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RESUMO

Neste t~abalho apresentamos um estudo por Resson~ncia
Magnética Nuclear, condutividade e scattering quasi-elástico de
neutrons nos condutores iônicos poliméricos POE - LiCl04 e
POE - H3Po4, onde POE é o poli(óxido de etileno).

A primeira parte do mesmo é dedicada a uma revisão das
propriedades físico-químicas destes complexos, dando-se uma visão
abrangente do conhecimento atual dos mecanismos de transporte
iônico.

Nossos•• resultados indicam que a condutividade ,
e

governada pelos movimentos segmentários da cádeia pOlimérica. A
análise do segundo momento das linhas de resson~ncia e os estudos
de relaxa~ão nuclear, nos permitiram estimar dist~ncias médias
entre átomos d~ molécula e os prótons da cadeia, assim como
estimar a intensidade das intera~ões que estão envolvidas nestes

/
complexos.

Um dos objetivos fundamentais dos estudos de relaxa~ão
nuclear em condutores iônicos é a determina~ão da fUB~ão de

POE D3 P04, em fun~ão da frequência e da temperatura,
interpretado, usando-se uma função de correla~ão não exponencial;

foi
correla~ão. O comportamento da relaxação spin-rede do fósforo em

com B = 0.27. Este

complexidade do processo de condu~ão iônica nestes sistemas.
resultado reflete a natureza desordenada do material e a
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ABSTRACT

This work presents a study of a Nuclear Magnetic
Resonance, Conductivity, and Quasi-Elastic Neutron Scattering in
the polimeric solid ionic conductors PEO: LiC104 and PEO-H3P04 '
where PEO is poly(ethylene oxide).

This first part of this work is devoted to a review of
the physico-chemical properties of these complexes, giving a wide
view of the state of the art with respect to ionic transport
mechanism.

OU6 results show that the conductivity is "governed by
the segmental motion of the polimeric chain. The analysis of the
second moment of the resonance lines and the nuclear relaxation
studies allowed us to estimate mean distances between the

"-molecular atoms and the protons of the chain, as well as to
estimate the intensity of the interactions involved in
complexes.

One of the most important objectives of the studies of
nuclear relaxation in ionic conductors is to determine the
correlation function. The phosphorus spin-lattice relaxation
behaviour in PEO-D PO as a function of frequency and temperature

3 4
was interpreted using a non-exponential correlation function: the
stretched exponential exp with B = 0.27. This
result reflectthe random nature of the material and the
complexity of the process of ionic conduction in these systems.
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INTRODUÇÃO

A expressão, "polímeros condutores" ~ dada a uma família
de materiais que paulatinamente tem ganho uma maior importância
nesta d~cada. Os polímeros, macromol~culas que apresentam em sua
estrutura unidades químicas idênticas e repetidas (monômeros),
foram inicialmente reconhecidos por suas propriedades isolantes.
Som~nte mais tarde foi descoberta a possibilidade de induzir-se
condutividade, geralmente de natureza eletrônica, como uma
característica intrínseca do material macromolecular(1,2)~

Recentemente foram reconhecidos sistemas onde a

condutividade se origina de movimentos de íons numa matriz
polim~rica, na ausencia de qualquer solvente(3,4). Nestes
condutores polim~ricos sólidos, conhecidos tamb~m como
eletrólitos polim~ricos, a macromol~cula atua como um solvente

/'para um sal, o qual fica parcialmente dissociado na matrlz
polim~rica, originando' uma condutividade iônica. Estes condutores
plásticos diferem dos gels iônicos tradicionais onde a
condutividade' iônica está relacionada com a presença de água ou
de um solvente polar(4).

Este trabalho está baseado em parte sobre pesquisas
realizadas no Laboratoire de Spectrometrie Physique de Grenoble~

(França) em 1986/87, e continuadas em nosso Grupo em são Carlos
após < essa data. O objetivo do mesmo corisiste em estudar-se este
novo tipo de condutor iônico, dando-se. uma visão do nosso
conhecimento atual, relativos a mecanismos da condução iônica;das
propriedades físico-químicas e de algumas das aplicações
propostas para estes sistemas.

Antes de discutirem-se as propriedades destes
eletrólitos polim~ricos,.vamos comentar brevemente os mecanismos
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da condutividade observada em polímeros condutores.em geral .
."

o desempenho dos polímeros frequentemente se relacionam
com uma série de características significativas. Uma destas
propriedades, particularmente, distingue sempre os metais dos
plásticos: a condutividade. Enquanto os metais apresentam
elevados valores de condutividade - entre 104 - 106 - 1(Qcm) - os
polímeros eram essencialmente isolantes, e suas condutividades
nao passavam de 10-14 (Qcm)-l. Assim os metais foram sempre os
materiais privilegiados nos domínios da eletricidade e da
ele~rônica, ficando para os polímeros os papéis de isolantes e
dielétricos.

Esta situação começou gradualmente a mudar à medida que
foram descobertas neles propriedades adicionais, tais como: a
condutividade elétrica, a piezoeletricidade e a piroeletricidade.
Já nos anos 50 conseguem-se polímeros condutores extrínsecos
através da disper~ão de metais pulverizados nos polímeros. Nestes
casos a condutividade elétrica (- 10 (Qcm)-l resultava da

/transferência de cargas através das ilhas condutoras disseminadas
na matriz polimérica.

Esta ~rea dos polímeros condutores ganhou realmente
importância fiá menos ,de dez anos, apos os trabalhos de A.J.
Heeger, A. G. Mac Diarmid e H. Shirikawa(5) no poliacetileno: o
primeiro polímero condutor dito intrínseco. Estes não são obtidos
pela inclusão

"
física de materiais condutores como no caso

anterior; mas pela introdução, por via química, de
1

condutoras (dopagem). Assim, no poliacetileno
impurezas nao

(CH)x' que ,
e

constituído por uma cadeia de ~tomos de carbono ligados entre si,
forma-se um conjunto de ligações n distribuídas alternadamente
na cadeia. A estas ligações est~ associado um orbital, dito n, o
~ual recobre a cadeia do poliacetileno, que possui então um
super-orbital inteiramente delocalizado, onde os elétrons podem
jeslocar-se. Para obter-se condutividade, criam-se defeitos neste
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super-orbita~ dopando-se este material; criando-se assim

"excedentes" 6u "falta" de el~trons no mesmo. A carga, negativa

ou positiva, segundo o caso, pode se deslocar ao longo da cadeia

do polímero gra~as à existência dos super-orbitais devido a

conjuga~ão das liga~ões pio Assim os poliacetilenos dopados

atingem valores de condutividade quase metálicas, da ordem de 103

Q-1cm-1( 1,2) (figura 1).

Em 1973, P.V. Wright e seus colaboradores(6) abriram um

novo campo de pesquisa na área dos condutores iônicos do estado

só1ido, quando mostraram que sais de metais alcalinos podiam

dissolver-se em materiais polim~ricos, formando um complexo. Em

1978, M. Armand e colaboradores(7) reconheceram o potencial

destes sistemas como eletrólitos sólidos pOliméricos em baterias

de estado sólido de alta densidade de energia (> 120 Wh/Kg) e

potência (> 100 W/Kg). polímeros da família dos poli eters, como

poli{óxido de et~leno), P(OE) ou poli(óxido de propileno), PPO,

formam, sob certas condi~ões, complexos com sais alcalinos ou
/essencialmenteácidos inorgânicos, mostrando uma condutividade

iônica(4,7) .

Estas solu~ões sólidas sao materiais onde fases

cristalinas ~stão embebidas numa fase amorfa. Uma outra fase,

semicristallha, _ de baixa temperatura de fusão (-60 °C) tamb~m

pode estar presente. A condutividade iônica, a qual segue a

teoria de volume livre(8), ou equivalentemente a lei de WLF

(Williams - Landel - Ferry)(9), está associada com a fase amorfa.

A figura 2 mostra a dependência t~rmica da condutividade para uma

s~rie de complexos de polímeros e sais de lítio(4). Presume-se

que a condutividade iônica observada seja originada dos

movimentos cooperativos das cadeias polim~ricas, que permitem aos

deslocarem-se de um estado de complexa~ão a

outro(3). Por esta razao, as altas condutividades sao observadas

a temperaturas acima da temperatura de fusão da fase
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Figura 1: Escala de condutividades medidas a temperatura ambien-
te, ilustrando a enorme varia~ão que existe entre

~10 -1 -1 2 -1 -110 n cm ), semicondutores (o <10 n cm )
2 -1 -1> 10 n cm ). Metais como o cobre e a prata

isolantes (o <

e condutores (o
sao vezes melhores condutores que o isolante teflon, por

exe~plo.
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semicristalina; sendo que a baixas temperaturas as condutividades
observadas são"muito baixas (figura 2).

A conforma~ão destes complexos foi determinada por
experiências de raios-X e espectroscopia ótica. Estas,
confirmaram a existência de urnaestrutura helicoidal onde os
átomos de oxigênio repartidos ao longo da cadeia polimérica tem
seus "dobletes" eletr8nicos voltados ao interior da hélice, onde
se acomodam os cátions do sal, enquanto que os ânions sao
rejeitados ao exterior dela(lO,ll).

Os condutores i8nicos tradicionais de estado sólido sao
em geral eficientes somente a altas temperaturas, da ordem de 200
a 500°C. Os complexos poliméricos apresentam urna condutividade
apreciável já a temperaturas moderadas (figura-2). Na figura 3,
por exemplo, sao mostradas as condutividades em fun~ão da
temperatura para vários condutor~s i8nicos, tanto cristalino,
corno cerâmicos, 'comparando-os com as dos vidros e as dos
polímeros condutores.

Os eletrólitos podem ser classificados corno - /'eletrolitos
cristalinos ou amorfos, apesar de algüns deles apresentarem ambas
- ,. (12 14)caracter1st1cas ' . Os eletrólitos sólidos cristalinos,

historicamente os primeiros a serem estudados, são compostos nao
estequeométricos, onde o conceito de defeitos pontuais na rede -e
a origem da interpreta~ão da condutividade observada. Os
eletrólitos amorfos agrupam os materiais vítreos e os
elast8meros. Um material é dito vítreo se utilizado abaixo da
temp~ratura de transi~ão vítrea, (Tg), ou seja, ele pode ser
considerado corno formado por macromoléculas "congeladas". A
condutividade i8nica a temperatura ambiente é da ordem de 10~3 a

Q-1cm-1, e a sua varia~ão em fun~ão da temperatura segue
urna lei de Arrhenius. Por último, os eletrólitos poliméricos sao
constituídos, corno já foi dito, por um polímero orgânico atuando
corno solvente, no qual um complexo, cornoo P(OE)aLiC104 por exem-
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3.4

alguns
polímeros que formam complexos com sais, como: LiC14,

LiBF4 e LiCF3S03(4). Os polímeros são: (1) Poli(óxido de etileno)i
(2) poli(óxido de propileno); (3) Poli(ethylene adipate); (4)
Poli(ethylene succinate)i (5) Poly-phosphazanei
methylaziridine).

(6) Poly (N-
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pl~, apresenta uma condutividade da ordem de
- ( 10)temperatura ambiente .

-4 -1 -110 n cm a

° interesse técnico e científico despertado ,apos os
trabalhos pioneiros de Wright e Armand não tem parado de crescer,
motivado nas enormes potencialidades de utilização destes
materiais em dispositivos práticos. ° fato de poder-se utilizar
estes eletrólitos poliméricos na forma de filmes flexíveis,
permite desenhar a geometria de dispositivos. Esta, e outras
vantagens como a ausência de problemas de corrosao e a

estabilidade termoquímica, definida pela região de temperatura na
qual o eletrólito sólido nao sofre nenhuma reaçao de
decomposição, tornam estes materiais atrativos para aplicações em

. (1516) (18)baterias ultraflnas ' ,telas eletrocrômicas células
~. (19) (20)fotoeletroqulmlcas e sensores gasosos .

Na figura 4, por exemplo~ é mostrada esquematicamente
uma das primeiras aplicações propostas para estes materiais, como
baterias de estado SÓlido(15,16). A vantagem da existência do

/filme flexível de grande superfície, reside na capacidade de
deformação do polímero, assegurando assim uma boa interfase
~letrodo-eletrólito, além de minimizar o tamanho e a resistência
elétrica do életrólito. Protótipos de baterias de lítio tem sido
desenvolvidas utilizando poli(óxido de etileno) de alto peso
molecular, associado aos sais LiCF3S03 ou LiC104 . (ver artigo de
B. Scrosati na ref. 17)..,

Outra interessante aplicação, proposta por Skotheim e
( 1 9 )colaboradores , consiste em uma célula fotoeletroquímica de

estado sólido (figura 5). Este dispositivo fotovoltáico está
baseado na junção de um fotoeletrodo semicondutor e um eletrólito
contendo um par redox (1-/1;). Para um semicondutor de tipo n, ·a
iluminação produz buracos fotogerados, o que provoca um fluxo de
elétrons desde o semicondutor até uma carga externa, de forma a
reduzir as espécies oxidadas na superfície iluminada. Utilizam-se



ELETRODO NEGATIVO
(50-75J.l m )

ELETRÓUTO POUME'RICO
(50-I00J.l m)

ELETRODO POSITIVO
(50-75Jl m)

COLETOR DE CORRENTE
« 25Jl m)

-.+
LI

o ÁTOMO DE OXIGENIO (DOADOR DE ELE'TRONS)

• ÁTOMO DE CARBONO (- CH2 )

~igura 4: Vista esquemática do funcionamento de uma bateria de
estado sólido com as dimensões típicas dos diferentes

!lementos. Ela é constituída de uma folha ou liga de lítio como
,nodo, um complexo entre P(OE) e um sal de lítio (Li+X-) como
.Let r ó lLt o polimérico, e TiS2 ou como eletrodo
,ositivo. Tipicamente as temperaturas de operaqao são da ordem de
00 °e, e o material pode ser ciclado uma centena de vezes

. 2(1516)uma densldade de corrente de 0.1 - 2.0 mA/cm '
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n- Si __ ---J

PEO(K1/I2)

Pt/1TO

E Redox

n - Si PP Pt/1TO

+ - -2h +31-13 2C + 1;-31

igura 5: Diagrama esquemático de uma célula foto eletroquímica
que utiliza um eletrólito pOlimérico depositado sobre

m substrato de silício. A camada de Pt/ITO (Indium Tin Oxide)·
em por objetivo conduzir a corrente. Com estas células se obtém
oto voltagens da ordem de 0.6 Volts(19). Para detalhes sobre
eu funcionamento, veja o texto.
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ofil~es extremamente finos (- 1000 A) essencialmente transparentes
a luz incidente, que alcan~am densidades de correntes da ordem do
mA.

na ~area
Outra ap~ica~ão que tem despertado uma grande aten~ão ~
d 1 . (18) . ~ . ddo e etrocromlsmo . O eletrocromlsmo e a proprle a e

que tem um material para modificar seu espectro de absor~ão sob a
influência de um campo ou de uma corrente elétrica. Se esta
varia~ão se situa em uma faixa de comprimentos de onda
correspondentes a luz visível, ela pode ser utilizada na area de
visualiza~ão. O campo destas aplica~ões vai desde as grandes
telas matriciais planas onde ~

e utilizada a varia~ão da

realizar um comando térmico matricial, até janelas ditas
condutividade com a temperatura dos polímeros eletrolíticos para

"inteligentes", que podem mudar de cor ou controlar da
refletividade ao infravermelho, pela aplica~ão de um campo
elétrico. A imp~rtância desta última aplica~ão transcende a
simples estética,
energético.

pois visa a uma racionaliza~ão no consumo
/

Uma última aplica~ão destes eletrólitos poliméricos que
tem conseguido destaque está na área dos sensores gasoso& e de
umidade. Complexos de polivinil-álcool (PVA) e ácido fosfórico,

sais .,alcalinos apresentam uma varia~ão significativa da

tem sido testados com sucesso como sensores de.hidrogênio (figura
6). Enquanto que certos complexos de poli(óxido de etileno)· e

impedância (de 103 a 107 Q ) quando expostos a ambientes
- 90%)(20)(figura 6). Os efeitos da absor~ão de

com
umidade (O ~agua
na mobilidade iônica ~

e um problema em aberto de grande
importância, o qual estamos estudando atualmente um nosso
laboratório em são Carlos.

O estudo das propriedades destes condutores iônicos, o
melhoramento de seus desempenhos e a síntese de novos materiais,
constitui atualmente um campo de pesquisa muito ativo, envolvendo
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Figura 6A: Ilustração esquemática de um sensor de hidrogênio que

dispositivo ,
e

utiliza uma membrana condutora de prótons. Um lado do
exposto p um fluxo de referência de hidrogênio,~e

o outro lado ao ambiente a ser analisado. Os prótons migram
do lado com hidrogênio puro, através da membrana polimérica, a
região de baixa pressao de hidrogênio no outro lado. Os
elétrons,que não podem passar pela membrana, passam pelo circuito
eletrônico, indo recombinar-se com os prótons, e uma voltagem
dependente da concentração de hidrogênio é medida.

Figura 6B: Diagrama esquemático de um sensor de umidade que
utiliza um eletrólito polimérico complexo entre

P(OE) e sais alcalinos (LiCl04, LiBr, Lial, LiF, NaI, NaCl04, NaF,
KI, etc.). Ele está constituído de um susbstrato de alumina
Cl-A1203 (a), um eletrodo de ouro (b), e a membrana polímérí.ca (c)(20~
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hoje em dia, laboratórios de pesquisa em praticamente todos os
países desenvolvidos. Grandes grupos, cornoo Angrü-Danes, baseado
em Harwell, e o Franco-Canadense, envolvendo o Instituto de
Pesquisas Hydro-Quebec (IREQ), a Sociedade Elf-Aquitaine (SNEA) e
o Laboratoire d'Ionique et de Electrochimie du Solide de Grenoble
(LIES), já estão desenvolvendo baterias em grande escalas,
utilizando estes eletrólitos poliméricos(15).

Apesar de que este interesse na síntese dos eletrólitos
poliméricos tem sido motivado pela sua potencialidade em
aplica~ões tecnológicas, muitos problemas interessantes de
natureza fundamental estão em aberto. Toda esta área está ainda
em um primeiro estágio de pesquisas. Os eletrólitos polimérico~
amorfos representam urna forma nova de condutores . ~ .

10nlCOS de
estado sólido, que numa escala macroscópica comportam-se como
sólidos, mas a níveis moleculares tem modos locais de relaxa~ão
semelhantes as, das solu~ões líquidas. Seus mecanismos d

condutividade iônica ainda não estão esclarecidos, nem os modelos
propostos são universalmente aceitos(3). /

Praticamente toda ·a literatura sobre estes novos
materiais pode encontrar-se nos Proceedings das conferências da
SSI (Solid State Ionics), publicados em volumes especiais pela
revista do mesmo nome. Dois recentes artigos de revi~ão e um
livro resumem o atual estado das pesquisas:

M. Armand, Annual Review Materials Sc., vol. ~, 245-261
(1986).

C. A. Vincent, Progr. Solid State Chem., vol. 12, 145-261
(1987).

J. R. Mac Callum, C. A. Vincent (editores) "Polymer
Electrolyte Reviews 1", Elsevier Applied Science publ. (Londres,
1987).

Nesta tese tentaremos ilustrar a contribui~ão da técnica
de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), conjuntamente com a
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condutividade e o "scattering" de neutrons, para obter uma melhor
compreensão dos mecanismos de condução iônica nestes sistemas. O
interesse - ,neste estudo nao e somente devido ao fato de envolver
um assunto de 9rande atualidade, mas também pela riqueza da
física que apresenta: migração iônica em um meio dinamicamente
desordenado, competência de diversos mecanismos de relaxação,
problemas associados com a baixa dimensionalidade dos movimentos,
etc.

A técnica de RMN tem provado ser um excelente método
para obter informações sobre as posições relativas dos átomos e
conformações moleculares utilizando o método dos momentos, até
em um meio amorfo. Mas o potencial da técnica de RMN se
manifesta sobretudo ao extrair o caráter microscópico de
movimentos atômicos, iônicos e moleculares(13,14,60-63). Os
tempos característicos -4da RMN - entre 10 -8

e 10 seg sao
adequados "-para o estudo dos movimentos resultantes de uma
ativação térmica corno nos condutores iônicos, já que eles sao da

/'
mesma ordem de grandeza dos tempos médios de residência de um
átomo em um dado sítio, ou dos tempos médios qos saltos entre um.,

sítio e outro, no caso de urnamigração iônica, ou dos' tempos

locai~, corno aos movimentos de difusão, enquanto que a

característicos dos movimentos moleculares de tipo
translação/rotação. Desta maneira, a RMN constitui-se numa
verdadeira sonda microscópica, sensível tanto aos movimentos

condutividade, por exemplo, não deteta mais que o segundo tipo
destes movimentos.

Há mais de 30 anos que se aplica a técnica de RMN para
investigarem-se problemas de difusão em sólidos.Isto está baseado
na suposição de que a função de correlação decai devido ao
processo de difusão, relaxando em um tempo comparável com o tempo
característico de "saltos" da espécie móvel. Mas, para extrair-se
'informação detalhada da dinâmica iônica dos estudos de relaxação
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é necessário escolher-se uma fun~ão de correla~ão adequada para
descrever-se o processo de transporte iônico. Determinar a forma
desta fun~ão é o objetivo fundamental de boa parte dos estudos de
RMN d .". (131) , dem con utor~s 10nlCOS . E a este aspecto que aremos
particular ênfase, ao discutirmos os resultados da relaxa~ão
nuclear nos condutores iônicos poliméricos abordados neste
trabalho.

o plano da tese é o seguinte: No capítulo I faremos uma
revisão sobre os eletrólitos poliméricos, descrevendo de maneira
suscinta, a estrutura, conforma~ão, morfologia e diagramas de
fases destes complexos, além de discutir modelos propostos para
explicar as condutividades observadas. No capítulo seguinte,
abordaremos alguns aspectos da teoria da Ressonância Magnética
Nuclear, em particular, o método dos segundos momentos da linha
de ressonância, que dá informa~ão de tipo estrutural, e o estudo

"-da relaxa~ão nuclear, que dá informa~ão sobre os processos
dinâmicos. Como as taxas de relaxa~ão nucleares são expressadas

/'
em termos da fun~ão de densidade espectral, faremos uma análise
das prinçipais fun~ões utilizadas, para explicar dados de RMN. No
capítulo 111, descreveremos as técnicas experimentais utilizadas
neste estudo, como as medidas de condutividade pelo método da
impedância complexa; os métodos de RMN, Lnc l.uí ndo a análise do
segundo momento e as técnicas pulsadas para determina~ão de
tempos de relaxa~ão; e a técnica de difusão quasi-elástica de
neutrons, a qual oferece a possibilidade de observar movimentos
de tipos difusivos, constituindo então um método de investiga~ão
complementar a RMN. OS principais resultados para o condutor de
lítio POE - LiC104 e o condutor protônico POE H3 P04 sao
apresentados e discutidos no capítulo IV. Finalmente, as
conclusões e as perspectivas futuras, são resumidas no capítulo
V.
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CAP-ÍTULO I

ELETRÓLITOS POLIM~RICOS. UMA REVISÃO

"56 se sabe a profundidade da po~a ao
se cair nela"

Apresentamos neste capítulo uma revisão das propriedades
físico-químicas dos condutores iônicos poliméricos (ou'
eletr6litos pOliméricos). Em primeiro lugar, serão discutidas as
propriedades e características do polímero poli(6xido de
etileno). A seguir, serão discutidos alguns aspectos relativos a
forma~ão dos complexos pOliméricos e a sua condutividade.

sistemas abordados neste estudo, os
características dos dois

/'
complexos POE-LiC104 e

Finalmente, apresentaremos as principais

Nestes condutores iônicos poliméricos, a pr6pria

1-1. O Poli(óxido de etileno) - POE

macromolécula atua como um solvente para um sal (ou um ácido) o
qual fica parcialmente dissociado na matriz polimérica. O
precursor dos polímeros que apresentam a propriedade de solvatar
o cátion (ou o inion) de um sal é o Poli(6xido de etileno) - POE.
Ele tem por f6rumula química: (-CH -CH2 2 -o) • As propriedades
solvatantes deste pOlímero estão associadas a presen~a da fun~ão
éter (R - O - R). Esta solvata~ão do cátion pela macromolécula
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está garantida pelos dobletes eletrônicos livres dos átomos de
oxigênio repartidos ao longo das cadeias(7). É interessante notar

A 22 3que a concentra~ão de pares eletronicos no POE (3.15 x 10 /cm),
é comparável à da água (6.7 x 1022/cm3) e amônia (2.8 x

1022/cm3).

o POE tem uma das unidades monoméricas mais simples,
dando lugar a uma grande variedade de comportamentos em rela~ão a
condutividade iônica devido a sua morfologia semicristalina. Ele
é um pOlímero linear, estéreo regular (ou seja, com simetria em
rela~ão a configura~ão volumétrica) e semicristalino. A

temperatura ambiente, o POE de alta massa molecular (Mw
um polímero termoplástico,. resistente e altamente cristalino
(80%). É completamente solúvel em água em todas as propor~oes,
sendo que as fases aquosas vão desde solu~ões com menos de 1% por
peso do polímero, a gels contendo em torno de 20%, até materiais
elásticos resis~entes, nos quais a ,agua atua como agente
plastificante.

