de Larmor mo. Desta forma, é possível obter informações acerca destes

movimentos a partir da taxa de relaxação medida experimentalmente. A seguir serão

tratas a relaxação dipolar (homonuclear e heteronuclear) e a relaxação quadrupolar[24].
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2.3.5.1 - Relaxacão Dipolar

A relaxação dipolar ocorre devido às flutuações dos campos magnéticos locais que

modulam as interações dipolares. Existem dois tipos de interações dipolares que devem ser

consideradas, a interação dipolar homonuclear e a heteronuclear.

No modelo BPP (Bloembergen, Purcell e PounJ28]), o qual assume que os movimentos são

aleatórios e isotrópicos caracterizados por um tempo de correlação (Te), onde a função de

correlação G(the) decai exponencialmente com o tempo, a função densidade espectral 1(00), é,

portanto uma função lorentziana dada por:

(2.40)

No caso da interação dipolar homonuclear a taxa da relaxação spin-rede é dada pOl~3]:

(2.41)

onde termo C 1 = 2Yh2I(I+1Y5r6 representa o acoplamento dipolar homonuclear com r

sendo à distância internuclear média, r é o fator giromagnético do núcleo, I é o número

quântico de spin.

No caso da interação dipolar heteronuclear, a taxa de relaxação spin-rede é dada

por:
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__1=GY;~~1i2S(S+l)T;.Het

1 'e 'e
31 ( )2 2 + -1-2 2+ úJol-úJoS 'o +úJo'o

2,c+---- 22
1+ (úJ01 + úJoS) 'o

(2.42)

onde S é o número quântico do spin S, C2 = 2y}r;h2 S(S+1)/5r6 é a constante de

acopiamento dipolar heteronuclear e a taxa de saltos lI'te é dada pela relação de

Arrhenius.

Te = To eEa/kT (2.43)

onde 'te é O tempo de correlação, (tempo este que pode ser interpretado como sendo o

tempo médio entre os saltos atômicos), 1:0 é o pré-fator do tempo de correlação e Ea é a

energia de ativação.

Em ambos os casos, temos uma forte dependência do tempo de relaxação com a

separação dos dois spins.

2.3.5.2 - Relaxacão Ouadrupolar

Para o caso de núcleos com spin nuclear I > 1/2, devemos considerar a presença

da relaxação quadrupolar, que ocorre devido às interações entre o momento de

quadrupólo do núcleo com os gradientes de campos elétricos produzidos pela

distribuição de cargas elétricas presentes na sua vizinhança. Quando temos mobilidades

dos íons, o Hamiltoniano quadrupolar é modulado com o mesmo tempo de correlação 1:e
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das interações dipolares. Desta forma, podemos escrever a taxa de relaxação

quadrupolar por[23,30j:

(2.44)

No caso de um spin 3/2, a constante de acoplamento quadrupolar é dada por:

Cq = {31l? (21 + 3) / 10 e (21 - 1)}(e2qQ/hi = (81?- /5) VQ2

onde vQ = e2qQ/h.
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3.1 - Preparação dos eletrólitos sólidos poliméricos

Foi utilizado o amido rico em amilopectina (Amidex 4001 Com Products Brasil

Ingrendientes Industriais Ltda.).

O amido foi disperso em água (2% WN) e aquecido por 2 horas em uma

temperatura de aproximadamente 100°C. Utilizou-se este procedimento com a

finalidade de efetuar o rompimento dos grânulos de amido. Em seguida, a dispersão foi

resfriada a temperatura ambiente e adicionou-se a glicerina (Synth) na porcentagem de

30% em relação à massa do amido.

Após, a adição de glicerina, deixou-se a solução sob agitação por cerca de 1 hora

para uma melhor solvatação da mesma. Posteriormente, adicionou-se o sal, perclorato

de lítio (LiCI04) (Aldrich), na concentração de 10 mols de oxigênios por mols de lítio

([O]/[Li]). O cálculo para obter a quantidade de mols de oxigênio, foi feito em relação

aos oxigênios presentes na glicerina e no amido. A solução viscosa resultante foi

dispersa em uma placa de Tetlon,1}e seca durante 48 horas a 40°C. Os filmes obtidos

foram guardados em um dessecador, pois as amostras a base de amido podem sofrer os

processos de retro-gradação devido à intluência de água.
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Figura 3.1 - Filme de amilopectina plastificada em placa de teflon®, após a secagem9.

3.1.1- Tratamento das amostras para as medidas de RMN

Para as medidas de RMN foram tratadas três amostras:

1) AGL SECA

3) AGL 90%:H20

A amostra AGL SECA foi primeiramente colocada dentro de um tubo de boro

silicato de 6mm de diâmetro externo. Posteriormente o tubo com a amostra foi

conectado a uma bomba de vácuo e inserido ~m um forno a uma temperatura de 38°C,

por um período de 24 horas para obter a amostra seca. Em seguida este tubo sob vácuo

foi levado parra ser lacrado.

A amostra AGL 40%:H20, foi acondicionada, por um período de 24 horas em

um dessecador contendo uma solução aquosa saturada de sal inorgânico: K2C03

resultando em um ambiente com umidade relativa de 40% na 21°C. Seqüencialmente a

amostra foi colocada dentro de um tubo de boro silicato de 6mm de diâmetro externo e

rapidamente tampado com teflon.

Dentro de um fomo a 38°C, por um período de 6 horas, foi colocado um tubo de

ensaio com água destilada no fundo, dentro deste tubo foi colocado outro tubo de ensaio

menor com uma abertura na parte superior, onde foi acondicionada a amostra seca. A

extremidade de ambos os tubos ficaram tampadas com uma rolha de borracha, com um
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pequeno orificio que permitiu apenas a passagem do fio do termopar. Seqüencialmente

a amostra foi colocada dentro de um tubo de boro silicato de 6mm de diâmetro externo e

rapidamente tampado com Teflon®. Este foi o procedimento utilizado para se obter a

amostra AGL 90%:H20.

3.2 - Condutividade A.C.

o sistema utilizado para a determinação da condutividade está representado na

Figura 3.2 e 3.3. A amostra foi prensada entre dois eletrodos de aço inoxidável polidos e

contidos dentro de um guia de porta amostras de Teflon®. Este foi colocado ao fundo de

uma célula de medida. Os contatos elétricos são o fundo metálico da cela e a haste de

aço inoxidável posicionada sobre o eletrodo superior. A célula foi feita de tal forma a

permitir a prensagem da amostra. Um termopar colocado ao lado da amostra, no interior

do tubo permitiu a leitura direita da temperatura do sistema.
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Figura 3.2 - Célula de medida utilizada nos experimentos de determinação de condutividade dos
fihnes: (1) contato do eletrodo superior (tubo de inox fechado na parte inferior); (2) tampa de
Teflon® com rosca; (3) torneira para conectar a bomba de vácuo; (4) junta em vidro; (5) fio de
cobre para estabelecer o contato com o metal, Kovar; (6) eletrodo superior (maior do lado
esquerdo) e inferior (menor do lado direito); (7) guia do porta amostra (Teflon®) e (8) eletrodo
inferior feito em Kovar 12,13.

'3:

Figura 3.3 - Eletrodo de aço inoxidável 9, e o guia de porta amostras de teflon®,

o aquecimento da célula (da temperatura ambiente até 90°C) foi realizado com

auxílio de um fomo EDG 5P que está ilustrado na Figura 3,4,
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Figura 3.4 - Visão do porta-amostra no forno com a porta aberta 12,13.

o diagrama da impedância foi obtido através do potenciostato-galvanostato Eco

Chemie-Autolab PG-ST AT 30, com módulo FRA2, acoplado a um microcomputador,

em um intervalo de freqüência de 10 Hz a 106 Hz com amplitude de 5mV. As medidas

não foram realizadas sob vácuo, pois se teve' por objetivo de analisar a influência da

umidade relativa em que o filme foi acondicionado, como mostra a figura 3.5.

Figura 3.5 - Sistema utilizado para a realização das medidas de condutividade dos filmes: (1)
potenciostato; (2) fomo EDG; (3) cela de condutividade; (4) termopar; (5) leitor de temperatura
12,13
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3.2.1 - Forma de análise

Para efetuar o cálculo da resistência do eletrólito foi feita uma extrapolação das

duas partes do semi-circulo até o eixo x. Para esta extrapolação foi utilizado o ajuste

efetuado pelo aparelho Eco Chemie-Autolab PG-STAT 30, com módulo FRA2, figura

3.6. Este ajuste é equivalente ao circuito RCII.

151<

Cin:uit:Rs-RJJIlCPf···~'·_· "
lU lohna: 3.1656e+2

i Rp/ohnt:1.~
CPEIF: 7.33133e-12

n: 0.81343

1lJ<

51(

o
51( r

Figura3.6 - Ajusteda curvadoplanocomplexodeNysquist12.

o termo ~ 2 ", se refere a parte real da impedância para o circuito RCII,I +líJ C R-

logo quando se faz a extrapolação da curava no eixo X, a parte imaginária tende a zero,

então o valor da resistência da amostra é obtido da parte real. Com o valor da resistência

é possível calcular o valor da condutividade iônica a( S/em), através da equação 2.3.

o aumento da temperatura provoca uma mudança significativa no espectro de

impedância como esta exemplificado na figura 3.7, observa-se que ocorre o

desaparecimento do semicírculo referente a parte resistiva, desta forma o cálculo da

resistência é feito pela extrapolação da parte capacitiva no eixo x
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Figura3.7 - Ajusteda curvado planocomplexodeNysquist12.

o cálculo da condutividade iônica para este caso é semelhante ao anterior.

o aparecimento do semicírculo em altas freqüências (referente a parte resistiva)

e posteriormente um reta atribuída a parte capacitiva, é o comportamento normalmente

observado em ESP 9, 11, 10.

