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Resumo

Neste trabalho foram obtidas blendas flexiveis condutoras do copolimero

randomico P(VDF-TrFE) na composiyao molar (60-40) com POMA, dopadas com

TSA. Os filmes foram estudados por medidas de condutividade eletrica, analise

termogravimetrica, calorimetria diferencial de varredura, microscopia eletronica de

varredura e difrayao de raios-X. A condutividade eletrica alcanyada foi de 10-3 S/cm

para 0 conteudo de aproximadamnete 25% de POMA dopada com TSA. As blendas

apresentaram urn comportamento termicamente estavel ate a temperatura de 2300e e

uma morfologia fibrilar que aumenta em quantidade com 0 aumento do conteudo de

PO MA -TSA. A estrutura cristalina e a transiyao de fase (de ferroeletrica para

paraeletrica), do copolimero foi observada nas blendas mesmo para alto conteudo de

POMA (20%). Estudos de condutividade dc realizados em baixa temperatura,

mostraram que para a blenda 90/1 0 dopada, 0 processo de conduyao eletrica e

explicado pelo modelo de "Variable Range Hopping"(VHR) em tres dimensoes. Para

o regime ac verificou-se que a condutividade obedece a relayao (Jac ~ CJ) s, onde 0

expoente s depende da temperatura, tendendo ao valor 1 a medida que it temperatura

tende para 0 K. Tambem foram estudados filmes de PANI e POMA sintetizadas

quimicamente, expostos a radiayao ionizante de raios-X e caracterizados por

espectroscopia de UV -visivel, ressonancia paramagnetica eletronica, condutividade

eletrica e teste de solubilidade. Os resultados mostraram que as amostras irradiadas

em vacuo ou em atmosfera de oxigenio seco, nao tiveram seu espectro eletronico

mudados. No entanto para as amostras irradiadas em condiyoes ambiente, a banda de

absoryao atribuida a transiyao excitonica foi deslocada para mais baixa energia. Essa

mudanya no espectro vem acompanhada com urn grande aumento da condutividade

eletrica. Esse resultado indica que as polianilinas podem ser dopadas por raios-X. As

amostras irradiadas tornaram-se nao soluveis mesmo depois de desdopada, devido a

formayao de ligayoes cruzadas. Para as amostras previamente dopadas com acidos

inorganicos, a condutividade decresce com a dose de irradiayao. Provavelmente esta

diminuiyao da condutividade ocorre pela mudanya estrutural que ocorre no polimero.



Abstract

In this work we have obtained flexible conductive blends of P(VDF-

TrFE)(60-40) copolymer and POMA. Free-standing films were studied by

conductivity measurements, thermal gravimetric analysis, differential scannmg

calorimetry, scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The electrical

conductivity reached was 10-3S/cm for contents of about 25% of POMA doped with

TSA. The blends are thermally stable up to 230°C and showed fibrils morphology

that increase in quantity with the increase of content POMA- TSA. The crystalline

structure and the phase transition (ferroeletric to paraeletric), of copolymer was also

observed in the blends even to high content of POMA (20%). The temperature

dependence of (Jde showed that at low temperature the conduction process is governed

by Variable Range Hopping (VRH) in three dimensions. The ac conductive

measurement, at low temperature, showed a dependence with frequency as (Jae :::::;CD s,

where the expoent s depend of temperature, converging to one as the temperature goes

to zero. Also thin films of chemically synthesized PANI and POMA, were exposed to

ionizing X-ray radiation and characterized by ultraviolet - visible spectroscopy,

electron paramagnetic resonance, electrical conductivity and solubility measurements.

Samples irradiated in vacuum or dry oxygen atmosphere did not showed electronic

spectra variation. However, under humid atmosphere the energy of the excitonic

transition was decreased and accompanied by a great conductivity increase. The

results indicate that doping of polyaniline can be induced by X-ray radiation. The

solubility is significantly decreased to irradiated samples, even after to be dedoped,

due to crosslinking. In samples previously doped with inorganic acid, the conductivity

decreased with irradiation dose, probably due to structural changes.



-INTRODU(:AO

Os polimeros condutores tern atraido a atenyao de inumeros grupos de

pesquisas tanto do ponto de vista fundamental como tecnol6gico, desde 1977, quando

Shirakawa et alii.[1], descobriram a conduyao met<ilica do poliacetileno dopado com

iodo. Os polimeros tern as propriedades quimicas, mecanicas, 6pticas e de

processamento bastante diferente dos metais e a possibilidade de combinar essas

propriedades com as propriedades eletricas dos metais, originou urn grande aumento

de pesquisas nesta area. Entre os polimeros condutores mais estudados podemos

destacar 0 poliacetileno, 0 polifenileno, 0 polipirrol, 0 politiofeno, 0 poli(fenilino-

vinileno) e a polianilina. A estrutura basica desses polimeros esta mostrada na figura



o processo que induz uma transformayao de polimero isolante conjugado

para condutor e chamado de dopagem que na maioria da vezes e uma reayao de

condensayao oxidativa e raramente redutiva. A dopagem leva a formayao de diversas

especies de defeitos. Provavelmente 0 melhor exemplo conhecido de urn tipo de

defeito e 0 que ocorre no poliacetileno, que e descrito matematicamente como urn

s6Iiton[2]. A maior condutividade encontrada ate agora para polimeros condutores foi

obtida com 0 poliacetileno dopado, que esta entre 105 e 106 S/cm[3,4J, que e

equivalente com a condutividade do cobre a temperatura ambiente. Embora sua

condutividade seja alta, 0 seu uso para aplicayoes comerciais e bastante limitada,

devido principalmente a sua nao estabilidade em condiyoes ambientes[Sl.

A polianilina (PANI) e urn dos polimeros condutores mais estudados

ultimamente[61 devido a sua estabilidade quimica em condiyoes ambiente,

processabilidade, facilidade de polimerizayao e dopagem, caracteristicas essas que

tambem sao atribuidas aos polimeros derivados da anilina[7[ como a poli( 0-

metoxianilina) (POMA), poli(o-etoxianilina) (POEA), entre outros.

Em termos de aplicayoes tecno16gicas, a "Bridgestone-Seiko" ja vem

comercializando baterias recarregaveis utilizando a PANI como eletrodo positivo[81.0

grupo Xipperling Kessler & CO ja esta comercializando produtos para proteyao de

corrosao a base de polianilinas!91 e tambem filmes transparentes anti-est<iticos de

polianilina[1OJ. Na tabela 1 tem-se uma lista das posslveis aplicayoes tecnol6gicas

utilizando a polianilina.

Baterias recarregaveis
Filmes anti-est<iticos para embalagem
Proteyao eletromagnetica
LED's flexiveis eletroluminescentes
Membrana para separayao de fases
Proteyao contra corrosao
Janelas inteligentes eletronicas
Sensores
Proteyao eletrostatica
Revestimento de cabos



Blendas com polimeros condutores baseadas em polianilinas, constituem

uma nova classe de materiais, processaveis e estaveis, os quais apresentam alto

val ores de condutividade eletrica para pequenas frayoes de polimero condutor na

blenda « 2%) [13-16J. A baixa percolayao e 0 continuo aumento na condutividade apos a

percolayao sao particularmente importantes, pois a blenda pode ser fabricada com urn

nivel controlado de condutividade eletrica, mantendo a boa propriedade medinica do

polimero nao condutor. As blendas podem ser preparadas, combinando urn polimero

isolante e urn polimero condutor eletronicamente intrinseco. Os primeiros trabalhos[171

com essas blendas surgiram aproximadamente ha 11 anos e, desde entao, tern

despertado 0 interesse dos pesquisadores principalmente pelo seu potencial em

aplicayoes em dissipayao eletrostatica (SD) e proteyao contra interferencia

eletromagnetica (EMI)[IOl.

Este trabalho teve os seguintes objetivos:

- obter blendas polimericas por soluyao, utilizando 0 copolimero

rand6mico de fluoreto de vinilideno(VDF) com trifluoretileno (TrFE), (P(VDF-

TrFE)), na composiyao molar 60/40, com a poli(o-metoxianilina),

- estudar as propriedades termicas, morfologicas e eletricas das blendas,

bem como 0 mecanismo de transporte de carga na blenda 90/1 0,

- estudar 0 efeito da radiayao ionizante (raios-X) sobre a condutividade

eletrica da polianilina e da poli( o-metoxianilina).

Neste trabalho foram usadas as tecnicas de espectroscopia UV-visive1,

microscopia eletr6nica de varredura (MEV), calorimetria diferencial de varredura

(DSC), ressonancia paramagnetica eletr6nica (RPE), analise termogravimetrica

(TGA), difrayao de raios-X, espectroscopia de impedancia e medidas de

condutividade pelo metodo de duas e quatro pontas, que possibilitaram os estudos

eletrico e morfologico das blendas e das polianilinas.

No capitulo 1 sao apresentados os fundamentos basicos sobre as

polianilinas e 0 copolimero P(VDF -TrFE) e uma revisao bibliografica sobre blendas

condutoras com polianilinas. No capitulo 2 sao descritos os sistemas de medidas,

tecnicas de medidas e procedimentos experimentais. No capitulo 3 e apresentada a



descri<;ao do processo de sintese quimica das polianilinas, da prepara<;ao dos filmes de

polianilina, assim como a prepara<;ao e obten<;ao dos filmes das blendas. A

caracteriza<;ao eletrica e morfologica das blendas e apresentada no capitulo 4. 0 efeito

da radia<;ao ionizante sobre as propriedades opticas e eletricas das polianilinas e

apresentado no capitulo 5. No capitulo 6 e feito urn resumo sobre 0 mecanismo de

condu<;ao par "hopping" em materiais amarfos tanto no regime dc como no ac. No

capitulo 7 sao apresentados os resultados da condutividade dc e ac para varias

temperaturas, bem como a modelagem teorica dos resultados para uma blenda 90/1 O.

Finalizando, no capitulo 8 sao apresentados as conc1us5es do trabalho.



CAPITULO 1

Revisao bibliografica

As polianilinas tern tido urn grande destaque no campo dos polimeros

condutores, devido a facilidade de sfntese e dopagem, estabilidade qufmica no

estado dopado e aHa condutividade eletrica[181.Sua potencialidade para aplica<;5es

tecnol6gicas tern despertado grande interesse entre os pesquisadores, fato este que

pode ser comprovado pelo grande numeros de artigos e patentes requeridas[18,191.

onde y e (l-y), correspondem a fra<;aodas unidades repetidas das especies reduzidas

e oxidadas, respectivamente. 0 valor de y pode variar continuamente de 0 a 1.

Quando y assumir 0 valor 1, tem-se 0 polfmero completamente reduzido, contendo

apenas nitrogenio amina(-N-), conhecido como base leucoesmeraldina. No caso do

polfmero estar completamente oxidado apresentando apenas nitrogenio imina (-N=),

( y = 0), ele e conhecido como base pemigranilina. 0 estado mais estavel e que

apresenta maior condutividade eletrica depois de protonado e quando y e igual a 0.5,

que e conhecido como base esmeraldina(EB). A PANI apresenta a cor azul escura

quando esta na base esmeraldina. 0 seu espectro de absor<;ao na regiao UV -visfvel

apresenta duas bandas de absor<;ao, uma em 320 nm (3,87 eV) atribufda it transi<;ao

7t-7t * dos aneis benzen6ides[20l e a segunda em tomo de 620 nm (2,0 eV) devido it



transi<;ao do exciton molecular que esta relacionada com a transferencia de cargas

dos antis benzen6ides para os aneis quin6ides[201. A base leucoesmeraldina exibe uma

transi<;ao eletronica em aproximadamente 343 nm (3,61 eV) associada com a

transi<;ao n-n* de sistemas de antis benzen6ides[21,22J• Ja a base pernigranilina

apresenta uma transi<;ao em 540 nm (2,3 eV) devido a dimeriza<;ao de Peierls

resultante da cadeia polimerica[2\], alem das outras duas transi<;5es n-n* encontradas

no anel benzen6ide, 324 nm (3,86 eV), e no ane! quin6ide, 287 nm (4,32 eV) [231,As

posi<;5es dos picos dependem do tipo de dopante e se a PANI esta no estado Hquido

ou s6lido[251.

1.2 Dopagem da polianilina

A dopagem da polianilina e seus derivados, e urn processo reversivel que

ocorre por meio de protona<;ao, quando na presen<;a de acidos. A protona<;ao dos

nitrogenios imina da base esmeraldina (EB) resulta na forma<;ao de defeitos na cadeia

(polarons). Na figura 1.1 tem-se 0 esquema do processo de dopagem da polianilina

usando como acido dopante 0 Hel. A condutividade da PANI pode variar de 10-10ate

5 S/cm, para pastilhas, dependendo do pH da solu<;ao do dopante[251. Esse tipo de

dopagem e chamado de dopagem primaria. Recentemente, surgiu 0 conceito de

dopagem secundaria[261, que e uma combina<;ao adequada dopante/solvente, que

modifica a conforma<;ao das cadeias.

Em filmes, a maior condutividade alcan<;ada para a PANI foi de 8000

S/cm para filmes axial mente estirados e, 400 S/cm para filmes nao estirados. 0

processo de obten<;ao dos filmes influencia na condutividade obtida[261.

A protona<;ao da base esmeraldina com acido, leva a forma<;ao do sal de

esmeraldina(ES) que apresenta bandas de absor<;ao em 325 nm (3,8 eV) atribuido a

transi<;ao n-n* dos antis benzen6ides e em 439 nm (2,9 eV) e em 860 nm (1,5 eV),

correspondentes as bandas que sao interpretadas como excita<;5es para a banda de

polarons formados pela protona<;ao[27-29].



