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Esta disserta9ao descreve os metodos empregados na prepara9ao
por solu9ao de filmes de copolimeros P(VOF-TrFE) nas composi90es
molares 60/40, 70/30 e 80/20. Foram utilizadas as tecnicas de
deposi9ao por centrifuga9ao (spin coating deposition) e de
espalhamento por extensor, usando acetona e metil-etil-cetona (MEK)
como solventes. Filmes de boa qualidade 56 foram obtidos quando se
acelerou 0 processo de evapora9ao do solvente, atraves da passagem
de urn fluxo de ar seco na camara onde os filmes eram produzidos.
Medidas de espectroscopia de infra-vermelho confirmaram a ausencia
de solvente nos filmes, ja que observou-se que 0 pica 1715 cm-l

(carbonila) caracteristico do MEK nao aparece nos resultados com
filmes.

A caracteriza9ao dos filmes fabricados foi feita atraves de
medidas de calorimetria diferencial explorat6ria de varredura
(OSC), difra9ao de Raios-X, espectroscopia de infra-vermelho e
cromatografia liquida por exclusao de tamanho (GPC). Nos
termogramas de OSC puderam ser identificadas as transi90es de fase
ferro-paraeletrica (na temperatura de curie, Tc) e de fusao. Os
valores de Tc e da temperatura de fusao, Tff encontrados sac
consistentes com os valores da literatura, com Tc aumentando com 0
contel1do de VOF, ao passo que 0 oposto ocorre com Tff devido ao fato
que 0 aumento do percentual de TrFE na regiao cristalina aumenta a
estabilidade da fase paraeletrica. Os difratogramas de Raios-X
apresentaram, basicamente, urn ombro largo correspondente a por9ao
amorfa do filme, e urn pico alto e estreito devido a parte
cristalina do filme. No ajuste dos difratogramas atraves de uma
fun9ao de Lorentz modificada, os resultados para as amostras de
60/40 e 70/30 foram ajustadas com tres picos, 0 que parece indicar
que pode haver duas fases cristalinas para estas amostras. Ja os
resultados para a amostra de 80/20 foram ajustados com apenas dois
picas. 0 tratamento termico das amostras, a diversas temperaturas,
mostrou influenciar fortemente as propriedades dos filmes. Os seus
efeitos mais importantes sac 0 aumento da temperatura de Curie e da
percentagem de cristalinidade do filme com a temperatura de
tratamento.



Abstract

This dissertation describes the experimental methods employed
in the fabrication of thin films (up to 40 micra) of the copolymer
P(VOF-TrFE) for three different VOF contents, viz. 60/40, 70/30 and
80/20. The copolymers were dissolved in either acetone or methyl
ethyl-ketone (MEK) and deposited on a solid substrate using spin
coating or a sliding-knife. Good quality films could only be
obtained after dry air was flushed into the chamber where the films
were fabricated. Infra-red spectroscopy measurements confirmed the
absence of solvent in the samples, as the 1715 cm-1 peak from MEK is
not present in the results for the films.

The film characterization was carried out using differential
scanning calorimetry (OSC) , X-ray diffraction, Infra-red
spectroscopy and gel permeation chromatography (GPC). Phase
transitions could be identified in the OSC thermograms which can be
related to the ferro-paraelectric transition (at the Curie
temperature, Te) and to the melting of the sample. The values for
Te and the melting temperature, Tu were consistent with those
published in the literature, with Te increasing with the contents
of VOF, while the opposite is true for Tf because the increase in
the TrFE contents causes the stability of the paraelectric phase to
increase. The X-ray diffractograms displayed, basically, one broad
halo due to the amorphous part of the film, and a peak due to its
crystalline region. The diffractograms were fitted using a modified
Lorentz function, where three peaks had to be assumed for the 60/40
and 70/30 samples. This appears to indicate that there may exist
two crystalline phases in these samples. The results for 80/20
samples, on the other hand, were fitted with two peaks. The thermal
treatment of the samples, under various temperatures, proved to
influence strongly the properties of the films. Its main effects
are the increase in the Curie temperature and the increase in the
degree of crystallinity of the films with increasing temperature of
thermal treatment.
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CAPITULO I

-INTRODU<;AO

o grupo de Eletretos "Prof. Bernhard Gross vem estudando as

propriedades eletricas do pollmero PVDF por mais de uma decada,

embora sempre trabalhando com filmes pre-manufaturados por fabricas

copollmeros P (VDF-TrFE) nas composiyoes molares 60/40, 70/30 e

80/20, utilizando resina (granular) adquirida da Atochem Co •.

a falta de informayoes precisas na literatura. A deposiyao dos

filmesr~m substrato foi feita atraves das tecnicas "SCD" ("Spin-

~m, sendo que no processo de caracterizayao utilizamos somente os

filmes produzidos pela tecnica SCD devido a grande uniformidade dos

filmes conseguida por esta tecnica.

uma investigayao de suas propriedades atraves das tecnicas de DSC

(Calorimetria Explorat6ria Diferencial de Varredura), difrayao de

Raios-X, espectroscopia de infra-vermelho e cromatografia llquida



copolimeros P(VDF-TrFE) em virias composi90es molares; no CapItulo

III apresentamos 0 metoda de prepara9ao dos filmes. No CapItulo IV

e apresentada a caracteriza9ao dos filmes por DSC, Raios-X,

espectroscopia de infra-vermelho e cromatografia liquida por

exclusao de tamanho. No CapItulo V discutimos os resultados, donde

se conclui que os filmes produzidos possuem a mesma qualidade dos

filmes discutidos na literatura por laborat6rios de virias partes
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CAPITULO II

PROPRIEDADES DO PVDF E

DOS COPOLiMEROS P(VDF -TrFE)

2.1 - Introdu~ao

Ferroeletricos sac materiais pertencentes a uma classe
especial de dieletricos que tam polarizac;:aoespontanea chaveavel
(exs: sal de Rochelle, fosfato de hidroganio e potassic (KH2 -
P04), nitrato de sodio (NaN02) e titanato de bario (BaTi03}). A
maioria destes materiais sac r1gidos. Na decada de 70 surgiram
novos materiais ferroeletricos com propriedades f1sicas
diferentes dos materiais acima. Dentre eles destaca-se uma serie
de cristais l1quidos ferroeletricos que tam estrutura na forma
de bastonetes.

Em 1975, Meyer e colaboradores sintetizaram um cristal
l1quido, chamado "DOBAMBC". Outros novos materiais ferroeletricos
incluem 0 PVOF e seus copol1meros. Estes materiais tam atra1do
bastante atenc;:aodevido as suas poss1veis aplicac;:oes[1] em
transdutores e elementos de "display" rapidos, bem como devido
as transic;:oesferro-pareletricas que apresentam.