Abaixo de sua temperatura de fusão (-335 K) o polím~o
apresenta-se como uma mistura de fases amorfas e cristalinas,
êsta última na -forma de plaquetas planas. Os estudos dos
mecanismos e cinética de cristaliza~ão mostram que ,este e um

temperatura de transi~ão vítrea (Tg = -60°C) de sua fase amorfa
indica uma boa flexibilidade das cadeias. Esta transi~ão aparece

processo complexo, que depende da massa molecular do poiímero, da
história térmica da amostra e vários outros fatores(22? A

como uma descontinuidade no coeficiente de dilata~ão, (o qual ,
e

raramente observado em polímeros semicristalinos) e como uma
descontinuidade no calor específico, observado por calorimetria
diferencial (D.S.C.)(23) (figura 7).

Abaixo da temperatura de transi~ão vítrea, a

reorganiza~ão das cadeias a longas distâncias se faz muito
lentamente para permitir o processo de recristaliza~ão. A fase
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'igura 7: Termograma do poli(óxido de etileno) puro indicando
dois eventos: a variação a baixas temperaturas que

:orresponde a temperatura de transição vítrea T = 225 K,
g

:emper~tura na qual nascem certos movimentos nas cadeias
)oliméricas que aumenta os graus de liberdade do sistema, e uma
:elação endotérmica, que aparece como um pico, , ,cuja area e
)roporcional a quantidade de matéria fundida e ao calor latente
le fusão. A temperatura de fusão, Tf = 335 K, foi extrapolada
leste pico.
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amorfa "é chamada vítrea para T < Tg e elastômera (quase
líquida) para T > T •g

A estrutura da fase cristalina do POE foi determinada
por Tadokoro e col.(24) Arkie e col.(25) e Takahachi e

1 (26)co . baseados em dados de difração de raios-X. Eles
propuseram uma estrutura de forma helicoidal, configuração também
encontrada em outros polímeros estéreo regulares. A rede tem uma
simetria P21/a, e compreende quatro hélices paralelas segundo o
eixo c (figura 8). Seus parâmetros são: a = 8.05 ~,b = 13.04 ~ e
c = 19.48 R, este último indicando o eixo da cadeia(26) A

distância de repetição segundo o eixo c, o19.48 A, corresponde a

duas voltas da hélice, contendo sete unidades monoméricas
CH -2 o diâmetro da hélice (distância m~xima c-c
perpendicular ao eixo c) é da ordem de 3.7 oA. Podem existir
consideráveis distorções da simples simetria helicoidal, devido
às variações no~ ângulos de rotações internas em torno do
esqueleto. Estas distorções sao atribuídas a influência de forças

/intermoleculares, enfatizando o alto grau de flexibilidade da
cadeia macromolecular. Maiores detalhes sobre os parâmetros da

'iutura da fase cristalina do POE podem ser encontradas na
;·10 IV-1.

1-2. A formação dos complexos

A presença do doblete eletrônico livre de cada oxigênio
ao longo da cadeia, além da configuração estrutural, conferem a
este polímero um forte poder de solvatação(4) ,Esta e .a
propriedade responsável pela formação de numerosos complexos com
sais de metais alcalinos e ácidos inorgânicos. A complexação de
um sal (MX) está governada pelas interações cátion (M) - oxigênio



(a) 1.9 nm

(b)

Figura 8: Estrutura cristalina do POli(óxido de etileno) puro,
onde a esferas grandes indicam os átomos de carbono,

as pequenas, os hidrogênios e as escuras, os átomos de oxigênio.
a) vista paralela ao eixo da hélice.
b) vista normal ao eixo da hélice.

20
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da cadeia, que devem vencer as intera~ões cátion (M) - ânion (X),
as quais determinam a energia reticular do sarl723 KJ/~ol no
LiCl04). A forma~ão de um complexo corresponde então, a
competi~ão entre a energia de solvata~ão e a energia da rede
sal. Shriver e c~laboradores(27) mostraram a existência de

urna
do
um

limite superior na energia reticular do sal ( - 850 KJ/mol para os
derivados de Li), por baixo da qual os complexos podem ser
formados.

Devido a que o principal interesse nos eletrólitos
poliméricos está no seu potencial de utiliza~ão em baterias de
estado sólido e outros dispositivos, a maior parte dos estudos
tem envolvido sais de lítio (LiCI04, LiCF3S.o3 e LiSCN) e em menor
grau, sais de sódio (NaI, NaSCN~ NaCI04). A tabela resume o
conhecimento atual dos sistemas que formam complexos com o
POE(3). Esta tabela dá urnaindica~ão sobre a existência ou nao
de um complexo entre um sal metálico e o POE.

As cadeias dos complexos adotam urnaestrutura helicoidal
ligeiramente diferente do POE puro. Estudos sistemáticos ~e
espectroscopia Raman e Infravermelho foram realizados tanto em

(11242819) . ' (11)POE puro ' , ~ , cornoem complexos POE-MX (M = Ll, N~)
Corno mostra·a figura 9, numerosas bandas novas na região 800
1000 cm~l , envolvendo os oxigênios do grupo éter afetádos pelo
cátion alcalino, indicam que a conforma~ão do polímero na
presen~a do sal é semelhante, porém não idêntica a do POE puro.

Estas experiências de espectroscopia confirmam a

existência de urnaestrutura helicoidal onde os átomos de oxigênio
repartidos ao longo das cadeias, tem seus dobletes eletrônicos
voltados ao interior da hélice, onde se acomodariam os cátions,
enquanto os ânions seriam rejeitados ao exterior dela. Este é o
caso, por exemplo, do complexo POE-NaI(30) (figura 10). Deve-se
lembrar que a grande flexibilidade do esqueleto do POE
possibilit~ outras conforma~ões do polímero, de aproximadamente
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B

c

3000 2000 .500 /10001500

Figura 9: Espectros de infravermelho de:
A) poli(óxido de etileno) puro

B) P(OE):LiBF4
C) P (OE) :NaBF 4

IO/Lil = 4.5
(Ref.11).
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igura 10: Duas proje~ões da estrutura tridimensional do complexo
POE:.NaI IO/Nal = 3), mostrando que os íons sódio

stão localizados realmente ao longo do eixo da 'hélice,
:omodando-se entre elas, com um espa~amento de meio período da
ibra (0.399 nm ).
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as "~esmas energias. Assim ~ possível imaginar estruturas corno a
proposta para o complexo POE-KSCN, onde, em contraste com o caso
anterior, o POE adota urnaestrutura helicoidal desordenada, sendo
que os cátions não são agora cercados pelos oxigênios do grupo
~ter, senão que estabilizados pelas intera~ões com os oxigênios
d "d dei 1"'" (31)e malS e urnaca ela po lmerlca .

Muita aten~ão tem sido prestada às possíveis intera~ões
cátion-polímero, as quais podem compensar, ao menos parcialmente,
a energia da rede durante o processo de dissolu~ão do sal. Se
conhece por~m, muito pouco sobre o papel dos ânions e sobre as
intera~ões íon-íon. A existência destas intera~ões interiônicas
pode ter important~s implica~ões nQ processo de transporte
iônico. Para a fase com baixas concentra~ões de sal, ~os aons
juntam-se formando pares "~ "10nlCOS, enquanto que em altas
concentra~ões ~ mais provável ocorrerem a forma~ão

d "~" '( 3)agrega os 10nlCOS
de grandes

. Os mecanismos de condu~ão devem então
levar em conta, tanto os movimentos de clusters iônico/,
carregados, quanto as trocas de cátions e ânions entre pares. As
for~as eletrostáticas interiônicas tem tamb~m u~ papel
significativo na regulagem do movimento iônico.

Em ambas as estruturas cristalinas mencionadas acima,
POE-KSCN e POE-NaI, se encontra urnasepara~ão cátion-ânion muito
pequena(30,31) , o que implica em fortes intera~ões interiônicas.
Em estudos de espectroscopia Raman nos complexos P(OP): M+ SCN
(M+ = Lii Nai K)(32) se observa urnadependência em certas bandas
:10 "espectro com os di ferentes cátions, o qual t.ambém

,
e

~onsistente com urnapresen~a de fortes intera~ões cátion-ânion.
Em contraste, no estudo de infravermelho distante, nos complexos
~aX- (X- = li SCNi CF SO ) não se observou nenhuma altera~ão3 3

A" (11)~andas segundo o anlon
nas

Isto indicaria a ausência de
intera~ões cátion-ânion neste caso.

Estas intera~ões íon-íon parecem ser importantes para
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cOffi,preenderas varia~ões da condutLvidade e a difusão, em fun~ão
da concentra~ão do sal nestes sistemas. Contudo, estes efeitos
podem ser mascarados pelas intera~ões íon-polímero, as quais
afetam significat~vamente os movimentos segmentários das cadeias,
devido aos ligantes que imobilizam o sistema, influenciando
diretamente no transporte iônico.

etileno)
A maior parte destes complexos com base no poli(óxido de

tem tendência a conservar o caráter semicristalino do
POE puro. Há uma coexistência de uma fase "cristalina" e de uma
fase amorfa ou elastômera (T > Tg), com as suas propor~oes
variando em fun~ão da temperatura. A temperatura de fusão do
complexo ·cristalino e, em geral, mais elevada que aquela do POE
puro. Dependendo da natureza do sal, da sua concentra~ão e
intervalo de temperatura, podemos ter complexos inteiramente
elastômeros (amorfos), como e o caso, por exemplo, de alguns
sais de Li, K~ ou Cs. Os compostos com sais de SÓdio, pelo
contrário, tem uma forte tendência a cristalizar. Devemos lembrar

/
ainda, que a cinética de recristaliza~ão de um complexo fundido,
pode ser extremamente lenta.

Quando os eletrólitos sao formados a partir de polímeros
amorfos, a ·dissolu~ão de uma espécie eletro ativa, conduz a
forma~ão de solu~ões contínuas até a satura~ão, ·e a varia~ão da
condutividade com os diversos parâmetros, como a temperatura ou a
conceDtra~ão de dopantes, pode ser explicada a partir de modelos
relativamente simples. Nos eletrólitos semicristalinos, a

situa~ão é bem mais complexa, devido ao fato de coexistirem as
fases amorfas e cristalina. Nestes casos, o conhecimento do
diagrama de fases do sistema é indispensável para chegar-se a
compreender o comportamento da condutividade. De uma forma
geral, este diagrama de fases permite, para uma concentra~ão
dada, a determina~ão das regiões de temperaturas onde o sistema
se encontra na fase amorfa.
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~ Os diagramas
~

t~cnicas(10,31)
sao construídos com ajuda de diversas

As medidas das temperaturas de fusão das
diferentes concentra~ões são obtidas pela análise de calorimetria
diferencial (D.S.C.). Certos pontos dos diagramas sao
determinados acompanhando visualmente a fusão, com ajuda de um
microscópio ótico de polariza~ão. Concentra~ões particulares,
como por exemplo, as composi~ões dos complexos estequeom~tricos,
sao confirmadas por difra~ão de raios-X. Finalmente, a

determina~ão por RMN das taxas de cristalinidade (propor~ão de
núcleos na fase cristalina e na fase amorfa) completam a
constru~ão destes diagramas.

Não obstante, nao se pode falar rigorosamente de
diagrama de fases a não ser que os sistemas estudados estejam em
equilíbrio; o que para certos compostos está longe de ocorrer.
Fatores como a cin~tica e a temperatura de cristaliza~ão, o
tamanho dos miôro cristais, etc, podem ter uma influência
importante sobre a temperatura de fusão (a diferen~a entre duas
medidas por t~cnicas diferentes pode chegar at~ 10 °C)1Í?)

Como foi dito acima, na região'de temperatura de nosso
interesse, a maior parte dos eletrólitos polim~ricos cont6m mais

geralmente três fases: POE puro cristalino, um complexo
de uma fase. A baixas temperaturas (T < 330 K) coexistem

cristalino rico em sal e uma fase amorfa. A -330 K, se funde POE
cristalino, e o complexo cristalino dissolve-se progressivamente

~
(4 7) .na fase amorfa ' . A flgura 11, mostra o diagrama de fases do

. . 1 (10) 1 f t' l'slst~ma POE-L1C 04 ,no qua se ormam os compos os crlsta lnos
estequeom~trico, P(OE)3LiCI04 e P(OE)6LiCI04. Esta última fase,
funde-se a 65°C e forma, com POE, um eut~tico, cuja temperatura
de fusão ~ 50°C, e cuja composi~ão aproximada ~ P(OE)10 LiCl~.
Ou seja, nesta composi~ão eut~tica nos podemos levantar a
temperatura desde O at~ 50°C sem ter separa~ao de fases,
chegando-se diretamente à fase amorfa. Não ~ observado nenhum
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- pOlímero "cristalino"; Xe = composi~ão do eut~tico como

~~ao molar; Te - Temperatura do eut~tico.

27



28

eutético' entre os compostos intermediários indicados acima. Foi
verificado experimentalmente que a composi~ão
preparada- sob condi~ões estritamente anhidridas, é totalmente
amorfa a temperaturas acima da difusão do POE(34). Esta foi a
principal razao de se ter escolhido esta composi~ão para o nosso
estudo por RMN.

1-3. Condutividade

Os estudos sistemáticos da condutividade iônica nestes
complexos polimero: sal,
grupos(3,7,10,35,36) tendo

tem sido realizados por diversos
sempre corno objetivo principal, a

obten~ão de eletrólitos sólidos de bom desempenho, a fim de
conseguir baterias de alta densidade de energia. As medidas de
condutividade, em,fun~ão da temperatura, de 30 até 120°C (ou até
160 °C), sao realizadas geralmente em vácuo para evitar

membrana poliméri~contamina~ão por umidade, colocando-se a

entre dois eletrodos de a~o inox. A análise da dependência da
frequência das partes real e imaginária da impedância, permite
separar a condutividade do eletrólito, dos efeitos dos eletrodos,
de maneira que o valor a frequência zero
determinado(7) (veja o Capítulo 111, se~ão 111-2).

A medida de urnacondutividade por análise da impedância

pode ser

~omplexa nao permite separar as contribui~ões eletrônicas e
iônicas em um material. O valor obtido é a condutividade total.
~studos de condutividade eletrônica em materiais macromoleculares
indicam que nos compostos que não possuem liga~ões conjugadas,
~omo é o caso do poli(óxido de etileno), a contribui~ão
=letrônica a condutividade ,

e da ordem de -1 -1n cm a

. (37 38)temperatura amblente '
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A maior parte dos sólidos cristalinos devem a sua

condutividade a existência de defeitos pontuais na rede
cristalirta(13,14) Neste caso, a dependência do logaritmo da

condutividade (a) em fun~ão do inverso da temperatura ( T) ,
,

e

linear, comportamento perfeitamente traduzido pela lei clássica

de Arrhenius:

a(T) ( 1-1 )

onde EA representa a energia de ativa~ão do processo, e KB
,
e a

constante de Boltzmann.

Nos condutores iônicos poliméricos em geral, -riao se

obtém uma varia~ão linear de lna vs l/T (figuras 2 e 14). A

curvatura típica da condutividade é normalmente explicada com
. ' - . (23)aJuda de duas leis que sao formalmente equlvalentes:

a lei de Wil~iam - Landel - Ferri (WLF) (9 ) inspirada nas

varia~ões com a temperatura de parâmetros viscoelásticos

polímeros, e

de
/

a lei de Vogel - Tamman - Fulcher (VTF)(40) utilizada para

descrever a viscosidade em líquidos superfrios e em meios

a = (1-2)

desordenados.· A expressão fenomenológica é:

onde ao e E sao constantes, e To
,
e uma temperatura de

refe~ência identificada com a temperatura de transi~ão vítrea do

sistema. Esta equa~ão empírica é muitas vezes escrita de forma

diferente, onde a constante E é substituída por 6E, uma certa

energia aparente de ativa~ão, e ao
contém um termo T-1/2. Na

prática, o intervalo de temperaturas onde sao realizadas as

medidas de condutividade, não são suficientemente amplos para

testar se a inclusão deste termo pré-exponencial dependente da
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temperatura está realmente justificado. Em todo caso, como a

maior parte dos autores preferem utilizar esta fôrma, nós também

a adotaremos:

(1-3)

Propriedades de transporte e relaxa~ão= D.T-1/2

(difusão), D-1T 1/2 (viscosidade), a T1/2 (condutividade) e

1/2
E T (constante dielétrica), variam como exp(- 6E/K(T - To »).
Uma justificativa física deste tipo de lei foi dada por Cohen e
Turnbull(8} na base do conceito de volume livre. Este conceito

considera as partículas de um meio líquido oscilando em uma

célula de volume médio V, pouco diferente do seu volume próprio

Vo (definido pelo seu raio de Van der Walls). A diferen~a média

entre estes dois volumes é chamado volume livre Ve,

/

Para uma temperatura superior a t~ansi~ão vítrea (Tg), o

volume livre é uma fun~ão linear da temperatura:

onde ~o é a tempeatura "ideal" da transi~ão vítrea. Considerando

que o transporte é garantido por rearranjos cooperativos no

interior do líquido, esta temperatura To corresponde, em um

contexto termodinâmico, a temperatura onde se anula o excesso de

entropia da configura~ão (modelo de Adam e Gibbs(39) ). As

temperaturas Tg e To são então, indicadoras de um mesmo fenômeno

físico, mas somente ,
e acessível pela experiência.

Empiricamente se encontra que T ~ 1.3 T (41).
g o

Assim, a diferen~a fundamental ent~e lei de volume livre

f SER\/lÇODE ~BIBClói"Ec;,-'t~~rÕR.,'l,,:\:-~
rr~Ir.>\
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e qutros processos de difusão, é que o deslocamento da partícula
nao é devido a saltos de uma barreira de potencial, o que conduz
a uma energia de ativa~ão, senao que e devido a uma
redistribui~ão do volume livre no meio, sem mudan~a de energia. A
equa~ao (1-3) pode ser obtida, calculando-se o coeficiente de
difusão D a partir da probabilidade de se encontrar uma molécula
em um dado volume, e utilizando a equa~ao de Nernst
para relacionar o e D (o = ne2D/KBT).

Nos eletr61itos poliméricos são observados tr~s tipos de
comportamentos da condutividade em fun~ão da temperatura(7):

Eistein

tipo I: onde a condutividade segue uma lei de volume livre em
todo o intervalo de temperatura estudado (figura 12a). Numerosos
complexos de P(OE) a base de sais de lítio, potássio e césio,
além dos compostos a base de P(OP), pertencem a esta categoria.

tipo 11: onde a condutividade segue um regime Fulcher acima de
uma determinada temperatura e Arrhenius abaixo dela (figura 12b).
Pareceria natural atribuir esta transi~ão à fusão da fase

/cristalina,mas este comportamento se observa também em P(OE)-NaI,
apes~r da presen~a de uma fase cristalina a altas temperaturas. A
existência de compostos deste tipo é controvertida, em particular
em P(OE)aLiCi04 onde se tem observado comportamento de tipo 11 ou

. - - (42)111, dependendo das condl~oes de prepara~ao .
tipo 111: onde a condutividade é do tipo Arrhenius em todo o

interyalo de temperatura, mas com uma mudan~a de energia de
ativa~ão a uma temperatura determinada (figura 12c). Esta mudan~a
corresponde a fusão do P(OE) puro, presente nos complexos a
baixas temperaturas. Essa região apresenta uma fraca
condutividade e uma alta energia de ativa~ão (E _ 1.5 eV). Aa
altas temperaturas, a condutividade é alta, e a energia de
ativa~ão é da ordem de 0.5 eV. Exemplos de compostos deste tipo
sao: P(OE):LiCF3S03, P(OE):NaI e P(OE):NaSCN.

Os modelos mencionados acima são todos modelos baseados
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em teorias quasi-termodinâmicas (entropia de configu~ação, volume
livre) que permitem parametrizar de forma conveniente o

comportamento observado nos materiais. A relevância dos vários
modelos dinâmicos de pOlímeros para as teorias de condutividade
iônica em eletrólitos pOliméricos, foi recentemente revisada por
Ratner(43) . Não obstante a simplicidade conceitual do modelo de
volume livre, ele nao tem obtido grande sucesso(3). Maior
repercussão tem obtido o modelo de Gibbs(39), baseado na entropia
ja configuração, que descreve essencialmente o movimento da
natriz pOlimérica. Se os íons do eletrólito polimérico estão
Eortemente unidos ao polímero, então o movimento iônico estaria
je fato acoplado e correlacionado com o da matriz. Por outra
)arte, os íons podem fazer também movimentos de translação
Lndependentes dos movimentos segmentários das cadeias
)oliméricas. Teorias baseadas neste modelo permitem compreender
iS bases físicas reais dos parâmetros nas equaçoes de

(43)valores .
/desenvolvido

:ransporte,e em certas circunstâncias, predizer seus
Somente um modelo microscópico tem sido

espec í f ioamerrte para descrever o pr ooesso de transporte nestes
:ondutores iônicos poliméricos, conhecido como teoria DBP
"dynamic boód percolation"), proposto por Druger, Nitzan e

ca t ner em 1983(44). Ela também supoe que os processos de
:ransporte sao cont~olados pela mobilidade segmentária das
:adeia~ poliméricas. A condutividade seria devida a combinação
leste movimento, além de movimentos independentes dos próprios
.ons.. O movimento iônico e descrito como um processo de
)ercolação, onde os saltos teriam lugar numa escala de tempo
luito menor que a correspondente para processos de reorganização
la matriz polimérica. A implementação da teoria a fim de
:orrelacioná-la com dados experimentais, aguarda ainda um modelo
-ealista do processo de saltos iônicos (que leve em conta as
.nterações) e uma expressão que leve em consideração a informação
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dos processos de relaxação.
Recentemente, o conceito de geometria fractal

introduzido por Mandelbrot(4S) foi desenvolvido por Le
Mehaute(46) para explicar as mudanças devidas a cristalização em
eletrólitos poliméricos, em termos de alterações nas dimensões
fractais do sistema. Mas, ,apos os trabalhos de Berthier e
colaboradores(34) , sabe-se que a condutividade iônica nestes
sistemas é uma propriedade da fase amorfa, acima da temperatura
de transição vítrea, sendo por isso que os estudos com o objetivo
de entender o comportamento da condutância, se tem concentrado em
materias amorfos homogêneos.

Está claro que a mobilidade dos íons provenientes dos
sais dissolvidos na matriz polimérica, não ocorre por defeitos na
fase cristalina. Os argumentos utilizados para explicar as altas
condutividades iônicas alcançadas nos cristais superiônicos, -nao
sao, naturalmente, aplicáveis aqui. Nos condutores iônicos
poliméricos, os movimentos iônicos tem lugar somente na fase

/elastômera (amorfa), sendo que o complexo cristalino atua somente
como um reservatório do sal.

Num polímero amorfo acima da temperatura de transição
vítrea, as moléculas apresentam modos internos de movimentos
bastante rápidos, de forma que as rotações dos ligantes produzem
movimentos segmentários nas cadeias. O processo da condução, ou
seja, a difusão das espécies carregadas, pode ser descrito em
termos de uma migração catiônica através da estrutura helicoidal
das ligações dos oxigênios, envolvendo um processo permanente de
solvatação/desolvatação do cátion pela macromolécula, e tudo isto

, . d 1 ,( 7 , 1 1 , 47 ).ass1st1do pelos movimentos segmentados o po 1mero .
O assunto do transporte iônico em eletrólitos

poliméricos amorfos, está ainda em seus primeiros estágios de
desenvolvimento e nao dispomos ainda de um mecanismo detalhado
para a condutividade iônica que seja universalmente aceito.
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Existem grandes controvérsias, tanto no que. diz respeito a
dissociação -iônica no pOlímero, como na determinação dos
portador~s de carga. Ao que parece, os eletrólitos poliméricos
ficam no meio termo, entre um sólido iônico e um líquido,
quanto a dissociação das espécies. Num sólido iônico a

dissociação ,
e total, sendo a condutividade limitada pela alta

energia de ativação dos saltos, em movimentos de curtas
distâncias, dando baixas mobilidades. Em líquidos, ao contrário,
há fortes interações íon-íon, provocando associações entre os

rlons, com a existência de pares iônicos, aglomerados e

"multipletes" . - .10nlCOS do tipo MX2 • Nos polieters,
estimações indiretas. sugerem uns 10% de dissociação, mas as
medidas de condutividade de LeNerst e colaboradores foram
intepretadas como se a dissociação fosse total. Estes dados podem
também ser interpretados supondo a existência de aglomerados ou
clusters. Neste~ caso, argumenta-se que a condutividade seria
devida a combinações de dois processos: o movimento de clusters
iônicos carregados e a saltos de íons de um cluster a outro(3~.
Este último mecanismo guarda certa semelhança ao modelo de
"Grotthus" propoito para o movimento de prótons em - (49)soluçoes
(figura 13): Recentemente apareceram evidências deste mecanismo
de transporte no condutor protônico do tipo "aminosils", que sao
vidros condutores preparados através de um processo sol-gelo

Em relação a determinação dos portadores de carga,
diferentes técnicas sao utilizadas para medir os ,numeros de
transporte (ou transferência) e t , que correspondem a
fração de corrente transportada por ambas espécies iônicas. Uma
hipótese diz que somente os cátions seriam móveis (t+ = 1 ) •

Outra propoe que, pelo contrário, os principais portadores de
carga seriam os ânions (t+ ~ O), já que eles não estão ligados
tão fortemente por uma coordenação ao polímero, tendo então maior

. ' . (3,48) .capacldade para mover-se atraves do slstema . Parecerla no



Fiqura 13: Ilustra~ão dos mecanismos de condu~ão prot&nica do
-,

tipo "vehicular" (no alto) e de tipo Grotthuss (em
baixo)(49). No mecanismo "vehicular", o próton é transportado pOT
um~ molécula móvel. No mecanismo Grotthuss, as moléculas estão
fi~as e cumprem alternativamente o rol de doadora e de receptora
do próton. Para o próton progredir na cadeia, precisa da rota~ão
do doador ou do receptor.
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entanto,: pelas experi~ncias de .coeficiente de difusão pelo m~todo
de RMN dos gradientes pulsados de campo magn~tico (veja se~ao
111-3-3) .: que tanto os cátions, cornoos ânions tem numeros de

, . (3)comparavels . Isto nao significa necessariamentetransporte
que seus mecanismos de transporte sejam semelhantes. Os valores
medidos do número de transporte catiônico, t+, no POE-LiCI04 dão
entre 0.2 e 0.4, valor semelhante ao encontrado em líquidos. (3).