3.3 - Análises Térmicas

3.3.1 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

As análises de DSC foram realizadas utilizando um detector tipo SlllMADZU

DSC-50, "panela" de alumínio tampada, atmosfera dinâmica de nitrogênio com um

fluxo de 20 rnL/min.

Fez-se uma corrida até 120°C a fim de ambientar termicamente a amostra e

eliminar solvente se ainda presente, com uma taxa de aquecimento de 20°C/min.

Diferentemente, da segunda corrida, a qual foi realizada com uma taxa de aquecimento

10°C/min, variando o intervalo de temperatura de -100°C à 130°C, a fim de se obter a

temperatura de transição VÍtrea das amostras, o que é de grande importância para a

caracterização dos eletrólitos sólidos poliméricos.
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Os resultados da análise térmica são obtidos da interpretação das curvas térmicas

do fluxo de calor em função da temperatura. A figura 3.8 é um exemplo deste tipo de

curva.

c

endotérmica

(fusão)

GE'·

exotérmica

...
B: D

transição
vítrea

".,JI' Tg
~ ..
A·

Figura 3.8 - Curva DSC 2.

F
Temperatura

Observamos nesta curva que há dois segmentos, nos quais a variação do fluxo

de calor é praticamente nula (segmentos AB e DE). Estes segmentos são denominados

de linha de base, e dão uma referência para a observação do "relevo" da curva. Como

parte deste "relevo" estão os picos, que são elevações íngremes na linha de base

(segmento BCD) que retomam em seguida a linha de base. Este pico recebe o nome de

pico exotérmico, no qual a temperatura da amostra é maior que a temperatura da

referência. Isto ocorre porque a amostra está cedendo calor devido a variações físicas ou

químicas desta amostra. Este pico exotérmico é usualmente interpretado como a

cristalização do material, o ponto no qual se inicia a cristalização é denominado ponto

de cristalização da amostra (ponto B) e o ponto onde a cristalização atinge seu valor

máximo é denominado deponto máximo da cristalização da amostra (ponto C).

Outro caso de picos que possam aparecer neste tipo de curva, são os picos

endotérmicos (segmento EFG), nos quais a temperatura da amostra é inferior a da

referência. Ao contrario do outro, neste segmento a amostra está absorvendo calor
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devido às variações fisicas ou químicas. Este pico endotérmico é usualmente

interpretado como a fusão do material, o ponto no qual se inicia a fusão é denominado

ponto de fusão da amostra (ponto E) e o ponto onde a fusão atinge seu valor máximo é

denominado de ponto máximo dafusão da amostra (ponto F).

Uma outra possível característica deste tipo de curva é o ilustrado pelo ponto A,

denominado de ponto de transição vítrea ou temperatura de transição vítrea. Este

desnível endotérmico caracteriza a temperatura a partir da qual as regiões amorfas ou

desordenadas de um material semi-cristalino readquire progressivamente sua

mobilidade. Para o caso dos sistemas poliméricos, indicam o início dos movimentos

segmentários das cadeias poliméricas.

O primeiro fenômeno térmico registrado (Tg) é obtido pela intersecção da

tangente da linha de base com a tangente da curva da região da transição como mostra a

(figura 3.8, ponto A).

O segundo fenômeno térmico observado é um pico exotérmico correspondente á.

cristalização do material. Determina-se o inicio da cristalização (ponto B) traçando-se

tangentes, como mostra a figura 3.8. O outro ponto importante observado nesta figura

3.8 é o ponto C, que corresponde ao momento em que o processo atinge a taxa máxima

de cristalização.

O último fenômeno observado é um pico endotérmico que corresponde a fusão

do material. Determina-se o inicio da fusão (ponto E) traçando-se tangentes, como

mostra a figura 3.8. O outro ponto importante observado nesta figura 3.8 é o ponto F,

que corresponde ao momento em que o processo atinge a taxa máxima de fusão.
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4.3.2 - Termogravimetria (TGA)

Termogravimetria (TG). Técnica na qual a massa de uma substância é medida

em função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação

controlada de temperatura.

O registro é a curva TG ou termogravimétrica; o peso deve ser colocado em

ordenadas, com valores decrescentes de cima para baixo e o tempo (t) ou a temperatura

(T) em abcissas, com valores crescentes da direita para a esquerda.

Todas as definições referem-se a um processo que ocorre em uma única etapa tal

como o da figo3.9. Se o processo ocorrer em várias etapas, pode ser considerado como

resultante de uma série de processos em uma só etapa.

O patamar (segmento AB, figo 3.9) é a parte da curva TG onde o peso é

essencialmente constante.

A temperatura inicial, Ti, (ponto B, figo 3.9) é a temperatura (nas escalas

Celsius ou Kelvin) na qual as variações acumuladas de peso totalizam o valor que a

balança é capaz de detectar.

A temperatura final, Tf (ponto C, figo3.9) é a temperatura (nas escala Celsius

ou Kelvin) na qual as variações acumuladas de peso atingem valor máximo.

O intervalo de reação é a diferença de temperatura entre Tf e Ti, definidos

aCIma.
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Figura 3.9 - Curva tipica de TGA

As curvas de TGA foram realizadas utilizando um equipamento

SHIMADZU TGA-50, cadinho de platino, atmosfera dinâmica de nitrogênio com

velocidade de fluxo de 50 mL/min, taxa de aquecimento 10°C/mime temperatura

variando de 20° à 800°C

3.4 - Ressonância Magnética nuclear

3.4.1 - Espectrômetro de RMN.

Nos estudos dos eletrólitos poliméricos foi utilizando um espectrômetro de

RMN; convenciona.

o espectrômetro de RMN convencional é constituído de um eletroímã da

Varian, modelo V-7200 equipado com peças cônicas, capaz de gerar um campo

magnético máximo de 15kGauss. A alimentação é feita através de uma fonte da Walker

Scientific Inc. O sistema de Radio Freqüência é constituído por um gerador de RF,

modelo PTS 160 (0,1-160MHz; O,l-I Volt), modulador Tecmag e um amplificador de

RF Matec 525 (lOOW) \,2.
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Este espectrômetro utiliza uma sonda convencional com um circuito LC, capaz

de operar em temperaturas de -197°C à 150°C. Esta sonda utiliza um controlador de

temperatura Gefran 3300 acoplado a um termopar cobre-constantan.

A sonda utilizada na aquisição dos espectros de baixa resolução é o 7 mm

Wideline da Dotty Scientific, modelo DSI-V186, cujo sistema de variação de

temperatura permite o intervalo de -150°C a aproximadamente 120°C, com controlador

também da Dotty modelo DSI TC31 O1.

3.4.1.1 - O esoectrômetro de RMN de camoo mae:nético variável.

o espectrômetro de RMN é constituído de um eletroímã, um gerador de RF, um

divisor de potência, um modulador, um amplificador, uma sonda, um receptor, um

digitalizador e um computador. Todo este sistema está mostrado no diagrama de blocos

na figura (3.10).

O campo magnético estático é gerado por um eletroímã resistivo da Varian

modelo V-7200 equipado com peças cônicas, com separação entre as peças polares de

50mm, capaz de gerar um campo magnético máximo de 15kGauss. Sua alimentação é

feita através de uma fonte da Walker Scientific Inc.
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Figura 3.10 - Diagrama de blocos do espectrôrnetro de RMN.

o sinal de RF produzido no gerador de RF, modelo PTS160 (O, 1-160MHz; 0,1-

lVolt) segue para um divisor de potência, que divide o sinal em dois com as mesmas

caracteristicas iniciais. Um dos sinais segue para o receptor (referência), e o outro para

um modulador (Tecmag) onde o sinal é modulado na torma de pulsos retangulares. O

sinal é amplificado pelo amplificador de RF Matec 525 (100W). Os pulsos passam por

um filtro de diodos cruzados para cortar ruídos de pequena amplitude, seguindo então

para a sonda onde excitam a amostra 6. O sinal induzido (FID) retoma por um cabo de

),/4 de 50.0. Este cabo tem a propriedade de fazer com que se a impedància em uma das

pontas for nula, na outra será infinita, e se deve ao fato do cabo ser de ').J4 do

comprimento de onda do sinal emitido. O sinal induzido ao passar pelo cabo de ),/4 é

um pouco amplificado, seguindo então para o pré-amplificador e daí para o receptor, o
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qual multiplicará este sinal pelo sinal de referência que vem do divisor de potência. O

sinal segue agora para o digitalizador Nicolet 430 que pode realizar médias para

melhorar a razão sinal/ruído. Os dados são armazenados por um microcomputador

PC486DX2, para posterior análise. Todo o sistema de geração de RF, bem como, o

sistema de aquisição é controlado pelo microcomputador.