° Poli(fluoreto de vinilideno} PVOF foi sintetizado pela
primeira vez ha mais de 40 anos, como um pol1mero possuidor de
uma alta constante dieletrica (E = 8.5, a 1 KHz e 22°C) e



diversas fases cristalinas [2]. Entretanto, 0 interesse comercial
por este material aumentou a partir de 1969 quando Kawai [3]
descobriu forte piezoeletricidade em amostras estiradas
uniaxialmente e polarizadas. Piroeletricidade e gerac;ao de
segundo harmOnico foram observadas por Bergmann et alIi. [4] em
1971. Mais tarde confirmou-se a ferroeletricidade no PVOF atraves
de medidas de cicIo de Histerese (0 vs. E), medidas da constante
piezoeletrica e medidas da constante piroeletrica [1]. Hoje sabe-
se que 0 PVOF e um material de estrutura qulmica estavel, e que
pode executar transduc;oesde energia; possuindo por isso muitas
aplicac;oestecnol6gicas [1].

Neste capitulo faremos uma revisao das propriedades do
pollmero PVOF, bem como dos seus copolimeros P(VOF-TrFE),
utilizando varios artigos apresentados na literatura. Serao
tratados principalmente os resultados de caracterizac;ao
estrutural e por Calorimetria explorat6ria diferencial (OSC).

o PVOF tem como unidade basica 0 monomero F2C=CH2 que se
repete, dando origem As cadeias macromoleculares com encadeamento
das ligac;oesqulmicas preferencialmente do tipo cabec;a- cauda
("head to tail") -CF2-(CH2-CF2) -CH2-. Ele e um pollmero semi-
cristalino (cristalinidade de aproximadamente 50%), ou seja, 50%

cristalino e 50% amorfo, e geralmente se cristaliza com estrutura
esferulltica. Os esferulitos sac compostos por lamelas, que
durante a cristalizac;aocrescem radialmente a partir de um centro
comum. A Fig. 2.1 mostra a estrutura esferulltica e no destaque



duas lamelas. As lamelas (espessura de 10-20nm) sac compostas por

macromoleculas -(CF2-CH2)- com comprimentos da ordem de 100 vezes

Lomelo
Cristolino

Regioo noo
Cristalina

~ig. 2.1 Diagrama esquematico da estrutura esferul1tica mostrando

o crescimento radial das lamelas cristalinas e a localizaQao dos

conformaQoes. Estas se referem ao arranjo espacial dos atomos de

carbona na cadeia, os quais podem ser mudados por rotaQoes das

ligaQoes qu1micas. As poss1veis conformaQoes das ligaQoes

carbona-carbona sac: a conformaQao trans (T), a conformaQao



1.54~1120
c

1: conf. frons CT I
2 : cont. gauche CG I
3 : cont. gauche'CG'1

(a)

Contorma£do TT (b)
(lig - log planar)

Conforma~oo T G TG'
(ndo planar) . Conforma~60

T3 GT3 G'
(ndo planar I

Piq. 2.~ (a) Posslveis conformaQoes est'veis para as ligaQoes
carbono-carbono e em (b) as conformaQoes est'veis da cadeia do

o PVOF e geralmente produzido pela pOlimerizaQao via
radicais livres do 1,1 - difluoretileno, um monOmero comumente
sintetizado do acetileno ou cloreto de vinilideno via 1 cloro -

1,1 difluoretano. 0 processo de pOlimerizaQao predominante
acontece por polimerizaQao por emulsao ou por suspensao. 0 meio
em que a polimerizaQao se d' e a 'gua, sendo que compostos
per6xidos servem como catalisadores para ambos os arranjos
flsicos.



Na maioria dos casos a temperatura de reayao se limita entre
10 e 150°C e a pressao entre 10 e 300 atm. A temperatura 'de
polimerizayao tem um efeito significativo sobre a incidencia de
defeitos cabeya - cabeya e cauda - cauda, dentro das cadeias
macromoleculares. Tais unidades monomericas surgem da adiyao dos
monomeros a cadeia macromolecular crescente (por exemplo, - CF2

para - CF2 (cabeya - cabeya) ou - CH2 para - CH2 (cauda - cauda»
e a incidencia destes defeitos situa-se em torno de 3.5 a 6% da
cadeia polimerica. Baixa incidencia (3%) de defeitos cabeya -
cabeya, cauda - cauda foi detectada por Liepins et ale [6]
durante a polimerizayao do radical livre VOF usando um sistema
como Triisobutilboran%xigenio ou um baseado em Trieetil
Alumlnio e Tetracloreto de Titanio. Pollmeros que praticamente
nao possuem defeitos « 1%) foram sintetizados por Cais [7].

Enquanto polimerizayoes por suspensao e por emulsao sac os
unicos processos comerciais importantes para a produyao do PVOF,
a polimerizayao induzida por radiayao em VDF em soluyao ou no
estado gasoso tem tambem side usada extensivamente em escala
laboratorial. As condiyoes precisas da polimerizayao podem
influenciar 0 peso molecular ou a estrutura cristalina do
material a ser sintetizado. A polimerizayao por soluyao em
solventes polares promove a formayao da fase P, enquanto 0 uso
de solventes nao polares (ou polimerizayao gasosa) resulta na
fase a. Outras reayoes de polimerizayao, com aplicayao mais
limitada, tem tambem side publicadas para 0 PVOFi a principal
delas e a polimerizayao por descarga luminescente ("glow
discharge") num plasma. A aplicabilidade comercial limitada
destes processos e uma consequ6ncia da estrutura entrelayada



("cross-linked") dos polímeros resultantes.

Além do PVOF puro, copolímeros têm também sido sintetizados.

Os mais comuns são os copolímeros de Fluoreto de Vinilideno com:

Trifluoretileno, Tetrafluoretileno,

Hexafluorisobutileno.

Hexafluorpropileno, e

2.2.2 - Peso Holecular

Resultados da média em peso do peso molecular obtidos por

Welch [8], Ali e Raina [9] para a dependência da viscosidade

intrínseca sobre a média em peso do peso molecular para o

solvente dimetilacetamida são: [eta] = 2.01 x 10 ..•W'o675w a 25°C,

e [eta] = O.178 x 10'"Mw-0.74 a 125 °C, estes são baseados em dados

de espalhamento de luz. Expressões similares também são dadas

para soluções em acetofenona, benzofenona (que é um solvente 8

para o PVOF em torno de 190°C), dimetilformamida, e n-metil-2

pirrolidona.

Embora a literatura contenha muitos dados baseados em

cromatografia líquida por exclusão de tamanho (GPC), tais dados

não são mostrados aqui por esta técnica não ser suficientemente

sensivel para estas amostras. Em geral, valores do peso molecular

para este polimero podem refletir problemas de dissolução, e

devem portanto ser analisados com cuidado.