Sejam os íons individuais que se movimentem ou sejam
aglomerados carregados, há inúmeras questões aguardando respostas
em rela~ão ao mecanismo de transporte iônico nestes sistemas. Há
certo consenso no entanto, de que as espécies não dissociadas não
seriam móveis nos eletrólitos polim~ricos.

1-4. Os complexos abordados neste trabalho

Neste trabalho estudamos as propriedades dinâmicas
jois complexos de POE: o condutor de lítio, POE(LiCI04)0.125 e
) condutor protôni~o anhídrido, POE(H3P04)x'

° sistema POE(LiCl04)x ~ um dos mais pesquisados para
iplica~ões cornoeletrólitos em baterias(15), e portanto ~ tamb~m

d· lh t.e r í d (3) A d d....· t' .1m os slstemas me or carac erlza os . epen enCla ermlca
Ia condutividade para x = 0.05, 0.167 e 0.125 ~ mostrada na
:igura 14.

A figura 15 mostra a depend~ncia t~rmica da
:ondutividade dos complexos P(OE) H PO , para várias composi~ões

n 3 4
ie ácido. A figura 16, mostra, por outra parte, a varia~ão dos
.sotermgs da condutividade em fun~ão da composi~ão, para várias
:emperaturas. Observa-se um máximo de condutividade para a
:omposi~ão de razão O/H entre 0.7 e 0.80 ([ O/H 1 = fra~ão de
'ósforos (cornoP04) por unidade monom~rica). ° diagrama de fases
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Figura 15: Dependência térmica da condutividade iônica dos
complexos POE-H3Po4, mostrando a evolução do tipo da

condutividade com a composição do ácido.
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proposto para este sistema, mostra que podemos associar uma
composi~ão eutética ,a razao O/H- o . 7 , produzindo-se a uma
temperatura de aproximadamente 370 K.

O mecanismo da solvata~ão do ácido no polímero, nao ,
e

tão simples, como no caso dos sais de metais alcalino, onde
supomos que a espécie carregada positivamente (cátion) está
solvatada pelos dobletes livres, presentes nos átomos de oxigênio
da hélice. No caso destes condutores protônicos num meio
perfeitamente anhídrido, e provável que o ácido fosfórico se
dissocie na forma:

A solvata~ão pelo POE se realiza então sobre a espécie
H4PO~. A figura 17 mostra o modelo de solvata~ão proposto para os
complexos POE - H3P04.

A determina~ão da taxa de cristalinidade, ou seja, a
/'a fasepropor~ao de n6cleos pertencentes a fase cristalina e

amorfa respectivamente, foi efetuada por RMN no complexo
POE D3P04 na concentra~ão O/D = 0.5. A utiliza~ão de ácido
ortofosfóricó deuterado obedece a necessidade de se separar os
prótons 1H) do polímero daqueles do ácido. O . ,.pr1nc1p10 desta
det~rmina~ão está na diferen~a dos tempos de relaxa~ão spin-spin
observados em cada fase. Na fase cristalina o decaimento do sinal
de precessão livre de RMN (veja seção 11-1 e 111-3.2) segue uma

-t2/2a2
fun~ão gaussiana (e ) onde, tipicamente, a - 10 - 20 ps. Na
fase amorfa, o decaimento do F1D é exponencial (e-t/T2), com T2
entre 0.1 - 10 ms. A taxa de cristalinidade é obtida então, da
medida das amplitudes de ambos sinais na origem (t = O).

A figura 18 mostra a evolu~ão da taxa de cristalinidade
, 1 ' 3 1 -"dos protons ( H) e dos fosforos ( P) em fun~ao da temperatura. A

forma geral do tra~ado coloca em evidência duas mudan~as de fase,
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a 296 K e 342 K respectivamente Estas transi~ões estão

associadas, a fusão da composi~ão eutética -e a dissolu~ão

progressi~a dos micro-cristais do composto definido (0/H=0.4) na

fase amorfa. O desaparecimento do ciltimo micro-cristal se produz

a uma temperatura de 342 K, confirmando o valor obtido para O/H =

0.5 por DSC e por microscopia 6tica de luz polarizada, onde estes

micro-cristais são facilmente observados.

A figura 18 indica também que uma fase amorfa de

sub-existe a baixas temperaturas, como ocorre na maior parte dos

complexos a base de POE. Ap6s a fusão da fase eutética (296 K), a

propor~ao de fase cristalina que fica não é maior de 60%, o que

significa que a propor~ão da eutética no complexo é considerável.

Esta análise da taxa de cristalinidade ilustra bem a contribui~ão

da técnica de RMN na caracteriza~ão básica destes complexos.
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Solubilidade dos sais no polímero poli(óxido de eti leno) , POE. O
símbolo (+ ) significa que o complexo e formado, 'enquanto que (- )
significa o contrário.

Li+ + K+ Rb+ + NH+ 2+ Ca2+ Ba 2+ Cu 2+ 2+ INa Cs 4 Mg Zn I
I

Cl + + + + + +
I

- IBr + + + + + +
I
I

\I + + + + + + + + I

SCN

CIO~

+ +' + +

+

+ + + + + + +

+ + + + + + + + + +

++ + + + + + + + +.

+ +

+ +

+

+
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Capítulo 11

RELAXAÇÃO SPIN NUCLEAR

"When you cannot measure it, when you
cannot express it in numbers, your
knowledge of it 1S a meagre and
unsatisfactory "kind". (Lord Kelvin,
1907)

Desde começo dos anos 50 a ressonância magnética nuclear
se tem transformado numa técnica clássica para o estudo das
propriedades microscópicas de sólidos e de líquidos(51,52)
Fundamentalmente, dois tipos de informações podem ser obtidas:
- as informações de tipo "estático" relacionadas a frequência te
ressonância do núcleo observado. Os desvios da frequência de
Larmor w =L (onde Yn é a razao girom~gnética
do núcleo e H o campo magnético), dependem das interações entreo
as funções de ondas eletrônicas do sólido (ou da "molécula)
estudada, com o spin nuclear, (I). No caso de spin I = 1/2,
somente existem as interações de tipo magnética. Para spins com
I > 1/2 devem ser consideradas as interações eletrostáticas, como
o momento quadrupolar do núcleo.

Também o estudo da forma da linha dá informações
estruturais (por exemplo: distâncias inter-atômicas). Na ausência
de um campo hiperfino, a forma de linha ,

e inteiramente
determinada pelas interações dipolares magnéticas entre spins
nucleares.
- as informações de caráter dinâmico, obtidas a partir das



funções: de correlação das relaxações de spln nuclear. Estas
funções refletem, sejam as flutuações dos campos locais, aos
quais estão submetidos os spins nucleares, sejam aquelas, criadas
pelas interações spin-spin nucleares.

Neste capítulo faremos uma breve introdução sobre os
princípios básicos da teoria de RMN, desenvolvendo as expressoes
para as taxas de relaxação nuclear como função das densidades
espectrais. A dependência em frequência da função densidade
espectral constitui uma descrição direta das propriedades
mecânico-estatísticas básicas, associadas aos movimentos
microscópicos dos spins. Vamos discutir suscintamente as
principais funções utilizadas na interpretação de resultados de
relaxação nuclear, tanto em condutores iônicos sólidos, como em
macromoléculas poliméricas.

Não consideraremos aqui, os casos de polímeros em
solução, nem bS métodos de caracterização de polímeros
orientados, heterogêneos ou reticulados, para os quais
os artigos de revisão de Mc Brierty e Douglas(21,53).

sugerimos
/

Os experimentos de relaxação de spin nuclear em matéria
condensada dão informações relacionadas a processos dinâmicos,
como por exemplo os movimentos translacionais e rotacionais, ou
os movimentos internos de sub-grupos macromoleculares. O domínio
de frequências disponível é bastante amplo, indo dos movimentos
muito lentos (-10 Hz),~ até os movimentos relativamente rápidos

_1012 H)z , dependendo, como veremos mais tarde, da taxa de
rela~ação que seja medida. As experiências de relaxação nuclear
em líquidos, são mais difíceis de serem interpretadas do que em
sólidos, porque os efeitos dos movimentos translacionais,
rotacionais e intramoleculares, sao geralmente difíceis de serem
separados. Nos sólidos se dispõe de um grau

uma vez que podemos escolher certos parâmetros
maior de

seletividade,
experimentais, como a temperatura por exemplo, para observarmos
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tipos :específicos de movimentos. Urna boa ilustração desta
capacidade de discriminar diferentes mecanismos de relaxação pode
ser encontrada, por exemplo, nos estudos em (NH+ -

4
alumina, onde se consegue separar os processos de reorientação
intraiônica dos grupos
rápida(54,55) .

e H 0+
3· '

da difusão

Em geral, as taxas de relaxação spin nuclear (R) podem
ser expressas corno a sornade funções densidades espectrais,
calculadas com frequências específicas:

R = L: J(w.
1

(11-1)

Estas densidades espectrais sao a transformada de
Fourier das funções de correlação temporal. O número de termos da
sornamencionada acima e as frequências w. dependem dos detalhes

1

do movimento, dàs interações que estiverem sendo moduladas e das
taxas de relaxação que estiverem sendo medidas.

Para compreender-se o significado físico desta
/'

função,
consideremos, por exemplo, um par de spins originalmente muito
afastados um do butro. Se os aproximarmos a urnadistincia inter-

caus~ do movimento aleatório dos spins, a energia de interação
estará distribuída em frequência e no tempo. A dependência co~ a

nuclear normal em urnamolécula, teremos urnaenergia de interação
,que e constante para um dado arranjo molecular particular. Se

agora fazemos esta ~nergia de interação dependente do tempo por

frequência da potência (variação temporal dessa energia) ,
e

justamente a densidade espectral. E as taxas de relaxação estão
diretamente relacionadas ao valor desta função, na frequência de
precessão (de Larmor) do núcleo.

,Determinar a forma desta função densidade espectral e o
objetivo fundamental em muitos de nossos estudos em condutores
.~ . io í.d (56,111) E'at raves d 1 d d t .10nlCOS rapl os . e a que po emos e ermlnar a
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funç~o ~de correla~~o do movimento e ganhar assiminformaç6es
sobre os processos dinâmicos a nível microscópico. Determinar a
forma dà funç~o densidade espectral é, para as experiências de
relaxaç~o, o equivalente dinâmico da determinaç~o da forma de
linha em experiências de espectroscopia.

11-1. Relaxação na presença da interação dipolar

Na ausência de acoplamentos quadrupolares, o

hamiltoniano de spin nuclear se reduz à soma dos hamiltonianos
Zeeman e dipolar:

(11-2)
/

onde

= -L
o:,i

-L Y 11 H 100,i.0: o z0:,1
(11-3)

Este termo Zeeman caracteriza a interação dos spins de
momento magnético Yo: h 100i e operador de spin nuclear 100,i,

-+
com um campo magnético aplicado H = H i. Os índices o: e i,o o
indicam a natureza isotópica do núcleo considerado e suas
pos1çoes.

O hamiltoniano dipolar HD intervêm como uma perturbaç~0

§~~VI~O DE BIBltOnC~ E tNtêRMAt;:ÀO :.. IfOSe
H~\~.
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e envolve a intera~ão entre dois spins. Este termo segue da
teoria eletromagn~tica cl~ssica:

= L fi ra.rcx.aa'ij

-+ ai -+. • a' j -+
(I .rOl J ) ( I .r d )

5r ..
IJ

(lr-4)

--+onde r.. ~ o vetor que d~ a posi~ão do spin j em rela~ão ao spin
IJ

1.

A intera~ão dipolar e geralmente, o mecanismo de
relaxa~ão nuclear dominante em sólidos para I = 1/2. Em líquidos
isotrópicos, esta intera~ão ~ essencialmente nula, por causa do
movimento isotrópico. Assim, em fluidos isotrópicos, as
intera~ões dipolares não afetam as frequências ou intensidades
dos espectros de RMN. Por~m, no caso de haver orienta~ões
moleculares preferenciais, as intera~ões dipolares sao

/parcialmente anuladas.
A forma de libha e as taxas de relaxa~ão podem ser

calculadas a partir da evolu~ão da matriz densidade, a do
sistema de spins. A matriz densidade ~ um operador estatístico e
seus elementos descrevem os estados possíveis de um sistema,

A equa~ão de evolu~ão da matriz densidade se.escreve:

o t t ) = - i [H ,

Se o sistema está em equilíbrio a temperatura T, o
operador estatístico a ;

e a - Exp(- ~ H /KT), como H

independente do tempo. Se H = H , os níveiso de energia do
sistema são os níveis Zeeman, com E = m ~y Ho (m = -r, -1+1, ...,

I ) .

As aproxima~ões utilizadas no tratamento desta equa~ao
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diferem" segundo se a hamiltoniana dipolar depende .ou -nao do
tempo. Ela é dependente do tempo como resultado dos movimentos
atômicos bu moleculares, que mudam suas posi~ões relativas. Neste
caso a intera~ão ser~ modulada, e ocorrer~ a relaxa~ão nuclear. A
hamiltoniana dipolar independe do tempo na ausência de movimentos
atômicos, regime chamado de rede rígida, que vamos tratar a
seguir.

Regime de Rede Rígida

Quando se desce a temperaturas suficientemente baixas
(abaixo de Tg no caso dos.eletrólitos poliméricos) todos os
movimentos atômicos e moleculares ficam "congelados" na escala de
tempos da RMN (-10-5 s). Este é o regime de "rede rígida" no qual
a forma do espectro de ressonância é governado pela grandeza das
intera~ões dipolares magnéticas entre todos os pares de spin 1 e
j do sistema de spins nucleares presentes na amostra.' Esta
intera~ão depende da distância r .. entre os spins e da orienta~~lJ
do vetor ;ij em rela~ão ao campo magnético externo. Gra~as a
esta dependência' em -+r, a an~lise quantitativa do espectro
experimental .é de grande importância nos estudos estruturais em
sólidos.

Vamos supor ,que o sistema de spins est~ em equilíbrio
termodinâmico, e que a matriz densidade é diagonal, de forma que
levaremos em conta somente a parte secular do hamiltoniano
dipolar: (H'D comuta com Ho)

11 Hz + 11 Hn Y 11 Ho I z
a = 1 - ~ 1 +

eq KT KT
(II-5}

Consideremos a matriz densidade descrita no sistema



·ref~rencial girante, com a frequ~ncia de Larmor, ou seja:

ã(t) 1= e
-ie

no equilíbrio

equac;ao:

ou seja,

o = oeq eq

Após um pulso de RF de TI/2, ã toma a forma:

ã(o) ~ 1 + Y TI Ho Ix
KT

A evoluc;ão temporaral de ,
o e governado agora,

52

(11-6)

(11-7)

pela

, (11-8)

/

(11-9)

experimentalmente,

A envolvente do sinal de precessao livre (FID) observado

na aus~ncia de inomogeneidade de

magnético, corresponde a:

campo

(11-10)

(1'1-11)
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Pode-se mostrar(51) que a forma de linha, g(w ) ,
e a

transformada de Fourier de f(t). Seus momentos, -são definidos por:

M =n
J wn g(w) dw
J g(w) dw

(11-12)

Os momentos de ordem ímpar sao nulos por razoes de
. - '. (57)slmetriai enquanto que os de ordem par, sao calculavels . As

expressoes analíticas podem ser encontradas na literatura até
. d d· 1· rb.í (59)oltava or em para re .es crlsta lnas cu lcas e

1
. . . (58)para po lcrlstals .

quarta ordem

No caso da intera~ão dipolar, o segundo e quarto momento

da linha de ressonância podem expressar-se como:

Tr { [ H' 1)2 }
M2

D) x
=

T 1 12 }r x
(11-13)

Tr {[H' [H'· I 1 ]2 J
M4 = D, D' x

Tr {1~ }

Em sólidos, = e a aproxima~ão mais

utilizada, como será discutido mais adiante, e de considerar que

a forma de linha é gaussiana:

f(t) = f(O) (11-14)

com
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=

A
,expressao do segundo momento e dada pela fórmula de

Van Vleck (57) :

( 1 2 2
3 y4 -fl2

- 3cos eik)
M2 = -4- 1(1 + 1 ) Lk +6rik

(11-15)

( 1 3 2 2
1 y2 112 2 - cos ejl)+ L Yn S (s+ 1 ) LI3 6n rjl

onde r ..lJ
ângulo entre o

e a distância entre os núcleos i j, e e ..lJ
e o campo magnético externo. O primeiro

e
,
e o

-+
ve-t or r ..lJ

termo ,representa a intera~ão homonuclear entre spins I (rotulados
de l e j). O segundo termo representa a soma sobre tDdas /as
outras espécies flucleares n, de spin S e razão giromagnética y ,n,

da Lnt eracâo hetéronuclear entre os spins I (rotulados j )., e os
outros spin~ (rotulados 1). As somas envolvem todos os spins, a
partir do spin j.

Na ausência de movimento, o ângulo e .. é aleatório emlJ
uma amostra policristalina amorfa. Devemos então fazer uma média
em (11-15) sobre todas as orienta~ões possíveis do vetor ~. . emlJ
rela~ão ao campo magnético. O c~lculo da integral:

1 JTI 2 2 2TI~ a (1 - 3cos e) sene de Ja d~ = 4
-5- (11-16)

leva a expressao sequLnt.e para o primeiro termo de 11-15:
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+ y4-1'í.2 1(1 + 1) L:
j

-6r· .lJ (11-17)

Na presença de movimentos nucleares devemos fazer uma

média, 2para o termo (1 - 3 cos 8., ), sobre todas aslJ orientações

tomadas no transcurso do movimento; e calcular, num material

amorfo ou policristalino, a média sobre as orientações em relação

ao campo magnético externo. Neste caso:

= _3_y 4fl2 I (I + 1) L: _<_1_':"'_3_
r
c_o_s_2

_8_ic..,J:i-'_>_2_
4 J' 6r, ,lJ

(11-18)

onde o parentese representa a média sobre o movimento e a barra a

média sobre as orientações no pó.
-6'Como já foi mencionado, é a dependência em r ,que pode

dar à medida d'b segundo momento, um caráter cristalográfico

preciso. Ela tem sido utilizada com sucesso, por exemplo,

estudo de hidretos metálicos para localizarem-se os átomos

no
/'
de

hidrogênio(60), e em estudos de sistemas fluoritas, ao tipo

AF (6 1 ) ABF ( 62 I 63 , 1o~ )
2 e 6 1'\ •

'-I

11-2. Influ~ncia do movimento..

Chamaremos de "campo local" o campo magnético criado em

determinado spin dado, pelo conjunto dos outros spins, e

indicaremos por h1 seu valor quadrático médio.

No regime de rede rígida discutido anteriormente, a

forma de linha reflete a distribuição de campo local, de forma

que o tempo característico das flutuações devidas às interações
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,spin-spin e da ordem de 0 (eq. IIe- 14 ).

Quando átomos portadores de um spin nuclear se deslocam,

seus movimentos modulam a interação dipolar. Quando as flutuações

do campo local se ~ornam muito rápidas, o spin observará somente

o seu valor m~dio. A interação dipolar que ele sente, será tamb~m

dependente do tempo, o que ~ a fonte de um mecanismo de relaxação

spin-rede muito eficaz e que provoca um estreitamento na linha de

ressonância acima de uma certa temperatura. Como a interação

dipolar e uma interação de alcance bastante curto (veja a

expressao 11-4) , seus efeitos de relaxação -sao r .senSlvelS a

natureza microscópica dos movimentos. Este afinamento da linha de

ressonânci·a deve-se ao fato de o campo local, visto por cada

spin, flutuar rapidamente por causa do movimento. Somente se

observará seu valor m~dio, que ~, evidentemente, menor que seu

valor instantâneo. A evolução da forma da linha durante o

processo de estr~itamento, pode ser obtida semi-qualitativamente,

independentemente de qualquer modelo de movimento ou difusâo(Sl)..:
Lembremos que o espectro de absorção h(u) = h(w ~ Wo) e

a transformada de Fourier da função de precessão livre f(t) que

descreve o sinal observado numa experiência pulsada

JCX)h(u) = f(t) Exp (iw t) dt
O

(11-19)

f(t) = Exp ( - J~ (t - ~) g(~ ) d~ ) (11-20)

onde g(t) ~ a função de correlação das flutuações W(T! do campo

local:

q í o ) = < w(o) W(-r) > (11-21)



rede rígida.
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ôw2> = M2, valor do segundo momento no regime de

Se T é o tempo característico do movimento, porc

com g(ô) = <

exemplo, ·0 tempo médio de salto entre dois sítios no caso de uma

difusão, g(T) varia como mostra a figura 19(52):

g (1;")

~igura 19: Comportamento da fun~ão de correla~ão das flutuacões

do campo local durante um movimento de difusão, por

sxemp Lo .

Dependendo do valor de Tc podemos considerar os dois
/

casos limites seguintes:

i) se TC é suficientemente longo para que a condi~ão < ÔW2>T~»
.

seja cumprida (regime de baixas temperaturas), podemos substituir

g(T) por <ôw·2 > em 11-20, para T < T , obtendo-se
c

(11':"'22)

h(w - w ) =o
(w - wo)2exp(-

2<ôw>2
(11-23)

A forma da linha ,
e gaussiana com segundo momento

M2 = <ôw2> . Esta e a linha no regime de rede rígida.

ii) se T é suficientemente curto para que· a condi~ão <ÔW2>T2«
c c
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seja verificada (regime de altas temperaturas) poderemos

escrever, para t » T :
C

f~ (t - T) g(T) dT-t f~ g( T) dT (11-:--24)

e teremos então:

f(t) = Exp (-t ftg(T) dT )
O

(11-25)

Aqui se supoe habitualmente que a integral do lado

direito da equa~ão (11-25) converge, hipótese justificada no caso

de uma difusão tridimensional. Seu valor é da ordem de < ~~2> T

(veja figura 19). Assim,

/'
(11-26)

onde n é urna constante da ordem da unidade. A transformada de

Fourier conduz a:

h(w - w ) =o
1

TI n< ~w2 >T )2+ (w - w )2c o

,A linha e Lorentziana, e de largura
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Neste caso, e somente neste caso, podemos definir um
tempo de relaxa~ão spin-spin T2 igual a constante de tempo de
precessao livre (11-26).

= ow = a < ~w2 > Lc

Tipicamente, se Hz e -8
LC - 10 s, a

largura da linha de ressonância é de alguns Hertz.
As expressões gerais de T1 e T2 podem ser obtidas com

o formalismo da matriz densidade, considerando-se o efeito de uma
- , . (52)perturba~ao aleator1a

•
ã(t) = -i [ HO(t), ã(t) ] (11-27)

/

Observamo~ que agora está incluída a parte nao secular
da hamiltoniana, o que permite o tratamento da relaxa~ãa spin-
rede. O hamil~oniano dipolar é descrito cornournasornade produtos
de operadores de spin e de fun~ões aleatórias que dependem

m -+
Y2 (Q .. )1J

das
posições relativas dos núcleos, ou seja: Fm(t) = am 3r ..

1J

,A equaçao 11-27 conduz a:

dã =dt [ H(t'), (11-28)

No caso específico dos polímeros fundidos, onde os
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movimentos locais das unidades monoméricas sao tão rápidos como

nos líquidos ordinários, a média temporal do acoplamento dipolar

de spin ~ão é nulo. A causa são os refreamentos na cadeia ("chain

constraints") responsáveis pela anisotropia do movimento da

cadeia polimérica. Isto conduz a existência de um acoplamento

dipolar residual, que governara então a dinâmica de spins neste
(64)caso

Agora podemos calcular:

{~ I Jdt a
a=x,y,z (11-29)

_ _.-1e encontrar as expressoes para taxas de relaxaçao spln-rede (T1 )

e spin-spin (T;l). No caso de um sistema com uma única espécie de
. "'-_ - 1 - 1 ..splns, as expressoes de Tl e T2 ' deflnldas por:

d < Ix >

dt
= < I >x (11-30)

= « I > - I)z o (11-31)

onde 10 é o valor médio de Iz em t = O, sao:

= 3
2

y 4 -fl2 I (I + 1) { J ( 1 ) (w
L

) +J ( 2 ) ( 2w
L

) }
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WL é a frequência de Larmor, e as .fun~ões J(n)(w)

densidades espectrais da flutua~ão no tempo das fun~ões

onde sao as
F~X:) (t )lJ
Elas -saoque representam a parte espacial da intera~ão dipolar.

obtidas da transformada de Fourier das fun~ões de correla~ão

(eq. II- 28 ):

(n ) Joo G (n) (t ) e iwt dtJ (w) = (II-34)

(II-35)

Esta fun~ão de correla~ão é considerada uma fun~ão de

memória, pois mede durante quanto tempo uma dada propriedade de

um sistema per~iste até ser anulada pelo movimento microscópico

das .moléculas no sistema. Esta fun~ão tem valor elevado para
/'

tempos curtos, e decai para zero, à medida que t aumentá. Como o

espectro de frequências de G(t) é uma quantidade mensurável, (ou

seja, ela é reai), a parte real de G(t) é invariante a .inversão

temporal. G(t) é invariante também em rela~ão a escolha do tempo

de referência = O, na eq. 11-35), e a derivada
origem (t = O) é nula(78) .

em

rela~ão ao. tempo de G(t) na

Utilizando um método pulsado próprio, pode-se medir

também a taxa de relaxa~ão spin-rede no sistema girante (veja

capítulo 3). Esta taxa é afetada pelos movimentos que ocorrem na

frequência de Larmor no sistema girante, ou seja, w1 = y H1
onde H1 ,e o campo de RF. Tratando, como anteriormente, a

intera~ão dipolar como uma perturba~ão da intera~ão Zeeman,

obtemos a expressao:

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO _ IFQSe

FISICA
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10J(1)(lU )o

Esta expressao so é válida para lU1 »<~lU2>1~2.Em case

contrário, deve aplicar-se a teoria de colisões fortes ae

Slichter e Ailion(65).