3.4.1.1.1 - A sonda de RMN

o aparelho responsável pela excitação e detecção do sinal da amostra é a sonda

ou "probe", o qual é composto por um circuito LC. Este circuito contém dois

capacitores variáveis C1 e C2, que opera na faixa de 0,9 á 12pF, uma bobina com

indutância de 2,54xI0-7H e fator de qualidade de 249,8. Este circuito deve ser acoplado

pelos capacitores CI e C2 de forma obter uma impedância total de 500 e estar

sintonizado na freqüência de Larmor do núcleo da amostra. A figura (3.11) ilustra este

circuito.

Barras de sustentaçãoI

\\
Ciiindro
de cobre

Figura 3.11 - A Sonda de RMN.

o circuito LC foi montado no aparato mostrado na figura (3.12), onde duas

barras paralelas sustentam todo o sistema. Um pequeno cilindro de cobre com 17 mm de
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diâmetro por 40 mm de comprimento, guarda a bobina de RF. Todo o sistema é

introduzido num cilindro de alumínio com 50 mm de diâmetro por 450 mm de

comprimento.

L

Figura 3.12 - Sistema de sustentação do probe.

3.4.1.1. 2 - Sistema de alta temperatura

Este sistema é acionado quando é necessário realizar medias de RMN acima da

temperatura ambiente, ou mesmo abaixo dela, funcionando assim como um controlador

de baixa temperatura, como será descrito no sistema de baixa temperatura. A figura 3.13

mostra o aparato experimental.

Resistência de aquecimento

Porta Amostra
Figura 3.13 - Sistema de alta temperatura.
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o aquecimento da amostra é feito por meio de uma resistência de niquel-cromo,

situada em tomo do cilindro porta amostras. A resistência de aquecimento esta ligada a

uma fonte estabilizada Tectrol, modelo TCA 15 - 30, que por sua vez está conectado a

um controlador de temperatura Gerfran 3300. A temperatura na amostra é controlada

através de um termopar de cobre-constantan, conectado ao controlador Gerfran. A faixa

de temperatura deste sistema para aquecimento é de ambiente a aproximadamente

3.4.1.1.3 - Sistema de baixa temperatura

Este sistema é utilizado para a realização de medidas de RMN em temperaturas

abaixo da temperatura ambiente. Acoplado ao "probe", este sistema foi todo

desenvolvido em nosso laboratório. A figura 3.14 mostra este aparato.

Regulador de vazão do Nz

Resistência de aquecimento Agulha

Saída de Nz

Porta Amostra

Figura3.14 - Sistemade baixatemperatura.

o resfriamento da amostra é feito através da pulverização de nitrogênio líquido

no cilindro porta amostra, como é ilustrado na figura 3.14, pelas setas que indicam o

caminho do fluido.

Como fonte de nitrogênio líquido é utilizado um reservatório termicamente

isolado de aproximadamente SOL de N2 líquido, o qual é continuadamente pressurizado
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com nitrogênio gasoso, para que o fluxo de nitrogênio seja mantido. A pressão é

controlada através de um manômetro conectado a uma válvula, e o fluxo de N2 líquido

pulverizado controlado através de uma válvula de agulha, localizada próximo ao

cilindro porta amostra, como ilustra a figura 3.14.

Para que se possa controlar a temperatura, o sistema de alta temperatura é

acionado simultaneamente, assim o controlador de temperatura o produz uma diferença

de potencial nas resistências de aquecimento até o sistema estabilizar na temperatura

desejada. Podem-se obter temperaturas desde -196°C até a ambiente, sendo o caminho

desejado (aquecimento ou resfriamento) optável.

3.4.1.2 - O esoectrômetro Varian de camoo maenético de 9.4 Testa

Este equipamento é constituído por um magneto super condutor Varian, cujo

campo magnético é de 9,4 Tesla. O gerador de RF e o sistema de transmissão,

modulação e recepção também Varian modelo unity Inova, estão conectados a uma

SparcStation 5 da Sun, cujo software controlador é o VNMR.

O probe utilizado é o 7 mm Wideline da Dotty Scientific, modelo DSI-VI86,

cUJO sistema de variação de temperatura permite o intervalo de -15üoC a

aproximadamente 120°C,cujo controlador é também da Dotty modelo DSI TC31O 1.

Figura 3.15 mostra o probe de algumas formas.
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Chaminé

L
Porta

Amostra

Figura 3.15 - Probe "wide line" da Doty: à esquerda o probe fechado com a chaminé; à direita e
acima corte do probe aberto mostrando o porta amostra: à direita abaixo mostra a visão inferior
do probe com os capacitores variaveis.

o resfriamento é feito através do fluxo de nitrogênio gasoso resfriado. Esse

resfriamento é conseguido através de uma bobina de cobre imersa em Nz líquido, na

qual o gás circula como mostra a figura 3.16.
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Figura 3,16 - Esquema do magneto Varian com o probe conectado ao creostato para
resfiiamento.

Para o ajuste da temperatura assim como para temperaturas acima da ambiente,

uma resistência conectada ao controlador é acionada.

3.4.2 - Técnicas de medidas de RMN

Nesta seção introduziremos as técnicas de medidas de ressonância magnética

nuclear da forma de linha, do tempo de relaxação spin-rede (TI), desacoplamento

dipolar e alta resolução.

3.4.2.1 - Forma de Linha.

Para a medida da forma de linha, aplica-se um pulso de rr/2, que roda a

magnetização no plano xy (Mx = My "* O) e em seguida o sistema experimenta a

relaxação no plano xy, devido à defasagem dos spins.
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Como o sinal de RMN depende diretamente de dMy/dt, ou seja a forma de linha

depende diretamente de T2 (tempo de relaxação spin-spin). As equações de Blochl5]

prevêem uma forma de linha lorentziana com uma largura a meia altura dada por:

(3.1)

Devido a inhomogeneidade (MJo) do campo Bo nos vários pontos da amostra, há

significativos desvios em relação à forma de linha. A contribuição não homogênea é

dada por:

(3.2)

Por analogia com a equação (3.1), o tempo de relaxação efetivo T~ será dado

por:

(3.3)

Mesmo que a forma de linha não seja uma lorentziana, T; inclui contribuições

da largura natural e da não homogeneidade do campo magnético:

1 1 yMJ,)-=-+--
T; T2 2
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As medidas da forma de linha do iR foram realizadas utilizando o espectrômetro

convencional, na freqüência de 36 MHz no intervalo de temperatura de -l40°C à 60°C,

utilizando uma seqüência de pulsos simples de 1[/2 com duração dos pulsos de 1J.lS a

2~LS.

Para o caso do núcleo 7Li foi utilizada a seqüência de eco quadrupolar, que tem

como fundamento a refocalização da magnetização no plano x-y, após o sistema

experimentar a relaxação transversal, por um tempo z; subseqüente a um pulso de

n/2[3.61. Esta refocalização é provocada através de um segundo pulso de 1[/2. A figura

(3.17) ilustra a seqüência.

9ff 't 90° 1:
: e.,;-+-- e .:

: 't ~; "ti c'1:2 : T t' Ta:I' '1' ", ~'~
' \ \ I I I
I i I I I I
I 1 1 -=::0.- -'. ---"

Figura3.17- Seqüênciaeco quadrupolar.

Após a refocalização o sistema experimenta novamente a relaxação, permitindo

aSSIm a aquisição do sinal. O sinal referente ao tempo T deve ser desprezado da

aquisição, podendo ser calculado por:

T=r+Pw-r
] 2 2

ondepw é a largura do pulso de rr/2 ou 90°.
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Este tipo de seqüência é usado quando o decaimento do FID é muito rápido,

impossibilitando sua aquisição devido a limitações dos espectrõmetros.

As medidas da forma de linha do 7Li foram realizadas no espectrõmetro Varian

400 na freqüência de 155,4MHz num intervalo de temperatura de -120°C à 60°C. A

duração dos pulsos varia de 1,5f.lSa 3f.ls.

3.4.2.2 - Temoo de relaxacão soia-rede Tt.