2.2.3 - Estrutura Cristalina do PVDF

O PVOF é um material interessante do ponto de vista da

engenharia de materiais, a primeira razão para isto são as

extraordinárias propriedades elétricas que é uma consequência

direta de sua estrutura cristalina. A segunda razão é a

-8-



("Melt crystallized") ou por soluc;ao possui quatro fases
cristalinas a, ~, ~ e 6. Nesta sec;aoapresentaremos as suas fases
cristalinas, bem como as tecnicas empregadas na transformac;ao

[10] e e mostrada na Fig. 2.3. A fase a e a fase mais comum do
PVDF e e normalmente obtida por cristaliza9ao da fusao numa
moderada, ou alta, taxa de resfriamento. Sua celula unitaria e

de rede sac dados por:
a = 4.96 A
b = 9.64 A
c = 4.62 A

A celula unitaria
macromoleculares com conforma9aO do tipo TGTG cujos momentos
dipolares sac anti-paralelos, resultando uma fase nao polar, e
perpendiculares a direc;aoda cadeia (eixo c). A densidade media
da celula unitaria e 1.92 g/cm3 e a temperatura de fusao e de
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de Bachmann e Lando [10]. As cadeias superiores e inferiores sac
descritas por linhas cheias e tracejadas, respectivamente [11].

e piroeletricos; ela e rotineiramente obtida por deforma9aO

mec&nica de filmes obtidos a partir da fusao. Sua celula

a = 8.58 1
b = 4.91 1
c = 2.56 1

As dimensoes "a" e "b"



hexagonal verdadeira por 1%. lsto tem importantes implica90es
para a polariza9ao ferroeletrica do PVDF. Os momentos de dipolo
sac normais a dire9ao da cadeia (eixo c) tendo resultante igual
a 7.0 x 10~ C.cm. A densidade cristalina calculada do PVDF ~ e

Em 1980, Takahashi e Tadokoro [13] mostraram que esta fase
tem uma conforma9ao classificada como T3GTli. Na estrutura da fase

monocl1nica, com os parametros de rede.
a = 4.96 A
b = 9.58 A 11 = 92.9°
c = 9.23 A



Esta celula pertence ao grupo espacial Cc. A Fig. 2 ~5 mostra
a estrutura da fase ~. Sua densidade cristalina e 1.95 g/cm3 e

somente no empacotamento entre as cadeias. Bachmann et ale [14]
fizeram uma analise da estrutura cristalina da fase-~ e
encontraram que sua celula unitaria e ortorrOmbica e pertence ao
grupo espacial P2.cn, sua proje9ao "ab" mostra 0 empacotamento de
cadeias TGTG com os seguintes parametros de rede:

a = 4.96 1

b = 9.64 1

c = 4.62 1





2.2.4 - Transformação entre as Fases

A Fig. 2.7 apresenta as técnicas f1sicas utilizadas na

transformação entre as fases, para os filmes de PVOF obtidos por

evaporação de solução ("casting"), ou por solidificação do

fundido ("melt crystallized").

T

Clclohexanona

Fiq. 2.7 Oiagrama das interconversões entre as fases do PVOF (T
= Temperatura; P = Pressão; E = Campo Elétrico; OMF =
Oimetilformamida; OMA = oimetilacetamida; OMSO =
Oimetilsulf6xido; MCB = Monoclorobenzeno [11].

2.2.5 - Ferroeletricidade no PVDF.

Indicações de que o PVOF pudesse ser ferroelétrico surgiram

dos primeiros estudos de sua piroeletricidade por Bergamann et

alli.[4], Glass et alli.[15], Mc Fee et alli.[16], Nakamura e

-14-



Wada [17]. Dados de espectroscopia de Infra-vermelho indicando

reorientação dipolar foram obtidos em 1972 por Luongo [18]. Em

1973, Buchmann [19] observou o primeiro fenômeno de chaveamento

dipolar no PVDF e apresentou o primeiro ciclo de histerese para

corrente piroelétrica como uma função do campo elétrico aplicado.

Um ciclo de histerese tlpico está mostrado na Fig. 2.8. É

notável que tais ciclos sejam observáveis mesmo abaixo de T,

(temperatura de transição vltrea), com tanto que o campo elétrico

seja suficientemente alto. A curva inicial de carga do PVDF pode

ser irregular e variar de uma amostra para outra, sua forma

depende das condições de preparação da amostra. Entretanto, todas

as curvas subsequentes são suaves, simétricas e reprodutlveis.

o ponto de intersecção de um ciclo de histerese com a abscissa

define o campo coercivo, Ec, isto é o campo necessário para

neutralizar a polarização da amostra. A intersecção com a

ordenada resulta a polarização remanente, Pr' permanecendo na

amostra após o campo elétrico se reduzido a zero. Valôres tlpicos

de ~ situam-se em torno de aproximadamente 0.5 MV cm"l,enquanto

a polarização remanente está geralmente na vizinhança de 5 - 7

~Ccm~.

f2.3 Copolímeros P(VDF-TrFE)
----

Apesar do enorme potencial de aplicações do PVDF, uma das

maiores dificuldades é a de fazer este pollmero se cristalizar

numa conformação polar. Aventou-se, portanto, a possibilidade de

se produzir copollmeros, utilizando pollmeros similares ao PVDF

como o POli(trifluoretileno) P(TrFE), que também apresenta alta

-15-
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constante dieletrica (€'= 7.5, a 1 KHz e 22°C). Lando e Doll [20]
sugeriram que a introduyao de uma pequena quantidade de
trifluoretileno (TrFE) ou tetrafluoretileno (TeFE) dentro do PVOF
induz a cristalizayao, durante resfriamento a partir da fusao,
diretamente numa fase polar. Por causa da similaridade do tamanho
dos atomos de fluor (raio atomico = 1.36 A) e hidrogenio (raio
atomico = 1.1 A) , VOF e TrFE sac distribuldos aleatoriamente ao
longo da cadeia macromolecular para formar um copollmero
aleat6rio e co-cristalizado dentro de uma unica fase cristalina
analoga ao PVOF ~, que e polar.

Atualmente, copollmeros P(VOF-TrFE) (Poli(fluoreto de
vinilideno com trifluoretileno» podem ser preparados em varias
composiyoes molares de VOF [21]. De interesse especial sac os
copollmeros no limite de 50-S0% de VOF devido a facil observayao
do ponto de Curie [21], 0 que nao ocorre no PVOF puro. A
observayao do ponto de Curie tem gerado um enorme interesse
academico no estudo dos copollmeros pela possibilidade de se
estudar a transiyao de fase ferro-paraeletrica. Esta temperatura
de Curie pode ser alterada variando-se 0 conteudo de VOF do
copollmero.

Do ponto de vista de aplicayoes tecnol6gicas, os copollmeros
tambem apresentam vantagens: i) Podem-se produzir filmes
ferroeletricos, piezoeletricos e piroeletricos diretamente da
solidificayao do fundido ou por evaporayao de soluyao [22]; ii)
Os filmes podem ser muito mais cristalinos do que 0 PVDF, que
possui cristalinidade em torno de 50%• Por exemplo, Koga e
ohigashi [24] observaram que, quando 0 copollmero e tratado numa
temperatura entre 0 ponto de Curie e 0 ponto de fusao, ocorre 0



crescimento de lamelas cristalinas com mais de 100 nm de
espessura e 1 ~m2 de area. Uma vez que 0 crescimento destas

cristalinidade aumenta podendo alcanQar 90%. Este alto grau de
cristalinidade faz com que os copo11meros apresentem polarizaQao