1 DOPAGEM POR PROTONA<;Ao
(HCI 1,0 M)

H H H H-fO-~-o-~-o-~-o-~-}x
cr cr

CONDUTOR (ES)

Figura 1.1- Esquema generico da protonaryaoda PANI em meio acido
HeI 1.0M

1.3 Poli(o-metoxianilina)

Derivados de polianilina podem ser obtidos atraves da substituiyao dos

Momos de hidrogenio do anel ou nos ,itomos de nitrogenio amina. A poli( 0

metoxianilina), e urn dos derivados da PANI que contem urn grupo metoxi (OCH3)

na posiyao orto do anel benzenico substituindo urn hidrogenio. Na figura 1.2, tem-se

a estrutura basica para os derivados da PANI na base esmeraldina com substituiyao

no anel. Para R=H tem-se a PANI, R= CH3 a poli(o-toluidina)(POT), R=OC2Hs a

poli(o-etoxianilina) (POEA) e R= OCH3 a poli(o-metoxianilina) (POMA). Na sua

forma base esmeraldina a POMA e soluvel em urna variedade de solventes organicos

tais como: Dimetilformamida (DMF), N-N, Dimetilacetamida (DMA), N-

Metilpirrolidona (NMP), m-cresol, etc.



Capitulo I Revisiio bibliografica

Como a PANI, a POMA na sua forma base esmeraldina, apresenta a cor

azul escura e 0 espectro de abson;ao na regiao UV-visivel tambem apresenta duas

bandas de absoryao. A primeira por volta de 320 nm e a segunda em tomo de 615

nm. As mesmas bandas de absoryao encontrada para a PANI protonada saD

encontradas tambem para a POMA protonada, uma por volta de 320 nm, outra em

aproximadamente 440 nm e a ultima em aproximadamente 810 nm. A POMA

protonada tambem apresenta a cor verde escura.

1.4 Copolimero P(VDF-TrFE)

o copolimero de fluoreto de vinilideno(VDF) com trifluoretileno (TrFE)

pode ser sintetizado em varias composiyoes molares. As cadeias constituidas de

segmentos monomericos (-CH2 - CF2-) e (-CHF-CF2), saD lineares e a distribuiyao

dos monomeros e aleatoria. 0 fato do copolimero apresentar uma pequena

quantidade de TrFE, induz uma cristalizayao similar a forma P do PVDF (forma

polar). A forma P do PVDF, apresenta uma eela unitaria com sistema cristalino

ortorrombico que difere em menos de 1% de uma cela hexagonal(ver figura 1.3). A

estrutura cristalina do copolimero vai depender da composiyao molar de TrFE[301e da

maneira pela qual 0 filme e preparado. Para as composiyoes de TrFE entre 50% a

30% e observado temperatura de Curie, que e a temperatura onde 0 material sofre a

transiyao da fase ferroeletrica(polar), para uma fase paraeletrica(nao polar). 0

comportamento ferroeletrico e que da origem as atividades piezo e piroeletricas, as

quais se manifestam apos 0 filme ser polarizado[31,321.Estas propriedades fazem com

que este copolimero tenha varias aplicayoes tecnologicas[33-351.
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Figura 1.3- a) Rede elementar do PVDF-I3. b) Cadeia na conforma9ao
planar ziguezague. Referencia [50]

Blendas polimericas, saD materiais polimericos originados pela mistura

de dois ou mais polimeros sem que haja urn elevado grau de liga9ao quimica entre as

moleculas dos componentes polimericos[361• As blendas polimericas, oferecern uma

altemativa conveniente, mais barata, para obter urn novo material para aplica90es

especificas[371,para a qual 0 polimero individual nao e compativel. Nestes ultimos 10

anos a taxa anual de crescimento de blendas e ligas polimericas foi de

aproximadamente 9%, quatro vezes a taxa de crescimento da industria de phisticos

como urn todo. Em 1993, 0 nlimero de patentes de blendas polimericas atingiu a

quanti a de 3000[101•

Blendas formadas com polimeros condutores e polimeros convencionais,

tern sido bastante estudadas visando a obten9ao de urn novo material com baixa

percola9ao. Os polimeros condutores mais comurnente usados saD 0 politiofeno,



polipirrol e as polianilinas. Estes sao escolhidos principalmente pel a sua estabilidade

no ar na temperatura ambiente [17]. Essas blendas sao geralmente obtidas in situ, pela

oxida<;ao quimica ou eletroquimica do monomero na presen<;a dos polimeros

convencionais, por solu<;ao (casting), misturas mecanicas, etc.

Na literatura encontram-se varias blendas com polianilina. Entre elas

podemos destacar:

- Blendas de PANI com poli(metacrilato de metila)(PMMA) dopadas

com acido CSA[38]. Essas blendas faram preparadas par solu<;ao usando como

solvente 0 m-cresol. Filmes de 0,1 /lm de espessura faram obtidos por "spin casting"

em substrato de vidro. Foi encontrada uma condutividade de aproximadamente 1

S/cm, para apenas 2% em massa de PANI-CSA. Para urn conteudo de 10% de PANI-

CSA na blenda a condutividade medida foi de ~ 10 S/cm. Outras blendas[39] de

PANI, dopada com CSA, com Nylon 12, Policarbonato (PC) e Poli(acrilonitrilo-

butadieno- stireno) (ABS) faram preparadas por solu<;ao usando como solvente 0 m-

cresol. Os filmes foram obtidos espalhando as solu<;5es sobre laminas de vidro. Uma

condutividade de ~ 1 S/cm foi encontrada para 0 conteudo de 2% em massa de

PANI -CSA nas blendas. Par solu<;ao tambem foram preparadas blendas de PANI

com a borracha termoplastica estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS) [36].As

blendas foram preparadas atraves da mistura de solu<;5es de PANI -CSA/m-cresol

com SEBS/xileno. A condutividade alcan<;ada foi de ~ 5 S/cm para conteudo de 5,6%

(em massa), da PANI-CSA na blenda.

- Blendas de PANI com Poliestireno (PS), PMMA, e 0 copolimero

poli(metacrilato de metila-co-estireno) (MBS). Essas blendas faram preparadas[401 par

diferentes metodos, polimeriza<;ao oxidativa in situ da anilina, dispersao aquosa do

termoplastico em dispersao acida e por mistura mecanica. 0 acido dopante usado foi

HCl. Para 30% de PANI em massa nas blendas as condutividades encontradas

foram: ~ 10-2 S/cm para PANIIPMMA, ~ 10-3S/cm para PANI/PS e ~ 10-3 S/cm para

PANI/MBS.

- Blendas de PANI dopada com 0 acido dodecilbenzeno sulfOnico

(DB SA) com polietileno de alta densidade (HDPE), polietileno de ultra-alto peso



molecular (UHMW-PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polipropileno

(PP), foram processadas por fusao[41,421.As blendas apresentaram comportamento

similares e com valores de condutividade por volta de 10-3S/cm e 10-2S/cm para 0

conteudo(em massa) de 5% e 15% de PANI-DBSA na blenda, respectivamente.

- Blendas de PANI!ABS[43] e com 0 ester bis(2-etilhexi) hidrogenio

fosfato (DiOHP). Estas blendas foram preparadas por soluc;:aousando como solvente

m-cresol. 0 ester DiOHP alem de protonar a PANI tambem funciona como urn

plastificante. Para uma frac;:ao em peso 0,2 de PANI-DiOHP na blenda, a

condutividade foi de ~ 1 S/cm. Uma condutividade de ~ 10-2S/cm foi obtida para 0

conteudo de 60% (em massa) de PANI-DiOHP na blenda de PANl!poli(cloreto de

vinila)(PVCy44J processada por mistura mecanica. Por mistura mecanica tambem

foram obtidas blendas de PANI com poli( etileno-co-propileno-co-l ,5-

hexadieno)EPDM[45] e poli(teraftalato de etileno) PET[46], dopada com TSA. A

condutividade ficou por volta de 10-9S/cm para urn conteudo de 30%(em massa) de

PANI -TSA na blenda.

Poucos sao os trabalhos encontrados na literatura que tratam de blendas

com a POMA. Entre eles pode-se citar:

-Blendas de POMA-HCI com Nylon 6T, Nylon 6-6 e poliestireno (PS) [47]

preparadas por soluc;:ao usando como solvente N,N-dimetilformamida(DMF), N-

metilpirrolidona(NMP) e TFA. Os filmes apresentavam-se bastante quebradic;:os,

sendo que para a blenda POMA/PS, a condutividade apresentada foi muito baixa,

sendo praticamente urn isolante. 1a para as blendas de POMA/Nylon 6T e Nylon 6-6

a condutividade medida foi da ordem de 10-4S/cm e de 10-3 S/cm para 0 conteudo

(em massa) de 25% e 50% de POMA-HCI nas blendas.

- Blendas de POMA/poli(fluoreto de vinilideno) [49]preparadas por

soluc;:ao usando como solvente DMF e dopada com acido trifluormetano sulfOnico

(CF3S03H). A maior condutividade alcanc;:ada foi de ~ 10-10S/cm para 25% de

conteudo de POMA na blenda.

- Blendas de POMAlPVDF[95,50jdopada com os acidos trifluoracetico

(TFA) e p-tuluenosulfOnico (TSA), foram obtidas por soluc;:aousando como solvente



DMF e N,N-Dimetilacetamina (DMA). A POMA fora dissolvida em DMF(ou DMA)

numa concentrayao de 2% em massa e depois dopada com TSA (ou TFA) e

misturada com soluyao de PVDF tambem dissolvido em DMF (ou DMA) numa

concentrayao de 10%. Os filmes foram obtidos por "casting" em substratos de vidro.

Para urn conteudo de POMA- TSA de 20% na blenda, a condutividade encontrada foi

de ~ 10-4 S/cm. Essa mesma ordem de grandeza foi encontrada para a POMA dopada

com TFA.



CAPITULO 2

Sistemas de medidas procedimentos

experimentais

2.1 Introduc;ao

Neste capitulo serao apresentados os sistemas de medidas, metodos,

preparaC;ao das amostras e os conceitos teoricos envolvidos nos arranjos

experimentais, que foram utilizados neste trabalho.

Na figura 2.1, tem-se 0 esquema do metodo de 4 pontas. A medida e feita

da seguinte maneira: uma corrente eletrica e aplicada entre os terminais extemos e

uma voltagem e medida entre os dois terminais intemos. No caso de amostras finas, a

resistividade e dada por[51]:

V
p=-LCF

I
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onde Lea espessura da amostra, C uma constante que depende da geometria da

amostra e da suas dimensoes a e d e F outra constante que depende da espessura L e

da distancia s entre as pontas. Como a condutividade e 0 inverso da resistividade,

I
VLCF

No caso de amostras circulares com 0 formato de discos, a equayao (2.2)

tambem e valida e as constantes tambem vao depender das dimensoes dos discos,

como mostra a tabela 2.1.

//
/'

.//
./

// S S S

.//~ -- -- .-- a - -- -- -- -- :y'

Figura 2.1 - Metodo de quatro pontas. sea distiincia entre as pontas. a e 0
comprimento e d a largura da amostra.

Para amostras com Lis::; 0,5, F e aproximadamente 1. Para 0 caso de

amostra infinitas, isto e, d/s ~ 40 e aid ~ 4, a constante C e dada por 1t I In2. Na tabela

2.1, retirada da referencia [51], tem-se os valores da constante C para amostras

retangulares e circulares. Nas medidas realizadas neste trabalho, a relayao Lis sempre

foi menor que 0,5 e a e d da ordem de 3,4 cm e 1,7 cm, respectivamente. Os

equipamentos de medidas usados para medidas de tensao e corrente foram: uma fonte

de corrente Keithley modelo 236 e urn eletrometro tambem fabricado pela Keithley

modelo 615. 0 eletrometro foi usado no modo voltimetro. Nas medidas de

condutividade encontradas por este metodo, as pontas ficavam levemente

pressionadas sobre a superficie da amostra para garantir urn born contato eletrico.



Tabela 2.1 - Valores da con stante C para filmes finos. <I> e 0 diametro para
amostras circulares. Tabela retirada da referencia [51].

d/s <I> Is aid = 1 aid = 2 aid = 3 aid ~ 4

1.0 0.9988 0.9994

1.25 1.2467 1.2248

1.5 1.4788 1.4893 1.4893

1.75 1.7196 1.7238 1.7238

2.0 1.9454 1.9475 1.9475

2.5 2.3532 2.3541 2.3541

3.0 2.2662 2.4575 2.7000 2.7005 2.7005

4.0 2.9289 3.1137 3.2246 3.2248 3.2248

5.0 3.3625 3.5098 3.5749 3.5750 3.5750

7.5 3.9273 4.0095 4.0361 4.0362 4.0362

10.0 4.1716 4.2209 4.2357 4.2357 4.2357

15.0 4.3646 4.3882 4.3947 4.3947 4.3947

20.0 4.4364 4.4516 4.4553 4.4553 4.4553

40.0 4.5120 4.5120 4.5120 4.3947 4.3947

00 4.5324 4.5324 4.5324 4.4553 4.4553

o metodo de duas pontas consiste em aplicar urn campo eletrico entre

dois eletrodos metalicos em contato com as duas superficies das amostras (capacitor

de placas paralelas), e medir a corrente eletrica que circula no circuito externo. Na

figura 2.2, tem-se 0 esquema do circuito utilizado no metodo de duas pontas. Para

dieletricos, ver figura 2.3, quando aplica-se urn campo eletrico, a corrente no instante

inicial, atinge urn valor alto que decai com 0 tempo ate urn valor de VIR, onde Rea



resistencia da amostra. Essa variayao da corrente e atribuida aos processos de

relaxayao dieletrica superpostos it corrente de conduyao 6hmica. Dependendo do

Figura 2.2 - Esquema de medida do metodo de duas pontas. V e a fonte
de tensllo, A 0 amperimetro e S a amostra.