Para a medida de TI, utilizou-se o método de saturação recuperação, onde se

aplica uma seqüência de 5 pulsos de rrJ2, que roda a magnetização no plano xy (Mz = O).

o intervalo entre estes pulsos é de 4f.ls. Em seguida aplica-se um pulso de deterioração

da homogeneidade HS, que destrói também a magnetização transversa (Mx = My = O),

criando-se assim uma situação de saturação. Posteriormente o sistema experimenta a

relaxação durante um tempo 't e a magnetização Mz é observada por meio de um

segundo pulso de 1t/2 que dura um tempo Ta, para a aquisição do sinal (FID). Esta

seqüência é repetida varias vezes com 1: bem pequeno onde a componente Mz é quase

nula, até 't suficientes para restabelecer a magnetização de equilíbrio (Mz = Mo). A

seqüência está ilustrada na figura (3.18). Entre uma aquisição e outra se costuma esperar

um tempo igual à 5T 1, para certificar que o sistema relaxou completamente. A

restauração da magnetização Mz em função de 't mostra um comportamento do tipo

exponencial, que fornecerá o tempo de relaxação spin-rede TI [5].
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Figura 3.18 - Seqüências de pulsos do método saturação recuperação.

As medidas da taxa de relaxação spin-rede do lH foram realizadas no

espectrômetro convencional na freqüência de 36 MHz, no intervalo de temperatura de 

60°C à 80°C, utilizando a seqüência de pulsos "saturação-recuperação" com duração dos

pulsos variando de 1J.lsa 2J.ls.

As medidas da taxa de relaxação spin-rede do 7Li foram realizadas no

espectrômetro Varian 400 na freqüência de 155.4MHz num intervalo de temperatura de

-60°C a 60°C. Em baixas temperaturas (-60QC à aproximadamente O°C) foi utilizada a

seqüência de "eco quadrupolar" e para temperaturas acima de ooe foi utilizada a

seqüência de pulsos "saturação-recuperação" com duração dos pulsos de 1,5J.lsa 3J.ls 1-3.

3.4.2.3 - Desacoplamento Dipolar

A eliminação do alargamento dipolar heteronuclear foi proposto inicialmente por

Sarles e Cotts 7 em 1958 para o estudos de núcleos pouco abundantes. A presença de

núcleos abundantes, como o caso do hidrogênio, formará um campo local sobre os

núcleos pouco abundantes, responsável pelo alargamento dipolar heteronuclear. Devido

então a presença da interação dipolar heteronuclear é possível desacoplar os núcleos

observados pouco abundantes dos núcleos abundantes, através da redução do momento

magnético efetivo do núcleo abundante, pela aplicação de um campo de radio

freqüência (RF) B2 que manterá o momento de dipólo magnético J.l em alta rotação

(figura 3.19). Desta forma, o valor médio de J.l será nulo e, portanto será eliminado o

campo local do núcleo abundante sobre o núcleo observado, isto é, o alargamento

dipolar heteronuclear será eliminado 8.
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z

Figura 3.19 - Desacoplamento dipolar heteronuclear fLi_{iH}

Para as medidas de desacoplamento 7Li -CH}, foi utilizada a seqüência de eco

quadrupolar para a aquisição do 7Li. Após o segundo pulso de rr/2, durante a

refocalização do sinal do 7Li é aplicado simultaneamente um pulso, através do segundo

canal da sonda na freqüência do lH, como ilustra a figura (3.20). Estas medidas foram

realizadas na temperatura de 183 K.
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Figura 3.20 - Seqüência de pulso eco quadrupolar com desacoplamento dipolar.
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Capítulo 4 - Resultados e Discussões

4.1 - Condutividade A.C.

A figura 4.1 mostra um gráfico de condutividade em função da temperatura (O")

para a amostra de AGL SECA com [O]/[Li] = 10. Na temperatura de 300K a

condutividade é da ordem de O" ~1O-4S/cm. Acima de 300K a condutividade aumenta

com o aumento da temperatura, obtendo valores de O" ~1O-3S/cm em 365K. Estes

valores são da mesma ordem de magnitude em relação aos encontrados em outros

eletrólitos poliméricos plastificados 4,6,1. O comportamento da condutividade em função

da temperatura pode ser descrito pela lei de Arrhenius, permitindo encontrar uma

energia de ativação de Ea = 0,35eV. Este resultado sugere que o sal LiCI04 foi

totalmente dissolvido e que o complexo polimérico é amorfo.
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Figura 4.1 - Condutividade em função da temperatura para a amostra AGL SECA.

Em 2003, D. Rodrigues 5, estudou a influência da umidade sobre os valores de

condutividade no eletrólito sólido polimérico AGL 5 na concentração de 11[O]/[Li].

Esta autora verificou que a condutividade aumentou de 10-5 para 10-3 S/cm quando a

umidade relativa aumentou de 22% para 55%.

Com o intuito de verificar a dependência da condutividade iônica com a

umidade relativa no AGL, foram realizados estudos de RMN descrito na seção 4.3.

4.2 - Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

A análise de Dse da amostra AGL mostra mudanças na linha de base que são

típicas de transição vítrea (Tg), como mostra a figura 4.2. Nesta figura observa-se; o

surgimento de duas mudanças na linha de base que podem ser referentes a dois valores

de Tg. A primeira mudança ocorre em baixa temperatura que normalmente varia de -80

a -600ee pode ser atribuída ao glicerol1,2 e a segunda em temperaturas que normalmente

variam de -20 a -100e, referente ao amido plastificado. Esta primeira mudança de linha

de base, em tomo de -700e é um pouco controvertida, pois alguns autores a atribuem

aos movimentos dos pequenos fragmentos ou cadeias laterais 1,2 A segunda mudança na
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linha de base é atribuída a transição vítrea Tg relativa a movimentação das cadeias do

polímero, esta transição é a que influencia os valores de condutividade iônica, por este

motivo é considera a de maior importância. A primeira Tg é em tomo de -75°C e a

segunda em tomo de -30°C, sendo esta última considerada a Tg, a qual está relacionada

com a condutividade.
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Figura 4.2 - Curva de DSC para a amostra AGL.

Através desta análise (DSC) não foi observado o aparecimento de picos que

indicam fusão do material, confirmando que esta amostra é predominantemente amorfa,

o que é de grande importância para sua futura utilização.
J

4.3 - Analise de Termogravimetria - TGA

Além de conhecer as vantagens em relação aos valores de condutividade iônica,

também, é necessário conhecer os limites de funcionamento dos eletrólitos, já que estes
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poderão ser utilizados em diversos dispositivos. Para tanto se toma necessário investigar

a temperatura de degradação deste material, através da TGA.
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Figura 4.3 - curva de TGA amostra seca.

A figura 4.3 mostra a curva de perda de massa em função da temperatura para o

filme de amilopectina com 30% de glicerol e uma razão de 10[O]/[Li]. A temperatura

de 188°C corresponde ao início da degradação do eletrólito e em tomo de 366°C, temos

a formação do resíduo. Este intervalo de temperatura de 188° C a 366°C, corresponde a

etapa de degradação do eletrólito, onde ocorre grande perda de massa.

4.4 - Ressonância Magnética Nuclear - ln'IN

Neste tópico serão mostrados os resultados de RMN do eletrólito sólido

polimérico AGL, bem como suas discussões.

Neste trabalho foram realizadas medidas de forma de linha e de tempo de

relaxação spin-rede TI em função da temperatura dos núcleos lH e 7Li no eletrólito

sólido polimérico AGL.
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Os resultados das medidas de forma de linha nos fornecem informações sobre as

interações que atuam nos núcleos. A evolução da forma de linha com a temperatura nos

fornece informações sobre a dinâmica do eletrólito sólido polimérico (ESP), ou seja, os

movimentos das cadeias poliméricas através dos resultados do estudo do IH, os

movimentos do cátion Lt através dos estudos de 7L.

As medidas do tempo de relaxação em função da temperatura nos fornecem

informações sobre os mecanismos de relaxação nuclear do IH e do 7Li, assim como,

parâmetros dinâmicos.

4.4.1- Forma de Linha do lH

Primeiramente foi realizado um estudo da forma de linha espectral do próton IH,

medido na freqüência de 36MHz, na região de baixa temperatura (163K). O espectro

consiste de uma linha central e duas linhas satélites separadas por llGauss ou 46.8kHz,

conforme ilustrado na figura 4.4. Os picos satélites formam um dupleto de Pake9, o qual

pode ser atribuído a um par de prótons, com distância H-H da ordem de 2Á, presentes

no glicerol e no amido. A linha central pode ser atribuída a superposição de sinais de

prótons IH dos grupos OH e CH presentes no glicerol.

Uma análise mais detalhada da forma de linha, foi obtida utilizando um

programa8 capaz de simular o espectro dipolar de sistemas com spin Yí. Este programa

calcula primeiramente o espectro de pó (Dupleto de Pake) e em seguida realiza uma

convolução com uma função gaussiana que representa o alargamento dipolar. O

resultado desta simulação forneceu uma separação das linhas satélites de 15,1Gauss, o

que corresponde a distância internuclear de 1,41Á formado por pares H-H presentes no
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ESP. Este resultado é coerente com os resultados obtidos para grupos CH2, que

apresentam uma separação das linhas satélites da ordem de 12Gauss (H-H = 1,82 Â).