IO~Of~Clcrl"l) _/

lit //

prensagem a quente ("Melt crystallized") e por evaporaQao de
soluQao. Na preparaQao por fusao [22], os graos do copol1mero sac
fundidos sob pressao, com posterior resfriamento numa taxa
desejada formando-se 0 filme. J& na preparaQao por soluQao, os
graos sac dissolvidos em um solvente apropriado, e a solucrao
resultante e espalhada sobre um substrato s6lido, utilizando-se
um extensor ou a tecnica de centrifugacrao ("spin coating
deposition", SCD). Os filmes produzidos pelas tecnicas acima sem



tratados termicamente. Cada um destes procedimentos, ou uma

combina9ao deles, pode acarretar mudan9as nas propriedades

eletricas do copollmero [23,25J]portanto, dividimos a revisao

de literatura a seguir, de acordo com os processos de prepara9ao

2.3.1 caracteriza9&o Estrutural

2.3.1.1 prepara9&o a partir da solidificio do estado

fundido

sobre um filme do copollmero P (VDF-TrFE) de composi9ao molar

52/48 virgem e de um filme polarizado. Quando resfriado a partir

da fusao ate a temperatura ambiente, um filme virgem exibe dois

picos de Raios-X pr6ximos em 4.69 A e 4.59 A. 0 pico esta

associado a um empacotamento hexagonal (ou pseudo-hexagonal) de

cadeias com conforma9ao 3/1 helicoidal e 0 segundo de um

empacotamento trans planar. A conforma9ao 3/1 helicoidal e a

conforma9ao da cadei~ macromolecular composta de uma sequencia

desordenada do tipo TT, TG e TG, mostradas na Fig. 2.a.

Quando a temperatura e elevada para 65°C, as posi90es e

intensidades relativas destes picos variam numa maneira mostrada

na Fig. 2.9. Ambos os picos mudam para baixos angulos quando a



ponto de fusao, proximo de 160oe, 0 copollmero exibe somente um
estreito pico com intensidade comparavel as intensidades
combinadas dos dois picas iniciais. Estas mudan9as com a
temperatura sac reverslveis sob resfriamento, isto e, os dois

88-C f\~l ,80·C
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~iq. 2.' - Difratogramas de Raios-X de uma amostra virgem do
copollmero 52/48 em varias temperaturas. Os angulos de difra9aO
sac aqueles para a radia9aO do eu Ka (A = 0.15418 nm) [26].



cristalina de uma conforma9ao 3/1 helicoidal para uma conforma9ao
trans planar (Fig. 2.10). Os segmentos da cadeia com conforma9ao

polarizacrao, como evidenciado pelo difratograma de Raios-X ,
deslocado para altos 4ngulos do que os picos da figura anterior
(Fig. 2.9). A expansao termica desta rede polarizada e vista

18"' Ig· 20·
AN8ULO DE DIFRAClo

Piq. 2.10 - Difratogramas de Raios-X de filmes do copollmero
52/48 polarizados em varias temperaturas. 0 4ngulo de difracrao
para a radiacrao Cu Ka (A = O.15418nm) [26].

Entre 65 e 70°C, existe uma grande diminuicrao na intensidade
dos picos trans planares que estao situados proximos de 2 8 =
19.5°, acompanhado pelo aparecimento de um segundo pico proximo



mostrada pelas amostras virgens. Sob resfriamento de 100°C ate
a temperatura ambiente, dois picos resolvidos em 4.69 A e 4.59
A, tlpicos de uma amostra virgem (Fig. 2.9), sac observados.

descritas acima sac resumidas na (Fig. 2.11) e comparadas com os
dados do P(TrFE), que exibe somente a conformaerao 3/1 helicoidal.

na conformaerao 3/1 helicoidal, e seu espaeramento da rede como
funerao da temperatura coincide com os valores dos segmentos 3/1
helicoidal do copollmero em temperaturas correspondentes acima

espaeramento da rede 3/1 helicoidal do copollmero comparados com
o do P (TrFE) refletem 0 maior empacotamento facilitado pela
presenera de sequencias zig-zag planares em cadeias desordenadas.

SERVIC;:ODE BIBLIOTECA E INFORoMAC;:AO _ IFOse
FISICA
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Fiq. 2.11 - Variayao do espayamento intermolecular com a

temperatura para varias amostras. (.) copol1mero virgem; (0)

copol1mero polarizado; (6) Politrifluoretileno. Dados indicados

por tri&ngulos solidos foram obtidos sob resfriamento de altas

Os espayamentos da rede em funyao da temperatura para

amostras polarizadas tambem sac mostrados na Fig. 2.11, onde eles

observado em amostras virgens. 0 segundo pico em amostras

polarizadas, primeiro visto em 70°C, na Fig. 2.10, cai sobre a

curva atribu1da a conformayao 3/1 helicoidal na Fiq. 2.11. Este

comportamento de transiyao difere daquele de amostras virgens em

que existe um saIto discreto no espayamento da rede acompanhando

a transformayao de trans planar para 3/1 helicoidal, ao inves de

uma transformayao continua. Eventualmente, em temperaturas acima



A Fig. 2.12 mostra difratogramas de Raios-X de filmes
virgens e estirados do copollmero 79/21 antes do tratamento
termico, apes 0 tratamento termico, e apes a polariza9ao. 0 pico
em 28 = 20° na Fig. 2.12 corresponde as reflexoes da fase {3

composta de cadeias trans planares. 0 difratograma de Raios-X de
filmes virgens consiste de um forte halo amorfo e uma fraca
reflexao dos cristais que pode ser atribulda a fase {3. A fase
amorfa e convertida na fase (3 apes tratamento termico acima de
Tc ou sob estiramento como mostrado na Fig. 2.12.

tb)

20

ANeuLO 2 e

Piq. 2.12 - Difratogramas de Raios-X do copollmero P(VDF-TrFE)
composi9ao molar 79/21 (a) amostra virgem (90 ~m) e (b) amostra
estirada (30 ~m) [24].



&ngulo (WAXS) de filmes dos copollmeros 54/46, 75/25 obtidos por
soluc;ao em MEK (Fig. 2.13). Estes filmes sofreram tratamento
termico nas temperaturas 60, 80, 100, 120, 140 e 150°C (fusao).
Existe uma grande mudanc;a nas curvas que depende da temperatura
de tratamento termico. 0 largo halo do filme virgem que se

em 19° associado com as reflexoes (110) e (200) aumentaram ~om
a elevac;ao da temperatura de tratamento termico.

Na Fig. 2.14 mostramos 0 difratograma de Raios- X, obtido por
Jennifer et ale [25], de uma amostra virgem do copollmero 60/40.



Piq. 2.14 - Difratograma de Raios-X do copollmero 60/40 virgem
a temperatura ambiente [22].

Difratogramas de Raios-X dos copollmeros P(VDF-TrFE) nas
composic;:oesmolares 37/63, 13/87 e 0/100, foram obtidos por
Tashiro et ale [22], em vArias temperaturas, como mostrado na

US '8 20 '8 '8 20 '8 '8 20
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Na literatura encontramos estes resultados para 0 copollmero
P(VDF-TrFE) em varias composiyoes molares. Estudos destes
copollmeros feito por Yamada et ale [28], mostram que para
amostras dos copollmero com conteudo de VDF menor do que 55%,
dois picos de Raios-X estao presentes quase no mesmo angulo em
torno de 18.5°, sendo que somente um pica e observado em torno
de 20° para amostras com composiyao entre 66 e 80% de VDF. 0
copollmero 82/18 apresenta difratograma de Raios-X similar ao
PVDF-a, embora 0 copollmero 80/20 apresente difratograma similar
ao PVDF-~, resultado confirmado por Tashiro et ale [22]. Poder-
se-ia estranhar a atribuiyao de propriedades diferentes para
copollmeros 80/20 e 82/18, mas e sabido que ha uma mudanya brusca
de comportamento quando a percentagem de VDF ultrapassa um valor
crltico (pouco mais de 80%) [22].