Esta técnica é muito sensível a movimentos ultra lentos,

tipicamente na região de KHz, em contraste com a região dos MHz

das medidas de relaxa~ão no referencial do laboratório. Assim, as

frequências. Para

- 1T2 e

experiência

-1
T

1P

de RMN com prótons, 1 H,

taxas de relaxa~ão ocorrem a diferentes

uma

(r = 4.257 KHz/G), -num campo magnético convencional (H - 10 KG),o

T~l será mais sensível a movimentos correspondentes a frequência

de Larmor lU = r Ho o 42 MHz; T-1 detetará movimentos
1 p

correspondentes a frequências de RF, tipicamente, lU1 = r H1 -20 -

40 KHz; e T;l "apresentará uma maior sensibilidade para os

movimentos caracterizados por frequências ainda mais baixas, da

ordem de rHloc- 10Hz.
Assim, podemos ver que o estudo da dependência com

temperatura e, eventualmente com a frequência, de T1, T1p·e T2 '

permite através das equa~ões acima, conhecerem-se as densidades

espectrais associadas aos movimentos atômicos. Existem, como

veremos a ~eguir, muitos modelos propostos, que explicam

resul t..ados, tanto de relaxa~ão de spin nuclear, como relaxa~ão

dielétrica, sendo alguns deles de natureza simplesmente empírica.

As vezes observam-se grandes desvios entre o

comportamento predito por modelos teóricos e o comportamento

observado experimentalmente. Isto ocorre com certa frequência nos

estudos de RMN em condutores iônicos rápidos. Provavelmente estas

anomalias se expliquem pela grande simplicidade dos modelos

utilizados, frente a considerável complexidade estrutural dos

materiais estudados, já que não são considerados parâmetros como



a baixa "dimensionalidade dos movimentos, ou a forte correla~ão De

movimento dos
..

íons, ou a distribui~ão de barreiras de energic

devido ,

a desordem estrutural, etc. Reduzindo-se

dimensionalidade do movimento, por exemplo, as densidades

espectrais J(WT) divergem tendendo O . Isto ,para WT a e ume

consequência do fato de que a probabilidade para um átorne

retornar a seu ponto de partida num tempo t, ou ainda, e

probabilidade de encontrá-lo a uma distância r da orlgem, varie

como -d/2t para os tempos longos. Este comportamente

assintótico se reencontra depois, nas fun~ões de correla~ão das
- (n)-+fun~oes F (r .. ), levando a divergências na origem de J(w). Ne

1J

caso de uma difusão unidimensional de átomos num conjunto de

sítio idênticos, esta divergência
- (133)concentra~oes) .

está no termo -1/2
W (pare

baixas

Estas e outras anomalias observadas quando o movimente

iônico está con~inado a uma ou duas dimensões, tem side
. (1466)discutidas em detalhe por R1chards ' .

A seguir, vamos discutir as principais fun~ões de

densidade espectral utilizadas para ajustar 'resultados de

relaxa~ão nuclear, . tanto no estado sólido, com.o em

macromoléculas. Muitas destas fun~ões tem uma origem empírica e

sao utilizadas com frequência com o simples propósito de

parametrizar o problema.

Mas, é possível fazer-se uma avaliação direta da fun~ão

de densidade espectral (e a função de correlação) a partir dos

dados experimentais, através de uma análise das taxas de

relaxação spin-rede em função da temperatura e da frequência.

Vamos discutir também, este procedimento que se aplica quando

existe um ~nico tempo de correlação e consequentemente a um ~nico

processo de relaxação.
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11-3. Fonções de densidade espectral

-Como muitas das func;ões de densidade espectra}

utilizadas nos estudos de relaxac;ão de spin nuclear tem sua

origem em experi~ncias de Relaxac;ão Diel~trica, vamos comentar

brevemente, as diferenc;as nas interpretac;ões dos resultados err
• A •ambas experlenclas.

Num experimento de Relaxac;ão Diel~trica (R.D.), dipolos

el~tricos da mol~cula são perturbados em sua configurac;ão de

equilíbrio, por um campo el~trico externo, produzido por uma

diferenc;a de potencial dependente do tempo aplicado a urr

capacitor. Após removido o campo, se mede o retorno ao

equilíbrio, atrav~s da susceptibilidade elétrica. A taxa com a

qual os dipolos elétricos relaxam, depende do grau com que as

transic;ões dipolares dependentes do tempo sejam moduladas pelo

movimento molec~lar. -Para o caso simples onde o movimento e

descrito pela estatística de Poisson (ou seja, ~ aleatório), o

movimento molecular e caracterizado por um pico ("peak loss

frequency") w ,que varia com a temperatura. Em resumo, podemos
p

dizer que a experiência de R.D. é uma medida do número ~édio de

dipolos que se reorientam na frequência da medida.

No experimento de relaxac;ão nuclear mede-se spins

nucleares em vez de dipolos el~tricos, e h~ muitos tipos de

experimentos diferentes. Assim, a ordem Zeeman é determinada pelo

campo magnético externo (os r •nlvelS Zeeman de está

tipi~amente no intervalo 5-100 MHz)i a ordem dipolar alarga os

níveis Zeeman (distribuic;ões gaussianas de largura entre 1-100

KHz para 1H) e o sistema girante é criado aplicando um campo

magnético girante. Em todos estes casos, • A •as experlenClas sao

realizadas removendo-se o sistema do seu equilíbrio termodinâmico

através de um campo magnético oscilante produzido por uma

corrente alternada num indutor. Após a remoc;ao deste campo,

~.....••
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observa~se o retorno ao equilíbrio atrav~s de uma voltagem

induzida no indutor. No caso simples em que o movimento pode ser

caracterizado pela estatística de Poisson, o único parâmetro é o

tempo de correla~ão, que varia com a temperatura. Resumindo, a

experiência de relaxa~ão nuclear é uma medida indireta do ,numere

médio de unidades móveis nas várias frequências.

É evidente que há diferen~as importantes entre a

relaxa~ão de RMN e a D.R.(21,67). Elas apontam a movimentos

moleculares diferentes, já que as duas t~cnicas sao sensíveis aos

movimentos de vetores diferentes: enquanto a R.D. monitora

vetores dipolares elétricos, a RMN monitora vetores

internucleares .(e ângulos) completamente diferentes. A relaxa~ão

dielétrica envolve a modula~ão de intera~ões do tipo "spin-

rotation" ou "chemical shift", enquanto que a relaxa~ão nuclear

envolve a modula~ão de intera~ão dipolar ou quadrupolar. Al~m

disto, nao exist~ um análogo ao mecanismo da difusão de spin da

RMN em R.D. Contudo, não há problemas sérios de usarem-se fun~ões

de densidade espectral originadas de experiências de R.D. em

trabalhos de RMN, por~m os resultados de ambas as técnicas nos

mesmos materiais,'devem ser comparados com certa cautela ..

No caso de Relaxa~ão Dielétrica, a susceptibilidade

(complexa) é:

x (w) = X'(w) - i X"(w) = X'(O) H(w) (11-37)

onde H(w) ~ a densidade espectral (complexa). Se o pico de R.D.~

w é identificado com o inverso do tempo de correla~ão de RMN,p

T , então:



J(w) = ( ~ ) 1m I H(w) (11-38)

Esta correspondência, -1W = 'I
P

pode nao
apropriada para um particular tipo de movimento. ,Ela e feita
somente com o propósito de relacionar as densidades espectrais
utilizadas em ambos estudos.

Existe uma grande variedade de fun~ões de densidade
espectral, utilizadas para ajustar dados experimentais. As
propriedades de algumas delas, foram recentemente revistas por

( 67)P.A. Beckmann Vamos discutir brevemente, cinco destas
fun~ões, que estão entre as mais utilizadas em estudos de
relaxa~ão nuclear em sólidos iônicos ou em polímeros.

Para permitir compara~ões, todas as fun~ões de densidade
espectral, J(W'T) VS 'T, onde 'T = f(l/T) estão"graficadas nas
mesmas escalas, e para três frequências diferentes
40 e 200 MHz).

a) Densidade Espectral Lorentziana (BPP)

o primeiro modelo utilizado para descrever a relaxa~ão
nuclear na presen~a de movimentos moleculares, foi proposto em
1948, por Bloembergen, Purcell e Pound (modelo "BPP"). Sem fazer
hipótese sobre o tipo de movimento observado, mas supondo-se
simplesmente que a fun~ão de correla~ão de spin decai
exponencialmente com o tempo:
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G(t) a -ti,e (11-39::

os autores obtém, por transformada de Fourier, uma densidade
espectral Lorentziana:

2'"[ (11-40)

Encontra-se o mesmo resultado, no casq de uma rotaçâo
isotrópica de uma molécula, quando a resolução de uma equaçao de
difusão que descreve esta rotação conduz a um decaimento
exponenciai da correlação entre os spins. Esta densidade
espectral está gr~ficada na figura 20(A).

Esta forma particular de densidade espectral, onde o
parâmetro T é o tempo de correlação, (que é uma medida do tempo
entre as flutuações do campo), resulta de flutuações realmente
aleatórias, que conduzem a um quadro físico onde as chances de
nao experimentar uma flutuação por um tempo t, decai
monotonicamente, de acordo com a eq. II-39. O modelo utilizado em
grande parte dos casos supõe que a mudança no estado molecular,
seja uma rotação ou uma translação, ,sera infinitamente rápida,
ficando nesse estado por um tempo T até que ocorra a flutuação
seguinte.

A densidade espectral (complexa) da Relaxação Dielétrica
correspondente a movimentos aleatórios caracterizados pela
estatística de Poisson, é:

H (to ) = (II-41)
1 + i(w/w )p



,Esta expressao e conhecida como a densidade espectral de
D b ( 68)

e ye .

o tempo de correlaqão L deve estar teoricamente ligado

a um observável experimentalmente, como a temperatura ou 2

pressão. Quando os movimentos são termicamente ativados, costuma-

se expressar o tempo de correlaqão por uma relaqão de Arrhenius,

resultante da teoria de processos termicamente ativados:

(11-42)

No caso de sistemas polim~ricos, esta relaqão ,
c

ligeiramente modificada, introduzindo-se a temperatura "ideal" de

transiqão vítrea do sistema, To (seqão 1-3).

(11-43)

o parâmetro TO e o tempo de correlaqão correspondente

a uma temperatura infinita, independente (ou fracamente

dependente) da temperatura. o parâmetro E . ,
e uma energia de

ativaqão, efetiva ou aparente, a qual pode ser
,

relacionada as

energias de ativaqão fisicamente relevantes ou às barreiras de

potencial do movimento.

A funqão densidade espectral Lorentziana (11-40) passa

por ~m máximo quando WT = 1. As expressões para as taxas de

relaxaqão nuclear sao obtidas substituindo-se (11-40) em 11-32,

33 e.36, com J (O) : J (1): J(2) = 6 : 4. Assim,

C { T 4T }= +
T1 1 + (WLT)2 1 + (2wL T )2

5
2.

T +
1+ (w

L
T ') 2 (11-44)

=C{~2 T +1+(2W
l
T)2

5
2

T +
1+(WLT)2
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onde W
L

= é a frequência de Larmor no campo magnético

externo, w = y H é a frequência de precessãõno campo de RF,
1 1

e C = y4n2 1(1 + 1)/a6.

No limite de altas temperaturas, as três taxas de

relaxação são iguais:

= = 5CT (11-45)

A baixas temperaturas, T1 depende da frequência de

Larmor:

(11-46)

A mais baixas temperaturas ainda:

-1
T

1 P
(11-47:

Como mostra a figura 20-A, a forma da curva e simétrica

em relação a seu máximo. A energia de ativação, obtida da

inclinação da partes retilíneas da curva, ê em princípio, a mesma

obtida da medida de condutividade, já que esta
. ( 1 4 )proporclonal a T:

,
e inversamente

= (~)
V

(11-48)

onde N é o numero de íons móveis contidos num volume V, ,T e a

temperatura absoluta, e -1v é o tempo médio para um .-lon se

transladar uma distincia meio "1".

A ordem de grandeza do termo pré-exponencial T emo
< b.w2 > T 2 ::: 1

11-

42, e obtida escrevendo a condição na
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F ld (·74)e ers calculou as fun~ões de correla~ão para movimente

translacional tipo "saltos" levando em conta o car~ter discretc

de urna estrutura cristalina.

o modelo microsc6pico de "encontros" para movimentos de

vacâncias proposto por

induzido pela migra~ão a1eat6ria de

I
(75), (76)Wolf e co . e Flgueroa e colo

difusão correlacionados

descreve notavelmente bem a depend~ncia de T1 com a temperatura e
, t - B F R' h d (14,66,77) Li f '. da orlen a~ao em a J' lC ar s ana lSOU os e eltos a

"-baixa dimensiona1idade no movimento de difusão translacional em

condutores superiônicos. J.L. Bjorkstam e M. Villa(71) aplicaram

o modelo de Avogadro e Vi1la(79) de difusão bi-dimensional, para

interpretar
(78)autores

os dados de 23Na e 27 AI em beta-a1uminas. Estes

discutiram amplamente o uso de v~rios tipos de

fun~ões de correla~ão, mostrando que a forma matem~tica das

densidades espectrais resultantes das fun~ões de correla~ão está

intimamente re Lac í one da com a natureza física do processo de

difusão. Corno as densidades espectrais sao da forma

j(W) = Tcf(WTc)' os autores propõem as rela~ões:

T
C

(W T )1'-1
c WT

C
« 1

(11-49)
T

C
(W T ) -B- 1

c WT
C

» 1

as q~ais sao urna generaliza~ão das respectivas expressoes BPP

(equações 11-45, 46), com I' = B = 1. De acordo com isto, a

energia de ativa~ão aparente obtida dos dados de RMN seria BE e

yE nas regiões de baixas e altas temperaturas. Este modelo

fenomenol6gico prediz uma dependência em frequência (se I' < 1) na

região de altas temperaturas, o que nao cor responde ao

comportamento geralmente observado.

Recentemente H. Funke (80) discutiu a relaxa~ão devida a

um processo de saltos correlacionados "para frente e para tr~s",

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFt)RMAÇ O - IfOSe I
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temperatura onde come~a o afinamento ~a linha, ou a condi~ãc
W 1:o

- 1cte. = 1 na temperatura do mínimo de Tl (máximo em T1 ).=

Na teoria clássica de difusão, 1: é identificado com o inversoo

da frequ~ncia d~ oscila~ão da partícula no fundo de seu po~o de

potencial, ou seja, da ordem da frequ~ncia de um fonon ótico:
1012 _ 1013s-1.(13,14)

o modelo de BPP, teoricamente

t b lh d b . (69) I'ra a o e Ku o e Tomlta , ap lca-se

fundamentado com o

relativamente bem ê

substâncias, tais como líquidos simples, cujos movimentos

moleculares podem ser descritos por um único tempo de correla~ão.

Em sistemas mais complexos ou em materiais onde existe uma

difusão rápida (como os condutores superiônicos, por exemplo),

observam-se desvios qualitativos importantes em rela~ão a teoria
_ (70,133)de BPP. Aqueles mais comumente observados sao :

1) forma assimétrica da curva LnT1 vs l/T;

2) incoer~ncia entre os resultados de T1, T2 e T1p• A razao T1/T2
, .no mlnlmo de T1 difere do valor previsto pelo modelo BPP de

1 • 6 ;

3) desacordo entre a energia de ativa~ão medida por RMN e aquela

medida por condutividade ou medidas de difusão:

4) dependência de Tl com a frequência seguindo uma lei Tl a
» 1 •,1; e

5) valores do termo pré-exponencial LO sem sentido físico, ou

d· Lo w ib . 1 10+ 12 + 14 - 1seja, fora o lnterva o Vl raClona - 10 s

Estas e outras anomalias observadas nos estudos da

relaxa~ão nuclear em condutores iônicos rápidos tem sido

d· . . 1 (70,78)lscutldas por J. L. B]orkstam e co . , R.
. (133)D. Brlnkmann . Numerosos autores tem derivado

recentemente
1 d (72)S a e e

(73)fun~ões de correla~ão para mecanismos específicos. Torrey fez

um cálculo rigoroso das expressões das taxas de relaxa~ão supondo

movimentos independentes dos spins na rede, num processo

aleatório exato, com resultados semelhantes ao do modelo BPP. P.

7iI ,



onde. um defeito carregado (íon ou vacância) no sítio A de uma
rede em t = O, salta a um sítio vacante B vizinho. Mas, por causa
da intera~ão repulsiva entre íons, ele pode fazer um salto
(correlacionado) para tr~s. Por~m, se a "nuvem" de defeitos
relaxa em rela~ão ao sítio B rec~m ocupado, (o qual seria
alcan~ado pelos saltos de outros defeitos da nuvem), o salto terá
sucesso. Neste modelo, a taxa de relaxa~ão ~ expressa em termos
da probabilidade W(t) de que no tempo t o íon esteja no sítio
B. A fun~ão de densidade espectral resultante mostra um
significativo desvio da dependência w-2

perto de w-1• Qualitativamente isto segue
(eq. 11-46) dando

da observa~ão de que
W(t) nao decai como no modelo BPP porque para tempos curtos
existe uma probabilidade (pequena) de ocorrem saltos "para trás",
em contraste da situa~ão para tempos longos. O modelo de Funke
tamb~m d~ o comportamento dinâmico "universal" proposto por
N

.(127)qa i , o qual pode ser explicado com base numa fun~ão de
correla~ão não exponencial. Isto ser~ detalhadamente discutido no
capítulo IV.

Retornando ao modelo BPP, existem basicamente duas
razoes de porque a densidade espectral observada nao tenha a
forma Lorentziana. Primeira, que o movimento nao seja
propriamente aleatório, o que acontece se os movimentos sao

. ( 8 1 )correlaclonados Segundo, que dentro da amostra existam
regiõ~s onde os movimentos são aleatórios, cada uma das quais
caracterizada por uma densidade espectral JBPP( w, L ). Por~m
cada sub-região est~ caracterizada por um tempo de correla~ão
diferente. Este pode ser o caso de sólidos amorfos, onde h~ uma
"distribui~ão" de regiões ou de domínios. A soma de densidades
espectrais do tipo da eq. 11-40 não terá mais a forma dada pela
eq. 11-40, e da mesma forma, a fun~ão de correla~ão resultante
nao ser~ mais exponencial, pois a combina~ão linear de fun~ões de
correla~ão (eq. 11-39) resulta em uma fun~ão de correla~ão nao-
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exponericial.
A necessidade de se usar uma distribuição de tempos de

correlação, ou uma função de correlação não-exponencial em
experiências de. relaxação nuclear, e ainda hoje, motivo de
di - . (67) C d t dlscussoes e pesqulsas . orno, e um pon o e vista formal,
estes dois casos são indistinguíveis, pode-se escrever:

J(W,T, Xl ... ) (lI-SOa)

onde A ... )
, distribuição de tempos de correlaçãoT, Xl e a

Xl
, conjunto de parâmetros caracterizamT , e e um que a

distribuição de '[o Nem todas as funções de densidade espectral
-,

tem associada uma distribuição A ( T, X, ...). Algumas sao de
natureza simplesmente fenomenológica, e com frequência sao
utilizadas unicamente para parametrizar um dado comportamento
observado. Colocar esta~ densidades espectrais numa ba~e mais
formal ou interpretá-ias como casos particulares de teorias mais
gerais é uma importante área de pesquisas atuais.

Introduzindo-se o parâmetro Z = ln(T /T ), a função deo
distribuição e(z) é definida por:(67).

e(z) dZ = A (T) dT

(lI-SOb)

e{z) = '[ eZ A (f(T»
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.b) Densidade espectral de Havriliak-Negami(82) (HN)

Esta d~nsidade espectral ~ de car~ter fenomenol6gico,
possuindo muitas das propriedades da fun~ão desenvolvida por
Dissado e Hill(83) para relaxa~ão dielétrica. O modelo dinâmico
no qual esta última fun~ão est~ baseada supõe a existência de uma
distribui~ão, de barreiras de energia e a presen~a de movimentos
correlacionados. A densidade espectral de Havriliak-Negami, (HN),

(11-51)

que tem sido utilizada com certo sucesso na interpreta~ão de
dados de relaxa~ão dielétrica(82), é:

onde o < ô < 1 e E <
:"1ô . Esta fun~ão se reduz a fun~ão de

Debye (11-41) quando E = Ô = 1. O parâmetro ô ~ uma medida
das correla~ões e o pro~uto ÔE ~ uma medida da extensão das
barreiras. A fun~ão de densidade espectral para relaxa~ão' nuclear
J( W )

,e obtida da eq. 11-38, colocando-se -1= W
P

(veja
apêndice A):

2 [ 1 (WT)Ô senôlT/2 J1= sen E arctang 1 •
W + (WT)ôcos(~lT/2)

(11-52)

" '[1 + 2(WT)ÔCOS(ôlT/2) + (WT) ôJ -E/2

Ln T com a frequência e os parâmetros E e Ô. A altas
A figura 20-B, 'C e D, mostra a dependência de LnJHNvs

temperaturas (WT « 1 ) :
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Figura 20: Gráfico Dilog da função de densidade espectral J(w)

versus o tempo de correlação L para as frequências
de Larmor de 8 (no alto), 40 (no meio) e 200 MHz (abaixo).
Normalização:a =
a 8 MHz.

-1
ti) =( 8 MHz) , (JBPp)max= 21T tal que

~) densidade espectral de Bloembergen-Purcell-Pound.
B) densidade espectral de Havriliak-Negami em função da frequência
de Larmor.
C) em função do parâmetro E

O) em função do parâmetro ô
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- [ ] s -(l-ô)2E sen(ôn/2) T W (11-53)

e a baixas temperaturas:

(11-54)

Esta densidade espectral se reduz a de Cole-Cole se
E = 1, e a de Davidson-Cole, se ô = 1, como veremos a seguir.

\

c) Densidade espectral de Cole-Cole

A função distribuição de Cole-Cole é

2n
sen (ôn) [ 1 ]

cosh(ôZ)+cos/ôn)
("11-55)e (Z,ô) =cc

(11-56)

onde o parâmetro
'"

sr o < ô < 1) caracteriza a largura da
distribuição. A densidade espectral de relaxação nuclear pode ser
obtida de JHN (eq. 11-52), com E = 1:

As figuras 21 A e B rostram a dependência de
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Figura 21: Gráfico Dilog da função de densidade espectral de
Cole-Cole (A e B) e Davidson-Cole (C e D) versus o

tempo de correlação T para as mesmas frequências e normalização
que a figura 20.
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LnL com a frequência e o parâmetro ô. Este parâmetro e uma
medida do grau de movimentos correlacionados e também da
distribuição de tempos de correlação (ou energias de ativação).
ô = 1 implica uma única energia de ativação e movimentos nao-
correlacionados. ô = O implica uma distribuição máxima de
energíâs de ativação e um grau considerável de movimentos
correlacionados. Os limites para altas e baixas temperaturas são:

ô -( 1-ô)~ (00, L, ô) = 2(sen ôn/2) L 00cc ooL « 1 (11':"'57)

J (00, L, ô) = 2(sen ôn/2)cc
-ô -( l+ô)

L 00 ooL » 1 (11-58)

A densidade espectral de Cole-Cole tem sido amplamente
t Ll í d· ..,."d 1 - d i l' o (84,85)u 1 lza a em estuuos e re axaçao le etrlca .

d) Densidade espectral de Davidson-Cole(86):

Esta função tem sido utilizada com sucesso para
interpretar resultados de relaxação nuclear. Ela se obtém da.,

distribuição:

sen(En)
n

z < O

O z > O

onde O < E < 1.
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Esta distribui~ão corresponde a densidade espectral de
relaxa~ão dielétrica:

H( w) = (11-60)

A densidade espectral para relaxa~ão nuclear segue de
J (w) comHN 15 = 1:

JDC (w , T, E) = 2 (11-61)
w

Agora, " 15 = e implicam movimentos nao
correlacionados, além disso, uma distribui~ão de energia de
ativa~ão e consequentemente uma distribui~ão de tempos de
correla~ão. Assim, o desenvolvimento fenomenológico original
desta densidade espectral de Davidson-Cole é consistente ~om a
recente teoria microscópica desenvolvida por Dissado e Hill(83)

sistemas simples, onde nao se espera existir movimentos

MUi~oS estudos de relaxa~ão dielétrica envolvem macromoléculas
I{meros), onde os movimentos correlacionados sao importantes,

uma boa parte dos estudos de relaxa~ão nuclear envolve,

correlacionados. É compreensível então que a densidade espectral
de Davidson-Cole tenha uma ampla aplica~ão em estudos de
relaxa~ão nuclear de moléculas simples.

A figura 21 C e D mostra a dependência de LnJDC vs lnT

com a frequência e o parâmetro E. OS limites para altas e baixas
temperaturas são:



WT « 1

(II-62)

WT » 1

A baixas temperaturas então, prediz-se uma dependência
com a frequência: JDC - w-1-€ • O resultado BPP, JBPP-
obtido com € = 1.