Conuolution I Experimental

I
-100.0

I
-50.0

I
0.0
kHz

I
50.0

I
100.0

Figura 4.4 - Espectro de RMN do IR da amostra AGL medido à 36MHz na temperatura de
163K. Ajuste com duas linhas espectrais: (1) Convolução do espectro de pó com uma forma
gaussiana (CR2) , (2) Forma de linha gaussiana central (OR}

A fim de verificar se este dupleto estava relacionado com a presença de

moléculas de água causado pela umidade, analisamos os espectros medidos antes e

depois da secagem da amostra. Estes resultados mostraram que o espectro não sofreu

nenhuma alteração, sugerindo que o dupleto pode estar relacionado com outros prótons

presentes na cadeia polimérica, como é o caso do grupo CH2, que apresenta em seu

espectro um dupleto muito semelhante ao da molécula de água, com separação dos
J

picos satélites em aproximadamente 57kHz ou 13GausslO. Já a linha central pode,

também, estar relacionado com prótons isolados W ou na forma de hidroxilas OH--.

A figura 4.5 mostra a evolução dos espectros do IH em função da temperatura.

Podemos verificar a presença de uma rede rígida abaixo de 183K, onde a linha possui

uma forma bem alargada, o que parece indicar que os movimentos estão praticamente
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congelados. Elevando a temperatura, acima de 213K observamos um estreitamento da

linha central, devido à média das interações dipolares do IR causadas pelo aumento da

mobilidade do IR, processo conhecido como "motiollal 1larrowing" - estreitamento

causado pelo movimento. Esta transição do estreitamento da linha de RMN pode ser

associada com o inicio dos movimentos reorientacionais da molécula de glicerol 11 . Em

mais alta temperatura em aproximadamente 313K a linha de ressonância atinge seu

valor residual, nesta região a linha apresenta uma forma muito estreita. Esta linha

residual é conseqüência da inhomogeneidade do campo magnético utilizado para se

realizar as medidas de RMN.

AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCIO

AGLSECA

173K

273K

I
I

___ .. Jk__ 313K

353K

-150 -100 -50 o 50

Frequência (kHz)

100 150

Figura 4.5 - Evolução da largura de linha espectral do ]H medido à 36MHz em função da
temperatura.
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4.4.2 - Relaxação tIo 1H

As figuras 4.6-8 mostram a dependência térmica da taxa de relaxação spin-rede

(l/T 1) do próton IH medido à freqüência de 36MHz, para as amostras AGL seca, AGL

40%:H20 e AGL 90%:H20. A relaxação do próton pode ser interpretada em termos das

flutuações de campo da interação dipolar, entre prótons presentes no poIímero (amido) e

no plastificante (Gliceml). Nestes gráficos, podemos observar a presença de um

máximo na relaxação caracterizado por algum tipo de movimento iônico e/ou

moleculares presentes nas amostras. As amostras: seca, 40%:H20 e 90%:H20

apresentaram o máximo da relaxação nas temperaturas de 323K, 283K e 233K

respectivamente.

I
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Figura 4.6 - Taxa de relaxação spin-rede llTl do próton lHpara o ESP AGL SECA, em função
do inverso da temperatura, medidos na freqüência de 36MHz.
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Figura 4.7 - Taxa de relaxação spin-rede lffl do próton IH para o ESP AGL hidratado com
40% de umidade relativa, em função do inverso da temperatura, medidos na freqüência de
36MHz.
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Figura 4.8 - Taxa de relaxação spin-rede lrr] do próton IH para o ESP AGL hidratado com
90% de umidade relativa, em função do inverso da temperatura, medidos na freqüência de
36MHz.
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Por se tratar de um eletrólito polimérico gel que apresenta um máximo na

relaxação bem definido, podemos utilizar o modelo (BPP) para obtermos uma

aproximação dos parâmetros energia de ativação, pré-fator do tempo de correlação e

constante de acoplamento dipolar.

Os ajustes utilizando o modelo BPP nos máximos da taxa de relaxação spin-rede

(l/TI) estão ilustrado na figura (4,6-8) para o IR. OSparâmetros obtidos estão ilustrados

na tabela (4.1).

Tabela 4.1 - Energia de ativação, pré-fator do tempo de correlação e constante de acoplamento
dipolar obtidos a partir da taxa de relaxação spin-rede do IH

AGL SECA 40% 90%

T(l/Ttmax) (K) (± 3)323 283233

Ea (eV)

(± 0,02)0,200,210,23

'to (s)

(± 0,1 x 10-13)25 Ox 10-1345 X 10-13O20 X 10-13,
,,

'te (300K) (s) (± 0,1 x 10-9)
5,7 X 10-91,5 X 10-90,2 X 10-9

Cd (S-2)

(± 0,5 x 108)16,5 X 10823,0 X 10836,6 X 108

Considerando o sistema termicamente ativado utilizando a relação de Arrhenius,

podemos estimar os valores para a energia de ativação através da inclinação da curva de

relaxação. Do máximo da taxa de relaxação spin-rede (1fTI) temos (00'te - 0,62, que

aplicado a equação (2.43), permite obter o pré-fator do tempo de correlação ('to). Estes

valores estão ilustrados na tabela (4.2).
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Tabela 4.2 - Energia de ativação, pré-fator do tempo de correlação obtidos utilizando a relação
de Arrhenius nos dados da taxa de relaxação spin-rede do IH

AGL SECA 40%

T(l/T1max) (K) (± 3) 323 283

EaBT (eV) (± 0,02) 0,19 0,18

E/·T(eV) (± 0,02) 0,10 0,09

'to(s) (±0,2x 10-13) 3,Ox 10-12 1,7x 10-12

'te (300K) (s) (± 0,3 X 10-13) 4,6 X 10-9 1,8 X 10-9

BT - Região de baixa temperatura; AT - Região de alta temperatura.

Podemos verificar na tabela (4.2) que os valores obtidos para a energia de

ativação para a região de baixa temperatura diferem dos valores encontrados para a

região de alta temperatura, o que mostra uma certa assimetria no máximo da taxa de

relaxação spin-rede. Portanto o modelo BPP utilizado anteriormente não se mostrou

adequado para o estudo da taxa de relaxação spin-rede (I/TI) destas amostras. Para

efeitos de comparação iremos considerar os valores obtidos pela lei de Arrhenius,

ilustrados na tabela (4.2).

Comparando os valores para a energia de ativação e para o tempo de correlação

obtidos de ambos os métodos (tabelas 4.1 e 4.2), podemos verificar uma diferença nos

resultados, o que era de se esperar, pois estamos tratando de um eletrólito polimérico

sólido, sendo que o modelo BPP foi inicialmente proposto para ser aplicado a sistemas

líquidos. Portanto utilizaremos como fins de comparação com outros eletrólitos os

valores que estão ilustrados na tabela (4.2) obtidos peJa lei de Arrhenius. Os valores

obtidos para a energia de ativação destas amostras são da mesma ordem que aqueles

obtidos em eletrólitos géis a base de amido e hidroxietilcelulose (Ea = 0,14-0,24 eV)

12.13. Medidas da taxa de relaxação spin-rede no sistema rotante (lfI1p) no intervalo de

temperatura entre 100K e 300K de polissacarídeos amorfos mostraram uma mobilidade

menor para o movimento do próton, onde o tempo de correlação em temperatura
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ambiente é da ordem: 1:c(300K) - 10-5 s, o qual é muito maior que os obtidos nas

amostras de AGL: 1:c(300K) - 10-9 s. Entretanto este valor é comparável ao tempo de

correlação do próton para movimentos rotacionais das moléculas de glicerol: 1:c(300K)-

Na figura 4.9 podemos comparar os resultados da taxa de relaxação spin-rede

lIT 1 em função da temperatura para as amostras AGL seca, AGL 40%:H20 e AGL

90%:H20. Estes resultados mostram que o máximo da taxa relaxação se deslocam para

região de baixa temperatura com o aumento da hidratação.

A relaxação nuclear resulta da modulação da interação dipolo-dipolo dos spins

nucleares pelos movimentos iônicos e/ou moleculares. Para um sistema que contêm um

par spin Ih, como por exemplo, o par lH_1H, em contato com um banho térmico à

temperatura T sob influência do campo magnético B = roofy, a relaxação spin-rede tem a

forma:

rI({IJ,T) = C J(O}, T) (4.1)

onde C é uma medida da interação dipolo-dipolo (C ~ y4fi2 1(1+1)/ (r6) e J(ro,T) é a

soma da função densidade espectral, que depende da freqüência de Larmor e de outros

paràmetros que caracterizam os movimentos ..

Lembrando que a condição do máximo da relaxação é (IJo Te "'" 0.62, este

deslocamento da temperatura do máximo de l/T 1 para baixa temperatura, indica um

aumento nos movimentos rotacionais dos prótons presentes nas moléculas de glicerol e

de água. Isto pode ser comprovado pelos valores obtidos para o tempo de correlação

(1:e), que diminuem com o aumento da hidratação. Paralelamente, a intensidade do
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máximo de 1/T1 aumenta com a hidratação (tabela 4.1), o que significa que a constante

C aumenta, indicando uma diminuição nas distâncias protônicas intemucleares. Ambos

os fenômenos, deslocamento do máximo da relaxação para baixa temperatura e

diminuição das distâncias intemucleares, contribuem de forma a facilitar os movimentos

rotacionais dos prótons no ESP.
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Figura 4.9 - Taxas de relaxação spin-rede lrr] do próton IH para o ESP AGL desidratado,
hidratado com 40% e hidratado com 90%, em função do inverso da temperatura, medidos na
freqüência de 36MHz.