2.3.2 Calorimetria Explorat6ria Diferencial de
Varredura (DSC)

2.3.2.1 Prepara9&0 a partir da solidifica9&0 do Estado
Fundido

Yagi et al [21] obtiveram a temperatura de transiyao ferro-
paraeletrica (Te) e a temperatura de fusao (Tf) atraves de
termogramas de DSC, em processo de aquecimento, em varias
composiyoes molares, para 0 qual foram usadas amostras virgens.

Koga et ale [24] tambem estudaram a transiyao ferro-
paraeletrica dos copollmeros nas composiyoes molares 55/45, 75/25
e 88/12, atraves de DSC, nos processos de aquecimento e
resfriamento. Para eliminar quaisquer resultados devido ao metodo
de preparaQao dos filmes, as amostras foram aquecidas a 200°C e



resfriadas a temperatura ambiente (primeira corrida) (fig. 2.16b)
e a seguir aquecidas acima da temperatura de fusao (fig.2.16a).
A Fig. 2.17 mostra termogramas de DSC do copollmero 74/26 de uma
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Fiq. 2.16 - Termogramas de DSC do copollmero P(VDF-TrFE) nas
composiyoes molares 55/45, 75/25 e 88/12. (a) aquecimento (taxa
de aquecimento de 10oC/min),
resfriamento de 10oC/min) [24].

A Fig. 2.18 mostra curvas endotermicas para 0 filme 75/25,
tratado isotermicamente em v&cuo a 125°C, par v&rios tempos de
tratamento termico ("annealing"), e entao removidos e resf riados
a alta taxa de resfriamento ("quenched"). 0 filme virgem, sem
tratamento termico, tem uma baixa temperatura de fusao em 145°C,
consistente com um filme de lamelas muito pequenas, cujas



destruldas. A temperatura de transi9ao ferroeletrica e de 112°e
com CJc = 1.3cal/gm. Ap6s 2 1/2h a 125°e, Tf e Tc movem-se para

aparecem dois picos para a fusao, 0 que evidencia a posslvel
exist~ncia de duas fases.
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Fiq. 2.17 - Termogramas de Dse do copollmero 74/26 com taxa de
aquecimento de loGe/min. (a) amostra virgem, (b) tratada
termicamente a 140oe, (c) subsequentemente polarizada e (d)
despolarizada em 1300e [24].
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~iq. 2.18 (a) Termogramas de DSC do copollmero 75/25 em v&rios
tempos de tratamento t6rmico a 125°C, a taxa de aquecimento de

Davis et al. [30] fizeram medidas de DSC nos copollmeros
65/35 e 73/27 em amostras virgens e polarizadas (Fig. 2.19).
Dados de DSC para a amostra virgem nio polarizada exibem dois
picos endot6rmicos em 74 e 86°C, que devem corresponder a



•
transições ferro-paraelétricas, e uma endoterma nitida em 150°C

que corresponde à fusão. A separação dos dois picos próximos a

800e pode ser alterada pelas condições de tratamento térmico (não

mostradas), mas as endotermas permanecem largas e a temperatura

média permanece a mesma.

Entretanto, sob polarização a um campo máximo de 800 KV/cm

a 0.0167 Hz e 23°C, a· endoterma de menor intensidade torna-se

mais nitida, aumenta em magnitude de 2.8 cal/g para 5.0 cal/g e

a posição do máximo muda para 99.6°C. Estas mudanças

calorimétricas são consistentes com o maior empacotamento das

cadeias nas amostras polarizadas. A temperatura de fusão e o

calor de fusão não são alterados pois os efeitos da polarização

são perdidos na transição de Curie. A mudança na entalpia de 5.0

cal/g associada à transição cristal-cristal no filme polarizado

é comparável ao calor de fusão de 6.5 cal/g e é uma indicação da

grande desordem que ocorre na transição.
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Fiq. 2.19 - Termogramas de DSC de amostras polarizadas (linha

cheia) e virgens (linha pontilhada) do copollmero 65/35, a taxa

de aquecimento de 10oC/min [30].
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endoterma de menor intensidade (ponto de Curie) aumenta de 124.2
para 129.7°C, e a entalpia da transiQao aumenta de 6.5 cal/g para
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Fig_ 2.20 - Termogramas de DSC de uma amostra polarizada (linha
cheia) e virgem (linha pontilhada) do copollmero 73/27 a taxa de
aquecimento de 10oC/min [30].

2.3.2.1 Prepara9io por Evapora9io de solU9io
Segundo Jennifer et ale [23], a diferenQa encontrada nas

temperaturas de transiQao ferro-parael6trica nas medidas de DSC
estA relacionada com a concentraQao de VDF na rede cristalina do
copollmero; donde n6s podemos supor 0 mesmo para os filmes
obtidos por prensagem a quente.



As transi90es mostradas tanto nos difratogramas de Raios-X
como nos termogramas de DSC envolvem mudan9as estruturais na
regiao cristalina do copollmero. Uma amostra virgem tem sua
estrutura cristalina composta de conforma90es ordenadas do tipo
trans planar e conforma90es desordenadas do tipo 3/1 helicoidal,
que por sua vez e composta por uma sequencia de liga90es qulmicas
desordenadas TG, TT e TG. Esta amostra sob tratamentos termico,
de polariza9ao ou de estiramento, sofre uma transforma9ao
estrutural de uma mistura de fases trans planar e 3/1 helicoidal
para uma fase trans planar [24].

Resultados de medidas termicas de amostras do copollmero de
composi9ao molar 60/40, com diferentes histerias de prepara9ao,
sac mostradas na Fig. 2.21 [23]. 0 ponto de Curie parece variar
como fun9ao da histeria de prepara9ao da amostra. Como pode ser
visto, a transi9ao de Curie e muito larga, estendendo-se sobre
um limite de 40-45°C. Ela e mais baixa para 0 material virgem,
sendo maior quando 0 copollmero e recristalizado de DMF a
temperatura ambiente ou resfriado a uma taxa de resfriamento
muito alta ("quenched") numa mistura metanol/Agua.

Nos ultimos dois casos, observa-se tambem que 0 ponto de
fusao e mais baixo para 0 material virgem. Resultados semelhantes
foram obtidos quando 0 copollmero foi recristalizado a
temperatura ambiente de DMAe ciclohexanona. Em cada caso a
temperatura de Curie aumentou enquanto 0 ponto de fusao diminuiu.