Figura 2.3 - Variayllo da corrente em funyllo do tempo. 10 e a corrente
6hmica de conduyllo.

A partir da corrente 6hmica (ou estaciomiria), a condutividade pode ser

determinada usando a seguinte expressao:



onde Jc e a densidade de corrente, cr a condutividade e E 0 campo eletrico aplicado.

Se a espessura da amostra for Lea diferenc;a de potencial aplicada V, 0 campo

eletrico pode ser escrito como:

Supondo que A seja a area do eletrodo, a densidade de corrente tambem

pode ser escrita como:

10 L
cr =--AV

As medidas de corrente pelo metodo de duas pontas foram feitas em urn

sistema para medida de correntes termo estimuladas (TSC) fabricado pela Toyoseiki,

o qual esta esquematizado na figura 2.4.0 eletrodo superior e inferior, sao banhados

a ouro. A resistencia de aquecimento e blindada para evitar ruido nas medidas. Para

medidas a baixa temperatura, usa-se 0 criostato com nitrogenio liquido de modo que

a temperatura da amostra pode variar de aproximadamente 83K ate 574K[52J.Atraves

do terminal vacuo/gas, pode-se fazer vacuo no sistema conectando-se a ele urna

bomba de vacuo. A atmosfera que envolve a amostra pode tambem ser mudada

simplesmente injetando gas no mesmo terminal. Para fazer as medidas com a blenda

dopada, conectou-se nos eletrodos uma fonte de corrente, fabricada pela Keithley

modelo 316. Esta fonte, ao mesmo tempo em que aplica tensao, mede corrente do

circuito. 0 contrario tambem pode ser feito, isto e, aplicar corrente e medir tensao.

No caso do polimero e de blendas nao condutoras, usou-se uma fonte de tensao

Keithley modelo 247, e urn eletrometro Keithley modelo 610 C. Para as medidas de
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duas pontas geralmente, as amostras sao metalizadas nas duas faces. No item 2.4,

sera descrito como e realizada a metalizac;ao.

VACUIJII OR
CAS OIARCE

@l

2.3 Condutividade induzida pela radia~ao (RIC)

Pollmeros sinteticos, quando expostos a radiac;5es ionizantes tais como

raios-X, raios y, etc., tern sua condutividade eIetrica aurnentada significantemente,

dependendo da dose de irradiac;ao. Este aurnento e em geral chamado de

condutividade induzida por radiac;ao (RIC).

Quando urn dieIetrico sob a ac;ao de urn campo eletrico e irradiado, a

corrente total e a superposic;ao da corrente de absorc;ao dieletrica, da corrente de

conduc;ao e da corrente devida aos efeitos da irradiac;ao no material.



A dependencia da corrente com 0 tempo, e consequentemente da

condutividade induzida, esta esquematizada na figura 2.5. No primeiro estagio,

aplica-se urn campo eletrico ate que a corrente atinja 0 valor estacionario. 0 tempo

necessario para que isto ocorra denominou-se tempo de espera te' No segundo

estagio, a radia<;ao e entao aplicada por urn determinado tempo t,. A corrente medida

e a superposi<;ao da corrente de condu<;ao e da corrente originada pela irradia<;ao. No

terceiro estagio, a irradia<;ao e cessada e e feita a medida da corrente atrasada

induzida pela irradia<;ao superposta com a corrente de condu<;ao. Logicamente, para

se obter a corrente devida apenas ao efeito da irradia<;ao, a corrente de condu<;ao deve

ser descontada. No caso da PANI, 0 tempo de espera foi relativamente grande, pois

mesmo ap6s varias horas de campo aplicado, a corrente continuava diminuindo.

Sendo assim, padronizou-se como tempo de espera 4 horas e a curva de corrente foi

entao extrapolada para a subtra<;ao da componente somente devida a irradia<;ao.

0- te= lQ estagio
t - tr = 2Q estagioe , .tr- td = 3 Q estagto

Figura 2.5 - Esquema da medida de corrente induzida por irradia~ao de
raios- X. 0 - te tempo de espera; te - tr tempo de irradia~ao; tr - td tempo da
componente atrasada; Eo campo elt~trico aplicado.

Na figura 2.6, tem-se 0 diagrama de bloco do sistema de medidas

empregando raios-X. A amostra (A) metalizada nas duas faces, como sera descrito no
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pr6ximo item, e submetida a uma ddp fornecida por urna fonte de tensao continua

(F). 0 microcomputador faz a aquisiyao da corrente a qual elida no eletrometro (E),

e tambem controla a temperatura da estufa atraves do controlador de potencia (Cp)'

Com urn sistema de bomba medinica e bomba difusora acopladas e possivel obter-se

vacuo da ordem de 10'4 Torr, na estufa(S). A radiayao de raios-X, atravessa a janela

(J) de poli(terafetalato de etileno) (PET) e atinge a amostra. Uma descriyao mais

detalhada da estufa bem como do sistema de medida, pode ser encontrada na

referencia [53].

Os equipamentos usados foram: fonte de tensao Keithley modelo 246,

eletrometro Keithley modelo 610C, microcomputador Apple TK3000 modelo lIe.

o tubo de raio-X foi fabricado pela PHILIPS com anodo de tungstenio,

modelo PW 2184/00. Em todas as medidas, a tensao de acelerayao dos eletrons foi de

75 kV e a corrente fornecida ao tubo de 15 mA. Nesta condiyao, a energia media para

os f6tons primarios foi em torno de 35 keV e a taxa de radiayao por volta de 9,5

GY/S[531(l rad = 100 erg/g = 0,01 J/Kg = 0,01 Gy (gray)).

Figura 2.6 - Diagrama de bloco do sistema de medida de condutividade
induzida por radia~ao. A- amostra, F-fonte de tensao, E- eletrometro, Ap -

Amplificador de tensao, At - amplificador de tensao do termopar, Cp -

controlador de potencia , S - estufa e RX-fonte de raios X.



2.4 Metalizac;ao das amostras

Para realizayao das medidas com 0 metodo de duas pontas, as amostras

dopadas sempre foram metalizadas com ouro, por evaporayao, nas duas faces para

evitar oxidayao, em urn vacuo de aproximadamente 10-4 Torr. A evaporadora

utilizada foi a fabricada pela Metal - Lux modelo MV 468 -78 UF. A area

metalizada, em forma circular, foi por volta de 0,5 cm2 e a area da amostra, sempre

maior que 2,3 cm2
• A averiguayao dos contatos foram feitos medindo a resistencia

entre dois pontos sobre a metalizayao.

Para as medidas de RIC as amostras foram metalizadas com aluminio nas

duas faces, com uma area de aproximadamente 5,7 cm2, segundo 0 mesmo

procedimento descrito acima. Na figura 2.7, tern -se 0 desenho representativo para as

amostras metalizadas para medidas de duas pontas (a), e para RIC (b).

area
metalizada

contato
superior

contato
inferior

Figura 2.7 - a- amostra metalizada em ambas as faces para medidas pelo
metodo de duas pontas. b, amostras metalizadas em ambas as faces para
as medidas de RlC.
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As medidas de admitancia, que foram usadas para obter a condutividade

ac, foram realizadas com urn impedancimetro fabricado pela HP modelo 4l92A,

acoplado ao sistema de TSC, mostrado na figura 2.4.

Para as medidas de admitancia adotou-se 0 seguinte procedimento:

primeiramente foram feitas medidas sem amostra com 0 circuito aberto, em varias

temperaturas, para determinar a admitancia parasita. Depois foram feitas as medidas

de admitancia com as amostras nas respectivas temperaturas. A admitancia

verdadeira, foi obtida usando as equayoes[54]:

onde Y,;', Y,:: e a admitancia real e imaginaria, respectivamente, da amostra somada

com a paras ita, e Y; e Y; e a admitancia parasita real e imaginaria, respectivamente.

Para a realizayao dessas medidas, as amostras foram metalizadas com ouro nas duas

faces, como descrito no item 2.4.

onde Y' = Y' + i Y", sendo Y' e Y" a admitancia real e imaginaria da amostra,

respectivamente, I e a corrente na amostra e V a voltagem aplicada. Definindo a

equayao (2.6) para 0 formalismo complexo e usando a equayao (2.8), tem-se;
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que sao as expressoes usadas para determinar a componente real e imagimrria da

condutividade.

2.6 Espectroscopia no UV-Vis-NIR

Os espectros na regiao ultravioleta-visivel-infravermelho proximo foram

obtidos atraves de urn espectrofotometro marca VARIAN CAR Y modelo 2315. Os

filmes foram analisados sobre laminas de quartzo. Para referencia foi utilizada uma

lamina de quartzo.

2.7 Calorimetria diferencial de varredura (DSC)

As amilises de DSC foram realizadas em urn sistema da DuPONT,

modelo 2000 com uma taxa de aquecimento de 10°C por minuto em atmosfera

dinamica de nitrogenio em uma faixa de 30 a 400°C.

2.8 Difra~ao de raios-X

Os difratogramas foram obtidos em urn difratometro marca RIGAKU-

ROTOFLEX modelo RV-200B com comprimento de onda caracteristico do cobre

Ka Cu igual a 1,54 A, com angulo de varredura (28) de 5° a 35°. As amostras

analisadas estavam na forma de filmes.



2.9 Microscopia eletronica de varredura (MEV)

Utilizou-se urn microsc6pio eletronico de varredura computadorizado da

marca ZEISS modelo DSM 960, com feixe de eletron de 20 keY. As amostras foram

colocadas sobre suporte de aluminio e fixadas nas bordas com tinta de prata para se

obter urn born contato eletrico. Sobre este filme foi depositado uma fina camada de

DurO (15 nm), usando urn Sputter Coater (plasma de argonio) marca BALZERS

modelo SCD 50.

Analise termogravimetrica (TGA)

As amilises termogravimetricas foram realizadas em urn equipamento

NETZSCH modelo TG209 no intervalo de 15°C it 650°C, com uma taxa de

aquecimento de 10°C por minuto, usando nitrogenio como gas de arraste.

Ressonancia Paramagnetica Eletronica (RPE)

Os espectros de RPE foram realizados em urn espectrometro VARIAN

linha E da serie Century, feitos it temperatura ambiente. As amostras analisadas

estavam na forma de filmes.



CAPITULO 3

Sintese quimica das polianilinas e prepara~ao

das blend as

3.1 Introdu.;ao

A sintese da polianilina e seus derivados pode ser feita via urn processo

quimico ou eletroquimico. Com a sintese eletroquimica, e possivel obter-se filmes

finos sobre urn substrato inerte, sem a presenc;a de agente oxidante e catalisador.

Entretanto esse metodo tern a desvantagem, de quando se deseja obter urn filme auto-

sustentavel, torna-se dificil a remoc;ao do filme do eletrodo de trabalho, alem do

polimero geralmente possuir baixo peso molecular[55].

A sintese quimica tern a vantagem de produzir 0 polimero com alto peso

molecular, na forma de po e dopado. Sendo assim, filmes auto-sustentaveis podem

ser entao produzidos, como sera descrito nesse capitulo. Uma grande variedade de

agentes oxidantes e meio acidos, podem ser usados na sintese quimica da polianilina

[7,56].Geralmente a rota de sintese usada e a que foi realizada par MacDiarmid et al.[57]

onde obtiveram uma polianilina analiticamente pura (>99%) utilizando 0 monomero

em excesso, com uma razao molar entre agente oxidante persulfato de amonio

((NH4)2S20g) e monomero igual a 0,25. A soluc;ao aquosa utilizada foi de HCl 1,OM.

Neste trabalho, a polianilina e seu derivado a poli(o-metoxianilina), foram

sintetizados quimicamente de maneira analoga ao metodo usado par MacDiarmid[57] e

que sera apresentado a seguir.



3.2 Sintese quimica da PANI e POMA

Os produtos utilizados na sintese quimica da PANI e POMA tais como:

acidos, bases e agente oxidante, foram adquiridos da MERCK e Aldrich e foram

usados conforme recebidos. Os monomeros anilina (C6 H5NH2) e anisidina (C6H4N-

OCH3) foram adquiridos da Aldrich e Riedel, respectivamente e destilados sob vacuo

para purificayao .