J

4.4.3 - Forma de Linha do 7Li

As figuras (4.1 O-a 4.11-a e 4. 12-a) mostram os espectros de RMN do 7Li

medido a 155,4MHz das amostras AGL SECA, AGL 40%:H20 e AGL 90%:H20 na

temperatura de 183K. Estes espectros apresentam uma linha larga da ordem de (m~
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35kHz) e uma linha estreita (MI - 7.5kHz). O espectro de um núcleo com spin 3/2

como o 7Li, consiste de uma linha estreita devido a transição entre os spins 1/2 B -1/2 e

um dupleto devido as transições 3/2 B 1/2 e -1/2 B -3/2, como observado na figura

(2.15). Entretanto nos eletrólitos poliméricos, normalmente observamos uma

distribuição de ±3/2 B ±1/2 das transições dos satélites de quadrupólo nuclear abaixo

de Tg resultando numa linha alargada. Este fato é atribuído a distribuição de gradiente

de campo elétrico nos sítios de lítio, o qual pode ser devido a configuração heterogênea

do Li no eletrólito polimérico. A linha associada com a transição 1/2 B -1/2 não é

alargada pelo acoplamento quadrupolar em primeira ordem, mas tem uma pequena

correção em segunda ordem 9, mas outras fontes tal como acoplamento dipolo-dipolo

dos núcleos vizinhos podem contribuir para a largura da linha de ressonância. As

interações 1Li_1Lie 1Li_1Hsão as principais responsáveis para a largura da linha

observada. Assim, poderemos fazer uma estimava para os valores do segundo momento

da linha de ressonância, através das contribuições homonuclear e heteronuclear, ou seja,

a partir da relação: M2(Li) = M2(Li-Li) + M2(Li-H). A figura (4.10 - b) mostra o

espectro de desacoplamento do 7Li_{lH} da amostra AGL SECA, podemos observar

uma redução da largura de linha do 1Lide 7,14kHz para 1,27kHz, ou seja, uma redução

de 82% da linha de ressonância, o que representa uma contribuição para o segundo

momento de 3,25G2 para a interação 7Li_IH, e 0,11G2 para a interação 1Li_1Li. Isto

indica uma forte interação entre os núcleos de Li com os núcleos de H do polímero e

glicerol. O espectro de desacoplamento do 7Li-CH} obtido para a amostra, AGL

40%:H20 ilustrado na figura (4.11 - b) mostra uma redução de 7,83kHz para 0,93kHz,

ou seja, uma redução de 88% da linha de ressonância, o que representa uma

contribuição para o segundo momento de 3,97G2 para a interação 1Li_1H e 0,06G2 para a

interação 1Li_7Li. O espectro de desacoplamento do 1Li-CH} obtido para a amostra,
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AGL 90%:HzO ilustrado na figura (4.12 - b) mostra uma redução de 7,9kHz para

0,9IkHz, ou seja, uma redução de 88% da linha de ressonância, o que representa uma

contribuição para o segundo momento de 4,04G2 para a interação 7Li-IH e 0,05Gz para a

interação 7Li_7Li. Semelhante comportamento foi observado em eletrólitos poliméricos

formado entre poliéteres e perclorato de lítio, como o PEOgLiCI04, PPOsLiCI04,

PEG:LiCI04 e HECIDPOE:LiCI04 onde a interação Li-H determinada do

desacoplamento 7Li-CH} da ordem de 85% à 90% 9,14,15, 17, A proporção da área da

linha estreita com a área da linha larga corresponde a 40%, o qual está de acordo do

valor teórico de 40% esperado para espectro de um spin 3/2 com interação quadrupolar

de primeira ordem. Este espectro é semelhante aos observados em eletrólitos

poliméricos com sal de lítio 16 e eletrólitos géis poliméricos IS. Estes resultados estão

resumidos na tabela (4.3 e 4.4).

AMIDO + 30% GLlCEROL +LiCIO.

NMR-155 MHz

a

b

AGLSECA

'LI

'Li _{'H}

-800 -600 -400 -200 O 200 400 600 800

FREQUENCY (kHz)

Figura 4.10 - Espectros de RMN do 7Li, medidos à freqüência de 155,4MHz para a amostra
AGL SECA, na temperatura de 183K. (a) Espectro do 7Lie (b) Espectro de desacoplamento do
7Li_{lH} ,
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AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCIO,

'Li - 155MHz

a

b

AGL40%

'Li

7U_{'H}

-100 -80 -60 -40 -20 o 20 40 60 80 100

Frequência (kHz)

Figura 4.11 - Espectros de RMN do 7Li, medidos à freqüência de 155,4MHz para a amostra
AGL 40%, na temperatura de 183K. (a) Espectro do 7Li e (b) Espectro de desacoplamento do
7Li_{IH}.

AMIDO + 30% GLlCEROL+ LiClO,

7U - 155.4 MHz

1\

Iii

I \
I'

----J
b

-100 -80 -60 -40 -20 o 20 40

FREQUÊNCIA (kHz)

AGL90%

60 80 100

Figura 4.12 - Espectros de RMN do 7Li, medidos à freqüência de 155,4MHz para a amostra
AGL 90%, na temperatura de 183K. (a) Espectro do 7Li e (b) Espectro de desacoplamento do
7Li-{ 'H}.
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Tabela 4.3 - Resultados obtidos para estimativa da contribuição heteronuclear dos espectros de
7Li e de desacoplamento do 7Li-CH} das amostras AGL SECA, AGL 40%:H20 e AGL
90%:H20

AGL ABSlDECÁrea
ABclDEC

Área
ABLi-LiABLi-H

(kHz)

(%)(kHz)(%)(%)(%)
AGL

E7,14 371,27401882
SECA

L37,1 6343,760--

AGL40%

E7,83 400,93431288

L

34,9 6031,557--

AGL90%

E7,9 430,91381288

L

32,45 5724,1662

Tabela 4.4 - Valores para Segundo momento de Van Vleck obtidos dos espectros de 7Li e de
desacoplamento do 7Li-CH} das amostras AGL SECA, AGL 40%:H20 e AGL 90%:H20

AGL M2(Li)M2(Li-Li)Li-LiM2(Li-H)Li-H

(G2)

(G2)(Á)(G2)(Á)

AGLSECA

3,340,113,693,252,5

AGL40%

4,020,064,13,972,42

AGL90%

4,090,054,134,042,41

As figuras (4.13-15) mostram a evolução da forma de linha espectral do 7Li em

função da temperatura para as amostras AGL SECA, AGL 40%:H20 e AGL 90%:H20.

Com o aumento da temperatura, podemos observar um estreitamento na linha central e

na linha larga. O estreitamento da linha de ressonância é provocado pelos movimentos

do íon lítio, processo conhecido como "molional narrowing". O início destes

movimentos ocorre quando a taxa das flutuações dos campos dipolares locais e dos

gradientes de campo elétrico são da mesma ordem da largura de linha da rede rígida

(LllIRL), ou seja, quando lhe:::::MIRL.
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AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCI04

7U 155.43 MHz Seca

183K
•.•.••....

218K

233K

243K

253K

273

353K

-100 -75 -50 -25 o 25 50 75 100

Frequência (kHz)

Figura 4.13 - Evolução da forma de linha espectral do 7Li, medido na freqüência de 155,43MHz
em função da temperatura da amostra AGL SECA.

AMIDO + 30% GLlCEROL + liCI04

7U 155.43 MHz f' AGL 40%

!\
II

-~/~ I~\\\~ ~-~~_:~,/ I \ \

.".--~ /r\\~~--~~
)il\~.~
/Ii\\'~~J 11 \, 223K

~ 1\ -----.---

1\
j!,- 243K

-50 -40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 50

Frequência (kHz)

Figura 4.14 - Evolução da forma de linha cspectral do 7Li, medido na freqüência de 155,43MHz
em função da temperatura da amostra AGL 40%.
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Figura 4.15 - Evolução da forma de linha espectral do 7Li,medido na freqüência de 155,43MHz
em função da temperatura da amostra AGL 90%.