Apes tratamento termico a 120°C por 1h, uma amostra
recristalizada de DMF numa mistura metanol/Agua (Que exibiu ponto
de Curie em 82°C) apresentou esta transi9ao endotermica mudada
para 67°C, nao havendo grande mudan9a no ponto de fusao, como



mostrado na Fig. 2.22.a. Isto pode ser entendido como uma mudan9a
de cristalitos metaestaveis da Fig. 2.22.b para cristalitos de
equilibrio mostrados na Fig. 2.22.c que ocorre como resultado do
tratamento termico.
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~iq_ 2_21 Termograma de DSC do copol1mero 60/40 como fun9ao da
hist6ria do processamento. Todas as varreduras f~ram gravadas a
taxa de aquecimento de 10°C/min. (a) P6 como recebido, (b) Filme
virgem obtido de DMF, e (c) Recristalizado de DMF numa mistura
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Fig. 2.22 Termograma DSC, a taxa de aquecimeto de looc/min, do
copollmero 60/40 recristalizado de DMF numa mistura metanol/agua
exposto a diferentes tratamentos termicos. (a) Aquecimento



CAPITULO III

DOS COPOLiMEROS P(VDF-TrFE)

3.1 Introdu~ao

o primeiro esforc;o no Grupo de Eletretos "Prof. Bernhard
Gross", no sentido de dominar as tecnicas de preparacrao de filmes

estudo da presente dissertacrao.
Embora as tecnicas de preparacrao sejam bastante simples,

de detalhes experimentais que sac essenciais para a producrao de
filmes de boa qualidade. Neste capitulo apresentaremos uma
descric;ao dos procedimentos adotados na fabricac;ao de tais

Como 0 objetivo principal era obter filmes finos e eletricamente
resistentes para posterior caracterizac;ao ~ des9a~ga cDrona
[32,33], empenhamo-nos na fabricacrao de filmes finos (1 < L < 30
~m), por soluc;ao. Foram utilizados copolimeros Poli(fluoreto de
vinilideno (VDF) com Trifluoretileno (TrFE» em tres composic;oes
molares: 60% de VDF com 40% de TrFE, 70% de VDF com 30% de TrFE



}.2 Prepara~ao dos· FUmes

Assim, obtem-se filmes de 5 a 30 jJm. Pode-se tambem usar a

tecnica de centrifugac;:ao (SCD, "·Spin-coating Deposition") [34],

onde a soluc;:aoe derramada sobre um substrato em rotac;:ao(vidro

•••
SUbIInlIe
(Vkh)\

Fiq. 3.1 Tecnica de deposic;:ao
de filmes "Espalhamento por
Extensor".

Fiq. 3.2 Tecnica de deposic;:ao
de filmes por centrifugac;:ao
SCD ("spin-coating
Deposition") .
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3.2.1 Resina
A resina dos copollmeros foi adquirida da industria francesa

Atochem Co., e utilizada sem nenhum tratamento previo. Esta
resina e obtida (na industria) atraves da copolimeriza9ao dos
monomeros Fluoreto de vinilideno (VOF) e Trifluoretileno (TrFE)
nas composi90es molares 60/40, 70/30 e 80/20. Mais detalhes sobre
reagentes e estabilizantes que possam ter sido empregados na
fabrica9ao da resina nao sao fornecidos pela industria. 0 arranj 0

dos monomeros num copollmero desempenha um importante papel nas
suas propriedades eletricas, sendo que a maneira na qual estas
sequencias de monomeros sao geradas depende da taxa de rea9ao dos
monomeros individuais para 0 crescimento da cadeia polimerica.
Num copollmero em que a propaga9ao do radical e controlada pela
rea9ao do monomero com a unidade terminal, as seguintes rea90es
sac posslveis:

'"'oJ M1* + M1 ----- ku ----~ ,...1M 1M1*

~Ml* + M2 ----- k12 ----, ""M1M2*
"-JM2 * + M1 ----- k21 ----~ tv'M2M1*
'VM2* + M2 ----- k22 ----~ --M2M2*

Onde M1 e M2 sao os monomeros VOF e TrFE, respectivamente,
e kii sao as taxas de rea9ao entre os monomeros.

As taxas das taxas de rea9ao k11/k12 e k22/k21 sao definidas
como as taxas de reatividade r1 e r2. Quando r1 e r2 sac ambas
pr6ximas a um, 0 copollmero formado e do tipo aleat6rio. Se rl
e r2 sao ambas pequenas (menores do que um), existe uma tendencia
para ocorrer copollmeros alternados. Se rl e r2 sao ambos valores
grandes, um copollmero em bloco e formado.



Oe acordo com Yagi et ale [21], a taxa de reatividade dos

monomeros fluoreto de vinilideno (VOF) e trifluorotileno (TrFE)

sac r1 = 0.5 e r2 = 0.7, respectivamente. Estas taxas indicam que

os monomeros de VOF (M1) reagem tanto com VOF quanta com TrFe

(M2), assim como 0 TrFE tambem reage com TrFE. Assim, com base

nestas taxas a sequencia monomerica deveria ser aleat6ria. Isto

foi confirmado pelos estudos de ressonancia magnetica nuclear

(RMN) feitos por pesquisadores da Oaikin Kogyo [35].

Os metodos de copolimeriza9ao destes monomeros sac os mesmos

aplicados ao PVOF. Pesquisadores da Oaikin Kogyo copolimerizaram

VOF e TrFE entre os limites de 20 a 90% de VOF usando 0 per6xido

di-(3,5,G tricloroperfluorhexanol), [CF2CICFC12CFCICF2C-O] como

catalisador. Tambem podem ser empregados triclorotrifluoretano

e agua.

3.2.2 Defini9&O do Solvente

Varios solventes podem ser usados para a dissolu9ao do

copo11mero, tais como: acetona, dimetilFormamida (OMF) ,

ciclohexanona e metiletilcetona (MEK). Entretanto, por questao

de "praticidade" preferimos trabalhar com os solventes MEK

(fornecido pela Synth) e acetona (da Merck), ja que os outros

solventes apresentaram alguns inconvenientes; 0 dimetilformamida

e higrosc6pico e a ciclohexanona apresenta dissolu9ao lenta.

3.2.3 SolU9&O

A preparacao da solU9ao, empregando os solventes acetona e

MEK na dissolu9ao da resina, foi feita sob agita9ao e aquecimento

a GOoC. A concentra9ao utilizada foi de aproximadamente 0.14
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Fig. 3.5 camara Limpa
utilizada na preparayao dos
filmes dos copollmeros P(VDF-
TrFE).

o extensor e uma lamina metalica utilizada na preparayao de
filmes (Fig.(3.1», atraves do arraste da soluyao sobre um
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3.2.6 Espalhamento por centrifuga9ao (SCD)

Esta tecnica, esquematizada na Fig.(3.2), foi empregada na
produ9ao de filmes finos com espessura variando de 1 a 20 ~m. A
espessura dos filmes depende da concentra9ao da solU9ao e da
velocidade de giro do substrato (Fig.(3.S». Como mostrado na
Fig.(3.2), 0 volume da solU9ao despejado por um funil sobre 0

0+rTT"T"'T'T'"rT"TT'M'T'T'TT"T'T'T'1I"T"T'T'M'"TT"T'T'T'T'T'1rT"TTT'1rio.o ' 160.0' 210.0 260.0
Rotacoea pO' minuto (RPN)

Pig. 3.6 Espessura (~m) dos filmes
do copol1meros em fun9ao da
velocidade de giro do substrato a
concentra9ao de 1/7 (g/ml).