A sintese quimica da PANI e POMA foram realizadas usando monomero

em excesso[57,5Sjcom a razao molar monomeroloxidante de 4: 1. Primeiramente em

300 mL de soluyao aquosa de HCl 1,0M, dissolveu-se 20 mL do monomero de

anilina (ou 28 mL do monomero de anisidina para a POMA) e a soluyao foi resfriada

a O°c. Em outro bequer contendo 200 mL de soluyao aquosa de HCl 1,0M,

dissolveu-se 11,5 g do agente oxidante persulfato de amonio (NH4)2S20Se a soluyao

tambem foi esfriada a O°C. Apos resfriadas as soluyoes, adicionou-se lentamente, a

soluyao contendo agente oxidante a soluyao contendo 0 monomero, mantendo

sempre sob agitayao constante a temperatura entre 0 e 2 DC. Apos 2 horas (ou 4 horas

para 0 derivado) de reayao, a soluyao foi filtrada em urn funil de Buchner e lavada

com soluyao aquosa de HCl 1,0M (acetona para a POMA) ate que 0 residuo da

lavagem se tornasse incolor. Para isso, era utilizado aproximadamente 2 litros da

soluyao aquosa. ° produto assim obtido, apresenta-se na forma de po, de cor verde

escura, caracteristico do estado condutor (sal de esmeraldina). Para a desdopagem,

misturou-se 0 sal de esmeraldina numa soluyao basica de hidroxido de amonio

(NH40H) O,IM que foi deixada sob agitayao constante a temperatura ambiente por

16 horas. Em seguida, a soluyao foi filtrada e lavada com NH40H O,IM (acetona para

a POMA) ate que 0 residuo ficasse incolor. Nesse estagio, 0 po apresenta uma cor

azul escuro, caracteristica do polimero no estado nao dopado (base esmeraldina). °
po desdopado foi entao secado num dessecador sob vacuo por aproximadamente 24

horas. A PANI obtida por este caminho apresenta urn peso molecular medio (Mw ) de

aproximadamente 53.000 e a POMA de 30.000 g/mol, como descrito na

literatura[55,591.Na figura 3.1 tem-se 0 diagrama esquemMico da sintese.
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Destilac;ao do
monomero

I...
Soluc;ao I Soluc;aom,o + HCI(1Ml ~T~=~o~o~c ~g~X~T-HCI(1Ml

Salde
Esmeraldina

(ES)Desdopagem
NH40H (O,1M)

(16h) - filtragem

Base
Esmeraldina

(EB)

Figura 3.1 - Diagrama esquematico da sfntese qufmica da PANI e POMA.
Referencia [50]

3.3 Prepara.;ao dos filmes de polianilina por "casting"

Os filmes auto-sustentaveis de PANI foram obtidos pelo metodo de

"casting". 0 solvente usado foi N-metil pirrolidona (NMP) adquirido da MERCK

com grau para analise e usado como recebido. Primeiramente a polianilina no estado

nao dopada, foi adieionada lentamente ao NMP sob agita<;ao eonstante. A

coneentra<;ao final da solu<;ao foi de 2g/dL. Aproximadamente 2,5 mL da solu<;ao foi

espalhada na superfieie de la.minas de vidro de 7,5 x 2,5 em previamente aqueeidas a
55°C no interior de uma estufa. As laminas permaneeeram no interior da estufa (com

exaustao), a esta temperatura, durante aproximadamente 12 horas, para evapora<;ao
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do solvente. Ap6s esse periodo, as laminas com os filmes aderido em sua superficie,

foram imersas em agua na temperatura ambiente e deixadas por aproximadamente 5

minutos, tempo suficiente para os filmes desprenderem do vidro. Em seguida, esses

filmes foram colocados entre folhas de papel toalha e esta folha entre placas de vidro

na temperatura ambiente, por aproximadamente 10 horas, para garantir sua

planaridade. Dessa forma, foram obtidas amostras de aproximadamente 25Jlm de

espessura.

Prepara.;ao das blendas

Como foi dito no capitulo I (item 1.5), varios sac os metodos para

obtenyao das blendas polimericas. 0 metodo usado neste trabalho foi 0 de "casting".

o polimero condutor (POMA) foi sintetizado como descrito anteriormente. 0

copolimero P(VDF-TrFE), na composiyao 60/40mol %, foi adquirido da Atochem na

forma de granulos. Os solventes e os acidos foram usados sem nenhum tratamento

previo.

Para a investigayao das condiyoes que permitissem a obtenyao de filmes,

primeiramente foram realizados testes de solubilidade da PANI, da POMA e do

copolimero, para alguns solventes. Os testes foram feitos, colocando-se certa

quantidade de solvente em urn bequer e, em seguida, adicionando-se pequena

quantidade de polimero numa concentrayao polimero/solvente que variou entre 1 a

5g/dL, a temperatura ambiente. Essas soluyoes foram colocadas em agitayao por ate 5

horas. Ap6s esse tempo, a soluyao foi filtrada em filtro de papel, posteriormente

secada e pesada, para a determinayao da quantidade de polimero nao solubilizado. 0

resultado esta apresentado na tabela 3.1, onde podemos ver que, tanto 0 copolimero,

como a PANI e a POMA, solubilizaram em N-metil pirrolidona (NMP). A PANI
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solubilizou parcialmente em dimetilformamida (DMF). Foi considerado parcialmente

soluvel, quando 20 a 90% do polimero foi solubilizado, e considerado nao

solubilizado quando essa porcentagem foi de 0 a 20%. Em m-Cresol, tanto a PANI

quanta a POMA solubilizaram, exceto 0 copolimero, mesmo elevando-se a

temperatura. Em clorof6rmio 0 copolimero e a PANI nao solubilizaram.

Tabela 3.1- Solventes para 0 copolimero, PANI e POMA. S- soluvel. N-
nao soluvel. P-parcialmente soluvel

Polimero NMP m-Cresol DMF CH3Cl~~-----"-' _._-~-----~--~
P(VDF / TrFE) S N S N

PAN I S S P N
POMA S S S S

Blendas condutoras obtidas por soluyao (casting), podem ser preparadas,

a principio, por tres processos: a) dopar 0 polimero condutor em soluyao, antes de

fazer a mistura com 0 polimero isolante, b) fazer a mistura dos polimeros e depois

dopar em soluyao e c) fazer 0 filme da mistura dos polimeros e depois dopar por

imersao em soluyao <icidoaquosa.

A primeira tentativa foi obter uma blenda de copolimero e PANI,

dissolvendo 0 copolimero em NMP (e tambem em DMF), e a PANI em m-cresol. A

tentativa de usar 0 sistema PANI 1m-cresol, foi devido ao fato de que filmes obtidos

desse sistema apresentaram alta condutividade quando dopados com 0 <icido

adequado[26,601.Para obter as blendas, tanto 0 copolimero como a PANI foram

dissolvidos separadamente (soluyoes estoques) e depois misturadas nas proporyoes

desejadas. Varias condiyoes como temperatura, concentrayao das soluyoes estoques,

dopagem do polimero antes e depois da mistura, foram testadas. 0 resultado nao foi

satisfat6rio uma vez que na mistura dos polimeros, sempre ocorreu aglomerayao do

copolimero, nao ocorrendo a miscibilidade entre os materiais. Mudou-se 0 solvente

para a PANI, isto e, usou-se 0 mesmo que solubilizava 0 copolimero (NMP). Varias

condiyoes de preparayao como temperatura e concentrayao das soluyoes estoques

foram testadas. 0 filme obtido foi bastante heterogeneo, formando basicamente duas



fases, ficando a polianilina dispersa sobre 0 filme do copolimero. Isto esta de acordo

com 0 fato da cadeia da polianilina ser apolar e nao ter afinidade com a cadeia do

copolimero que contem fluor. Com a polianilina dopada com CSA e TSA, antes da

mistura, foram obtidas as blendas. A miscibilidade foi entao melhorada, mas a

condutividade dos filmes continuou baixa. Uma outra alternativa foi usar urn

derivado da polianilina substituida com grupo polar, a POMA. Como ja foi visto, a

POMA apresenta urn grupo polar metoxi e a miscibilidade e compatibilidade foi

entao significativamente melhorada como sera descrito abaixo.

Ap6s varias tentativas, sem sucesso, para a obten<;ao de filmes de PANI

com 0 copolimero, com propriedades mecanicas e eletricas satisfat6rias, passou-se a

usar a POMA como polimero condutor. Filmes flexiveis homogeneos com boas

propriedades medlnicas e eletricas foram entao obtidos. Uma diferen<;a na

condutividade foi verificada quando os filmes foram obtidos com diferentes

solventes. Para 0 solvente NMP, a condutividade do filme foi aproximadamente duas

ordens de grandeza menor que 0 obtido da solu<;ao de DMF. Sendo assim, optou-se

em fazer os filmes usando como solvente 0 DMF. A seguir sera apresentada a melhor

condi<;ao de preparo e procedimento encontrado, para obten<;ao dos filmes.

Primeiramente dissolveu-se 0 copolimero em DMF, a temperatura

ambiente, numa concentra<;ao de 109/dL. Separadamente, dissolveu-se 0 polimero

condutor, POMA, tambem em DMF a 2g/dL. Em seguida, a solu<;ao contendo

POMA foi dopada com acido. A dopagem feita sempre foi a maxima, ou seja, 0,5

mol de acido para cada lmol da unidade repetitiva da POMA, uma vez que esta

contem apenas dois nitrogenios imina possiveis de serem protonados. Para obter a

composi<;ao desejada da blenda, misturou-se essas solu<;oes em diferentes

propor<;oes. Salienta-se, que a massa do acido nao esta incluida na porcentagem de

POMA na blenda, isto e, numa blenda 80/20, os 20% corresponde a massa da

POMA, nao levando em conta a massa do acido usado para a sua dopagem. Os filmes



das blendas foram obtidos por "casting" como descrito no item 3.3, sendo 70°C e 1

hora a temperatura eo tempo de evaporac;ao do solvente, respectivamente. Na figura

3.2 e apresentado urn esquema em bloco do procedimento usado para obter os filmes

da blenda.

Soluyao do copolimero
em DMF -10%

Soluyao pre-dopada de POMA
emDMF-2%

Mistura das soluyoes
(Blendas)

Estufa
com exaustao

A espessura dos filmes dependeni da quantidade de soluc;ao que e
colocada sobre a superficie das laminas de vidro e tambem das proporc;oes dos

polimeros na blenda.



CAPITULO 4

Caracteriza~ao das blendas

4.1 Introdu~ao

Como foi mostrado no capitulo 3, blendas condutoras flexiveis de P(VDP

-TrPE)/POMA, foram obtidas para diferentes composi<;oes de polimero condutor na

blenda. Neste capitulo serao apresentados os resultados obtidos com a caracteriza<;ao

morfologica e eletricas de tais blendas.

4.2 Condutividade elt~trica em fun~ao do tempo de

evapora~ao do solvente

Foi estudada a estabilidade da condutividade eletrica para a blenda na

composi<;ao 75/25 em fun<;aodo tempo. Para isso, a blenda dopada com TSA sobre a

lamina de vidro, foi deixada numa estufa com circula<;ao de ar a temperatura de 70DC

por ate 40 horas. A condutividade eletrica, que foi medida pelo metodo de 4 pontas,

praticamente nao variou em fun<;ao do tempo durante 0 tratamento termico como

ilustra a figura 4.1. Esse comportamento serviu para certificar que 0 tempo de uma

hora e suficiente para que 0 filme tenha uma condutividade que nao e influenciada

com a presen<;a de solvente, caso ainda haja no filme, porem salienta-se que este

tempo vai depender da exaustao da estufa. Foram testadas tambem temperaturas de

evapora<;ao superiores a 70DC, mas os filmes obtidos nao foram tao bons.

Provavelmente deva ocorrer uma mudan<;a estrutural na blenda. Para temperatura

abaixo de 70DC os filmes obtidos foram de boa qualidade, apresentando a mesma
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Figura 4.1 - Estabilidade da condutividade eletrica para a blenda 75/25,
dopada com TSA.

Foram preparadas blendas com diferentes composiyoes como descrito no

capitulo 3 (item 3.4.4) e dopadas com diferentes acidos e a sua condutividade medida

pelo metodo de 4 pontas. Na figura 4.2, tem-se 0 resultado da condutividade eletrica

em funyao do conteudo de POMA, dopada com os acidos: TFA, TSA e CSA.

Observa-se que a condutividade aurnenta com 0 conteudo de POMA ate a

porcentagem de aproximadamente 25% e, a partir deste valor, a condutividade tende

a urn valor constante. Para uma quantidade pequena (~ 1%) de polimero condutor na

blenda, ocorreu urn aumento consideravel da condutividade em relayao ao

copolimero puro que e ~ 10-12 S/cm (figura 4.3). Blendas com valores altos de

condutividade e com pouco conteudo de polimero condutor, sac bastante desejaveis,

pois as caracteristicas do polimero isolante nao sac muito alteradas. Dos tres acidos

usados para dopagem, 0 TSA apresentou maiores valores de condutividade, atingindo



valores da me sma ordem de grandeza do polimero condutor dopado. Com 0 aumento

do polimero condutor na blenda, observou-se que a propriedade mecanica altera-se.

Para as composiyoes acima de 40% os filmes ficam bastante quebradiyos.
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Figura 4.2- Condutividade eh\trica em fun<;:aodo conteudo de POMA na
blenda, dopada com tres acidos diferentes.
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Figura 4.3 - Condutividade eletrica em fun<;:aodo conteudo de POMA na
blenda dopada com TSA.



4.4 Difratograma de raios-X

Na figura 4.4, e apresentado 0 difratograma de raios-X para varias

composiyoes da blenda, assim como de seus constituintes puros. Como mostra a

curva (a), a POMA nao dopada apresenta urn padrao caracteristico de urn polimero

amorfo[59J; para a POMA dopada com TSA, curva (b), aparece urn pica intenso em 28

;::::;7°, indicando regioes mais ordenadas. 0 copolimero(curva c) apresenta urn pica em

28 ;::::;20°, semelhante aos obtidos para 0 PVDF_p[611.Assim, 0 filme produzido

cristaliza-se na fase ferroeletrica (fase P)[301.Esta fase e interessante por apresentar

atividades piezo e piroeletricas. Nota-se que esse pica tambem foi observado nas

blendas para todas as composiyoes. Para a blenda 80/20, curva (e), os picos

cristalinos e 0 halo amorfo, caracteristicos da POMA dopada, podem ser notados. 0

fato do pica de difrayao da POMA e do copolimero aparecerem no difratograma da

blenda, indica que 0 polimero condutor deve formar uma outra fase ordenada dentro

da blenda, localizada nas regioes amorfas ou na interface amorfa-cristalina do

copolimero.