As figuras (4.13-15) mostram a evolução dos espectros do 7Li em função da

temperatura para as amostras AGL SECA, AGL 40%:H20 e AGL 90%:H20. Podemos

verificar a presença de uma rede rígida abaixo de 213K, 193K e 183K respectivamente,

onde a linha possui uma forma bem alargada, o que parece indicar que os movimentos

estão praticamente congelados. Elevando a temperatura, acima de 213K, 193K e 183K

respectivamente, observamos um estreitamento da linha central, devido a média das

interações dipolares do 7Li causadas pelo aumento da mobilidade do íon Li+. Esta

transição do estreitamento da linha de RMN pode ser associada com o início dos

movimentos de difusão do Lt no complexo polimérico. Em mais alta temperatura em

aproximadamente 363K, 283K e 233K respectivamente, a linha de ressonância atinge

seu valor residual. Nesta região a linha apresenta uma forma muito estreita, ou seja, os
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movimentos nesta região são tão intensos de forma que a média da interação dipolar vai

para aproximadamente zero.

AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCIO 4
9

8

•• 7U 155.43 MHz• •
7

• \AGLSECA!•N 6

•
I •

:z:. .:
-; 5 ..c.!::: 4 Gaussiana

•
Lorentziana

-.J
<UlJ 3 :.('O '-

::J 2
•

e> ••m •••-.J 1 ••••••••••
1o

-1

180
200220240260280300320

T (K)

Figura 4.16 - Comportamento da largura de linha de RMN do 7Li. Medido na freqüência de
155,43MHz em função da temperatura da amostra AGL SECA.

AMIDO + 30% GUCEROL + LiCI04
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Lorentziana
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<U ~

"'C "

~
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o

•••••••..:•
;.

GaussianC! •

••
•••

•••••• ••••••••••

-1
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Figura 4.17 - Comportamento da largura de linha de RMN do 7Li. Medido na freqüência de
155,43MHz em função da temperatura da amostra AGL 40%.
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AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCI04
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Figura 4.18 - Comportamento da largura de linha de RMN do 7Li. Medido na freqüência de
155,43MHz em função da temperatura da amostra AGL 90%.

A figura (4.19) mostra os gráficos sobrepostos da largura de linha em função da

temperatura, para as três amostras. Podemos observar que a temperatura de transição da

amostra AGL SECA ocorre numa temperatura em tomo de 242K, mais elevada que as

outras. Já a amostra AGL 40%:H20, a transição ocorre numa temperatura de 212K. A

amostra AGL 90%:H20 possui uma temperatura de transição em tomo de 190K. Este

deslocamento da temperatura de transição para baixas temperaturas com o aumento da

hidratação, indica um aumento dos movimentos de difusão do íon lítio no complexo

nolimérico.r .
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AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCI04
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Figura 4.19 - Comportamento da largura de linha de RMN do 7Li. Medido na freqüência de
155,43MHz em função da temperatura.

Utilizando o modelo BPP 15, podemos encontrar uma relação para o processo de

estreitamento da forma linha em função da temperatura com o tempo de correlação dos

movimentos termicamente ativados, dado por:

I
(4.2)

onde M/RI- é a largura de linha na rede rígida e M/r é a largura de linha residual em altas

temperaturas.

A partir do gráfico de In(lI'tc) em função do inverso da temperatura, é possível

obter o valor da energia de ativação Ea dado pelo coeficiente angular da curva, cujos

pontos se encontram na região do estreitamento da forma de linha.
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Partindo então dos dados da largura de linha do 7Li em função da temperatura

podemos estimar os valores para a energia de ativação sendo: 0,26, 0,29 e 0,30eV para

as amostras AGL SECA, AGL 40%:H20 e AGL 90%:H20 respectivamente. Estes

resultados estão ilustrados na tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Energia de Ativação obtido da largura de linha, para as amostras AGL SECA, AGL
40%:H20 e AGL 90%:H20----------------------

AGL

SECA

40%

90%

4.4.2 - Relaxação do 7Li

Ea (eV)

0,26

0,29

0,30

Ttransição(K)

242 ±3

212 ± 3

190 ± 3

A figura (4.20) mostra os valores da taxa de relaxação spin-rede (l/TI) do 7Li

medido à freqüência de 155,43MHz em função da temperatura para as amostras AGL

SECA, AGL 40%:H20 e AGL 90%:H20. Em cada temperatura, o retomo da

componente longitudinal da magnetização ao equilíbrio é adequadamente descrita por

uma função exponencial simples, o que fornece um único valor para TI. Neste gráfico

podemos observar a presença de um máximo da taxa de relaxação spin-rede à 340K,

300K e 248K respectivamente. O máximo da taxa de relaxação spin-rede l/TI em

eletrólitos poliméricos isentos de plastificantes são tipicamente observados em tomo de

350-360K. Desta forma, a posição da taxa de relaxação sugere um pequeno aumento na

mobilidade do lítio quando o plastificante foi introduzido no eletrólito na amostra AGL

SECA.
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...--

I::::
...--

AMIDO + 30% GLlCEROL + LiCIO 4
I

.I.I.I.I.I

lLi 155.43 MHz",..- .. # .:".
•••• •••••• •• •• • •••• •••••• •• ••••

••••
••

••
•

•
•

•

jAGLSECA

•• •• AGL40%
0.1 ~

•AGL90% •-<

I

.I.I I.I.I
2.0

2.53.03.54.04.55.0

1000fT (K-')

Figura 4.20 - l!fj em função do inverso da temperatura do 7Li medidos na freqüência de
155,4MHz para as amostras AGL SECA, AGL 40% e AGL 90%.

Em se tratando de um núcleo com I = 3/2, a taxa de relaxação normalmente é

governada por dois mecanismos: (i) relaxação quadrupolar devido ao acoplamento entre

o momento de quadrupólo nuclear e as flutuações do gradiente de campo elétrico dos

núcleos vizinhos, e (ii) relaxação dipolar produzida pelas flutuações das interações entre

os momentos de dipólo magnético nuclear CLi-7Li e 7Li-1H, na cadeia polimérica) 19-21.

Utilizando os dados da taxa de relaxação spin-rede (l/TI) do 7Li, é possível
J

identificar o mecanismo de relaxação dominante (dipolar ou quadrupolar), através da

estimativa do valor de (l/T1)D e compara-Ia com o valor de (l/T1hotal medido

experimentalmente. A equação para a taxa de relaxação spin-rede é dada por:

(4.3)
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onde (l/T l}rotal é a taxa de relaxação spin-rede total, (lIT l)D é a taxa de relaxação spin

rede dipolar e (lIT l)Q é a taxa de relaxação spin-rede quadrupolar.

Para calcular o valor de (Uf1)D, foram utilizadas as equações (2.41) e (2.42),

lembrando que C = I~lvh Total, onde r é o fator giro magnético do núcleo (Li: r =

10397.5 1!G1s-1) e M/2Total corresponde à diferença entre o segundo momento total do

7Li na rede rígida e na rede residual, que relaciona as interações dipolares Li-Li e Li-H.

Os valores de largura de linha na rede residual (0,1 OkHz) são muito pequenos e portanto

não serão considerados no cálculo da relaxação dipolar, uma vez que sua contribuição

não provocaria mudanças significativas no resultado. Como a intenção é fazer uma

estimativa entre as contribuições dipolares e quadrupolares, a equação (2.35) utilizada

para o cálculo, levará em consideração os valores de M2(Li), M2(Li-Li) e M2(Li-H)

obtidos dos espectros de 7Li e dos espectros com desacoplamento 7Li - CH}.

Substituindo os valores de ~M2 e da freqüência de ressonância em que foram

realizadas as medidas do 7Li (ro}=21tx 155,4MHz e ros=21t x 400MHz) nas equações

(2.41) e (2.42), determinamos o valor teórico de (I/Tj)D que pode ser utilizado para

obter o valor de (lIT l)Q através da equação (4.3). Os resultados obtidos estão mostrados

na tabela (4.6) e nas figuras (4.21-23). Desta forma podemos verificar que o mecanismo

responsável pela relaxação spin-rede do 7Li é predominantemente quadrupolar.
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8T ARCK - 30%> GLYCEROL - LiCIO4

1/T10 HOMO

7U - 155 MHz
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Figura 4.21 - lrr] em função do inverso da temperatura do 7Li medidos na freqüência de
155,43MHz para a amostra AGL SECA, com seus respectivos cálculos das contribuições
dipolares e quadrupolares.
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AMIDO + 300/0 GLlCEROL + LiCIO 4

7U 155.43 MHz

1fT1

1fT 1D Hetero

1fT~1?I:I?mo

AGL40%

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Figura 4.22 - lff] em função do inverso da temperatura do 7Li medidos na freqüência de
155,43MHz para a amostra AGL 40%, com seus respectivos cálculos das contribuições
dipolares e quadrupolares .

.!
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STARCK - 30%) GLYCEROL - LiCI04

lU - 155 MHz

11T1D HET

11T1DHOMO

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Figura 4.23 - lff] em função do inverso da temperatura do 7Li medidos na freqüência de
155,43MHz para a amostra AGL 90%, com seus respectivos cálculos das contribuições

dipolares e quadrupolares.

o valor de (l/T l)Q no máximo da taxa de relaxação depende somente da força da

interação quadrupolar, descrita pelo pré-fator da equação (2.36). O cálculo realizado

para a estimativa da contribuição quadrupolar das amostras do AGL permitiu
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determinar os valores para CQ (tabela 4.6). Substituindo os valores de CQ na equação

(2.40), podemos determinar o valor para vQ de aproximadamente 21kHz, o qual é da

mesma ordem dos encontrados para ESP 1&,22. Este valor é consistente com a meia

largura da linha larga do espectro observado nas figuras (4.10-12) da ordem de 18kHz.

o valor encontrado para vQ de 21kHz é pequeno comparado com outros sistemas, como

por exemplo o LhN no qual vQ é igual a 282kHz para Li1 e 582 kHz para Li2 16,23.