Substratos de vidro tipo pirex de diferentes tama~hos foram
utilizados para as duas tecnicas de deposi9ao. Para 0

de 30 x 20 x 0.5 cm, e para 0 SCD uma placa circular de 2.1cm de
raio por 0.5 cm de espessura (Fig. (3.6». 0 processo ideal de

como banho de alcool isopropilico e lavagem dos vidros com
solU9ao de acido sulfocromico, mas nao foram adequados devido a
limpeza depender criticamente das condi90es laboratoriais.

copollmero, quando se inicia a evapora9ao de solvente as bordas
do filme come9am a se contrair formando filmes irregulares. Ap6s
a secagem, 0 filme e retirado do vidro com 0 auxllio de uma folha
de papel sulfite limpa umedecida com ~gua destilada.

Filmes preparados por centrifuga9ao (SCD) com 0 solvente MEK,
ofereceram resist~ncia ao serem retirados do vidro. Por isso,



retirada do filme atraves da imersao em agua destilada, com a sua
posterior flutuacraoapos a soltura, garantindo a integridade do
filme. Filmes preparados com acetona nao ofereceram resistencia

PIaca d. vldro PIaca d. vieiro CirCUW

I 20cm I

~ ~D Q- Nlvelde6gua -

JqaDeelhda

~ -~ • b

SubIntGI e.-.O.5cm1 I
~

Fiq. 3.8 Representacrao
esquematica do procedimento
utilizado para retirada do
filme preparado por SCD do
substrato.

Fiq. 3.7 (a) Placa de vidro
usada na preparacrao de filmes
com extensor. (b) Placa
circular de vidro usada na
preparacraode filmes por SCD.

criterios: observaQao visual para verificaQao da presencra de
defeitos, e medida da espessura. Apos um perfodo inicial no qual
nao obtivemos filmes transparentes e sem defeitos (estas
dificuldades sac descritas na proxima sub-secrao),todos os filmes
fabricados eram de otima qualidade quanto ao aspecto visual. Isto



varia9ao na espessura. A varia9ao na espessura ocorre para os

filmes mais espessos. AS fatores que afetam a uniformidade dos

Ldevem ser preparados por prensagem dos granulos a 220 graus,

atraves de duas placas de a90 retificadas.
Filmes fabricados por seD de 1 - 20 ~m apresentaram grande

3.4 Problemas de Esbranqui~amento dos FUmes

No inlcio do trabalho de prepara9ao dos filmes, encontramos
v&rios problemas tecnicos, principalmente por causa da falta de
informa90es detalhadas na literatura, como j& foi mencionado.
Entre estes problemas, talvez 0 mais importante tenha sido 0
esbranqui9amento dos filmes fabricados, que sera discutido a

SERVIC;O DE BIBLIOTECA EI~:·fC:·R~\.1·A·<;AO~:JiQs(-:
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copollmeros 70/30 e 80/20 sempre se apresentavam totalmente

esbranqui9ados. au seja, nao tlnhamos controle sobre a qualidade

do filme, que fica em cantata com a ar durante a secagem da

suspeitamos que 0 esbranqui9amento estaria relacionado com algum

agente atmosferico, mais provavelmente a umidade. iDe fato, a G-
!

nitrogenio seco, resolveu 0 problema, permitindo fazer excelentes

filmes no que diz respeito a transparencia. Este procedimento

surpreendentemente nao resolveu 0 problema para os copollmeros

70/30 e 80/20, que mesmo em atmosfera com menos de 5% de umidade

relativa do ar apresentavam 0 esbranqui9amento.

A esta altura aceitavamos duas hip6teses: (i) poderia



(ii) outra ideia seria que esta forma9ao provinha de fissuras na
superficie formadas pela rapida evapora9ao. Como para 0 60/40 0

efeito claramente provinha da umidade do ar, achamos mais
provavel a primeira hipotese. Para apressar a evapora9ao, a
primeira tentativa foi aquecer 0 ambiente. Instalamos 6 lampadas
incandescentes de 150 W ligadas a um controlador de temperatura
regulado para manter a camara a aproximadamente 70 graus, proximo
a placa de vidro.

Fazendo 0 filme em atmosfera de nitrogenio seco a

temperatura minima de 70 graus conseguem-se filmes com boa

transparencia para 0 copolimero 70/30 embora com uma superficie

irregular, com uma formac;:aotipo "casca de laranja". Com este

procedimento ainda nao se conseguem bons resultados para 0 80/20.

Temperaturas maiores que 70°C nao sac adequadas devido ao ponto

de ebulic;:aode MEK ser 70°C, e no caso da acetona nao pode ser

maior do que 60°C devido a que seu ponto de ebulic;:aoesta em

torno deste valor. Esta tentativa resolveu 0 problema para os

copolimeros 60/40 e 70/30 mas nao resolveu para 0 80/20.

Foi realizada uma serie de experiencias com a finalidade de

melhorar a qualidade dos filmes esbranquic;:ados, fazendo

"quenching" nas amostras. Esta tecnica consiste em, apos 0

preparo do filme, aquece-lo a 180°C, ou seja numa temperatura

acima da fusao, e resfria-lo rapidamente; usamos para isto uma

mistura de agua e gelo para resfriar os nossos filmes. Neste caso

obtivemos filmes com boa transparencia mas tambem encontramos 0

problema adicional do substrato. Apos a imersao, em agua e gelo,

o vidro se estilhac;:acravando seus cacos no filme; laminulas de

microscopio, aluminio e ac;:onao permitem a remoc;:aodo filme;



aquecimento produzindo filmes irregulares.
rMelhores resultados com amostras de boa transpar~ncia, dos
),

copollmeros 70/30 e 80/20, podem ser produzidas simplesmente
fazendo passar um forte fluxo de ar seco desde 0 momenta inicial,

a evaporac;ao do solvente. Este procedimento faz acelerar a
velocidade de evaporac;ao do solvente de modo a nao permitir a

acetona, que possuindo maior pressao maxima de vapor que 0 MEK,
tem uma evaporac;ao muito mais rapida. Assim, foi possivel
produzir filmes de excelente qualidade com as tres composic;oes



CAPITULO IV

CARACTERIZA~AO DE FILMES

DOS COPOLiMEROS P(VDF-TrFE) NAS COMPOSIc;OES

MOLARES 60/40, 70/30 E 80/20

4.1 Introdu~ao

Para nos certificarmos da qualidade dos filmes produzidos,
medidas de DSC (Calorimetria Exploratoria Diferencial de Varredura)
(seyao 4.2), Raios-X (seyao 4.3), Infra-vermelho de absoryao (seyao
4.4) e GPC ("cromatografia llquida por exclusao de tamanho") (seyao
4.5) foram executadas em amostras tratadas termicamente nas
seguintes temperaturas: 25°C (virgem), 75°C, 90°C, 105°C, 120°C e
130°C, por 1h. 0 tratamento termico das amostras foi feito
utilizando 0 forno descrito na Fig. 4.1.1

Os copollmeros P(VDF-TrFE) nas composiyoes molares 60/40,
70/30 e 80/20, para facilitar 0 entendimento dos assuntos que
discutiremos a seguir, serao tratados pela seguinte nomenclatura.