4.5 Calorimetria diferencial de varredura (DSC)

A figura 4.5 ilustra os termogramas de DSC dos filmes de copoFmero e

da blenda 80/20 dopada e nao dopada com TSA. Para 0 copolimero, curva (a), dois

picos endotermicos sao observados. 0 primeiro em torno de 90°C e atribuido it

transiyao de Curie[301,enquanto que 0 segundo, aproximadamente a I50°C, e atribuido

a fusao da estrutura cristalina[62J, concordando com 0 observado no difratograma de

raios-X. Estes dois picos tambem aparecem nas medidas realizadas com a blenda

dopada, curva (b), e nao dopada, curva (c). Observa-se que a transiyao de fase

ferroeletrica (polar) para paraeletrica (apolar) continua sendo observada para a

blenda. Para a blenda dopada, curva (b) alem dos dois picos endotermicos, aparece

urn terceiro pico largo exotermico, em torno de 260°C. Esta transiyao foi observada

por Wei et al. [63]em filmes de PANI e tambem por Malmonge[501 em blendas de



PVDF/POMA,o qual e atribuido a degradac;ao termica da PANI (e da POMA) pel a

formac;ao de ligac;5es cruzadas.

10 15 20 25 30 35
Angulo2S

Figura 4.4- Difratograma de raios-X dos filmes: a) POMA nao dopada; b)
POMA dopada com TSA; c) copolimero P(VDF /TrFE)(60-40); d)
P(VDF /TrFE)/POMA-TSA 99/1; e) P(VDF /TrFE)/POMA-TSA 80120.

200
Temperatura (OC)

Figura 4.5 - Termogramas de DSC dos filmes: a) P(VDF- TrFE)(60-40);
b) P(VDF- TrFE)/ POMA- TSA(80/20); c) P(VDF- TrFE)/POMA(80/20)
nao dopada.



4.6 Analise Termogravimetrica (TGA)

Na figura 4.6 tem-se os resultados das amilises de TGA para POMA

dopada com TSA, para urn filme do P(VDF - TrFE), para uma blenda P(VDF-

TrFE)/POMA(90/l 0) e para a mesma blenda dopada com TSA. Nota-se que para 0

copolimero (curva a) praticamente nao ocone perda de massa ate aproximadamente

400°C. Porem, entre 400°C e 500aC, ocorre uma perda de massa da ordem de 86%, a

qual pode ser atribuida a degradayao do copolimero. Para a POMA-TSA (curva d) ,

de loonc, provavelmente esta perda e devido a volatilizayao das moleculas de agua.

Analises de TGA para a PANI dopada com HCI, TSA, H2S04, mostraram que, a essa

temperatura ocone perda de moleculas de agua[64-67J•Novamente outra perda de

massa e observada a partir de 250°C que pode ser atribuida a saida do solvente e do

dopante em analogia ao que ocone para a PANI[64-69j
•
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Figura 4.6 - Curvas termogravimetricas de filmes (a) do copolfmero, (b)
da blenda 90/10, (c) da blenda 90/10 dopada com TSA e (d) da POMA-
TSA.



Para a blenda (curva b), uma perda continua de massa e observada acima

de I50°C sendo bastante acentuada entre 400°C e 500°C. Para a blenda dopada (curva

c) a pequena perda de massa, observada proximo de IOO°C,pode ser atribuida a saida

de agua. Uma outra perda de massa ocorre numa faixa de 220°C a 300°C, e essa

perda pode ser atribuida a saida de solvente e do dopante. Para temperaturas maiores

come<;:aa ocorrer degrada<;:aoda blenda.

4.7 Microscopia eletronica de varredura (MEV)

Na figura 4.7 tem-se a fotografia de um filme de copolimero, que foi

obtido pelo metodo de "casting" seguindo 0 mesmo procedimento e em condi<;:5es

usadas para obter as blendas condutoras, como descrito no item 3.4.4 do capitulo 3.

Nota-se que nenhuma morfologia definida foi observada na superficie desse filme.

Figura 4.7- Fotografia obtida por MEV do filme do copolimero P(VDF -
TrFE).

Na figura 4.8 (a) e (b), tem-se as fotografias de uma blenda 80120 de

P(VDF - TrFE)/P ANI, obtida pelo metodo de "casting" onde 0 solvente usado foi
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NMP. Observa-se que a polianilina estei praticamente sobre 0 filme de copoHmero

formando duas fases, como foi comentado no item 3.4.3. lei para as blendas de

P(VDF - TrFE)/POMA dopada com TSA, isto nao ocorre, como ilustra a figura 4.9,

obtida de uma blenda na composiyao 80/20 dopada e a figura 4.10, obtida de uma

blenda 75/25, tambem dopada. 0 que se observa e 0 aparecimento de fibrilas.

Comparando a figura 4.7 com a 4.9, nota-se que as fibrilas estao associadas com a

presenya de POMA-TSA e que aumentam de quantidade com 0 aumento do contelldo

de POMA-TSA na blenda, que pode ser verificado comparando a figura 4.11, obtida

de uma blenda 90/10 dopada, com a figura 4.10. Na figura 4.12, tem-se a fotografia

obtida de uma blenda 90/1 0 que foi deixada por 80 horas numa soluyao de NH40H

O,lM, para ser desdopada, e depois foi deixada em m-cresol por mais 80 horas para

extrayao da POMA da blenda. Observa-se pequenos "buracos" deixados pela POMA.
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Figura 4.8- Fotografia obtida por MEV da blenda P(VDF - TrFE)/PANI
(75/25). a) amplificac,;ao de 100x. b)amplificac,;ao de 500x.

Figura 4.9 - Fotografia obtida por MEV de uma blenda de P(VDF-
TrFE)/POMA (80/20) dopada com TSA.



Figura 4.10 - Fotografia obtida por MEV de uma blenda de P(VDF-
TrFE)/POMA (75/25) dopada com TSA.

Figura 4.11 - Fotografia obtida por MEV de uma blenda de P(VDF-
TrFE)/POMA (90/1 0) dopada com TSA.
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Figura 4.12 Fotografia obtida por MEV de uma blenda de P(VDF-
TrFE)/POMA (90/1 0)-TSA, desdopada e a POMA extraida com m-
cresol.

Este mesmo tipo de morfologia e comportamento tambem foi observado

por Malmonge[50] para blendas de PVDF/POMA dopadas com TSA. Malmonge

observou tambem que as fibrilas nao eram apenas superficiais mas estendiam-se para

o volume e que a desdopagem da blenda, pela soluyao basica NH40H, nao ahera a

morfologia das blendas.



,
CAPITULO 5

Efeito da radia~ao ionizante sobre polianilinas

5.1 Introdu';3o

A partir da descoberta do cinto de Van Allen [70],tern sido grande 0

avanyo nas pesquisas sobre 0 efeito das radiayoes ionizantes sobre os materiais. Com

o avanyo na conquista espacial, cada vez mais se faz necessario 0 conhecimento dos

efeitos das radiayoes sobre adesivos, lubrificantes, metais, tintas, termoplasticos,

etc. [70].0 conhecimento desses efeitos sobre "chips" e de suma importancia

principalmente para satelites e avioes[71].Esse estudo nao pode ficar limitado apenas

ao ambiente espacial, mas deve ser tambem considerado na terra, para que esses

conhecimentos possam ser aplicados tambem no caso, pOI exemplo, das usinas

nucleares.

Quando 0 polimero e exposto it radiayoes de aha energia, ele sofre varias

mudanyas estruturais. Geralmente ocorrem cisoes da cadeia principal, formando

varios radicais livres e, podendo se recombinar ou formar ligayoes cruzadas[72],

modificando assim, as propriedades mecanicas, 6ticas[70],eletricas[73],etc.

Alguns trabalhos sao encontrados na literatura mostrando 0 efeito de

radiayoes tanto de aha como de baixa energia, na condutividade eletrica de

polimeros condutOIes, principal mente em polianilina. QI Yao[74]et aI., investigaram

os efeitos sobre a condutividade bem como na morfologia, em pastilhas de

polianilina submetidas ao bombardeamento com feixes de pr6tons de baixa[74]

(30keV) e aha energia[751 (35MeV). Para baixa energia, eles observaram que a

condutividade decresce de 2,6 para 0,77 S/cm, it medida que a dose de irradiayao

aumenta e para aha energia a condutividade que era de 0,72 S/cm, antes de ser



irradiada, pas sou para 0,62 S/cm, ap6s ser submetida a dose de 27,9 MGy em

temperatura ambiente sob vacuo. Wolszczark[76] et alii, verificaram que a

condutividade de pastilhas de polianilina condutora (sal de esmeraldina), quando

irradiadas com radia<;ao y, decresce com 0 aumento da dose de irradia<;ao, quando

preparada na forma isolante (base esmeraldina) e irradiada com raios y nas condi<;oes

ambiente, a condutividade aumenta em poucas ordens de grandeza. Angelopoulos[77J

et aI., apresentaram urn novo metodo de induzir condutividade na polianilina, que e

por irradia<;ao de feixe de eletrons ou fotoquimicamente. Eles verificaram que sal

onio (trifeniosulfonio hexafluoroantimonato) pode ser misturado com polianilina e

sob radia<;ao, esse sal decompoe-se gerando acido protonico, que atua como urn

dopante in-situ para a polianilina, com a condutividade chegando por volta de ~ 0,1

S/cm.

Neste capitulo sera apresentado, 0 estudo que realizamos sobre a

influencia da radia<;ao de raios-x na condutividade e morfologia da PANI e POMA,

em diferentes condi<;oes.

5.2 Efeito da radiac;ao-x sobre 0 espectro de absorc;ao

da PANI e POMA

A polianilina foi primeiramente dissolvida em NMP ficando a solu<;ao

final numa concentra<;ao 0,1% aproximadamente. Em seguida, ap6s a filtragem da

solu<;ao, aproximadamente 0,3mL (des sa solw;ao) foi espalhada sobre uma lamina de

quartzo de 46 x 14 mm, que se encontrava dentro de uma estufa com exaustao e

temperatura de 55°C. As laminas (com a solu<;ao sobre a superficie) permaneceram a

esta temperatura por aproximadamente 10 horas, para evapora<;ao do solvente. Os

filmes transparentes, assim obtidos sobre a lamina de quartzo, apresentaram a cor

azul claro.



Os filmes de POMA sobre lfuninas de quartzo foram obtidos da seguinte

maneira. Cerca de aproximadamente 0,3 a 0,4 mL de soluc;ao de POMA dissolvida

em clorof6rmio numa concentrac;ao aproximadamente de 0,1%, foram espalhadas em

lfuninas de quartzo que encontrava-se dentro de urn dessecador. Em seguida, 0

dessecador foi fechado e deixado urn pequeno orificio na valvula da tampa para

permitir a evaporac;ao lenta do clorofOrmio. Ap6s 15 horas aproximadamente, as

laminas foram retiradas do dessecador e armazenadas em placas de Petri, para 0 uso.

Os filmes assim obtidos, tambem eram transparentes apresentando urna cor azul

claro. A evaporac;ao lenta do solvente, evita que os filmes fiquem quebradic;os sobre

a lfunina de quartzo.

Na figura 5.1, tem-se 0 espectro de absorc;ao na regiao UV-vis-NIR, do

filme de PANI , depositado em lfunina de quartzo. A curva (a), apresenta 0 espectro

UV -vis-NIR para a PANI nao irradiada. Pode-se observar duas bandas de absorc;ao,

uma por volta de 600 nm atribuido a transic;ao excitonica e a outra em

aproximadamente 320 nm, atribuido a transic;ao n - n*. A curva c, apresenta 0

espectro de absorc;ao para a PANI que foi exposta a radiac;ao de raios-X nurna dose

de 171 kGy em ambiente com umidade relativa de aproximadamente 60%. A taxa de

radiac;ao usada foi de 9,5 Gy/s. Urn pica largo de absorc;ao e notado tendo seu

maximo por volta de 850 nm aMm das bandas de absorc;ao em ~ 440 nm e ~ 320 nm.

Este comportamento e caracteristico de dopagem[27,59J•Ap6s a irradiac;ao 0 filme

apresentou a cor verde. A curva (b) foi obtida com a amostra de PANI, tambem

submetida a dose de 171 kGy em atmosfera de O2, Para tal foi feito vacuo (~ 10-2

Torr) no sistema contendo a amostra e em seguida foi injetado O2, Observa-se apenas

os picos associado com a energia de transic;ao excitonica (~ 600 nm) e a transic;ao n-

n*(~ 320 nm). 0 filme permaneceu com a cor azul. Esse mesmo comportamento foi

obtido irradiando a amostra sob vacuo de aproximadamente 10-4 Torr. Isto sugere que

o processo de dopagem, observado na curva (c), depende do conteudo de agua da

amostra. Outro fato que foi notado e que para as mesmas condic;5es ambiente de

urnidade, filmes obtidos por soluc;ao, com menor concentrac;ao de PANI, 0 tempo
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gasto para que ocorra a dopagem, sob irradiayao, e menor quando comparado com

urn obtido de concentrayao maiar de PANI (mais azul). Para filmes obtidos par

soluyao da mesma concentrayao de PANI, foi notado tambem que 0 tempo gasto para

a dopagem e menor quando 0 filme e irradiado em ambiente com umidade relativa

maiar. Nenhum desses resultados e apresentado aqui por nao ter sido feito nenhum

estudo sistematico.

co.g 1,0
~o
~ 0,5

1000
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Figura 5.1- Espectro UV-Vis-NIR da po1ianilina. (a) nao irradiada, (b)
irradiada com raios-X em O2 e (c) em ambiente com ~ 60% de umidade.