Tabela 4.6 - Resultados obtidos para estimativa da contribuição quadrupolar nos dados de
relaxação do 7Li das amostras AGL

AGL SECA40%90%

CD(Li-Li) (S-2)

0,11 x 1080,61 X 1080,06 X 108

CD(Li_H)(S-2)

3,51 x 1084,29 X 1084,37 X 108

CQ(S-2)

17,8 X 10814,7x10812,3 X 108

VQ (kHz)

21,219,317,7

1fT1 Total (S-1)

2,902,572,17

l/Tm (S-1)

0,300,420,22

l/T1Q (S-1)

2,602,151,95

1fT1Q(%)

909090

A partir dos resultados da taxa de relaxação spin-rede 1fT1 também podemos

estimar os valores para a energia de ativação do 7Li sendo (0,24 ± 0,03)eV para o AGL

SECA, (0,22 ± 0,03)eV para o AGL 40%:H20 e (0,23 ± 0,03)eV para o AGL 90%:H20.

Estes valores são consistentes com os encontrados em outros eletrólitos sólidos

poliméricos com valores que variam entre 0,2 - 0,3 eV 24.

A figura 4.24 mostra os valores do tempo de correlação calculado com os

parâmetros obtidos da taxa de relaxação spin-rede (l/T.) do 7Li em função do inverso da

temperatura. Neste gráfico podemos comparar a mobilidade da cadeia polimérica e do

íon Lt das amostras AGL em função da hidratação. A amostra AGL SECA apresentou

um 'te (300K) = 19,4 x lO-lOs, O AGL 40%:H20 apresentou um 'te (300K) = 6,50 x lO-lOs
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e o AGL 90%:H20 apresentou um 'te (300K) = 1,97 X 1O-10s.Estes resultados mostram

que o aumento da hidratação no AGL faz diminuir o tempo de correlação,

consequentemente aumentando a mobilidade do íon Li' no complexo polimérico. Estes

resultados indicam que a mobilidade do íon Lt no AGL é comparável aqueles

observados em eletrólitos géis ou plastificantes (pEG:LiCF03 e PEO:LiCl04 com 'te

AMIDO + 30% GLlCEROL + UCI04

7U _ 155 MHz

AGL SECA
AGL40%
AGL90%

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Figura 4.24 - Gráfico do tempo de correlação do 7Li em função do inverso da temperatura.

É bem conhecido que a adição de plastificantes aumenta a condutividade iônica

dos eletrólitos géis poliméricos a favor da dissociação do sal, diminuindo a formação de

pares iônicos e aumentando o número dos portadores de carga6,7,13. Segundo M. Forsyth

eí: aI. 6, a interação do lítio no eletrólito gel polimérico muda de Li-polímero para Li-

solvente com o aumento da temperatura.
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Tabela 4.7 - Parâmetros obtidos dos resultados da taxa de relaxação spin-rede (lffj) 7Li das
amostras AGL. Tmax é a temperatura do máximo da taxa de relaxação spin-rede e Ea é a energia
de ativação para o movimento que causa a relaxação

AGL SECA400/090%

T;nax (K)

343300248

Ea (eV)

0,240,220,23

fo (s)

1,8 X 10-131 3 X 10-132,7 X 10-14,
fc (300K) (8)

19,4 x 10-106,50 x 10-101,97 X 10-10
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Conclusões

Neste trabalho foi estudado as propriedades de transporte iônico no eletrólito

sólido polimérico amido rico em amilopectina, com 30% de glicerol e sal de lítio

(LiCI04) em função da umidade relativa. Para tanto foram realizados estudos de DSC,

TGA, condutividade A.c. e RMN.

O resultado de DSC permitiu obter o valor de Tg em torno de -30°C, bem como;

mostrou que o eletrólito é predominantemente amorfo, isto pode ser verificado pelo não

aparecimento de picos de fusão do material.

O resultado de TGA mostrou que no intervalo de temperatura de 188°C a 366°C,

ocorreu uma grande perda de massa, em tomo de 60% em massa que corresponde a

degradação do eletrólito.

O resultado de condutividade A.C. mostrou um comportamento do tipo

Arrhenius com a temperatura, fornecendo uma energia de ativação de Ea = 0,35eY. O

valor obtido para a condutividade a 300K é da ordem de 10-4 S/cm. Este resultado

sugere que o sal LiCI04 foi totalmente dissolvido e que o complexo polimérico é

amorfo.

Os resultados de RMN do lH mostraram a presença de um dupleto de Pake

sobreposto a uma linha central nos espectros para temperaturas suficientemente baixas

(T = 163 K). A linha central pode ser atribuída a superposição de sinais de prótons lH
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dos grupos OH e CH presentes no glicerol, enquanto que as linhas satélites do dupleto

estão relacionadas com um par de prótons H-H. A partir da distância entre os picos

deste dupleto, foi possível calcular a distância intemuclear rH-H :::::2,0 A, o que pode

estar relacionado com grupos CH2 presentes no eletrólito.

Através do estudo da largura da linha central do IH em função da temperatura,

foi observado que o início do estreitamento ocorre em 213K, que pode ser relacionado

com o inicio dos movimentos reorientacionais da molécula de glicerol.

Os resultados da taxa de relaxação spin-rede (I/TI) do IH em função da

temperatura, mostraram a presença de um máximo na relaxação devido a presença de

movimentos iônicos e/ou moleculares presente no eletrólito. Através da relação de

Arrhenius foi determinado o valor para a energia de ativação da ordem de O,2eV. Com o

aumento da hidratação no eletrólito foi observado que o máximo da relaxação desloca

para baixas temperaturas, o que indica um aumento da mobilidade dos prótons presentes

no eletrólito.

Os resultados das medidas RMN de desacoplamento do 7Li-CH}, mostraram

uma redução da largura de linha do 7Li da ordem de 7,5kHz para 1kHz, o que representa

uma redução da ordem de 82% da linha de ressonância, indicando uma forte interação

entre os núcleos de lítio com os núcleos de próton do eletrólito.

Através do estudo da largura da linha central do 7Li em função da temperatura,

foi observado que o estreitamento é provocado pelo inicio dos movimentos do íon lítio,

que ocorrem quando a taxa das flutuações dos campos dipolares locais e dos gradientes

de campo elétrico são da mesma ordem da largura de linha da rede rígida (MIRL), ou

seja, quando lhe::::: ~HRL.

Com o aumento da hidratação do eletrólito, a temperatura de transição do

estreitamento da largura de linha desloca-se para baixas temperaturas, o que indica um
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aumento dos movimentos de difusão do íon Iítio no complexo polimérico. Utilizando o

modelo BPP modificado foi possível determinar o valor para a energia de ativação da

ordem de 0,28eV.

Os resultados da taxa de relaxação spin-rede (l/TI) do 7Li em função da

temperatura, mostraram a presença de um máximo na relaxação a 340K. Foi verificado

que o mecanismo responsável pela relaxação é predominantemente quadrupolar, com vQ

da ordem de 21kHz, o qual é da mesma ordem dos encontrados para ESP. Através da

relação de Arrhenius foi determinado o valor para a energia de ativação da ordem de

0,23eV, consistente com os valores encontrados em outros ESP (0,2 - 0,3eV). Com o

aumento da hidratação no eletrólito foi observado que o máximo da relaxação desloca

para baixas temperaturas, o que indica um aumento da mobilidade dos íon Iítio

presentes no eletrólito.
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Anexo

Trabalho publicado durante o desenvolvimento do mestrado.

NMR AND CONDUCTIVITY STUDY OF STARCH BASED POLYMER GEL

ELECTROLYTES

R..I. Mattos, C. E. Tambelli, J. P. Donoso, R. G. F. Costa and A. Pawlicka

MoI. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 447, pp. 55/[373]-64/[382],2006

Resumo:

Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (NMR) and complex impedance

spectroscopy have been used to study the polymer gel electrolytes formed by

amylopectin rich starch, plasticized with glycerol and containing lithium perchlorate.

The use of plasticizer enhances the conductivity, which reaches - lO-4S/cm at room

temperature. The 7Li NMR decoupling experiments performed at 183K show that 80%

ofthe sub-Tg linewidth is attributable to the heteronuclear Li-H interaction, suggesting

a weaker Li - polymer interaction in the plasticized electrolyte when compared with the

unplasticized ones. The Li-7 NMR results exhibit the qualitative features associated

with the lithium mobility in the polymer gel electrolyte, namely the presence of a well

defined Li-7 spin-lattice relaxation maxima at 340 K.
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