-2
W

e) Densidade espectral de Fuoss-Kirckwood(87)

A distribui~ão de tempos de correla~ão de Fouss-Kirkwood
tem também sua origem na interpreta~ão de taxas de relaxa~ão
dielétrica. Ela também tem sido utilizada em estudos
scattering de neutrons e de relaxa~ão nuclear em polímeros. A
distribui~ão é:

(II-63)

com 0<8 < 1.

Aqui parâmetro larguraB caracteriza .ao

distribui~ão (simétrica) eFK e
par~ relaxa~ão nuclear é:

AFK . A densidade espectral
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[
(ooT)B ]

1 + (ooT)213 (II-64)

Então, quando B -+ 1, 9(Z) Ô(O), a função
,

Delta de Dirac, e JFK -+ JBPP·
A figura 22, A e B, mostra a dependência de LnJFK vs

lnT com a frequência e com o parâmetro B. Esta distribuição

Os limites para altas e baixas temperaturas sao:
f
!
!

foi utilizada, por exemplo, por P. Lindner e col., no estudo de
RMN d iment; 1 1 l' P l' t í (88)os mOVlmen os mo ecu ares no po lmero o lS lreno .

urt « 1

(II-65)

T, B) - 2B -B -( l+B)
T 00 urr » 1

destas funções. Para uma dada amostra, ou B sera

Como os limites de J( 00) para T grandes e pequenos sao
os mesmos nas densidades espectrais Lorentziana, de Cole-Cole e
de Fuoss-Kirkwood, as três funções apresentam comportamentos
mui~o semelhantes se a experiência for realizada somente numa
única frequência. Os dados poderão ser ajustados com quaisquer

geralmente constante, não sendo possível distinguir entre J -eFK
J ,se a dependência da.frequência não for levantada.cc
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Figura 22: Gráfico Dilog da fun~ão de densidade espectral de
Fouss-Kirkwood (~ em fun~ão da frequência de Larmor e

B em fun~ão do parâmetro B> e de Frolich (f> vs o tempo
correlação L, para as mesmas frequência e normaliza~ão que a
figura 20.
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f) Densidade espectr.al de Frohlich ou distribuição retangular

Este modelo simples tem sido utilizado para interpretar

dados de relaxação nuclear em sólidos(89). Ele supoe que as

energias de ativação do movimento estão repartidas de maneira

equiprovável entre dois limites: E e E. A distribuição de
1 2

tempos d~ correlação pode expressar-se da forma seguinte:

dEA('[) = A(E)- =d'[ (11-66)

o primeiro termo vem da relação de Arrhenius, que liga o

tempo de correlação a energia de ativação; o segundo é o valor da

constante da distribuição de energias, obtida pela condição de

normalização desta função. A integral conduz a densidade

espectral

Por razoes práticas, utiliza-se o parâmetro

2KBT
------[Arctan::(w'[2>-Arctan(w'[1)]

W(E2 - E1)
(11-67>

introduz o parâmetro E associado a
'[ = I '[1'[2'

largura da

distfibuição retangular, 1, então:

J(W,'[,E) = rarctan[w'[(~o)EJ-arc[w'[(~o)-E] J
Ewln(1:/1: ) lo

(11-68)

onde 1:0é o fator pré-exponencial do tempo de correlação 11-42~
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A ~igu~a 22-C mostra a depend~ncia de LnJFRD vs lriT com a
frequ~ncia. No limite ooT1 < ooT2« ,JpRD (00 , T1' T2) é

independente da frequ~ncia, como mostra a figura 22-C, a valores
pequenos de l .• No limite temos o

comportamento característico que é observado e~ valores grandes
de e para a maior frequ~ncia oo. Se T 1 e

suficientemente diferentes, então a condição ooT «
1

T2 são
1 «ooT se

2
satisfaz, e:

TI (11-69)
t''\

que corresponde ao caso da região intermediáriâ na figura 22-C.
Como um dos objetivos da experi~ncia de RMN é determinar

-,
as energias de ativação que caracterizam a cinética do movimento,
devemos ser cuidadosos ao apurar as inclinações (e os valores das
energias de ativação) de certas distribuições. Geralmente a
introdução. de uma distribuição s í.mét r í ca , como a de Fuoss-
Kirkwood ou a lei de Cole-Cole, leva a necessidade de cor~igir a

assimétrica de Cole-Davidson, por sua parte, leva a um
energia de ativação aparente para valores maiores. A distribuição

deslocamento da posição do máximo de J(oo} quando é alterado o
parâmetx;:p de largura. Connors(90)_ examinou os efeitos das
distribuições de tempos de correlação em vários sistemas
pOliméricos, numa tentativa de racionalizar as diferenças entre
as diversas energias de ativação obtidas de medidas de RMN e RD.
Richards discute, por outra parte, as diferenças entre as
energias de ativação e nos valores do termo pré-expJnencial
(eq. 11-42) medidas por RMN, condutividade e espectroscopia
ótica, em diferentes condutores iônicos SÓlidos(14). O problema
das anomalias no termo pré-exponencial foi extensivamente



•. (78)disçutido por J.L. BJorkstam e colaboradores .
Finalmente, vamos discutir um procedimento desenvolvido

por nós em 1984(56), que permite determinar a densidade espectral
e a fun~ão de ~orrela~ão a partir das medidas da taxa de
relaxa~ão spin-rede em fun~ão da temperatura e da frequência.
Este procedimento se aplica quando existe um único tempo de
relaxa~ão (e nao uma distribui~ão) e um único mecanismo de
relaxa~ão. Esta condi~ão tem a vantagem de distinguir a intera~ão
dipolar de outras fontes extrínsecas de relaxa~ão e constitui o
fundamento do método gráfico alternativo desenvolvido por
Halstead e col.(91).

Substituimos a dependência exponencial da fun~ão de
correla~ão do modelo BPP por uma fun~ão f(t/~), ou seja, estamos
supondo que a fun~ão de correla~ão de spin depende somente do
movimento de um dado n~cleo, que se ajusta proporcionalmente com
o tempo ~. A densidade espectral é proporcional a transformada
de Fourier da fun~ão de correla~ão (equa~ões 11-39, 40)

~(W) = C J f(t/~) eiwt dt

(11-70)
iOZ= C L J feZ) e dZ

onde n = wt e Z = tiL. Da equa~ao 11-32 obtemos:

de n

Analisaremos os limites para grandes e pequenos valores
para mostrar que eles determinam as formas assintóticas

da densidade espectral, J(w. -+ 00) e J(W -+ O).
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a) Q ~< 1. Corno se espera que fez) ~ O para z» 1, a
integral da eq. 11-71 é significativa somente para QZ« 1.

Assim

(Q « 1)

que é conveniente escrever:

-1 inZT1 - T J feZ) e dZ (Q « 1) (11-72)

b) Q » 1. A contribujçio dominante na integral 11-71
intervalo O < Z < Q~l « 1. Entio

,sera no

1 . QZ 2' Q
T~ - TC1 J f(Z=O) e1 dZ + TC2 J f(Z=O) e 1 ZdZ

- T iQzJ feZ) e dZ (11-73)

Comparando a eq. (11-70) com (11-72, 73) ternosque nos
limites Q« e Q» 1, o produto (T1L )-1

dividida por T .
é a densidade

espectral J(w.,
Este procedimento foi aplicado ao estudo de relaxaçio do

19p po condutor superi&nico KO.4BiO.6P2.2' o qual
fortemente assimétricos de T1 em funçio do

exibe , .m1n1mos
inverso da

temperatura(92) A título ilustrativo, vamos repetir aqui esta
análise.

Para graficar corno funçio de precisamos
primeiro a energia de ativaçio, a qual foi extraída da regiio
onde ocorre o estreitamento da linha ("motional narrowing") (300
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AOO "K): U = 0.34 eV = 4000 K. A seguir escolhemos uma
temperatura arbitrária, T = (4000/2.1)K, e uma frequência deo
Larmor Wa= 23.6 MHz (frequência experimental central) ,
graficamos:

"l U/KToe
vs 1000

U
ln W"llog

onde:

~
I1000 ln W"l 1000 ln (~) 1000
I= +

U W "l U W KT Io o o I
!

= log
T U/KT

1 elog
"T "l1

(II-74)

Como mostra a figura 23, dentro do erro experimental, o
gráfico di-log de T/T1"l para as
três frequências de Larmor medidas, dão a mesma curva. Obtemos
assi~, as seguintes expressões assintóticas para a densidade
espectral:

J(W) _ "l urt « 1

urt » 1

combinando:
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Figura 23: Procedimento gráfico que mostra a relaxação spin-rede

condutor superiônicoK O.4BiO.6F2.2' o que determina o com-
portamento da função de densidade espectral J(w). No eixo
vertical está o inverso do produto T1L normalizado
parâmetro (arbitrário) L definido no texto. No eixo horizontal

pelo

é o produto WL dividido por WLO sendo Wo = 23.6 MHz
(arbitrariamente escolhido). A curva reune os dados coletados
nas frequências de Larmor indicadas. O requadro mostra o
comportamento da função de correlação obtida a partir da
transformada de Fourier de J(w ). Para efeito de comparação, sao
mostradas as curvas correspondentes ao modelo BPP.
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J(W) = CT (11-75)

A função de correlação f(t/T ), ,que e igual
transformada de Fourier de J(w), pode agora ser avaliada
numericamente, determinando-se a constante c, pela condição
f(t = O) = 1. O resultado é mostrado também na figura 23. A queda
rápida, quase logarítmica, de f(t/T) a tempos curtos
responsável pela assimetria observada na curva de T1 vs
quando » 1. (56)W To

A grande vantagem deste procedimento ,
e que permite

determinar de forma direta a função de densidade espectral e
conhecer, ao menos qualitativamente, o comportamento da função de
correlação, a partir de dados experimentais.

,
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CAPÍTULO 111

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

~"Não importa quanto voce faça, nunca
ter~ feito bastante"

o ' estudo das propriedades dos condutores . ~ .10nlCOS
poliméricos, constitui atualmente um campo de pesquisas muito
ativo. A caracterização físico-química destes materiais ,

e

realizada utilizando v~rias técnicas experimentais, entre as
quais: a ca~orimetria diferencial; a espectroscopia 6tica; a
difração de r~ios-X; "scattering" de neutrons; EXAFS ("Extended
X-ray Absorption Fine Structure"); a relaxação dielétrica; os

~. '. (3)estudos de condutividade e a ressonanCla magnetlca .
Neste 'capítulo, ap6s uma breve descrição do método de

preparaçao das amostras, discutiremos aspectos experimentais
relevantes de três técnicas: a condutividade, RMN e "scattering"
de neutrons. No pr6ximo capítulo discutiremos seus resultados,
tentando correlacioná-los entre si.

II L-l.·Preparacao das amostras

A preparaçao das membranas poliméricas se realiza em
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i
;

1
!

I
v2rias opera~oes sucessivas: a dissolu~~o do polimero e do sal

num co-solvente, a evapcra~ao deste último, e finalmente, c

processo de retirada de outros gases e da umidade(7,SO).

Num p~imeiro passo, quantidades determinadas do polimerc

e do sal (400 a SOO mg) s~o pesados e colocados em sclu~~o em un

co-solvente. Esta dissolu~~o se realiza de prefer&ncia

solventesapróticos, tais como: acetona ou acetonitrila, qCEc

apresentam uma cin~tica de dissolução superior e uma viscosida~e

inferior a aquela obtida com solventes próticos (metano}).

Uma vez completa a dissolu~ão, a mistura e depositada

sobre uma placa de teflon (PTFE) e se procede a evaporaçao ae

solvente. E-sta se faz numa estufa a _60°C e dura algumas horas.
I

\

Após a elimina~~o de boa parte do solvente, pode-se descolar da

placa de teflon, o complexo polimérico, que aparece na forma êe

um filme fino (200 ~m de espessura).

A elimina~ão dos últimos tra~os de sol vente ou umidade e

realizada em vácuo durante 24 horas, após o qual, os filmes -sao

conservados e manipulados dentro de uma caixa hermética em

atmosfera de um gas inerte e em condições controladas de umidade

e oxig&nio ( < 1 ppm). A eliminaç~o da umidade é de fundamental

importância,
,

pois sua presença afeta as propriedades elétricas

(tetrahidrofurano) como solvente. Neste sistema foram

destes complexos.

Como a acetonitrila nao dissolve o ácido fosfórico, para

a yreparaçao dos complexos P(OE):H3P04 ' foi utilizado THF

sintetizados tr&s tipos de amostras:

A) P(OE)(H3P04)x

B) P(OE)(D3P04)x' com ácido deuterado

C) P(OE)D4 (H3P04)x' com P(OE) deuterado

° P(OE) deuterado foi preparado por polimerizaç~o
• A. ( 102) , .d d d f o í bt i d 1anlonlca e o aCl o eutera o, D3P04, 01 o tl o pe a

de quantidades estequeométricas de D20 e P20S.

adiç~o
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111-2 Condutividade

A medida da condutividade total do eletr61ito polim~rico
foi realizada pelo método chamado de impedâncias complexas(93),
utilizado tanto nos eletr6litos s6lidos, como em compostos
amorfos(94,9S) Através de uma representa~ão apropriada da
impedâncla ou da admitância de uma c~lula eletrolítica, este
método permite separar os diversos mecanismos que contribuem a
passagem da corrente.

A representa~ão no plano complexo da impedância:
Z = Z + iZ" de uma célula eletrolítica, se apresenta geralmente,
na forma de uma sucessao de arcos de círculos (figura 24). O arco
de círculo descrito a mais baixas frequências dá conta da
polariza~ão do eletrodo, e a sua importância relativa cresce com

a temperaturà. O arco de círculo descrito a mais altas
frequências, é característico do eletr6lito (amostra). Em certos
materiais pode aparecer um terceiro arco de círculo, entre os
dois anteriores, ao qual é atribuído a juntura'entre grãos.

Independentemente de todo modelo elétricQ(9S) a

expressao analítica do arco de 'círculo correspondente ao
eletr6lito pode ser colocada na forma:

(111-1)
1 + (iwT)l-a

onde Zoo e Z representam as duas intersec~ões com o eixo real
o

(figura 24); e sao parâmetros característicos do
material, independente da geometria da amostra. l é definido
pela rela~ão WT = no máximo do círculo (da amostra) e tem
dimensão de tempo. a corresponde ao coeficiente angular da
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J m (Z )

Re ( Z )

Figura 24: Exemplo de um diagrama de impedância complexo,
colocàndo em evidência três domínios característicos.

o arco de círculo de baixas frequências dá conta da polarização
do eletrodo; o do meio é atribuído a juntura entre graos, e o
arco de círculo em altas frequências ,

e característico do
eletrólito. A impedância complexa é descrita pela equação (111-1)
em função de Z~ , Zo' w e T.

SERViÇO DE BIBLIOTECA I \t~'O.M~
FfSICA

se
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linhi que une os centros dos círculo&.

o arco de círculo que representa o eletrólito passa
geralmente perto da origem (Zoo « Zo). Então a -expressao
111-1 se reduz a:

Z = Z o (111-2)1 + (iwT) l-a.

o diagrama de impedâncias obtido para a célula
eletrolítica ,

e descrito por uma superposição de circuitos
elétricos equivalentes compostos de resistências e

capacitores(93) Em efeito, a impedância de tais circuitos se
representa no plano complexo, por arcos de círculos ou de semi-
retas. O circúito elétrico mais simples que pode ser associado,
corresponde ao caso do círculo centrado no eixo real (a. = O), e
e composto de uma resistência e um capacitor em paralelo. A
impedância equivalente e:

R (111-3)+ iwRC

As expressoes que traduzem as propriedades de
condutividade e as propriedades dielétricas no caso ideal de um
meio linear, isotrópico e homogêneo, que obedece a lei de Ohm, é:

R = 1 1
·0 S

(111-4)

C = E E S/Io r
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onde: ,
a e a condutividade total, E

o
,a permitividade do vacuo

e E a relativa ao meio,r l/s é o fator geométrico da amostra
(comprimento/diâmetro).

A ana~ogia entre o diagrama de impedâncias e a expressao
analítica, exige que wRC = no máximo do círculo e Z = R.o
Assim, a cpndutividade a é deduzida do valor de Z ,o pe~a
relação:

a = 1

Z So
(111-5)

As vezes, no diagrama de impedância, os arcos àe
circunferência nao aparecem totalmente completos. Outras vezes,
os arcos de círculo nao descrevem o conjunto de pontos
experimentais, pois a baixas frequências Z não tende forçosamente
a zo. O arco aparecerá deformado pela superposição da curva
seguinte relativa aos fenômenos que ocorrem no eletrodo. Neste

, - (93 94)caso Zo e obtido com um procedimento de extrapolaçao ' .
O dispositivo experimental é composto por um pequeno

dewar que permite aquecer as amostras sob uma atmosfera
controlada. N~ seu interior há dois eletrodos de platina, entre
os quais são colocadas as amostras. Para manter corretamente os
contatos elétricos, uma ligeira pressão é mantida permanentemente
sobre os discos de platina. Um impedancímetro (Hewlett-Packard,
HP 4192A) que gera as tensões alternadas no intervalo de
frequência de 5 Hz a 13 MHz acoplado a um micro-processador (HP
9845B), permite a aquisição e a análise dos dados.

111-3. Ressonincia Magn~tica Nuclear

Nesta seçao serao descritos brevemente os métodos de RMN
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utilizados para:
i) medida dos tempos de relaxa~ão nucleares;
ii) determina~ão de segundos momentos de linhas de ressonância;
iii) determina~~o do coeficiente de difusão.

A discussão a seguir, resume os princípios básicos dos
assuntos citados acima, os quais podem ser encontrados com um
tratamento mais elaborado nas referências 51, 52, 96 e 98.

111-3.1. Tempos de Relaxa~ão Nuclear

Para as medidas dos tempos de relaxa~ão nucleares T
1
,

T,p e T2 utilizamos espectrômetros de RMN pulsados. Estes usam
métodos transientes de ressonância nuclear para preparar o
sistema de spin em um dado estado fora da configura~ão de
equilíbrio térmico; depois do que, é observada a relaxa~ão do
sistema' para o equilíbrio. As técnicas pulsadas tem a. vantagem
que ambas as taxas de relaxa~ão, longitudinal e transversal,
podem ser medidas de uma forma direta e sem ambiguidades. O
procedimento experimental típico, envolve a aplica~ão na amostra,
de uma sequência de pulsos de RF preparatórios, a fim de preparar
a magnetiza~ão M(t) na sua configura~ão inicial. Após um tempo L,

uma segunda sequência de pulsos de RF, (a sequência de
monitora~ão), ,e aplicada na amostra, detetando-se o sinal
induzido (FID ou eco). Mudando-se o valor de L e repetindo-se o
procedimento citado, pode-se determinar o tempo (ou taxa) do
retorno de M(t) ao equilíbrio (figura 25), ou seja, o tempo de
relaxa~ão. A intensidade do campo de RF, H1' durante o pulso
deve ser bastante grande para remover a magnetiza~ão M(t) de seu
valor de' equilíbrio, e a dura~ão do pulso deve ser curta,
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Figura 25: Uma experiência completa de RMN representada no refe-
rencial rotante. (a) evolução das componentes

longit.ud i.na L e transversais da magnetização após a aplicação de
um pulso de n/2. Os núcleos contribuem, para a magnetização
perdem a coerência de fase, diminuindo assim a magnetização
t~ansversal resultante (3-4). Após um tempo comparável a T2, a
perda de coerência de fase é total (5). Simultâneamente, observa-
se a recuperação da componente longitudinal, que retorna ao
equilíbrio termodinâmico ilustrado em (1)i (b) Evolução da
componente transversal após a aplicação do pulso de n/2i (c)
Evolução da componente longitudinal após a aplicação do pulso de
n/2. A medida de T1 exige a aplicação de um segundo pulso, nao
mostrado na figura, para monitorar esta evolução e assim
determinar T 1.
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comparado com a taxa de reLaxe cào do sistema de sp i n c.

yH 1 > T;l. Tipicamente H1 é da ordem de 10 Gauss
de dura<;:ãode alguns microsegundos, o que requer

Formalmente,
para úm pulso
níveis de potência de RF da ordem de kW.

Um espectrômetro de RMN pulsado consiste basicamente de
um gerador de RFi um transmissor que conforma e amplifica cs
pulsos de. RFi o circuito ressonante (que contém a amostra
colocada no campo magnético gerado por um eletroimã) e o sistema
de dete<;:ão(96).Naquela parte deste trabalho que foi desenvolvida
no Laboratoire de Spectrometrie Physique de Grenoble, foi
utilizado um espectrômetro Brucker CXP-100 operando a 23 e 34
MHz, e um espectrômetro não comercial, operando a 19 MHz. A

aquisi<;:ão e processamento dos dados foi realizada com um
analisador Nicolet LAS 12/70 de resolu<;:ão temporal de 100

ns/canal. Em São Carlos, as medidas dos tempos de relaxa<;:ão sao
realizados num espectrômetro nao comercial, semelhante ao
descrito por Fukushima e Roeder (página 361 da ref. 96). Nosso
ressonador de RMN, assim como a opera<;:ao de acoplamento
e sfntonia, foi
específica (97) .

recentemente descrita numa publica<;:ão
A aquisi<;:ãodos sinais de RMN e o processo de

acumula<;:ão para melhorar a razão sinal/ruído é realizada com um
analisador PAR (mod. 4202) de 5 ~s/canal de resolu<;:ão, o que
limita seriamente a análise na re9ião de mais baixas temperaturas
(ab~ixo do ambiente, onde o decaimento do sinal e muito rápido
T 2 1 O u s ) •

Para determinarem-se os tempos de relaxa<;:ão nucleares,
dA. •• d do í 1 (51,96)foram emprega as sequenc1as convenC10na1S e 01S pu sos

A descri<;:ão destes métodos restringir-se-á ao necessário ao
entendimento do procedimento experimental.
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a) Medidas de T 1: sequência TI- l - TI/2

Quandq o sistema de spins nucleares está inicialmente no

equilíbrio termodinâmico, teremos magnetizac;ão resultante -+urna 1\1o-+

alinhada segundo H Em t = O, aplicamos um pulso deo
radiofrequência (pulso ) de durac;ão TI/Y H 1 ' cujo efeito ,.TI e

girar a magnetizac;ão em 180°. Durante um tempo variável, L

deixamos relaxar a magnetizac;ão, que tende a voltar a seu valor

de equilíbrio com urna constante de tempo T1:

I

\

= (111-6)

condic;ão inicial M2(t

evoluc;ão de M (t):z

Com "a = O) = - Mo' obtemos a

(111-7)

Após um tempo T se aplica um segundo pulso (pulso TI/2)

de durac;ão TI/2yH1, que projeta a magnetizac;ão sobre o plano xy

(no sistema girante), permitindo fazer a medida através do sinal

obtido, proporcional a M (T).
z

Permite-se ao sistema voltar ao equilíbrio

termodinâmico, esperando um tempo 5T1, e se recomec;a a
A •sequencla TI TI/2 com um outro valor de T. A

repetic;ão deste procedimento permite a determinac;ão do tempo de

relaxac;ão spin-rede (figura 25). Tipicamente um pulso de n/2

tinha urna durac;ão de _ 2.2 ~s para lH, e de 6.1 ~s para 31p.

Os de T1 variam desde 100 ms até 13 sego nos eletrólitos

poliméricos estudados neste trabalho.
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b) Me"dida de T :
2

Consid.eremos um pulso TI/2 aplicado a uma amostra. Como

foi mencionado acima, no fim da aplica~ão do pulso temos uma

situa~ão de não equilíbrio, na qual a magnetiza~ão estará agora

perpendicular ao campo externo. A magnetiza~ão transversal

retorna exponencialmente ao seu valor nulo de equilíbrio com um

tempo característico T2. Assim podemos determinar este tempo ae

relaxa~ão transversal diretamente do Sinal de Preces são Livre (em

inglês, FID).

. Na prática, no entanto, e mais frequente que o

decaimento ocorra *num tempo menor (T2) resultado da falta de

uniformidade do campo magnético, o que dá lugar a uma

distribui~ão de frequências de precessão dos n~cleos. Ou seja,

alguns n~cleos'passam a precessionar com uma frequência mais alta

que wo' enquanto outros o fazem com uma frequência mais baixa.

Como resultado, as diferentes contribui~ões à magnetiza~ão, que

se originam de diferentes partes da amostra, ficarão fora de fase

uma com as outras.

Quando, durante o período de existência do FID, a perda

de coerência de fase dos n~cleos do plano transversal resulta da

nao uniformidade do campo magnético, ela pode ser recuperada

através da aplica~ão de um pulso
'"

TI , que gera os chamados ecos

de spin. A amplitude destes ecos decai exponencialmente com o

tempo característico T2.

A sequência pulsos de spin-eco, então é:

TI/2 TI

e a fun~ão do último pulso ( TI ) é recolocar em fase as

diferentes contribui~ões a magnetiza~ão, reenfocando-as para
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.
obter-se uma magnetiza~ão líquida num tempo 2T, gerando o chamado

eco de Hahn.