Na figura 5.2, a curva (c), apresenta 0 espectro de absoryao de urn filme

de PANI que havia sido irradiada, sendo posteriormente mergulhado em uma soluyao

de NH40H 0, I M por 3 minutos. Como pode ser visto, novamente 0 pico par volta de

600 nm, reaparece. ° filme que previamente apresentava uma colarayao verde,

caracterfstica de dopagem, apos imerso na soluyao basica, apresentou a car azul,

caracteristica de nao dopagem. Isto mostra que a dopagem via radiayao X, e

reversivel como observado quando a PANI e protonada convencionalmente par

acidos inorganicos. Observa-se ainda que a curva (c), nao cai tao acentuadamente

como a curva (a), acima de 800 nm. Este efeito e devido a nao completa desdopagem

do polimero, atribuido ao pouco tempo de imersao na soluyao basica para

desdopagem. Verificou-se que para a desdopagem completa cerca de 40 minutos foi

suficiente, como sera mostrado adiante.
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Figura 5.2- Espectro UV-Vis-NIR da polianilina. (a) nao irradiada, (b)
irradiada com raios -x em ambiente com"" 60% de umidade e (c)
desdopada em NH40H 0, IM.

(TGA) e calorimetria diferencial por varredura (DSC), que a matriz de PANI -EB

contem: a) moleculas de agua fracamente ligadas (pontes de hidrogenio), a qual pode

ser retirada da matriz por urn fluxo de nitrogenio seco; b) fortemente ligada, com

energia de liga<;ao de 15 - 18 kcal/mol, que pode ser retirada por aquecimento (70-

150aC) e c) moleculas que sao retiradas da matriz simultaneamente com a

decomposi<;ao do polimero. Segundo a estimativa feita por Matveeva[781, a quantidade

maxima de agua que pode ser absorvida (assumindo que cada centro de anilina esteja

"ligado" com uma molecula de agua) pela PANI- EB, seria de 16,23% em peso, valor

este proximo ao que eles encontraram experimentalmente (13 - 15% em peso). Sendo

assim, tanto os nitrogenios amina e imina estariam "ligados" com moleculas de agua.

Matveeva propos entao posslveis estruturas para a agua absorvida pela matriz

polimerica, as quais estao mostradas na figura 5.3. Ponte de hidrogenio pode se

formar entre 0 proton do centro amina e 0 atomo de oxigenio da agua como mostra a

representa<;ao da estrutura 1 da figura 5.3. Essa agua pode ser retirada da estrutura

polimerica pelo fluxo de nitrogenio seco a temperatura ambiente. Ponte de

hidrogenio tambem pode formar-se entre 0 proton da agua e 0 nitrogenio imina



(estrutura 2). Essa agua sairia da matriz por aquecimento. As estruturas 3 e 4 sao

propostas para 0 caso em que sao retiradas da matriz juntamente com a

decomposiyao do polimero. Se nos basearmos par este mode1o, somente as

moleculas de agua que estao ligadas por ponte de hidrogenio, estrutura 1 e 2, teriam

grande contribuiyao para a protonayao sob irradiayao, uma vez que sob vacuo nao foi

observado protonayao. No nosso caso a energia do raio-X utilizada foi de 35 keY,

suficiente para quebrar a ligayao O-H. Provavelmente a radiayao quebra a ligayao das

moleculas de agua, fazendo com que 0 hidrogenio protone 0 nitrogenio imina ficando

o oxigenio ligado a urn hidrogenio servindo de contra-ion.
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Figura 5.3 - Possiveis estruturas de agua absorvida em centros amina e
imina em PANI-EB. Figura retirada da refen3ncia [78].



Grande mudan<;a no espectro de absor<;ao na regiao UV -Vis-NIR,

tambem foi observado para filmes de POMA quando submetidos a radia<;ao de raios-

X. Na figura 5.4, tem-se 0 espectro da POMA irradiada e nao irradiada. A curva (a) e
para 0 filme de POMA nao irradiado. A curva (b) foi obtida ap6s 0 filme ser

submetido a uma dose de 230 kGy, em atmosfera com umidade relativa de

aproximadamente 50%. A curva (c) foi 0btida 16 horas ap6s 0 filme ter sido

irradiado. Durante este tempo 0 filme ficou guardado dentro de uma placa de Petri a

temperatura ambiente. Novamente neste caso observa-se 0 deslocamento do pica

para menor energia e 0 aparecimento do pica por volta de 420 nm, permanecendo

ambos estaveis mesmo ap6s diversas horas de observa<;ao (curva c).
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Figura 5.4- Espectro UV-Vis-NIR da POMA, (a) nao irradiada, (b)
irradiada com raios-X com uma dose de 230 kGy em atmosfera ambiente
com 50% de umidade relativa e, (c) ap6s 16h de ter sido irradiada.

° filme de POMA irradiado, que apresentou a cor verde, tambem foi

desdopado na presen<;a da solu<;ao basica de NH40H 0,1M. Este resultado e
apresentado na figura 5.5. A curva (b) mostra 0 espectro de absor<;ao para a amostra

irradiada e imersa na solu<;aobasica de NH40H O,lM por urn minuto. Este tempo ja e
suficiente para que a amostra fique azul, consequentemente 0 pica em 620 nm
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reaparece, mostrando que 0 polimero ficou desdopado. A pequena "saliencia" que

aparece acima de 800 nm e devido ao pouco tempo de desdopagem, como pode ser

comparado com a curva (c) que ficou desdopando por 44 minutos onde 0 ombro

diminufu. A curva (a), do polimero sem ser irradiado, e a mesma curva (a) da figura

5.4, e e novamente apresentada aqui para efeito de compara<;ao.
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Figura 5.5.Espectro UV-Vis-NIR da POMA. Curva (a), para amostra nao
irradiada, curva (b) para amostra submetida a uma dose de 222 kGy e
desdopada em soluc;ao de NH40H O,IM par urn minuta e curva (c)
desdapada par 44 minutas.

Como foi comentado para a PANI (item 5.2.2), tambem para filmes de

POMA, 0 espectro de absor<;ao nao se aHera quando 0 filme e irradiado sob vacuo.

Isto e verificado, quando compara-se a curva (a) e a curva (b) da figura 5.6. A curva

(a) e 0 espectro de absor<;ao de uma amostra nao irradiada, enquanto que a curva (b) e

de uma amostra irradiada com uma dose de 188 kGy sob vacuo de 10-4 Torr,

aproximadamente. Para a POMA tambem foi verificado que 0 tempo de protona<;ao

vai depender da concentra<;ao da POMA e da umidade relativa do meio.
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Figura 5.6 - Espectro de absor~ao UV-vis-NIR da POMA. Curva (a),
amostra sem ser irradiada. Curva (b), amostra irradiada com uma dose de
188 kGy sob vacuo de 10-4 Torr. As curvas foram obtidas de amostras
diferentes.

E conhecido que as polianilinas convencionalmente dopadas com :icidos

inorganicos nao solubilizam em muitos solventes OIganicos, isto e a solubilidade

decresce com a dopagem. Testes de solubilidade tambem foram realizados com os

filmes irradiados. Para isto, deixou-se a lamina de quartzo com 0 filme irradiado,

imerso no solvente NMP. Ap6s algumas horas, verificou-se que 0 polimero nao tinha

dissolvido, mostrando que 0 filme tambem nao solubiliza quando dopado por

irradia9ao. Em outro experimento, deixou 0 polimero irradiado pOI 40 minutos numa

solu9ao de NH40H O,lM para desdopagem. ° filme, que passou a ter a cor azul, foi

entao imerso novamente no solvente NMP. Paralelamente um outro filme que nao

havia sido irradiado, feito nas mesmas condi90es que 0 irradiado, foi colocado em

outro bequer contendo tambem solvente NMP, para efeito de compara9ao. Ap6s

uma hora a solu9ao que continha 0 filme irradiado estava transparente enquanto a

outra estava azul, isto e, parte do filme tinha solubilizado. Este resultado, mostra que
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a irradiac;ao torna 0 polimero menos soluvel. Isto geralmente ocorre devido as

ligac;6es cruzadas que geralmente sao formadas quando urn polimero e submetido a

radiac;ao ionizante[79].

5.3 Efeito da radia~ao sobre a condutividade eletrica

Urn filme de PANI foi preparado, como descrito acima no item 5.2.1, e

submetido a uma dose de 185 kGy em ambiente com umidade relativa por volta de

70%. A figura 5.7 apresenta 0 gnifico da condutividade em func;ao do tempo ap6s a

irradiac;ao para esta amostra. A condutividade foi medida pelo metodo de 4 pontas.

Logo ap6s a irradiac;ao 0 valor encontrado foi de aproximadamente 5 x 10-1 S/cm,

que decaiu para 4 x 10-2 S/cm ap6s 22 dias, estabilizando nesse valor.
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Figura 5.7 - Varia9ao da condutividade em fun9ao do tempo p6s
irradia9ao para uma amostra fina de PANI, submetida a uma dose de 185
kGy.



Foram tambem realizadas medidas de condutividade em amostras de

PANI previamente dopada e submetidas a varias doses de irradiayao. Para tal, na

superficie de uma lamina de quartzo deixada previamente numa estufa de

temperatura controlada, foi espalhado 0,5 mL de soluyao de PANI dissolvida em

NMP na concentrayao de 1%. Para evaporar 0 solvente, a temperatura da estufa foi

elevada para 55°C, permanecendo assim par 10 horas. Em seguida a lamina foi

retirada e ap6s esfriar, foi deixada dentro de urn bequer contendo soluyao de HCI

1,0M para dopagem. Ap6s 3 minutos a lamina foi retirada e colocada num

dessecador. Depois de duas horas em vacuo dinamico, a lamina foi retirada e a

condutividade do filme foi medida pelo metodo de 4 pontas. A condutividade obtida

foi de aproximadamente 11 S/cm. Em seguida para averiguar a variayao da

condutividade em funyao da dose de irradiayao, 0 filme foi submetido a uma dose de

irradiayao de 171 kGy em condiyoes ambiente e a condutividade outra vez foi

medida logo ap6s a irradiayao. Novamente a amostra foi submetida a outra dose de

irradiayao e a condutividade medida. Esse procedimento foi feito varias vezes para

diferentes doses. 0 resultado da dependencia da condutividade relativa em funyao da

dose esta apresentado na figura 5.8. Como pode ser visto, a condutividade cai a
medida em que a dose de irradiayao aumenta. Este mesmo comportamento foi obtido

por Wolszczak[76] et aI., usando radiayao y na polianilina. Segundo Wolszczak, a

irradiayao introduz defeitos na cadeia e esses defeitos criam barreiras para 0

movimento de portadores de cargas. Wolszczak supoe tambem que esses defeitos sao

responsaveis pela inomogeneidade das ligayoes cruzadas entre as cadeias, formadas

pela radiayao, resultando em uma desardem na distancia entre elas, diminuindo assim

a eficiencia de migrayao intercadeias dos polarons e consequentemente diminuindo a

condutividade. No nosso caso onde foi usado radiayao X, radicais livres sao criados.

Isto pode ser visto pelo espectro de RPE, mostrado na figura 5.9, 0 qual foi obtido de

urn filme de PANI nao dopado antes e logo ap6s ser submetido a uma dose de 171

kGy, em condiyoes ambiente. 0 filme de PANI foi preparado como descrito no

capitulo 3 (item 3.3). Urn sinal intenso e detectado na amostra irradiada quando

comparada com a nao irradiada. Certamente este sinal tambem tern a contribuiyao

dos polarons farmados pela protonayao. Baseados nestes dados pode-se dizer que a



diminuiyao da condutividade para a PANI dopada pode ser explicada pel a mudanya

estrutural como proposto por Wolszczak .

..- 1,0 •
0

b-b 0,8--ctl
"~ 0,6..•..•
ro
Q)
l- 0,4Q)
"'C
ctl
"'C

"~
0,2..•..•

:J
"'C
C 0,00
0 20 40 60 80

Dose (kGy)

Figura 5.8- Influencia da radia<;ao X sobre a condutividade da polianilina
dopada. Go = 11 S/cm. Irradiada em condi<;5es ambiente.
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Figura 5.9- Espectro de RPE para a polianilina. Curva (a) nao irradiada e
curva (b), submetida a uma dose de 171 kGy. A medida de RPE foi
executada com potencia de microondas de 230 mW a 9GHz. Tempo de
varredura foi de 3 minutos.



Capitulo 5 Efeito da radiar,:Cioionizante sobre polianilinas

5.4- Condutividade induzida por radia~ao ionizante.

As medidas apresentadas neste item tern 0 intuito de mostrar 0 efeito da

radiac;ao de raios-X, sobre a condutividade do polimero quando esta sob a ac;ao de

urn campo eletrico. Nenhum modelo sera apresentado ou discutido.

Foram feitas algumas medidas de condutividade induzida por radiac;ao

(RIC) e tambem de sua componente atrasada (DRIC), em filmes de PANI, como foi

descrito no capitulo 2 (item 2.3). Para tal as amostras foram preparadas como

descrito no capitulo 3, item 3.3, e metalizadas como descrito no capitulo 2, item 2.4.

o tempo de espera foi padronizado em 4 horas e a taxa de radiac;ao usada foi de 9,5

Gy/s por 2 horas. Na figura 5.10 tem-se 0 espectro da corrente em func;ao do tempo

que e induzida pela radiac;ao para duas amostras sob 0 mesmo campo eletrico, mas

irradiadas em condic;oes diferentes. A curva (a), foi obtida para a amostra irradiada a

temperatura ambiente no ar e umidade relativa por volta de 64% e campo eletrico de

2 kV/cm. A curva (b), foi obtida para a amostra irradiada em vacuo (~10-4Torr).

Como e notado 0 comportamento da condutividade induzida para a amostra irradiada

nas condic;oes ambiente, e bem diferente daquela irradiada em vacuo. No vacuo, a

corrente e praticamente constante dentro do intervalo de medida enquanto que no ar a

corrente esta sempre aumentando. Para campo eletrico maior (26 kV/cm), e irradiada

em condic;oes ambiente, urn pequeno decrescimo na corrente e observado nos

primeiros 10 minutos de irradiac;ao como ilustra a figura 5.11. A partir desse tempo a

corrente comec;a a crescer. A origem desse decrescimo nao foi investigada.



Capitulo 5 Efeito da radiar;iio ionizante sobre polianilinas
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Alguns polimeros quando irradiados, apresentam urn comportamento

diferente dos apresentados pela PANI, como e 0 caso do PET, KAPTON e 0

copolimero P(VDF - TrFE) nas composi~5es molares 60/40 e 70/30. Para estes

polimeros, a intensidade da corrente de RIC obtida com a amostra sob vacuo, e maior



do que quando a amostra esta em condi<;:6esambiente[73,53lJ.Ja para 0 PVDF, isto nao

ocorre, ou seja, a curva de RIC obtida em condi<;:6esambiente tern maior intensidade

do que a obtida em vacuo como e mostrado na figura 5.12, tirada da referencia [73].

Como ilustra a figura, a intensidade de corrente aumenta suavemente quando a

amostra esta sob vacuo e tambem quando em condi<;:6esambientais. Faria et alii [73],

sugeriram que 0 aumento da corrente de RIC com 0 tempo, poderia ser explicado por

urn aumento da densidade de portadores e que nas condi<;:6esambiente teria tambem

a contribui<;:ao da condu<;:aoi6nica. No caso da polianilina, acredita-se que somado

aos portadores e a condu<;:ao i6nica, deve ser considerada tambem a condu<;:ao

atribufda a dopagem devido a presen<;:ade agua. A corrente de RIC sempre aumenta

nestas condi<;:6es(curva (a) da figura 5.10), 0 que nao ocorre quando em vacuo (curva

Na figura 5.13, tem-se a curva de DRIC referente as curvas da figura

5.10. A curva (a), corresponde a DRIC da curva (a) da figura 5.10. Observa-se urn

decaimento lento, atingindo urn valor de aproximadamente metade do seu valor

inicial para urn tempo duas vezes 0 da irradia<;:ao.

PVDF-2JJm
Ell-Ox 105 V/cm
)l-280 Rls

......,~---
AIR (lOOt, HUMIDITY

20

10

AIR 001iHlMfOJTY)
Ar

VACUUM

Figura 5.12- RIe em PVDF. Medida em vacuo, em ar com diferentes
umidades, em Ar, N2 e °2, Grafico retirado da referencia [73].
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Figura 5.13- Componente atrasada para a polianilina. Curva (a), em
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Para 0 PVDP, este decaimento e mais acentuado, atingindo urn valor de

aproximadamente 6% do valor inicial da corrente para urn tempo menor que 0 da

irradiavao[801.Para 0 copolimero P(VDP - TrPE) na composivao 60/40 e 70/30,

tambem 0 decaimento da DRIC e bastante acentuado, corn a corrente atingindo cerca

de 10% do valor inicial para 0 tempo que foi 0 dobro do irradiado[53J. Para a

polianilina, a curva de DRIC obtida corn a amostra sob vacuo, cai aproximadamente

para zero como mostra a curva (b) da figura 5.13. Ern condivoes ambiente isto nao

ocorre, como ja foi mencionado. Acredita-se que 0 fato da corrente da DRIC da

polianilina atingir val ores mais altos para urn tempo maior que 0 de irradiavao,

quando comparada corn outros polimeros, seja devido a dopagem que ocorre quando

a amostra e irradiada ern condivoes ambiente.
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CAPITULO 6

Considera~oes Te6ricas

6.1 Introdu~ao

Nos ultimos anos tern ocorrido urn interesse muito grande, no estudo das

propriedades de transporte de portadores de carga em materiais amorfos. Em geral

essas propriedades tern sido explicadas, por modelos de saltos de eletrons ou

polarons, entre estados localizados distribuidos aleatoriamente em espayo e energia.

Nao e objetivo desta tese fazer urn desenvolvimento das teorias relacionadas com a

condutividade ac e de. Entretanto para facilitar a interpretayao dos resultados

experimentais obtidos, apresentaremos urn resumo do modelo de conduyao por

"hopping" tanto em de como ac. 0 leitor interessado nos detalhes, podeni consegui-

10 na bibliografia indicada.

Sent visto neste item uma breve revisao do modelo de salto ("hopping") e

salto com a distancia variavel ("variable range hopping" (VRH)).

Condu~ao por saltos e saltos com distancia variavel

o modelo de saltos com distancia variavel (VRH) proposto por Mott[S!]e

bastante usado para explicar a conduyao eletrica em materiais amorfos. 0 modelo de

Mott, tern como base 0 modelo proposto por Anderson[S2], 0 qual trata



matematicamente 0 problema de uma carga movendo-se em urn potencial nao

peri6dico. Segundo Anderson, em relayao a estrutura cristalina, a simetria e quebrada

pela adiyao de urn potencial aleat6rio lIz V para cada poyOde potencial, de uma rede

cristalina, como mostram as figura 6.1 (a) e (b). Anderson supos que 0 potencial V

pode ter qualquer valor aleat6rio no intervalo de ±Vo. Como conseqiiencia dessa

quebra de simetria, a forma da borda da banda e alterada (figura 6.1 (a) e (b». 0

modelo de Anderson prediz que para urn eletron movendo-se em urn potencial

desordenado, todos os estados seriam localizados se Vo/B excedesse urn valor critico,

o qual foi mostrado mais tarde [83]ser da ordem 2. B e a largura da banda na ausencia

de desordem. Mott[84],mostrou que se V/B for menor que 0 valor critico, os estados

na borda da banda sao localizados como ilustra a figura 6.2 (b). Mott tambem

mostrou que nao e possivel estados localizados e delocalizado coexistirem para uma

mesma energia. As energias Ec e E' c separam os estados localizados dos nao

Figura 6.1 - a) PO«O de potencial de uma rede cristalina. b) PO«O de
potencial para a rede de Anderson. As respectivas densidade de estados
tambem silo mostradas. Referencia [81].
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Figura 6.2 - Esquema da densidade de estados do modelo de Anderson,
mostrando os estados localizados e nao localizados. Ec e E'c sao as
energias que separam os estados localizados dos nao localizados

A funyao de onda para 0 estado localizado, e localizada no espayo,

decaindo com a distancia segundo 0 termo exp(-a r)' A medida que E tende para Ec ,

a tende a zero.

Quando a energia de Fermi cai num intervalo de energias onde os estados

san localizados, dois mecanismo de conduyao san possiveis[811:

( Ec-EF)
(J = (J1II;n exp - kT

e2

(J1II;n = canst· lia

onde a e a distancia entre atomos vizinhos. Essa forma de conduyao e normalmente

predominante a alta temperatura.

o segundo mecanismo, e por salto de eletrons termicamente ativados.

Neste caso, 0 eletron excitado termicamente pode pular de urn estado localizado

abaixo da energia de Fermi, para urn outro acima da energia de Fermi (ver figura



Figura 6.3 - Mecanisrno de condw;ilo por saIto. Silo rnostrados dois saltos.
Urn de A para Be outro de B para C Referencia [81].

A probabilidade por unidade de tempo para que ocorra urn saIto e dada

pelo produto dos seguintes fatores[81J:

a) Fator de Holtzman exp(-WjkT), onde We a diferen9a de energias entre os dois

estados;

b) Urn fator de frequencia vph, que depende do espectro de fonons;

c) Urn fator que depende da superposi9ao das fun90es de onda (fator de tunelamento

dado por exp(- 2a R)'

Para obter a condutividade devemos considerar que 0 nfunero de eIetrons

saltando a uma distancia R na dire9ao do campo eletrico F sera dada por dois fatores:

i) 0 numero de eletrons por unidade de volume em um intervalo de energia kT

proximo do nivel de Fermi, dado por 2N(EF)kT.

ii) A diferen9a de probabilidade de saIto nas duas dire90es, dada por:

( w±eRF]P = v ph exp - 2a R - k T



( W - eRFJ ( W + eRFJp = V phexp - 2a R - k T - V phexp - 2a R - k T =

2 vphexp(-2a R-W/kT)senh(eRF/kT)

Como a densidade de corrente J e dada por J = nev, e considerando que

os estados sac semi-ocupados, tem-se:

J = 2e Rk T N(Er)vPhexp(-2a R - W/kT)senh(eRF /kT) (6.6)

Para campos eletricos fracos, isto e, eRF < < kT, a fun<;ao senh pode ser

expandida, e a condutividade passa a ser escrita como:

Na condi<;ao de aRo > > 1, apenas saltos entre vizinhos mais proximos e

esperado, porque 0 termo exp(-2a R) cai rapidamente, sendo Ro a distancia media

entre os vizinhos mais proximos.

No caso de aRo S; 1, ou para baixas temperaturas, podem ocorrer saltos

entre os vizinhos mais distantes. Neste caso, 0 eletron prefere saltar para distancias

maiores do que a urn vizinho mais proximo, a fim de reduzir a energia requerida para

o salto ("variable-range hopping"). Vamos considerar que para a temperatura T, 0

eletron salta para uma distancia menor do que R. Entao 0 numero de estados no

intervalo dE e escrito como (471: R 3 /3)/ N(E r)d E e a energia de salto sera entao

expressa por[82]:



Vamos considerar novamente a expressao (6.3). Supondo que vph vane

muito pouco com R ou T, 0 valor maximo ira ocorrer quando 0 expoente (-2aR-

I{rt
vPhex~l ; J (6.12)

onde:

To = ill 3/kJiN(Er) (6.13)

A condutividade e obtida multiplicando a expressao (6.12) porl81J

e2N(EjJR2
, que fica entao:



A relayao (6.15) e conhecida como expressao de Mott para a

condutividade eletrica em tres dimensoes. Os valores de To e ao-ff sao obtidos

experimentalmente, a partir do grafico de In (ao T (5) versus r-Jl./.

I _I l
:d (7;) )I+d I

ade =ao ex,l~T J

onde a, (O))e a condutividade total real medida com as contribuiyoes ac e de. Uma

caracteristica comum dos semicondutores amorfos, assim como outros sistemas

desordenados, e uma dependencia da condutividade eletrica ac com a frequencia

a ae (0) ) = AO) S

Essa dependencia, foi primeiramente observada por Pollak e Geballe[87]

em 1961 estudando 0 comportamento da condutividade do silicio dopado a baixa

temperatura. 0 valor de s encontrado foi 0,8. Austin e Mott em 1969[881,



generalizando uma ideia de Pollak and Geballe aperfeic;oaram urn modelo de

conduc;ao ac 0 qual e apresentado resumidamente a seguir.

Neste modelo supoe-se que a perda ac e devido ao saIto do eletron entre

dois estados localizados[88] separados pela distancia R. A condutividade ac em func;ao

da frequencia nesse caso e dada por[8ll:

A dependencia com a frequencia prevista neste modelo, e escrita segundo

a equac;ao(6.20), onde 0 expoente s e definido como[89l:

d(lncr)s=
d(lnw)

Nota-se que 0 valor de s previsto e menor que a unidade. Para valores

tipicos de w = 104 sec-1 e vph = 1013 sec-\ obtem-se s = 0,8. Nota-se tambem dessa

mesma equac;ao, que 0 modelo preve uma independencia de s com a temperatura,

mas uma dependencia com a frequencia. 0 expoente s pode ser determinado a partir

do coeficiente angular da reta obtida do gnifico de logecraJ versus log (w).



CAPITULO 7

Medidas de condutividade

Medidas de condutividade dc em func;ao da temperatura fcram feitas pelo

metodo de duas pontas, em uma blenda 90/1 0 dopada com TSA com

aproximadamente 65Jlm de espessura e metalizada com uma area de 0,5 cm2 com

DurO em ambas as faces, como descrito no capitulo 2 (item 2.4). A diferenc;a de

potencial aplicada na amostra foi de 8V, produzindo assim urn campo eletrico de

aproximadamente 1,2 kV/cm. 0 sistema de medida bem como os equipamentos

utilizados foram descritos no capitulo 2 (item 2.2.2.1). A condutividade foi calculada

usando a expressao (2.6).

Na figura 7.1 tem-se 0 gnifico da condutividade dc em func;ao da

temperatura. Note que a condutividade aumenta nao linearmente a medida que a

temperatura aumenta. Na figura 7.2 foi graficado 0 logaritmo da condutividade em

func;ao do inverso da temperatura. Como pode ser visto, os pontos nao obedecem

uma reta. Este comportamento ja era esperado, pois esse tipo de dependencia e

predominante a alta temperatura[89,81J•Os pontos experimentais aproximam-se mais

de uma reta quando 0 logaritmo da condutividade e graficado contra TJ/2, figura 7.3,

e TI/3, figura 7.4. Na figura 7.5 tem-se 0 grafico do logaritmo de (j TJ/2 versus Tl/
4
•

Observa-se que os pontos experimentais praticamente coincidem com uma reta. Este

comportamento e exatamente 0 previsto pelo modelo do salto de distancia variavel, 0

qual fomece a expressao (6.14) mostrada no capitulo 6. As constantes To e

(j' = (jo JT obtidas da reta apresentam os valores 2,7x107K e 17,4 x 102 S cm-1K1/2,

respectivamente. Considerando 0 fator de freqiiencia v :::;1013Hz, que e usualmente



eneontrada para materiais amorfo[811, e usando as expressoes (6.16) e (6.17) obteve-

se os valores 5,4 x1022 em2 eV-1e 1,8x108 em-1para a densidade de estados NF e para

a, respeetivamente. A distaneia de salto media, R, eneontrada para a temperatura de

150K foi de 4,3 A e 0 valor da energia de saIto, W, foi de 0,067 eV. Usou-se as

equa<;oes (6.9) e (6.11), para obter os respeetivos valores.