Numa • A • A •experlencla de ecos de spin com a sequencla de

pulsos especif~cada acima, um eco aparecera num tempo t = 2T

(figura 26) de amplitude:

(1II-8)

onde D é o coeficiente de auto difusão, e G é o gradiente de

campo magnético. Podemos notar que a amplitude do eco decai
,exponencialmente somente se o gradiente de campo G e pequeno, ou

se a difusão é muito lenta~

Na prática T2 é determinado diretamente do F1D na reglao

de baixas temperaturas (abaixo ambiente) (T2 < 100 us ), e do

decaimento dos ecos de spin para temperaturas superiores. Nos

eletrólitos poliméricos estudados neste trabalho, T~ varia quase

4 ordens de grandeza entre 227 e 370 K, indo desde 10 ~s até 200

ms.

c) Medida de T
1P

Esta engenhosa técnica pulsada, permite observar-se o

decaimento da magnetiza~ão longitudinal num campo magnético H1 '

alinhado perpendicularmente a H .o
A sequência se inicia com a aplicação de um pulso de n/2

convencional, seguido imediatamente por um pulso de RF, preparado

de tal forma que o campo girante H1 fique alinhado com a

magnetiza~ão no sistema girante (pulso de "spin-lock"). A

magnetiza~ão agora experimentará somente o campo H1 (e não H )o e

podemos assim, determinar o tempo de relaxa~ão spin-rede no
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Fig~a 26: Sequência de pulsos para a forma~ão de ecos de spin
representada no referencial rotante. (a) Em t = 0- a

magnetiza~ão Mo está no equilíbrio térmico apontado na dire~ão Z
(a dire~ão do campo B }i (b) mostra a magnetiza~ão imediatamente
após o pulso de TI/2; em (c) urnacomponente da magnetiza~ão, óM,

tem precessado um ângulo extra ai (d) mostra o efeito do pulso TI

em óMi em (e) vemos que t = 2T, todos os componentes da
magnetiza~ão são refocalizadas ao longo da dire~ão +y, induzindo
o sinal do eco na bobina de RF.
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.sistema girante.

Esta técnica ,
e sensível a movimentos ultra lentos,

porque a taxa de relaxa~ão será agora fortemente afetada pelos

movimentos que ocorrem na frequência de Larmor no sistema

girante: w
i

= Y H . Esta técnica
1

alto (região

preserva a sensitividade d2s

medidas wo
relaxa~ão no regime de baixos campos (região dos KHz).

a campo MHz) , enquanto sonda a

A medida é realizada desligando-se o pulso de "spin-

lock" após um curto período, monitorando-se a amplitude do FID

resultante como mostra a figura 27. Se repete o procedimento com

diferentes valores de dura~ão do pulso de "spin-locking". A

amplitude dos sinais é graficada então, em fun~ão da largura do
I

\

pulso de "spin-locking", para extrair de sua inclina~ão a

constante de tempo do decaimento (T ).
lp

Um cuidado especial deve ser tomado para calibrar-se o

pulso de "spin~locking". Em primeiro lugar, deve ser calculada a

dura~ão do pulso para um valor determinado de H . A
1

seguir se

conforma um pulso com a dura~ão determinada no cálculo. Se

procura que seja realmente um pulso de n/2 atuando sobre o

atenuador. Por" último se verifica o anterior, conformando-se um

pulso com o dobro da dura~ão calculada (pulso de n), o que deve

dar um sinal (FID) de amplitude nula.

Na prática, o transmissor do espectrômetro precisa de um

tem~o para conformar o pulso de "spin-locking" após o pulso de

n/2 convencional. Por isso existe permanentemente uma separa~ao

( _ 2 ~s) entre ambos os pulsos.

O valor típico de um pulso "spin-locking" de n/2 do 31p

girante 5 Gauss , de 29.1 Compare-separa um campo fi1 = e ~s. com

o valor do pulso de n/2 de 6. 1 ~s na condi~ão de ressonância

(wo = y Ho ) do sistema de laboratório. Nos eletrólitos

poliméricos estudados neste trabalho, T1P varia entre 0.2 rns e

50 ms.
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Figura 47: sequência de pulsos para medir o tempo de relaxação

com
spin-rede no sistema girante. A sequência se inicia

a aplicação de um pulso n/2 convencional, seguido
imediatamente por um pulso de RF preparado de forma que o campo
rotante H1 fique alinhado com a magnetização do sistema girante
(pulso spin-Iocking). O campo H1 atua de forma análogo ao campo
Ho no referencial do laboratório, e a magnetização relaxará ao
valor de equilíbrio com uma constante de tempo (exponencial) T1p
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JII~3.~.Forma de.linha: m~todo dos momentos

o método tradicional para estudar-se a intera~ão dipolar

em s6lidos é o método dos momentos. Em geral o momento de ordem n

de uma forma de linha f(w) em rela~ão a wo
,e definido (eq. 1I-

1 1 ) :

M =n

J~ (w - w )n f(w) dwo o (111-9)

Para uma linha de ressonância homogênea, os momentos de

ordem ,lmpar sao nulos por causa da simetria em rela~ão a

frequência central. Em princípio, a descri~ão completa de uma

linha de forma complexa requer a especifica~ão de todos seus

momentos, mas'como vimos no capítulo 11, a linha Gaussiana está

completamente caracterizada pelo seu segundo momento, a partir do

qual todos os outros momentos podem ser calculados:

= 02

(111-10)

M2n = 1.3(2n - 1)02n

onde o é o parâmetro da Gaussiana (eq. 11-14).

o segundo momento de uma linha de RMN ,e completamente

análogo ao momento de inércia clássico de um objeto com a mesma

forma que a linha. A defini~ão do momento de ordem n, e a
transforma~ão de Fourier que liga a linha de absor~ão com o sinal

de precessao livre (FIO), permite desenvolver este último em

fun~ão dos momentos de ordem par:



l~

(_1}n/2 M
G(t) L n n--= t

n par no

(111-11)

= So(1-M2t2/2 + M4t4/4! - ...}

onde S é proporcional a magnetização inicial M . Está claro que
o· o

o segundo momento descreve o comportamento do sistema para tempos

curtos. Em particular, (1 - M2t2/2!) descreve a forma do sinal de

precessao livre (FID) quando ele decai a 89% da sua amplitude
inicial(96} .

Experimentalmente, o sinal de precessao livre é obtido

aplicando-se sobre a amostra, um pulso de RF de n/2. A deteção

do sinal é feita tanto com o canal de recepção direta, como com o

de recepção em quadratura(96}. Este último permite controlar-se

permanentemente a fase e verificar-se a exata condição de

ressonância. Este sinal pode ser acumulado a fim de melhorar a

razao sinal-ruído. Uma vez digit~lizado, ele é ajustado a uma

Gaussiana, extraindo-se o parâmetro de momento relevante. Neste

caso, não há necessidade de se fazer uma transformada de Fourier,

para obter a linha de absorção, pois daria a mesma Gaussiana. A
2 'notação usual para M2 em unidades de campo (Gauss ) e

enqyanto em unidades de frequência é < ~w2 >. Como w e H
estão relacionados pela relação de Larmor, então <~w2> _ y2<~H2>.

Como vimos no capítulo 11, o segundo momento < ~H2 > é

uma medida da média quadrática do campo dipolar local, ou seja:

H2 /3loc (111-12)

Ao calcular as contribuições ao segundo momento das



107

interações entre spins iguais ou diferentes (eq. 11-15), ,
e

conveniente expressar h em unidades apropriadas:

h = 1.05 x 10-27 G2 cm3 seg/rad

(uma discussão completa sobre sistemas de unidades utilizadas em

RMN pode ser encontrada na seçao V1-E-l, da referência 96).

o maior inconveniente deste método (determinação do

segundo momento), reside no chamado "tempo morto do receptor".

Após a aplicação de um pulso de RF, a eletrônica da sequência de

deteção é perturbada, de tal forma que se perde o início do sinal

de RMN. Este tempo morto, que em nosso caso é da ordem de 7 - 10

~s, torna inutilizável uma parte importante do F1D para a

determinação do segundo momento, o qual ,
e preponderante nos

tempos curtos, como foi mencionado acima.

Para superar esta dificuldade, utilizamos um método

alternativo, baseado na formação de um eco. Este método, chamado
, 'lod (99,100) °1° A ° d 1eco-so 1 o , utl lza a sequencla e pu sos:

(n/2) -x
't - (n/2) -y - eco

Se 't < T , a metade do sinal de um eco ,
e obervada,

sendo igual ao F1D (figura 28a). Experimentalmente ,
e

escolhido de forma a ser igual ao tempo morto do receptor. Assim,

este método consegue reduzir o problema do tempo morto, porque o

eco-sólido decai a t > 2't, da mesma forma que o sinal de

precessao
,livre (F1D), desde a sua origem (imediatamente apos o

pulso) .



(Tt/2)x (Tt/2)y

I .
I
1
1 ,
I ECO- SOLlDO

® , I,
',I,

I -
O 't 2't

Tt 12x Tty I

@~
~

O I t2 1
I

~

O ti 't ti + fl 2'1:

_t

- t

o
o
l1J

oo

l1J
o
::l
f-
....J
a.
::&
<t

20

[10-8 S-3 J
30

Figura 28: a) sequência de pulso de eco sólido que permite evitar
os efeitos do "tempo morto" do sistema de dete~ão,

para determinar a forma do sinal de RMN.
b) sequência de pulsos de RF e gradiente de campo

pulsados de Stejskal e Tanner, utilizada para a
medida de coeficiente de difusão.

Esta sequência gera um eco cuja amplitude decai
exponencialmente em fun~ão do produto ô2(~ ô/3), como está

ilustrado para o lH no complexo P(OE deuterado) (H3P04)0,66 a

350 K.
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III-~.3 .. Coeficiente de Difusão

o coeficiente de difusão D pode ser obtido diretamente
em uma experiência de RMN com gradientes magnéticos aplicados.
Como a amplitude de um eco de spin decai segundo a equa~ão 111-8,

podemos determinar D, se G e T2 são conhecidos. O gradiente àe
,campo e aplicado com um par de bobinas numa configura~ão tipo

sela, sendo necessária uma cuidadosa calibra~ão de G em fun~ão
das correntes nas bobinas.

O método de gradiente de campo contínuo, que utiliza a
técnica de ecos de spin ordinária, está limitada a valores de D

. 10-7 cm2/s, d' 1 dmalores que porque para etermlnar va ores menores o
coeficiente de difusão, é necessário aumentar o gradiente, com a
correspondente diminui~ão na dura~ão do decaimento do FID após o
primeiro pulso de ~/2 da sequência de ecos de spin, e a
diminui~ão da largura do eco que segue ao segundo pulso (de TI) •

Há então uma dificuldade prática que é superada com a aplica~ão
do gradiente de campo em forma pulsada(96) . Um método de
gradiente pulsado permite que valores de D -8 2menores que 10 cm /
s sejam determinados. Neste trabalho, medimos o coeficiente de

sequência de

, 1proton ( H) no complexo P(OE):H3P04, utilizando a
gradientes pulsados de Stejskal e Tanner(101)(figura

difusão do

28b) •,

'(~/2) - t - Ô - (T - t ) - (~) - (t + 6) - Ô - t - ecox 1 1 Y 1 2

Analisemos brevemente esta sequência de pulsos de RF e
de gradientes. Após o pulso inicial de ~/2 não haverá uma perda
de coerência de fase significativa até a aplica~ão do primeiro
gradiente pulsado. Este, produz um deslocamento de .fase quase
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instantâneo, dependendo da posi~ão relativa de cada núcleo na

dire~ão do gradiente de campo nesse instante. Após este gradiente

a perda de coerência de fase será de novo insignificante, porem o

núcleo que difunde, mudará de posi~ão. O pulso de RF de 1800

inverte os deslocamentos de fase e, então, o segundo gradiente

pulsado produzirá deslocamentos de fase igual àqueles produzidos

pelo primeiro gradiente pulsado. Na ausência de difusão, este

segundo gradiente, ajudado pelo pulso de RF de n , cancelará os

efeitos do primeiro. A presen~a de difusão, por sua parte,

provoca um processo de refocaliza~ão incompleto. Como nesta

experiência as posi~6es nucleares são "gravadas" pelo primeiro

gradiente pulsado, qualquer mudan~a que ocorra até a aplica~ão do

segundo gradiente ,sera observada porque o processo de

refocaliza~ão não será completo. Somente as mudan~as nas pOSl~oes

que ocorram entre os dois gradientes pulsados sao importantes.

Este método ~de gradientes pulsados define exatamente o tempo

durante o qual a difusão está sendo observada.

A sequência de Stejskal e Tanner gera então um eco em

t2 = 2T, cuja amplitude decai segundo:

ô/3) (111-13)

,onde M(G) e M(O) correspondem as amplitudes do eco na presen~a e.,

na ?usência do gradiente G respectivamente; ô é a dura~ão do

gradiente pulsado, e 6 é o intervalo de tempo entre os • r .l.nl.CIOS

dos gradientes pulsados (figura 28b).

Esta sequência de gradientes pulsados tem a vantagem

sobre os métodos de gradientes contínuo, de que as intensidades

dos gradientes que podem ser aplicados são 100 vezes maiores.

Estes gradientes nao produzem efeitos indesejáveis nos pulsos de

RF ou na forma~ão do eco. Além disso, o tempo 6 , durante o
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qua( ,
e monitorada a difusão, é variável e independe de T • É

desejável ter-se ~» Ô. Deste modo, poderemos distinguir a
atenuàc;ãodo eco devido a difusão, daquela devida a T2'

Os principais problemas do método dos gradientes
pulsados sao o tempo de resposta do "liga/desliga" da fonte de
corrente que alimenta a bobina, a qual gera o gradiente. Outra
Operac;ão delicada e a conformac;ão dos mesmos. Flutuac;6es nos
gradientes ou tempos de r.espostasmuito lentos da fonte em relac;ão
aos par~metros da experi~ndia (t1, ~ ,ô) podem inviabilizar a
medida.

Para ilustrar a sensibilidade deste método, assim como
as ordens de grandezas envolvidas, apresentamos na figura 28b, o
resultado da atenuac;ão da amplitude do eco de 1H no complexo
P(OE deuterado)(H3 P04 )0.66' numa experi~ncia de gradiente
pulsado, pela técnica de Stejskal e Tanner. A medida foi
realizada -, temperatura de 350 K, na frequ~ncia dea uma
resson~ncia de 84.148 MHz. A bobina de gradiente é alimentada por
20 A, para um gradiente calibrado em 17.62 G/cmA, o que dá uma
intensidade do gradiente de G = 354.4 G/cm. O intervalo ge tempo
entre o início dos gradientes pulsados é: ~ = 16 ms. Do
~ecaimento exponencial da curva na figura 28, obtemos:
~2 (~ _ Ô/3) = 14.4 x 10-8 s-3 . Substituindo-se este valor na
expressao 111-13, resulta um valor para o coeficiente de difusão

-8 2O = 7.8 x 10 cm /s ..,

..,

111-4. Difusão guasi-elástit!a de neutrons

Em um eletrólíto polimérico, a escala de dist~ncias
envolvidas -na mobilidade das espécies, ou seja, na conduc;ão

SERViÇODE BIBLIOTECA ~ INtélMA~Â() - u o s c
,UI(;A
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-iônica, é de 5 a 10 ~. Estas distâncias sao g~~almente associadas
-9 -10com escalas de tempos da ordem de 10 a 10 s, facilmente

observáveis por RMN. A difusão de neutrons constitui um método de

pesquisa complementar a RMN porque dá a possibilidade de serem

observados movimentos de difusão num domínio espaço-temporal

de 10-8 a -12 o10 s (1 a 10 A).

o neutron é uma partícula elementar de carga nula, spln ~
-191/2 e massa 1.6 x 10 g. Ele é caracterizado por uma energia

E =o onde K = 21T
À

(111-14)
2 mn

Quando um fluxo de neutrons incide sobre os núcleos do

sistema que se está estudando, uma parte destes neutrons pode ser

absorvido e outra parte espalhado em diferentes direções. A-,
interação neutron-matéria envolve mudanças de energia (figura

29) :

~E = E - Eo = ~w = (111-15)

,Esta e a energia trocada entre o neutron e a amostra

durante o processo de scattering. A relação:

..•. ..•. ..•.
K - K = Q

1 O
(111-16)

..•. ..•.
onde KO e K1 sao os vetores de onda inicial e final dos neutrons,

definem o momento total transferido a amostra, Q. A mudança na

energia do neutron durante o processo de scattering corresponde a..•. ..•.
energia da excitação hw com um momento (K1 KO i . Na
experiência de scattering de neutrons se mede a energia ~w e sua

intensidade como função do momento.
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Figura 29:

o pontencial V(~ - ~.) da interação entre um neutron na
1

posição -+
r

-+e um núcleo em r.
1

nao ,
e conhecido de forma exata.

Porém, corno seu alcance é muito curto (_10-12 cm) se comparado
aos comprimentos de onda do neutron, podemos substituir este
potencial por funções delta, escrevendo a expressão do pseudo-
potencial de Rermi( 103).

-+ -+V(r - r.) =
1

-+ -+
b . ô í r - r.)
1 1

(111-17)

Nesta expressao, o parâmetro b, chamado comprimento de
difusão, ,

e urna grandeza característica da interação, e

independente da energia do neutron incidente. É
,um numero

complexo, onde a parte real e a parte imaginária caracterizam
respectivamente a difusão e a absorção do neutron pelo núcleo.
Concretamente, a secção eficaz da difusão, definida por a = 4TIb2

representa o "tamanho clássico" dos núcleos, tais corno são vistos
pelo neutron.

Agora, para um conjunto de espécies atômicas
constituídas de vários isótopos, chamamos comprimento de difusão
coerente a média < bi > dos comprimentos de difusão sôbre o
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conjbnto dos is6topos, e comprimento de difus~o incoerente, o

desvio daquela média. Da mesma forma, definem-se as secçoes

eficazes de difus~o coerente e incoerentes. A tabela abaixo,

mostra os valores para alguns is6topos:

Tabela 2:

átomo spin a o. (barns)coe. lncoe.
160 O 4.2
12C O 5.5

H 1/2 1.76 79.7

D 5.6 2.0

Na prática se envia um fluxo de neutrons monocromáticos,

de vetor de onda KO' sobre a amostra e se registra os neutrons

difundidos entre K 1 e K 1 + dK i: O
. ,.prlnclplo de difus~o de

neutrons baseia-se na medida da razao (1/1 ), onde 1o o
,
e o

,numero

de neutrons incidentes por cm e por segundo, , ,e 1 e o numero de

neutrons· difundidos por segundo entre K1 e K + dK1• Esta razao

pode expressar~se como:

(1/1 ) == 11o dSldw
S(Q,w) (111-18)

Nesta.express~o, o termo importante é a lei de difus~o

S(Q, w ), medida experimentalmente, e que traduz a dinimica e a

estrutura do movimento dos centros difusores. Esta lei de difus~o

pode também ser decomposta em uma parte coerente associada aos

movimentos atômicos coletivos, e uma parte incoerente,

representativa dos movimentos atômicos individuais. Nos sistemas

hidrogenados, a difusão é dominada pela secçao incoerente do

pr6ton (1 H). como mostra a tabela acima.
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Lembremos também, que por analogia com a mecânica
clássica, a difusão será inelástica para hw t Oi será elástica
quando ela se produz sem perdas de energias (hw = O); ,ou sera
quasi-elástica, se hw e pouco diferente de zero, ou seja, se a
energia do neutron muda muito pouco no processo de scattering.
Neste trabalho nos interessa somente a difusão quasi-elástica do
próton (1H) •

Como a lei de difusão incoerente está ligada a varlaçao
da posição da espécie que difunde (neste caso, o pr ó ton ) , o

conhecimento dos movimentos moleculares será o resultado de uma
análise de S(Q, w). Na medida em que estes movimentos se produzem
em escalas de tempo suficientemente diferentes, a lei de difusão
incoerente possuirá as contribuições dos movimentos de
translação, de rotação ou de vibração.

No caso de um movimento de difusão isotrópica, a
contribuição translacional a lei de difusão é:(103,109)

(111-19)
1T

onde Dt é o coeficiente de difusão translacional. Quando a lei de
difusão segue esta forma Lorentziana, a largura a meia

" A 1 I" 2varla, para angu os pequenos, lnearmente com Q. Para
altura r

valores
muito grandes de Q, as partículas não mais se difundirão de uma
forma contínua, aparecendo um desvio na lei DQ2, (figura 30):

r

o w
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No caso de um processo de difusão rotacional puro, a lei
de difusão incoerente se decompõe num termo elástico, Ao(Q)ó(w ),
e uma parte alargada. S(Q,w) se apresenta na forma de um pico
elástico supe~posto a uma forma quasi-elástica (figura 31). O
termo A (Q), é chamado fator de estrutura incoerente elástica, eo

dá informa~ões sobre a geometria do movimento. Numerosos modelos
de movimento de reorienta~ão tem sido desenvolvidos para este
t (103,109)ermo .

~O(OO)

-

Figura 31

Por qltimo, movimentos de tipo vibracional, envolvem
energias bem mais elevadas, pois os tempos característicos destes
movimentos são mais curtos (10-13_10-145) que aqueles descritos
acima. Assim, a difusão vibracional se traduz pela apari~ão de
picos na região inelástica de S(Q,w). A contribui~ão dos modos
vibracionais aparece no domínio quasi-elástico por um decaimento
exponencial da intensidade total com Q2:

O termo 2 ,<u > e chamado fator de Debye-Waller e a figura
32 mostra a sua influência sobre a intensidade dos espectros
característicos de uma difusão translacional e de um difusão
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rotacional~

a

I

\

As experiências de scattering de neutrons foram
realizadas a partir de 14 de julho de 1986, no Instituto Laue-
Longevin de Grenoble (França), com a colaboração da Dra.

= 5.1 R,
Foram utilizados os espectrômetros IN6

10-9 s) e IN10 D. = 6.28 R: 3.10-10 <<

Christiane Poinsignon.
< '[

< 4 x 10 -8 s ) (Tabela 3). Este último espectrômetro
permite a observação de movimentos relativamente lentos que podem
ser associados ~ processos de difusão translacional .. Para a
obtenção de espectros com uma boa estatística, foi necessário
realizar contagens durante um tempo mínimo de 10 horas. Nestas
experiências foi detetado o feixe difundido em sete ângulos,
correpondentes a valores de momentos transferidos Q, de O .21,
0.29, 0.41, 1.17, 1.65 e 1.82 R-1 , no intervalo de temperaturas
de 293 - 360 K.
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~abe~a 3: Classifica~~o dos neutrons

Quant. unidade defini~~o ultra frios frios térmicos epitérmicos

E meV 25xl0-5 25 103

T K .E/KB 29x10-4 12 290 12xl03

À ~ h/( 2mE) 1/2 570 9 1.8 0.29
-+ ~-1 (2mE)l/2/h 11x10-3K 0.7 3.5 22

v m/s (2E/m)l/2 6.9 440 2200 14x103
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

"Toda solução cria novos problemas"

° Grupo de RMN em Sólidos de Grenoble foi o pioneiro nas
pesquisas por esta técnica nos eletrólitos poliméricos,
especificamente nos sistemas POE-LiCF3 s03 e POE-LiC104. O
objetivo inicial dos estudos era determinar a distribuição dos
íons nas fases cristalina e amorfa (ou elastomérica) do complexo,
assim corno a contribuição de cada uma destas fases ,

a

condutividade idnica observada.
Desta forma é obtida a fração de prótons (do polímero) e

de um núcleo do sal (por exemplo: Li) na fase cristalina corno
função da temperatura (veja por exemplo, a figura 18, no Capítulo
I). A conclusão" que se pode tirar desses primeiros estudos, foi
de que acima da temperatura de fusão do POE puro (Tf - 335 K), o
diagrama de fase descreve o equilíbrio entre uma fase
estequeométrica cristalina oe uma fase elastomérica amorfa, sendo
esta última, a responsável pela condutividade iônica. A medida
que a temperatura for elevada, a fase cristalina se dissolve
progressivamente na fase amorfa, aumentando assim a concentra<;ão

7Lo

1, 19F e lH. ° estudo evidencia novamente a forma composta

de portadores de carga.
° sistema POE-LiCF3 s03 tem sido recentemente

reexaminado(131) através das medidas das taxas de relaxa<;ão do

dos sinais de RMN oriundos das regiões cristalinas e amorfas. Os
autores observaram que um número significativo de núcleos de
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lítio nao parecem ·contribuir ao sinal de RMNi o que sugere a
existência de sítios inequivalentes para estes.

Neste capítulo vamos ver que a estrutura física,
totalmente amocfa, dos sistemas que ternosescolhido para nossa
pesquisa, ne~ sempre facilita a interpreta~ão dos resultados,
embora facilite as medidas, urnavez que evita-se ter um sinal de
RMN composto. Os métodos e modelos tradicionais de caracterização
para sistemas cristalinos, ou para polímeros em solu~ão, não se
adaptam a estes sistemas amorfos, cornoveremos mais adiante.

Nossos resultados serão discutidos na seguinte ordem: em
primeiro lugar a informa~ão de tipo estrutural obtida do estudo
da forma da linha de ressonância pelo método dos segundos
momentos. A seguir discutiremos as propriedades dinâmicas através
da técnica de scattering quasi-elástico de neutrons e das medidas
das taxas de relaxa~ão nuclear. Finalmente, tentaremos
correlacionar as informa~ões destas técnicas, discutindo seus
alcances e validades.

IV-l. Propriedades estruturais

Corno foi mencionado no Capítulo 11, a análise do segundo
momento da linha de ressonância pode, em princípio, dar
informa~ão sobre as posi~ões atômicas, já que o método é muito
sensível as distâncias interatômicas (Eq. 11-15 a 18). Ainda num
material desordenado é possível estimar distâncias interatômicas
médias.

Antes de discutir os resultados nos complexos, vamos ver
o caso do polímero POE puro. A varia~ão térmica da forma da linha
de RMN no polímero POE puro aparece na figura 33. A baixas
temperaturas, a análise foi realizada aproximando por uma
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Figura 33: a) variação térmica da forma da linha dos prótons (lH)
em POE puro, analisada com uma Gaussiana na fase

cristalina (o) e com uma exponencial (acima de 330 K) (T2);
b) dependência térmica da taxa de relaxação spin-rede

dos prótons (lH) em POE puro na fase cristalina (e)
e amorfa (~), a 15 MHz.
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Gaussiana a forma analítica do sinal de preces são livre dos
prótons, ou seja:

G(t) (IV-l)

Constatamos uma varia~ão fraca no valor de a até 330
K. Acima desta temperatura, o sinal de precessão livre nao pode
mais ser analisado como uma Gaussiana, senão como uma exponencial
de constante de tempo T2, superior em uma ou duas ordens de
grandeza a a. O res~ltado mostra que os prótons da fase
cristalina come~am a ser móveis em T > 330 K, (início do
afinamento da linha pelo movimento).

Como o poli(óxido de etileno) é um polímero bem
,

conhecido estruturalmente, vamos utilizar os dados estruturais
publicados pa~a o cálculo do segundo momento protônico. De acordo
com Takahashi e Tadokoro(26), os parimetros da célula unitária
sao: a = 8.05 R, b = 13.04 R, c = 19.48 R e B = 125.4°, onde B

é ingulo entre c e o plano definido por a e b.
A defini~ão física e o princípio do cálculo do segundo

momento dados nos capítulos precedentes, dizem respeito a
espécies nucleares -tanto de spins idênticos, como diferentes. Em
rea~idade, nossa amostra de POE contém outros núcleos
susceptíveis de interagir com o spin do próton. Trata-se do
isótopo 17 do Oxigênio e 13 do Carbono. Mas como eles tem uma
abundincia isotópica natural desprezível (0.04 e 1 %

respectivamente~ nao serão levados em conta no cálculo.
Utilizando as coordenadas atômicas dos quatro

Hidrogênios do POE (CH2- CH2- O) e mais os parimetros da célula
unitária referidos acima, calculamos as distâncias interatômicas:
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H (1) - H(2) = 1.74 ~

H(3) - H(4) = 2.80 ~
oH (1) - H(3) = 2.20 A

H (1) - H(4) o= 3.68 A

H(2) - H(3) o= 1.80 A
oH(2) - H(4) = 2.45 A

° cálculo das diferentes contribuições ao segunào

momento protônico e organizado da seguinte forma: primeiro

avalia-se o segundo momento correspondente ao próton rotulaào

H( 1), resultante das interações H(l) - H(2), H(l) - H(3) e H( 1)

H(4), com ajuda das equações 11-15 a 18. Depois repete-se o

procedimento para os demais prótons e finalmente calcula-se o

valor médio de todas estas contribuições.

Assim, para H(l):

= 4

5

14.3 G2

<M~H>
experimentalmente observado no POE puro a baixas.•.

:'1 -1(~igura 33) de o = 10 s o que corresponde a

e para H(4): M2 = 2.5
2= 14.4 G. Este valor

= 12.S + 3.13 + 0.14 = 16 G2

M2 = 24.8 G2, para H(3): M2 =
G2• Obtemos finalmente

Analogamente, para H(2):

está de acordo com o

temperaturas

02 = 14 G2.

Agora vamos considerar os segundos momentos nucleares

nos dois sistemas focalizados neste estudo, o POE-LiCI04 e o POE-

H3 P04 . Os valores medidos encontram-se resumidos na tabela 4.

Estes valores foram obtidos seguindo-se o procedimento já

explicado de aproximar o sinal de precessao livre com uma

Gaussiana. ° único problema foi a análise da linha de ressonância

do 31p em P(OE)(H3P04)0.42' onde a linha apresenta uma forma
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intermediária entre uma função Gaussiana e uma Lorentziana.
Lembremos que o critério para uma aproximação Gaussiana exige que
a razao seja perto de 3, sendo M2 e M4 os segundo e

quarto momentQs respectivamente. No caso do POE(H3P04), podemos
estimar

2)2I'p
'" 6

onde e sao os fatores giromagnéticos do próton e do
fósforo-31 respectivamente. Isto explica a forma de 1i-nha
observada; a qual é certamente esperada, dada a forte intera~ão
H-P na molécula e a diferença nos valores de 1'.

A análise do segundo momento é bem mais complexa agora,
"-devido às várias interações existentes, tanto entre spins iguais,

como diferentes.
A tabela dos segundos momentos refletem de certa forma,

a intensidade das interações dominantes. No caso do sistema
POE-H3 P04 estas interacões poderiam ser determinadas -comparando
os resultados das amostras puras e as deuteradas. Neste sistema
as interações existentes podem se resumir assim:

H - H (prótons da cadeia polimérica)
H-P, H-H (cadeia - molécula)
P-P, H-H (intramolecular ou intermolecular)

H - H (prótons de cadeia)
H - P (cadeia - molécula)
P - P (intermolecular)

POE deuterado (intramolecular ou
intermolecular)



125

o valor do segundo momento protônico
22,

(H3P04)0.42,a = 19.3 G , podemos estimar o valor de T1 max.

Como no POE

w2 6
-1 < > M2YH 65 -1 (IV-2)(T1 lmax = = = s

w wo o

o qual é comparável ao valor medido (80 -1s ).

Lamentavelmente nao dispomos dos dados de segunao

momento do POE deuterado-H3P04. Em todo caso, os dados da amostra

POE-D3PO~permitem tentarmos alguma análise. Assim, com o segundo
31 , 2 2momento do P neste slstema ( a = 8.7 G ), podemos estimar a

distância média entre o átomo de fósforo e os hidrogênios da

cadeia.

Considerando que o , +,cation D4P04 esta rodeado por 4

unidades monoméricas constituintes da cadeia pOlimérica, teremos

16 prótons in~eragindo com o 3 1P. Como a intera~ão P p

intermolecular é muito fraca devido as grandes distâncias entre

dois átomos de fósforo, a intera~ão dominante é: H - P, entre os

prótons da cadeia e o fósforo. Obtemos um valor de 2.57' R para

esta distância ~édia entre o fósforo e os H da cadeia. Este valor

é comparável a distância média Na-O {2.45 R> no complexo POE-NaI

(veja figura 10).

° segundo momento do 1H na amostra POE{D3P04) a 223 K

foi de 18 G2, valor maior que o de POE puro, mais perto daqueles

encontrados nos complexos de lítio. Este resultado indica a

redu~ão da sequência de repeti~ão da hélice pOlimérica, que fica
, ,(31)mais curta, de acordo com o observado tambem por ralOS-X .

A análise do segundo momento do 31p em P{OE)H3 P04 é

complicada por causa das múltiplas interações existentes. Com

base no resultado anterior e nos dados

estruturais disponíveis para a molécula H3P04, podemos tentar

estimar a contribui~ão intramolecular. ° resultado é de
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para 1.1 p-p
2
de 10

e de 1.7 G2 para M P-H , o
. 2

G2. Este valor estimado é
que dá um valor total

perto superior ao resultado
exper .iment.aL (7.8 G2 ) , o que indica que as distâncias
interatômicas sã~ maiores que as estimadas, provavelmente devido
a um processo de dissocia~ão parcial na molécula H3 P04 come
seria de esperar no processo eletroquímico da complexa~ão. Na

verdade a situa~ão é ainda mais complicada, pois na complexa~ão

ao modelo
as espécies H PO- e H PO+, além2 4 4 4

hipotético de solvata~ão proposto
do H3Po4, de
por M. Armand

acordoparticipam
e F.

Defendini (figura 17).(50) .Isto bloqueia qualquer esfor~o para o
cálculo exato das contribui~ões ao segundo momento nestes
sistemas. Então as estimativas de distâncias interatômicas médias
realizadas acima devem ser tornadas com certa cautela. Mas, em
todo caso, as ordens de grandeza encontradas são corretas.

Nos complexos de lítio, medidos nas composi~ões
estequeométricas, o segundo momento do 7Li (8 ± 2 G2) permite
estimar a distância média entre o cátion Li+ e o próton da rede.
° segundo momento do lítio resulta da contribui~ão intermolecular
Li-Li e da forte intera~ão Li-H. Supondo que esta última
intera~ão ,

e dominante, calculamos de forma análoga a

anteriormente, a distância média de Li-Hi obtendo-se
aproximadamente 2.1 ~, valor que está dentro do esperado.
Lamentavelmente não é possível medir o segundo momento do Cl, com
o qyal teria sido possível estimar-se a distância entre o ânion
(Cl04)- e a rede, assim cornoo grau de solvata~ão.

Com este objetivo estamos iniciando em são Carlos, um
estudo no complexo PEO-LiBF

4
, o qual tem a vantagem de ter todos

seus núcleos (lH, 'Li, 10B, 11B e 19F) susceptíveis de serem
medidos. A estrutura do sólido molecular LiBF4 é conhecida(105) e
recentemente foi realizado um detalhado estudo de RMN incluindo
medidas dos segundos momentos, (a fim de resolver a configura~ão
molecular), e medidas de- taxas de relaxa~ão para que sejam
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determinaàos os movimentos, a saber: rotações do grupo (BF4) e

d i.f - o~ o d 0+(104)1 usao 10n1ca o Ll . Ao escolher este complexo pretendemos
.

resolver muitas das dúvidas que ainda ternossobre a estrutura e

o processo de d~ssociação parcial que ocorre nestes complexos.

IV-2. Propriedades dinâmicas

Antes de discutir os resultados da relaxação de spin
nuclear, apresentaremos os resultados do estudo de scattering
quasi-elástico de neutrons (QENS), realizado nos complexos

" oIV-2.a. Scatterlng de Neutrons

o estudo foi realizado num espectrômetro de alta
resolução (IN10 do ILL) , o qual ,

e adequado ao estudo de
movimentos lentos, com tempos de correlação entre 4 x 10-8 e
3 x seg., e que podem ser associados a processos de
difusão translacional. Estes tempos são da mesma ordem que os
te~pos característicos observados por RMN.

Nos espectros de QENS, a contribuição dos movimentos
mais lentos está contida no pico elástico, enquanto aquela
correspondente a movimentos mais rápidos está na linha de base.
Nesta experiência os espectros foram coletados em sete ângulos,
com um tempo de contagem superior a 10 horas em cada um deles-; o
que é necessário para obter-se urnaboa estatística.

A figura 34A mostra um resultado típico de QENS de alta
resolução na amostra POE(H3P04)O.66 a T = 360 K. Nesta figura
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Figura 34A: Espectros de scattering quasi-elástico de neutrons de
alta resoluç:ão em POE(H PO) a 360 K.3 4 0.66 A figura

mostra a evoluç:ão da largura dos picos Lorentzianos com o momento
transferido Q, para Q = 0.21, 0.29, 1.18 e 1.82 R-1 ( +) sao

referência
pontos experimentais, ajustados pela lei de scattering dada na

102. As curvas tracejadas representam a parte quasi-
elástica dos espectros.
Figura 34B: Largura a meia altura (r) versus Q2 dos espectros an-

teriores, e evoluç:ão teórica dessa largura segundo
- . 1 d . . f" (106)uma lei de difusao num potenc~a e s~metr~a es er~ca .



obser~a-se claramente a evolução da largura do pico com o momenLO
transferido.

Pelo contrário, no pOlímero POE puro nao foi observaào
nenhum alargamento dos picos até 350 K dentro do intervalo os

energia da observação.
Os espectros do POE-H3P04 da figura 34A apresentam um

alargamento geral dos picos quasi-elásticos, os quais podem ser
descritos por Lorentzianas de largura DQ2 para valores granàes
de Q e uma dependência em Q do fator de estrutura incoerente
elástico, definido como a razão da intensidade do pico elástico e

a soma das intensidades elástica e quasi-elástica(103,109).
A figura 34B mostra que a variação da largura das

linhas, a meia altura (r) é constante para valores pequenos de Q

e depois aumenta linearmente com Q2. Um comportamento semelhante
foi observado anteriormente no caso da difusão de moléculas
pequenas num domínio espacial tridimendional limitado, como o oe
moléculas de agua em volta de centros
V 1· D . ( 1 O6 ) bt . Le i do lns e lanoux o lveram a el e

hidrófilos em sólidos.
difusão no caso de um

potencial de simetria esférica. Representand"o por a o raio
da esfera que define o domínio dos movimentos, a variação de
r com (Qa)2 pode ser analisada como segue:

para valores pequenos de momentos transferidos (Qa < 1T), a

largura da linha a meia altura r é aproximadamente constante,
igual a 4.33 D/a2, onde D representa o coeficiente de difusão;.,

a partir de Q = 1T/a,
DQ2, quando Qa ~ m

r começa aumentar, até seguir a lei em

No primeiro caso, a lei de difusão incoerente contém um
pico principal superposto a uma região alargada de baixa
intensidade, que ilustra a localização do movimento. No segundo
caso, a lei de difusão se reduz à componente alargada,

d 1· d i f - 1" . k(107)reencontran o-se com a el e dl usao c aSSlca de F1C •

Os resultados obtidos para o complexo POE-H3P04 (O/H



0.66)" indicam um aumento de r 2 0-2a partir de Q = 0.33 A .

comportamento observado em valores pequenos de Q seriam en~aQ

de v í.do's ao fato de que o centro de massa da cadeia pol imérica ni,Q

se movimenta nessa escala temporal, estando os segmento:::,

confinados a um volume esférico de raio médio -1nQ = 5 .7 ç

Como r = 4.33 D/a2 = 0.15 ~eV (figura 33B), obtemos

coeficiente de difusão D f = 1.35 x 10-7
ef

, .proxlmo C o

valor medido a partir dos pontos experimentais para valor~:::

grandes de Q, que é de 1.25 x 10-7 cm2/s.

Assim, no complexo POE-H3P04, os movimentos dos prótons

associados à difusão segmentária parecem estar bem descritos por

um modelo de difusão em um potencial de simetria- esférica. Por
,
\

esta aproximac;ão, a difusão pode ser representada pelo

deslocamento de prótons (da cadeia ou do ácido) no interior 00

novelo do p~limero complexado, livres para deslocar-se dentro d~

um raio de - 5~~. Esta hipótese é compativel com as dimensões dos

dom í n i os destes materiais. Finalmente, conhecendo:-se o valor da

condutividade a 350 K) e do coeficiente de

difusão, é possivel estimar a concentrac;ão de portadores de carga

pela relac;ão de Nernst-Einstein ( a = n e2 D/KT). Obt~mos 9 x

10-3 moI de H+ por cm3 a 350 K; o que indica, dentro da hipótese

de uma conduc;ão exclusivamente protônica, que 30% dos prótons

participam do transporte de carga.

Os resultados obtidos na amostra POE-D3P04 sao

semelhantes, em particular em altas temperaturas. Isto parece

indicar que os movimentos segmentários das cadeias é responsável

pela maior parte do alargamento quasi-elástico observado, sendo

que o movimento de difusão translacional seria essencialmente

imputável a contribuic;ão das cadeias do polimero. ° resultado

pode sugerir também, que os movimentos segmentários das cadeias e

a difusão molecular estão fortemente correlacionados. Em

particular, nenhuma contribuic;ão devida a saltos de prótons de



uma molécula a outra pode ser evidenci-ada.

Este estudo foi extendido mais tarde a difusão quas~-

elástica (fator de estrutura incoerente) do POE puro, POE-H PO ~3 4
O? resultados, que podem ser encontrados nasPOE-LiCIO

4
referências 50 e 108, confirmam_ que a presen~a de LiClO

4
ou H PC

?

diminuem as amplitudes dos movimentos das cadeias, em -comparac;ao

ao POE puro.

A utiliza~ão de espectr~metros com diferentes resoluç6es

permitiu o estudo de movimentos num amplo intervalo de tempos d~

correla~ão. Assim, foi possivel estimar-se a taxa de saltos dos

prótons no POE-D PO, dentro de um modelo de movimentos 023 4
reorienta~ão - representado por uma oscila~ão entre dois po~os d2

potencial, como - 1
L = 1.5 x 1011 -1s a 350 K após um processe

de refinamento dos espectros.
1A figura 35 mostra o coeficiente de difusão D do 'E

medido na amostra P(OE deuterado)(H3P04)0.66' com o método de RMN

(descrito na se~ao 111-3.3), junto com o coeficiente de difusão

dos segmentos da cadeia polimérica determinado pelas experiências

de neutrons na amostra POE!D3P04)0.66' Em ambas as experiências a

amostra foi inicialmente fundida a 350 K e as medidas foram

realizadas durante o processo de esfriamento, no material amorfo

homogêneo.

Os dados de RMN, se referem a molécula, enquanto que os

dadQs de neutrons se referem aos segmentos da cadeia polimérica.

Eles mostram urna certa convergência, especialmente em altas

temperaturas. A discrepância observada a baixas temperaturas pode

ser devida a diferen~a entre o tipo de movimento que cada técnica

observa: difusão molecular de longa distância para RMN e

movimentos confinados das cadeias do polimero para neutrons.

Assim, estes resultados mostram que o coeficiente de difusão de

longo alcance da molécula e o coeficiente de difusão de curto

alcance dos segmentos da cadeia sao - -comparavels em altas
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temperaturas.

IV-2.b Relaxa~ão Nuclear

A figura 36 mostra a taxa de relaxa~ão spin-rede ac

próton como fun~ão do inverso da temperatura, em: ( 1

P(OE)(H3P04)O.66' (2) P(OE deuterado)(H3P04)O.66' e, (3) P(OE)(D~

P04)0.66' medida a uma frequência de 34 MHz.

Em todas as experiências de RMN, as amostras eraE

aquecidas inicialmente a uma temperatura próxima a 350 K, onde
I

\

complexo funde completamente. As medidas foram realizadas

abaixando-se a temperatura, na fase amorfa homogênea.

A figura 36 resume a discussão sobre as intera~õE:C

presentes nestes complexos, j~ enumeradas na se~ao IV-l. No

complexo (2), P(OE deuterado)-(H3P04), por exemplo, , .as unlcas

intera~ões que participam na relaxa~ão protônica sao aquelas

entre os prótons
31 "P, onde

do ácido fosfórlco, a saber 1H a e

representa o próton do átomo de hidrogênio

no ácido. Já no complexo (3), P(OE)-D3P04 as intera~ões principais
, 1 _ 1 Hcadeia polimerica, a saber Hp p e

1Hp representa o próton do

envolvem os prótons da
1H 31p, onde

p polímero.

Finalmente, no complexo POE-H3P04, onde nenhuma , .especle está

deuterada, as quatro intera~ões mencionadas acima estarão

presentes, além da forte intera~ão entre os prótons da cadeia e

1H lH A intensidade destas intera~õesa p. ..,.os do ácido,

dependerá das distâncias entre os núcleos (- r-3 ), nao sendo

portanto equivalentes.

A análise do valor máximo de T~l para os três complexos

nos permite estimar as intensidades destas intera~ões. De acordo

com a equa~ão IV-2, e os dados da figura 36, a intensidade das
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interac;:ões, proporcionai s a I < w2 > , .sao 38, 15 e 25 KHz, D2 S

amostras ( 1 ) I (2) e (3) respectivamente. Com as informac;:ões

segundos momentos discutidos na -sec;:ao ( IV- 1) , estimamos em

aproximadamente. 7 KHz a intensidade das interac;:ões
1 H -

a a
pOlímero

no complexo (2); e em 15 - 18 KHz entre os prótons

momento

lH
P

protônico

lH ; valor este que est~ de acordo com o segunco
p
medido no complexo (3). Este ~ltimo valor =

compar~vel a intensidade da interac;:ão entre os prótons 00

polímero e do a c i do , la
P

lH . Finalmente, a
a

intensidade ca

interac;:ão 31p seria muito fraca ( < 1 KHz), resultaóo

está de acordo distâncias p-p esperadas 3
0,que com as - A, .

Naturalmente que estes valores - muito aproximados, feitcssao

somente com o objetivo de ter uma idéia da intensidade das

\

interac;:ões que estão envolvidas nestes complexos, e poder asssirr,

destacar as interac;:ões dominantes.

Um resultado interessante na figura 36 é que a varia~~o
-1 A Ade T.
1

com a temperatura é identica para as tres amostras, com a

presenc;:ade um máximo em torno de 318 K. Isto parece indicar que

os movimentos de reorientac;:ã9 das espécies químicas procedentes

do ácido fosfórico estejam ligadas aos movimentos da cadeia

polimérica.

Um comportamento semelhante é observado no complexo

POE-LiCl04 (figura 37), onde temos um máximo de T~l do 'H e do

7LiJ não havendo quase nenhuma diferenc;:ano comportamento de suas

relaxac;:ões. A diferenc;:a entre os valores máximos das taxas de

relaxac;:ão do e do para a mesma frequência, está

provavelmente relacionada com as diferenc;:as entre a forte

interac;:ãoH-H na cadeia polimérica, comparada com a interac;:ão H-

Li intermolecular. Para determinar os efeitos do movimento da

cadeia polimérica no coeficiente de difusão, graficamos o valor

do tempo de correlac;:ão do lítio (onde temos mais dados medidos em
-1 -1func;:ãoda frequência) deduzido dos máximos de T e T (onde
1 1 P
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= ete. = = cte. = 1) com os dados C~

condutividade. ° gr~fico resultante, mostrado na figura 38.

mostra que os valores de L correspondem razoavelmente bem aos

dados de condu~ividade, dentro do erro experimental, mostranóc

que o coeficiente de difusão e governado pelos movimentes

segment~rios das de i (110,111)ca elas . Um resultado semelhante

observado também no POE-(H3P04)0.42' onde o tempo de correlaqãc

do proton deduzido dos mínimos de T1 tem a mesma dependênci2

térmica que a condutividade (figura 38). Neste complexo, os dados

da condutividade seguem urna lei VTF (eq. 1-3), caracterizada po~

uma pseudo-energia de ativação E = 0.050 ± 0.005 eV e Uffi~ ,
\temperatura de transição vítrea ideal To = 224 K (o Tg medido po~

DSC é 242 K).

A dependência quase idêntica em temperatura da relaxaçãe

do 1H e 7Li no POE-LiCI04, mostra que o processo de relaxaçãc

dominante ,
e a

1modulação da interação H- 7 ,Ll. Isto leva

considerar os termos WI ±
( 7Ll' S 1 )I para e para H . A

e WI na densidade espectral

relaxação é então delicada,

interpretação detalhada das taxas de

até para o m~ximo de T~l os quais

corresponderão a condição (WI + WS)1: = 1, o que explicaria o

deslocamento -1a baixas temperaturas do máximo de T no
1

caso do

próton em relação ao do lítio.

A figura 39 mostra a dependência térmica das taxas de

relaxação protônica nos complexos P(OE)(H3P04)x e P{OE)(D3P04)x'

x = 0.42. A taxa de relaxação spin-rede, T-1, apresenta um máximo
1

em· torno de 318 K em ambas as amostras, sendo que a diferença

observada no valor da taxa de relaxação resulta do número maior

de interações presentes no primeiro complexo. Um máximo na taxa

observado a 270 K. Nessa frequência ( W 1=

pareceria que a modulação das interações do

e tambémde relaxação spin-rede no sistema girante,

entretanto,

e as

intramoleculares no H3P04 tem um papel bem menos importante que
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1 p
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contínuas servem para mostrar o comportamento.
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no processo de relaxação
T-1 sao quase os mesmos

lp

T~l, já que os valores dos
em ambos os complexos.

máximos de

A comparaçao entre as taxas de relaxação spin-rede
obtidas para as mesmas condutividades, para os complexos POE-LiX
e POE-H3P04, revela entretanto, a existência de interações bem
mais fortes no caso do condutor protônico, provavelmente devido
as múltiplas ligações de hidrogênio que se podem estabelecer.

A curva de T~l mostra uma mudança significativa perto da
região da transição vítrea (T = 245 K). Um comportamentog
semelhante na relaxação nuclear abaixo de T foi também observado

g
em outros sistemas poliméricos, como o polistireno(88), sendo
interpretado como devido a um processo de difusão de spins a
centros de relaxação onde a energia de spin é transferida à rede
pelos movimentos locais rápidos da cadeia pOlimérica.

Abaixo de 255 K a interação nuclear dipolar de "rede
rígida" é a fonte do alargamento da linha de ressonância; e o
decaimento da magnetização transveral é Gaussiano. ° processo de
afinamento da linha causado pelo movimento ("motional narrowing")
é observado acima de 260 K, quando o decaimento da magnetização
adquire progressivamente 'um caráter exponencial.

Deve-se notar que uma curva exponencial na recuperaçao
da magnetização resultante da sequência pulsada para medir T
(seção 111-3.1a), foi observada em todo o intervalo de
temperaturas estudados nas amostras deüteradas. Porém, para a
amostra não-deuterada, P(OE)(H3P04)x' na composição x = 0.42, foi
observada uma recuperação da magnetização nao exponencial em
altas temperaturas (figura 40). Existe na literatura de RMN em
polímeros, muitos exemplos de comportamento não exponenciais.
Alguns destes casos foram atribuídos a presença de ao menos duas
espécies iônicas, uma "ligada" e uma "m6vel", o que conduz a um
sinal de precessao livre (FID) nao exponencial. Em nosso caso, é

observado um FID quasi-exponencial (requadro da figura 40); não
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Figura 40: Recuperação nao exponencial da magnetização do próton

apos um pulso de inversão (n), em
POE(H3P04)0.42' em 308 e 352 K e frequência de Larmor: 34 MHz. Os

valores de T1 foram obtidos pelo ajuste dos dados a grandes

valores de t. No requadro, o sinal de precessão livre (FID) na

mesma frequência, a T = 300 K.
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sendo encontrada nenhuma evidência de dois tipos de movimento de
hidrogênio.