Figura 7.1 - Condutividade de para uma blenda 90/10 dopada com TSA
em funyao da temperatura.
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Figura 7.2 - Gnifico do logaritmo da condutividade em funyao do inverso
da temperatura. as dados SaDos mesmos da figura 7.1.
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Figura 7.3- Gnifico do logaritmo da condutividade em func;ao rill. Os
dados SaG os mesmos da figura. 7.1.
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Figura 7.4 - Gnifico do logaritmo da condutividade em func;ao ri/3 . Os
dad os SaG os mesmos da figura 7.1.

Uma dependencia de lncr em func;ao de T//.J tern sido observada para a

PANI dopada com acido fosf6rico no intervalo de temperatura de 88 < T < 298 K e

tern sido relacionada com saltos de disHincia variavel (VRH)[86J• Este mesmo

comportamento foi observado para PANI fracamente dopada (cr < 10-5 S/cm) com

HCl [901, e para PANI dopada com CSA, na regiao abaixo da transic;ao isolante-metal



onde a resistencia relativa Pn = p(1,4K)/ p{300K) e maior que 6 (a < 10-4 S/cm)
[91]

A rela<;ao a(T)=at(J;)T)1/2] foi observada na literatura inumeras

vezes para a PANI protonada com HCI, e tern sido explicada por varios mode1os:

3 - "variable range hopping" em tres dimens5es com a presen<;a de urn

"gap" de Coulomb no nive1 de Fermi [94].

Sao poucos os trabalhos publicados na literatura que tratam de blendas

com as derivadas da polianilina. Blendas de PVDF/POMA dopadas com

trifluormetano sulf6nico (CF3S03H)[491, PVDFI POMA dopada com TSA[951,

PVDF/POEA tambem dopada com TSA[951, POMA/Nylon 6T dopada com acido

trifluoracetico(TFA)[47] e POMA/PS dopada com HCI[47],foram obtidas, mas nenhum

desses trabalhos trata do processo de transporte de cargas eletricas. Tambem sao

poucos os trabalhos publicados para blendas de polianilina, que discutem 0

mecanismo de transporte de carga.
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Figura 7.5 - Gnifico do logaritmo de aTl/2 em fun<;ao T1/4. Os dados sao
os mesmos da figura 7.1.



Estudos realizados com blendas de polianilina com (PET) poliester,

poli(metacrilato de metil) (PMMA), e PVC[961, mostraram uma dependencia da

condutividade com a temperatura da forma T1/2, com 0 processo de condu<;:aosendo

explicado por "hopping" entre regi5es condutoras[97]. No caso de blendas de

polianilina com PMMA, dopadas com acido canfor sulfOnico (CSA)[981foi observada

uma dependencia da resistividade da forma p (T) ex exp ( To /T)" onde 0 expoente n

apresentou uma varia<;:aoentre l;4 e 1, para val ores acima da percola<;:aodependendo

da porcentagem de PANI-CSA na blenda. Abaixo da percola<;:ao, n apresentou 0

valor 0,5 caracteristico de urn transporte entre ilhas condutoras.

Os melhores resultados aqui encontrados foram com a dependencia de

T -1/4, como pode ser observado na figura 7.5, satisfazendo 0 modelo de VRH em 3

dimen<;:5es,que preve uma linearidade com In (cr T1/2) em fun<;:aode T1
/
4
, conforme

equa<;:ao(6.14).

Dos dados experimentais tem-se a R ~ 7,7 que e consistente com 0

modelo de Mott, que sup5e que a condi<;:aopara que ocorra saltos com distancia

variavel e que a R seja proximo de urn ou a baixa temperatura. Varios autores tern

utilizado 0 modelo de saltos com distancias variavel para polfmeros condutores[86,90,99-

-lOll, encontrando a mesma ordem de grandeza dos valores experimentais aqui

determinados. Embora os resultados encontrados apresentem boa concordancia com

o modelo de Mott, certamente nao se exclui outros mecanismos de condu<;:ao que

tenha a mesma dependencia de temperatura com VRH em 3 dimens5es.

As medidas de condutividade em fun<;:aoda frequencia e temperatura

foram feitas para uma blenda 90/1 0 dopada com TSA. Para isso uma amostra de ~

651lm de espessura foi metalizada com uma area de ~ 0,5 cm2
, com ouro, em ambas

as faces. A condutividade real (total) foi obtida diretamente da medida da admitancia

real como foi mostrado no capitulo 2 (item 2.5). Na figura 7.6, tem-se 0 grafico da

condutividade real em fun<;:aoda frequencia para varias temperaturas. Nota-se que a



medida que a temperatura diminui, a condutividade ac e mms pronunciada

principal mente para frequencias acima de 10kHz.
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Figura 7.6 - Medida da condutividade total em funryao da freqiiencia, para
amostra 90/1 0 dopada com TSA.

Na figura 7.7 tem-se 0 gnifico da condutividade ac obtida da expressao

(6.19) para as tres curvas da figura 7.6 referentes as temperaturas de 113K, 153K e

183K. A condutividade dc foi considerada a 10Hz, uma vez que ate 1 kHz, as

medidas de condutividade nao apresentaram nenhuma variac;ao com a frequencia.

Nota-se que retas foram obtidas (na regiao entre 7 kHz a 70 kHz) com diferentes

inc1inac;5es cujos valores estao mostrados na tabela 7.1. Observa-se que quando a

temperatura diminui, 0 valor de s tende para 1.
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Figura 7.7 - Condutividade ac obtida da figura 7.6, para a blenda 90/10
dopada com TSA.

Temperatura (K) 113 153 183

Expoente s 0,98 0,88 0,79

Varios autores encontraram esse mesmo comportamento para outros

materiais[89.102].Nesse caso vemos que 0 modelo de "hopping", descrito no capitulo 6

(item 6.3), nao satisfaz os resultados experimentais, uma vez que segundo a equac;ao

(6.23), s nao depende da temperatura. Isso vem mostrar que 0 processo de conduc;ao

no regime ac e diferente do regime de. Varios modelos[81.103,48]foram sugeridos onde 0

expoente s depende da temperatura e tambem da frequencia. Nao sera abordado esses

modelos aqui, pois para uma melhor analise do expoente s, e necessario medidas com

frequencias mais altas ou com temperaturas mais baixas, onde a condutividade ac e

mais pronunciada, dando uma melhor seguranc;a do comportamento do expoente s.

As curvas foram graficadas para frequencias acima de 10kHz para maior precisao da

condutividade ac.



,
CAPITULO 8

Conclusoes

Blendas flexiveis condutoras, foram obtidas por solw;:ao usando a POMA

e 0 copolimero P(VDF - TrFE)(60-40). Verificou-se que a qualidade das blendas

depende do solvente, dopante e das condiyoes de preparayao. Os resultados mostraram

que a condutividade eletrica e a homogeneidade das blendas sao melhores, quando a

blenda e dopada em soluyao com TSA (50%) e 0 solvente evaporado a 70DC. A

condutividade eletrica aumenta com 0 conteudo de POMA dopada na blenda, mas por

outro lado a resistencia mecanica diminui, ficando os filmes quebradiyos para blendas

acima de 40% de POMA na blenda.

Os difratogamas de raios-X, mostraram que a POMA nao destr6i a fase

cristalina do copolimero, e deve-se alojar nas regioes amorfas ou na interface entre a

regiao amorfa e a regiao cristalina do copolimero. Os picos de difrayao da POMA

dopada que aparecem para as blendas, ficando cada vez mais pronunciados a medida

que 0 conteudo de POMA aumenta, mostra que a POMA forma uma fase ordenada

dentro da blenda.

Atraves das medidas de DSC, verificou-se que as blendas tambem

apresentam a transiyao da fase ferroeletrica para paraeletrica que ocorre no copolimero

e que a temperatura de transiyao nao e alterada, permanecendo por volta de 90DC. Isto

indica que as blendas podem ter propriedades piezo e piroeletricas. As medidas de

TGA, mostraram que as blendas sao estllveis termicamente ate a temperatura

aproximadamente de 230 DC. Atraves das fotografias obtidas por microscopia

eletronica de varredura (MEV), verificou-se que as blendas dopadas apresentam uma

morfologia fibrilar e que estas fibril as aumentam com 0 conteudo de POMA- TSA nas

blendas.



Verificou-se que para a blenda 90/1 0, dopada com TSA, 0 processo de

conduc;ao eletrica no regime dc e explicado pelo modelo de "Variable Range

Hopping" (VRH) em tres dimensoes proposto por Mott. Considerando 0 fator de

frequencia v ~ 1013 Hz obteve-se os valores 5,4 xl022 cm-3 eyl e 1,9xl08 cm-1 para a

densidade de estados NF e para a, respectivamente. A distancia de salto media, R,

encontrada para a temperatura de 150K foi de 4,3 A e 0 valor da energia de salta, W,

foi de 0,067 eV. Para 0 regime ac verificou-se que para baixa temperatura 0

comportamento da condutividade ac, em func;ao da frequencia, obedece a relac;ao

() =Am s. 0 modelo de "hopping" para 0 regime ac, preve que 0 expoente s nao

depende da temperatura. Os resultados mostraram que 0 expoente s tende para 1 a

medida que a temperatura tende para OK. Isto mostra que 0 mecanismo de conduc;ao

eletrica no regime dc e diferente do regime ac.

Verificou-se que filmes obtidos de polianilina e POMA sintetizadas

quimicamente, quando submetidos a radiac;ao de raios-X em condic;oes ambiente,

sofrem grande mudanc;a no seu espectro de UV -visivel. Para os filmes nao irradiados

verificou-se duas bandas de absorc;ao, uma por volta de 320 nm devido a transic;ao 7[-

7[ * e outra por volta de 620 nm devido a transic;ao excitonica. Para os filmes irradiados

aIem da banda de absorc;ao em 320 nm, aparece uma por volta de 440 nm e outra

banda com extensa "calda" tendo 0 seu maximo por volta de 850 nm, atribuidas a

transic;ao para as bandas de polarons. Esta mudanc;a no espectro, caracteristica de

dopagem, vem acompanhada com urn aumento da condutividade que variou de 10-10

S/cm para 0.5 S/cm para a polianilina sem irradiar e irradiada, respectivamente.

Verificou-se que este valor de condutividade decai e estabiliza em uma ordem de

grandeza ao longo do tempo. Verificou-se tambem que a agua, na presenc;a da

radiac;ao X, e a responsavel pela dopagem dos filmes de polianilinas, e que esta

dopagem tambem e reversivel como ocorre para as polianilinas dopadas com acidos

inorganicos. Provavelmente a radiac;ao quebra as ligac;oes O-H, e 0 hidrogenio

positivo resultante protona os sitios imina. Esse novo metodo de dopagem, pode ter

interesse em aplicac;oes em litografia e microeletronica. Para as polianilinas

previamente protonadas, quando submetida a radiac;ao, a condutividade chegou a cair

aproximadamente para 2.7% de seu valor inicial. 0 teste de solubilidade mostrou que



as amostras irradiadas mesmo depois de desdopada continuam nao solubilizando,

provavelmente pelas ligayoes cruzadas farmadas.

A intensidade das curvas de RIC, apresentaram urn comportamento

sempre crescente quando medidas em condiyoes ambiente e constantes quando

realizadas em vacuo. Nas condiyoes ambientais, este crescimento da corrente ocorre

provavelmente pela superposiyao da corrente devido aos portadares gerados pela

radiayao e aquela devido a dopagem da amostra.



Contribuh;oes originais do trabalho

As contribui<;5es originais do presente trabalho sao:

- obten<;ao de blendas eondutoras flexiveis de P(VDF -TrFE) na

eomposi<;ao molar 60-40 com a POMA,

- earaeteriza<;ao morfologiea e eletriea das blendas,

- efeito da radia<;ao ionizante (raios-X) sobre a morfologia e propriedades

eletrieas das polianilinas (PANI e POMA),

- desenvolvimento de urn novo metodo de dopagem utilizando radia<;ao

ionizante (raios-X),

- mecanismo de transporte de eargas no regime de e ae na blenda de

P(VDF -TrFE)/POMA (90/1 0).



Sugestoes para trabalhos futuros

Para melhor entendimento sobre 0 mecanismo de transporte no regime ac,

na blenda 90/1 0, medidas para freqi.h~nciasacima de 100 kHz a baixa temperatura e

sugerido. Alem disso sugere-se tambem 0 estudo do mecanismo de transporte tanto no

regime dc como no ac para as outras blendas, com diferente conteudo de POMA- TSA

e tambem com diferente grau de dopagem. Outra sugestao seria estudar 0

comportamento piezo e piroeletricos das blendas nao dopadas em fun<;ao do conteudo

de POMA.

Filmes de polianilinas estirados apresentaram urn aumento na

condutividade. Provavelmente estirando as blendas a condutividade tambem

aumentara. Este seria urn estudo que poderia ser feito no sentido de melhorar a

condutividade eletrica das blendas. Outra sugestao seria tambem analisar as

propriedades mecanicas das blendas em fun<;aodo conteudo de POMA dopada e nao

dopada.

o efeito da radia<;ao de raios-X sobre as polianilinas, sugere fazer urn

estudo quantitativo relacionando a "concentra<;ao do filme", umidade relativa e dose

de radia<;ao, com a condutividade eletrica. Tambem seria interessante estudar a

influencia da radia<;ao X na condu<;ao eletrica e na morfologia das blendas.
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