Uma dependência com a frequência de T-1 para 1H, nos
1

complexos POE-LiCI04 e POE-H3P04, é observada no lado de altas
temperaturas do máximo (figuras 37 e 39). Este comportamento
também tem sido observado por outros autores(88,112). Kimmich
pesquisou a dependência com a frequência de Larmor de T1 em
polímeros fundidos, relacionando-a com parâmetros do modelo de
reptação desenvolvido por De Gennes(129). Basicamente a dinâmica
de reptação, consiste no movimento aleatório de defeitos ao longo
de uma cadeia polimérica, a qual está geometricamente limitada a
residir dentro de um tubo, cujo eixo segue uma conformação
espiral. ° tubo, no interior do qual se desloca a cadeia, está
formado pelo conjunto das outras cadeias poliméricas(21) . Os
cálculos teóricos de Kimmich(112)estão apresentados em uma forma
dificilmente explorável, e seus resultados experimentais no POE
fundido podem ser melhor explicados com uma lei de potência:

o: w-1/4 • Esta dependência em -o 25w . foi por ,nos
encontrada em mais de quatro décadas de frequência, tanto para o
POE puro (a 364 K), como para o 1H no complexo P(OE)(LiCl04)0.125
na região 362 - 386 K(130).

Vamos discutir agora, a relaxação nuclear do 31p• As
figuras 41 e 42 mostram a dependência térmica das taxas de

- -1 -1 -1relaxaçao T1 ,T1P e T2 para os complexos P(OE)(H3P04)O.42 e
P(OE)(D3P04)x' x = 0.66 e 0.42.

As diferenças com as propriedades de relaxação do 1H sao
, -1evidentes. Nenhum maximo de T1 é observado no intervalo de

, , - 1 'temperaturas explorado; porem, um maximo em T1P e observado a
-260 K, com a mesma amplitude em ambas as amostras. A origem

deste máximo pode ser atribuído a rr.odulaçãoda
. ' 1 31cadela e o fosforo ( Ha - P),

interação entre os
prótons da o que elimina a
modulação da interação dipolo-dipolo intramolecular entre
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PEO (H3P04)O.42
31p

continuas mostram o comportamento.

2
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Figura 41: Dependência térmica das taxas de relaxação spin-rede

do 31p em POE(H3P04)0.42 medidas nas frequências de
Larmor de 34 MHz (e) e 23 MHz (o). Para as medidas de T

1P
os va-

lores do campo girante foram 5 (A) e 10 (~) Gauss. As linhas
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1H
a

resultado

como o mecanismo de relaxação dominante. Este

sugere que a modulação da distância entre o próton da

cadeia e o oxigênio livre no ácido é o processo dominante, com

uma distância mínima de aproximação H - P = 2.5 ~, de acordo com
p

o estimado na seção IV-1. (111).

o fato de que esta interação 1H 31p tenha um papel
p

indica então, a existênciaimportante no processo de relaxação,

de ligações do oxigênio do ácido com o hidrogênio da cadeia, o

que leva a considerar a existência de ácido livre nos complexos.

Esta conclusão apoia a hipótese de uma solvatação do ânion H2PO~
por F.pelo ácido livre, de acordo com o modelo proposto

Defendini eM. Armand(50) (figura 17).
-1de 260 K, T1P diminui com o

temperatura, atingindo um mínimo a aproximadamente

Acima aumento da

326 K,

passando de uma região com dependência de frequência a baixas

temperaturas, a uma independente dela. A partir daí, T~~ aumenta

com o aumento da temperatura até o valor mais alto investigado. A

presença deste mínimo pode ser interpretado como resultante de

dois processos de relaxação, dando origem a dois máximos, um dos

quais desafortunadamente cai fora do intervalo de temperatura

acessível. Estes dois processos podem estar associados a

movimentos rotacionais-translacionais da molécula de ácido

fosfórico e às duas formas que ele pode tomar no complexo.

o estudo dos tempos de relaxação do fósforo ,
e

particularmente útil, em razão do número limitado de interações

que intervêm. No caso da amostra preparada com ácido deuterado,

e os do ácido,

lH
P

facilitando-se

de relaxação:

- 1H entrea'

aP(OE)(D3 P04 )0.42 '
interação

suprime-se duas fontes

intramolecular H-P e a interação os

prótons do polÍmero assim, a

interpretação dos mecanismos de relaxação.

Sem d~vida que o resultado mais notável destes dados,

constitui a comportamento da relaxação spin-rede do no
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complexo P(OE)(D3P04)0.42. A variaçâo de T~l com a temperatura
mostra urnadependência do tipo volume livre muito semelhante à da
condutividade (figuras 15 e 38), com uma queda abrupta na região
de baixas temperaturas. Cornoobservamos na figura 42, a taxa de
relaxação spin-rede varia mais de duas ordens de grandeza em um
intervalo de temperatura de 100 graus.

Para fazer-se uma interpretação mais quantitativa destes
dados de relaxação do 31p, vamos recorrer às expressoes para as
funções de densidade espectral discutidas na seçao 11-3. A
dependência com a temperatura e introduzida supondo-se uma
dependência de Vogel-Tammann-Fulcher para o tempo de correlação
(eq. 1-3 e 11-43).

supoe
Vamos testar em primeiro lugar o modelo BPP, o qual

uma função de correlação exponencial e prediz uma
dependência quadrática com a frequência para a taxa de relaxação
spin-rede, na região de baixas temperaturas,
(seçâo 11-3.a). Como mostra a figura 43, este

onde WL »:c
modelo consegue

descrever em parte a forma do comportamento da relaxação, porem
nao a dependência com a frequência. O ajuste mostrado foi
conseguido utilizando os parâmetros E = 0.06 eV, L = 2.22 x lÕ10so
C = 2.19 x 108 s-2 e T = 192 K, sendo que E e T sao parâmetroso o
determinados dos dados de condutividade (figura 15).

Quando o modelo BPP nao consegue descrever os
resultados, o passo seguinte é utilizar modelos que envolvem
distribuições de tempos de correlação. Por exemplo, a densidade
espectral de Davidson-Cole introduz um parâmetro com
o < E < (seção 11-3.d). Como observamos na figura 43, num
ajuste realizado com os parâmetros E = 0.1 eV, L = 8 x 10~13 s,o
T = 192 K e E = 0.2, não conseguimos descrever nem a forma,

o

nem a dependência com a frequência dos dados. Para repLoduzir o
comportamento dado, seríamos obrigados utilizar um valor alto
pàra E , o que impede chegar-se a dependência de frequências
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observada experimentalmente. Pelo contrário, um valor pequeno de
E conduz a curvas assimétricas (figura 21), o que também não ,

e

observado experimentalmente. No ajuste realizado, a assimetria da
curva nao é tão notória porque aumenta-se o valor do parâmetro E,
modificando-se também LO e obtendo-se uma solu~ão muito for~ada.

Finalmente, a figura 43 mostra o resultado do ajuste
realizado com a densidade espectral de Havriliak-Negami, a qual
introduz dois parâmetros, s e E (se~ão 11-3.b). o

resultado continua sendo pobre. O ajuste mostrado foi conseguido
com os parâmetros E

2.6 x 1010, Ó

= 0.06 eV, = 1 x 10-1Os, T = 192 K','o

c = = 0.85 e E = 1.5. Mais uma vez temos uma
solu~ão de compromisso entre a reprodutibilidade da forma dos
dados, que exige valores altos para E , e da dependência com a
frequência, que exige valores pequenos de ÓE , sendo que ó -nao
pode ser pequeno, porque conduz a curvas fortemente assimétricas

-1de T1 vs l/T (figura 20).
O fato de que estes modelos clássicos nao dêem conta do

comportamento dos dados, nem da dependência com frequência, se
deve provavelmente à complexidade do processo de relaxa~ão num
material altamente desordenado, como é o caso destes complexos
pOliméricos. Não devemos esquecer que todas as medidas foram
realizadas na fase amorfa do material. O procedimento gráfico
para determinar a fun~ão de densidade espectral a partir dos
dados experimentais, discutido na se~ao 11-3, nao pode ser
aplicado devido a falta de dados em fun~ão da frequência, em
particular de T1p na região de baixas temperaturas, onde

» 1. Devemos chamar a aten~ão que não era fácil a
medida de T1P nessa região de temperaturas, onde o sinal de RMN
decai em tempos da ordem de 10 ~s, dificultando assim a aplica~ão
da sequência de pulsos necessária (Se~ão ill-3.1c).

A falta de uma fun~ão de densidade espectral apropriada
para explicar o comportamento não BPP observado na relaxa~ão do
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Figura 43: Dependência térmica das taxas de relaxação spin-rede

do 31p em POE(D3P04)0.42 medidas na frequência de

Larmor de 34 MHz e com H
1

= 10 Gauss para as medidas de T
1P

' A

curva sólida resulta do ajuste do modelo BPP; a tracejada resulta

do ajuste da densidade espectral de Davjdson e Cole; e a

descontinua, resulta do ajuste da expressão de Havriliak-Negami.

T indica a temperatura de transição vítrea.
g



149

31p, nos leva a ter que considerar uma função de correlação nao
exponencial, como será discutido a seguir.

IV-2.c A função de correlação nao exponencial

Uma função conveniente para descrever processos de
relaxação em sistemas desordenados ,e a chamada função de
correlação "stretshed exponential" (S.E.):

G(t) = exp [ - (t/L)~] (IV-3)

onde O < CIC < (figura 44).
Esta expressão foi proposta pela primeira vez, por R.

Kohlrausch(113)paradescrever propriedades de visco-elasticidade.
Esta mesma função foi utilizada mais tarde por G. Williams e D.C.
Watts(114) para explicar resultados de relaxação dielétrica. A

representação desta função em termos de uma distribuição de

Lindsey
de correlação P(L) pode ser encontrada nos artigos

(115)-& Patterson , onde a função S.E. é comparada com
detempos

a

função de distribuição de Davidson e Colei e no artigo de
Helfond(116) , que determinou a expressão assintótica de p(ó)

válida para tempos de relaxação longos. Por
Jonscher(128) e Ngalo(127) I o dre aClonaram uma gran e

outra parte,
quantidade de

exemplos de materiais onde ocorre um comportamento do tipo
"stretched" (ou fractional) exponential~.

Recentemente a função "stretched exponential" tem sido
utilizada para explicar a relaxação dielétrica em sistemas de
Ondas de Densidade de Carga (CDW)(117). TamD~m foi utilizada para
explicar
hidrogênio

a relaxação originada na difusão
(118) osilício amorfo ; asslm como

dispersiva de
em a relaxação da
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Figura 44: Gráfico da função de "stretched exponential",
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escolhido arbitrariamente igual a 250.
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magnetização termo-remanente em materiais tipo spin-
glass(119,120}. A expressão (IV-3) é encontrada também, quando a
relaxação dielétrica em um material amorfo é tratado com um
modelo de difusão de defeitos governado por uma distribuição de
tempo de natureza fractal(121}. Foi sugerido também, que a
relaxação tipo S.E., poderia ser uma propriedade geral de
sistemas com um grande número de estados quase degenerados, onde
as energias livres sao consideradas variáveis aleatórias
independentes(122} . Outros modelos microscópicos que descrevem
uma hierarquia de níveis de relaxação também dão origem a um
comportamen~o tipo S.E.

Na área da RMN a função de correlação IV-3, tem sido
utilizada, por exemplo, para analisar os dados de relaxação
protônica em função da frequência e da temperatura no bronze
hidrogenado: HxM003, onde os resultados refletem a
do comportamento do hidrogênio intercalado(123}

complexidade
Também a

relaxação nuclear do spin-glass Rbl_x{ND4}xD2P04' o qual
sistema fortemente desordenado, caracterizado por campos locais

,
e um

aleatórios, foi descrita pela função de auto-correlação do tipo
S.E.(124}, do mesmo modo que a recuperaçao da magnetização do
87Rb depois de uma sequência de saturação(12S}.

Bjorkstam e Villa(78}recomendam o uso da função S.E.
como função de correlação em RMN em sistemas altamente
desordenados como são os condutores iônicos sólidos. Como suas
principais vantagens, eles citam a de reproduzir o comportamento
da relaxação nuclear e a de interpretar corretamente o processo
de afinamento das linhas de RMN com uma energia de ativação
menor que a de difusão. Estes autores também obtém a equação IV-3
baseando-se na teoria de Lifshitz para o espectro de excitação
num sistema desordenado. Eles consideram c condutor iônico como
uma mistura de duas "entidades" (que podem ser, por exemplo, dois
átomos, dois ligantes, ou duas mobilidades). Devido a natureza
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desordenada do sistema, este é idealizado como consistente de
sub-conjuntos, ou "clusters", de volume Ld, onde L est~ associada
ao tamanho linear dele. O coeficiente a da S.E. resulta ser
fun~ão da dimensionalidade do "cluster" através de
a = d/(d + 2)(78,1331.

A fun~ão de correla~ão chamada "fractional exponential"
desenvolvida por R.L. Ngai(127)é matematicamente idêntica a

"stretched exponential", com a = - n. A diferen~a entre ambas
as fun~ões, est~ puramente na interpreta~ão dos parâmetros.
Enquanto na "stretched exponential" não h~ correla~ão entre E, T

o

e a, na "fractional exponential" E e L estão renormalizadoso

por n e por um parâmetro E , que reflete os efeitos do meio. Estac

fun~ão de correla~ão foi utilizada para interpretar os dados da
relaxa~ão spin-rede (T1 e T1P) do 1H num policarbonato
sólido (126). O ajuste é conseguido com um valor n = 0.8, o que
corresponde a a = 0.2 na eq. (IV-3).

Para poder aplicar-se esta fun~ão de correla~ão ao caso
da relaxa~ão do 31p em POE(D3P04)0.42~ devemos em primeiro
lugar, deduzir a expressao da taxa de relaxa~ão spin-rede,
destacando-se os seus limites de altas (WL «c 1) e de baixas
temperaturas (WLC »

A fun~ão de densidade espectral (eq. 11-34) para a
fun~ão de correla~ão lV-3, é:

J(W) (IV-4)

Fazendo x = (tiL)c
identidade de Euler, obtemos:

e conservando a parte real da
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1 _ 1
J (w) = 2't t" XCX e-x cos (w'tXI.4t )dx

cx O (IV-5)

Usando: cos y = (X)

r (_l)n
n=O

2ny

(2n) !
e-

f(_l_) =
cx

1
o - 1 -xe dx

obtemos:

J(w)
(X)

(-1 )n

( 2n) !
r ( 2n+1) (to r )n

c (IV-6)r
n=O CX

Como esta expansao tem convergência lenta, é preferível

usar-se as expressoes assint6ticas. No limite de altas

temperaturas ("fast motion regime"), temos:

J (w) =
2't

__ c_ f(_l_)
c w't «1c (IV-7)

e

1 cc 't
C

(sem uma dependência explícita

na frequência)

No limite de baixas temperaturas ("slow motion regime"),

com uma integração parcial a expressao (IV-5), fazendo a

substituição Z = w't X~ , obtemos a expressão assint6tica:c

J(w) cc
CX+ 1 ow 't

100

0
zn:" 1 sen Z dZ (urt »1)c (IV-8)



155

...-...
102

,,--...
1101 ~

I

CI)
"""--" """--""eI) eI)eu

"..,
~tO tO••• •••

c co o.-
~~
tOtO

)( )(ta tO

101 -- I)" 0°'"'1 •••
I)" uCJ
~~
~~
tOtO- I•

C C.-.- e.e.
eI) CI)
eI) c::s

10° oe ~os 1()"' 10-6 10-4 10-2 10° •••c.e,
<r T [ (Q em)-1 K]eI)

os:c.

Figura 45: Gráfico dilogaritmico dos dados de relaxação spin-

rede do fósforo (o) e do próton (+) em POE(D3P04)O.42

versus os dados de aT. Em ambas as escalas os pontos graficados
feram ajustados dos dados experimentais.
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Figura 46: Dependência térmica das taxas de relaxação spin-rede

do 31p em POE(D3P04)0.42. A curva sólida resulta do
ajuste da função de correlação "stretched exponential" com
B = 0.27 supondo que o tempo de correlação T segue um processo

c
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termicamente ativado do tipo Vogel-Tammann-Fulcher.
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ro
= 1.67 x 10-12 s

Assim, utilizando-se os mesmos parâmetros obtidos a
partir da variação térmica da condutividade, mais o coeficiente
único da "stretched exponential", estimado de forma independente
com ajuda da figura 45, conseguimos reproduzir a dependência
térmica das taxas de relaxação -1e T1p , além da correta
dependência com a frequência.

o fato de que uma função de correlação nao exponencial
descreva os dados experimentais, revela a extraordinária
complexidade do mecanismo de condução iônica nestes sistemas;
traduzindo também, efeitos da dimensionalidade reduzida dos
movimentos das espécies moleculares envolvidas, cujas difusôes se
produzem num meio dinamicamente desordenado, quase "líquido" do
polímero fundido.
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Tabela 4:

Segundos Momentos medidos

POE puro

1H: 18.1 ± 0.1 G2 a 223 K

31p: 8.7 ± 0.2 G2 a 230 K

1H : 19 .3 ± O. 1 G2 a 230 K

31p: 7.8 ± 0.2 G2 a 230 K'"

P(OE)6(LiClO4) 1H: 21.8 ± 4.0 G2 a 330 K

P(OE) (LiClO ) 1H: 14.9 ± 1.0 G2 a 360 K
3.5 4 7L, G2

1: 8 ± 2 a 360 K

* forma de linha intermediária entre uma Gaussiana e uma

Lorentziana.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

"O verdadeiro sucesso consiste em
vencer o temor ao fracasso"

° conceito de movimento de íons numa matriz polimérica
na nusência de qualquer solvente, é relativamente novo e sua
importância tem sido reconhecida nos últimos anos. Nos
eletrólitos poliméricos estudados nesta tese, ,

e a própria
macromolécula polimérica que atua como um solvente, quer seja
para um sal (como LiCI04>, ou para um ácido (como H3P04>. Estes
ficam parcialmente dissociados na matriz, dando origem a
condutividade iônica. Assim, estes eletrólitos constituem uma
nova classe de condutores iônicos, cujas propriedades A •mecanlcas
macroscópicas sao como as de um sólido, mas o movimento iônico a
nível microsc6pico pode ser melhor descrito com conceitos de
líquidos. Atualmente se pensa que a difusão das espécies
carregadas, envolve um processo permanente de solvatação/
dessolvatação por parte da macromolécula, tudo assistido pelos
movimentos segmentários das cadeias do polímero.

o estudo das propriedades destes eletrólitos e o
melhoramento de seus desempenhos, especialmente a condutividade,
constitui atualmente, um campo de pesquisas muito ativo, tendo em
vista o enorme potencial destes materiais em aplicações práticas.

Nos primeiros capítulos desta tese, tentamos dar uma
vis~o abrangente do conhecimento atual sobre as propriedades
destes materiais. Os problemas de Física fundamental que estão em
aberto, são muitos e não se dispôe ainda de um modelo detalhado
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para o transporte iônico nestes condutores. Há controvérsias
tanto no que diz respeito ao grau de dissociação iônica, como na
determinação dos portadores de carga.

Neste trabalho foram estudados dois complexos que estão
entre os melhores condutores iônicos poliméricos conhecidos: o
condutor de Lítio, POE-LiClO e o condutor protônico, POE-H PO .

4 3 4

A utilização conjunta de duas técnicas complementares como a
Ressonância Magnética Nuclear e a difusão quasi-elástica de
neutrons, tem permitido uma melhor compreensão das interações e
das dinâmicas dos íons e da cadeia polimérica existentes nestes
materiais.

A análise quantitativa do segundo momento das linhas de
ressonância no POE puro, confirmaram os dados estruturais . ,

Ja

conhecidos, enquanto que nos complexos permitiram estimar as
distâncias médias entre os prótons da cadeia e o fósforo (no
complexo POE-D PO ) e o lítio (no complexo POE-LiClO ).

344

Os estudos das propriedades dinâmicas foi realizado com
a utilização conjunta da difusão quasi-elástica de neutrons e a
RMN. Os resultados indicam que no complexo POE-H PO a difusão

3 4
molecular, ou seja, o deslocamento do próton, está fortemente
correlacionado aos movimentos da cadeia polimérica. Ambas as
técnicas permitem, por outro lado, antecipar, a 80°C, um valor

2cm /s para o coeficiente de difusão do próton, e de
estimar-se a concentração de portadores de carga nessa

9
-3 + 3 indicando que 30% dos prótonstemperatura: x 10 molH /cm ,

participam do transporte de carga, na hipótese de uma condução
exclusivamente protônica.

o estudo da relaxação nuclear em ambos os complexos,
permitiu discriminar-se as interações presentes, tanto as de
natu~eza intramolecular, como aquelas entre a molécula e o
polímero. O comportamento térmico do tempo de correlação extraído
dos dados de relaxação, confirma, quando comparado aos dados de
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condutividade, que o coeficiente de difusão e governado pelos

movimentos segmentários das cadeias.

o resultado mais notável constitui, sem dúvida, o

comportamento , - 31termico da relaxaçao do P no complexo deuterado

POE-D3 P04 • A sua forma sugere a presença de dois processos de

relaxação ocorrendo a temperaturas diferentes. Estes estariam

associados aos movimentos tipo rotação/translação da molécula de

ácido fosfórico ou das outras duas formas que ela pode tomar no

processo de dissociação.

A dependência térmica das taxas de relaxação T~l e

do 31p, assim como a correta dependência com a frequência, foi

descrita utilizando-se uma função de correlaçâo nao exponencial,

caracterizada por um único parâmetro. Este, e os outros

parâmetros envolvidos no ajuste dos dados experimentais, foram

obtidos com ajuda dos dados de condutividade.

Um dos objetivos fundamentais dos estudos de RMN em

condutores iônicos e determinar a forma desta funçâo de

correlação. Acreditamos que nossa contribuição tem permitido ter

uma melhor compreensão dos processos envolvidos na condutividade

iônica. abrindo o caminho a estudos mais fundamentais dos

mecanismos elementares da difusão iônica nestes sistemas.

Na continuação desta linha de pesquisa, escolhemos, como

já foi mencionado, o complexo POE-LiBF4, o qual oferece a

vantagem de ter todos os núcleos susceptíveis de serem medidos

por RMN. Assim, as medidas dos segundos momentos dos núcleos 7Li,

lH, 10B, l1B e19F podem dar informações sobre a configuração

molecular e o grau de dissociação, enquanto as medidas de

relaxação permitirão caracterizar os processos de relaxação,

princip3lmente aqueles associados a difusão do lítio e as

rotações do grupo (BF4)-. Pensamos que um estudo da relaxação

spin-rede em função da temperatura e da frequência em uma amostra
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deuterada, onde o termo dominante seria a modulação das
interaçôes lítio-lítio, contribuiria de forma decisiva para uma
melhor compreensao dos mecanismos de difusão existentes no
sistema.

Outro interessante estudo que pretendemos desenvolver,
está relacionado ao problema do grau de dissociação da molécula
no polímero. O s6lido molecular RPF6 apresenta uma transição de
fase a 275 R, passando de uma rede bc com distorção trigonal, a
uma rede tipo NaCl. Esta transição se traduz numa descontinuidade
na curva de Tl (63). Seria interessante observar-se se esta
descontinuidade aparece quando temos o sistema complexado:
POE(RPF

6
)X' Isto significaria a não existência de uma dissociação

completa (na forma R+ + (PF6)-),ou seja, que ainda complexada, a
molécula continua mantendo a sua identidade. A dificuldade esta
em escolher uma composição x adequada, que assegure a

existência de uma fase somente (amorfa) durante todo o intervalo
de temperatura, de forma a não confundir uma alteração na curva
de Tl com um processo de cristalização, por exemplo.

Atualmente estamos desenvolvendo um estudo sobre os
efeitos da água nestes complexos, tema no qual também existe
certa controvérsia. Enquanto alguns autores encontraram que a
hidratação aumentava a condutividade, outros, observaram o

, ,(3) h'd - b' f -contrarlO . A 1 rataçao tam em a eta a razao entre as fases
cristalinas e amorfas, e a mobilidade iônica. Resultados

1" (132) , 1 1 -pre lmlnares mostram uma senSlve a teraçao no comportamento
da relaxação quando o complexo é exposto a umidade, refletindo
mudanças na mobilidade. Dentro deste estudo, pretendemos também,
tentar construir um sensor de umidade, como o mostrado na figura
6, fabricando as membranas necessárias em nosso próprio
laboratório.

Estes estudos estão sendo realizados em colaboração com
os Drs. C. Berthier e W. Gorecki, do Laboratoire de Spectrometrie
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Physique (Univ. de Grenoble), e com o Dr. M. Armand, do L.l.B.S.,

os quais gentilmente nos tem cedido materiais (sais e polímeros),

além de terem providenciado um estágio para o nosso técnico

químico, nos laboratórios do L.I.E.S.
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APÊNDICE A

, .A expressao emplrlca de Havriliak e Negami e:

(A- 1 )

Para obter a densidade espectral de RMN, J(w), devemos

separar a parte real e imaginária desta expressão:

= [1 + i(cosan/2 - i senan/2) (W1) l-a ]-B

= [1 + senan/2(w1} 1-a+ i cosan/2(w1} 1-a]-B

o complexo conjugado desta 2xpressao e:

[ l-a1 + sen an/2(w1} -

o Produto então, e:

-[(1 + senan/2(w1) l-a - i cosan/2(w1} l-a JB

Definimos:

p2 = [1 + sen an/2(w1} 1-aJ2 +

+ cos2aTI/2 [(W1) l-a]2
(A-2)
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l-cx
e t ( (Wl) coscxn/2)

= are an l-a
1 + (Wl) sencxn/2

(A-3)

escrevemos finalmente:

parte real ( E'(W» p-B/2 cos Be

parte imagin~ria (E"(W» ~ p-S/2 sen se

As equaçoes acima correspondem as equaçoes (4b), (4c) e
(4d), do artigo de Havriliak-Negami~82)

Obtemos a densidade espectral da relaxação nuclear,
tomando a parte imagin~ria, de acordo com a equação (11-38):

J (w) = 2
w

(A-4)
= 2

w
-B/2p sen se

que d~ a expressao 11-52, após fazermos algumas modificações na
definição dos parâmetros.
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