60/40 - amostra A6
70/30 - amostra A7
80/20 - amostra A8
60/40 - amostra M6
70/30 - amostra M7



Termopar
(Cromel-Alumel)

150 I ~ Controlador de
Temperatura

Forno

Fig. 4.1.1 Forno com limites de temperatura de 25 a 2500C
utilizado no tratamento termico das amostras.



4.2 Comportamento Termico

4.2.1 - Introdu~ao

Malcriaia Tipo de Ealudo

CataIiaadoRa R~ de decompoe~

Gorduru/6Icoe Reaq6ea do caWIo I6lido

Compoetm de coor~ R~ de dcaidn~o

AJniDolicido. c proc.cinu Catalilc

SUa mctalicOi hidratadoa Calor de adaon;io

OxidOl mctalicOI c Dio mctalicOi Calor de rea~io

ProdUlolloalUm. Rac;6ea l6lli»gu

Miocm. ~io de purcu

Mctaia Eltabilidadc lA!rmicII

Malcriaia BioIcSgico. Eltabilidadc oxidaliva

PoIimmJa ~ de traaa~ vftrca
OnudcCllra
c~



Til Te Tata. 11 T~

Fig. 4.2.1 Eventos térmicos no
t e r m o g r a m a O S C •
Temperaturas:transição vltrea
(Tg), ferro-paraelétrica (Tc).
Cristalização (Tcris), Fusão
(Tf). ~H-Variação de Entalpia .

•

No termograma DSC os picos e as depressões são representados

pelos eventos (Tabelas 2 e 3) exotérmicos e endotérmicos. Ressalte-

se que, de acordo com a convenção adotada pelo aparelho DuPont, um

processo endotérmico é representado por uma depressão, ao passo que

o oposto ocorre com o aparelho Perkin-Elmer. A variação de entalpia

de uma amostra, numa transição, é determinada pela área sob o pico

ou depressão através da Eq.1.

AH = A K
m

(1)

Cálculo da variação da entalpia ~H. A é a área sob a curva, K

é o fator de calibração e m é a massa da amostra.

A transição vltrea é acompanhada de uma mudança na capacidade

de calor sem mudança na entalpia (AH = O), sendo assim, ela é
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registrada como uma descontinuidade da linha de base. Degradação e

oxidação de uma amostra é registrada quando a amostra, em altas

temperaturas, passa por uma transição endotérmica devido à fusão da

fase cristalina, ou por uma decomposição que corresponde ao ponto

onde a linha de base torna-se exotérmica e não retorna ao seu nivel

original de capacidade de calor. Esta exoterma se relaciona à

degradação, dependendo da atmosfera circundante. A temperatura de

transição de uma amostra é dado na literatura como a temperatura

correspondente ao mínimo de um pico endotérmico (depressão) ou ao

máximo de um pico exotérmico. No caso da transição vitrea a

temperatura é dada pela inclinação máxima da tangente na linha de

base.

Tabela 2. Eventos térmicos observados em DSC [36]

Mudançu Físicu EndolérmicoExolérmico

Cria1aIiução

X

Fusio

X

Vn1atili,oc:io

X

Adsorçio

X

nc.orçio

X

ANorção

X

Traasiçio de CUric

X

Traasiçio Vftrea

Altenção Da liDbade base

As curvas DSC são dependentes de dois tipos de variáveis:

fatores instrumentais, e características da amostra. Na análise

qualitativa a forma, a posição e o número de picos endotérmicos e

exotérmicos são fatores importantes que são influenciados

alterando-se algumas condições como razão de aquecimento e a

atmosfera. Para estudos quantitativos, a área dos picos é de grande

importância, de maneira que os efeitos dos parâmetros experimentais
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deve ser conhecido. Dois tipos de intrumentos são utilizados em

medidas de DSC: DSC com fluxo de calor (DuPont, Mettler) e DSC com

compensação de potência (Perkin-Elmer). No DSC (DuPont) os eventos

endotérmicos e exotérmicos são representados por depressões e

picos, respectivamente; no DSC (Perkin-Elmer) (Fig.2) a convenção

é oposta à anterior.

Tabela 3. Eventos térmicos observáveis em DSC [36]

Mudaaçu Químicu EDdoIérmicoExot.érmico

Deaidrataçio

X

I>ccompo.ição

XX

DqracUção oxidativa

X

Oxidaçio

X

Recluçio

X

Reeçio DOcatado lÓÜdO

XX

Combualio

x

PoIimerizaçio

x

CUra

X

Reaçõca Catab'ticu

X

o aparelho DSC usado em nossas medidas foi do tipo DuPont

(Mettler) com fluxo de calor. Neste sistema o fluxo diferencial de

calor (&T ;tt O) entre a amostra e a referência é registrado em

função do tempo ou da temperatura. Na tabela 4 estão os materiais

usados na calibração da temperatura e do fluxo de calor.

Termogramas DSC dos copollmeros P(VDF-TrFE) em várias

composições molares, na faixa de 25 a 170°C, preparados por vários

métodos de preparação, apresentam, em geral, dois picos

endotérmicos. Muitos pesquisadores associam ao pico em torno de

150°C a fusão da fase cristalina paraelétrica e ao pico com

temperatura abaixo deste valor a transição ferro-paraelétrica.

Assim, assumiremos que o nosso material também apresenta tal comportamento.
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lImOaIra

~ TampaAnelde
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Panelade
refer6nc:ia

Plataforma
daemostra

J~do
tannopaI

composi90es molares 60/40, 70/30 e 80/20 em varias temperaturas de

tratamento termico.

Material POllio de Fulio (0C) 4H (JIg)

IDdio 1S6.4 28.50

Eataaho 231.9 60.25

Chumbo 327.4 22.80

ZiDco 419.5 108.40

Alumimo 660.5 397.00



4.2.2 Resultados

10 ~m com os solventes Acetona e MEK, do copollmero P(VDF-TrFE) nas
composiyoes molares 60/40, 70/30 e 80/20 virgens e tratados a 75,

/
Transic;io
ferro-paraeletrlca

(Te) FusAo
(11)'----..

Fig. "•2 •3 Termograma a taxa
de aquecimento de 10°C /min do
grao do copollmero 60/40. Tc =
97°C e ~ = 154°C.



~lu.,
"0

ox

"G:

Fig. 4.2.4 Termograma do grao
do copollmero 70/30. Tc =
113°C e Tf = 151°C.

Fig. 4.2.5 Termograma do grao
do copollmero 80/20. Tf =
148°C.

Tabela 5. Tc - Temperatura de transi9ao ferro-paraeletrica, Tf -
Temperatura de fusao, ABc - Varia9ao de entalpia em Tc' ~H -
varia9ao de entalpia em Tf•

Orb T. ('C) Tr ('C) .1H. (1Ig) AHr (lie)
(VDFlTrFE)

60140 'n 154 19 31
70130 113 ISI 22 30
80120 ••• 148 ••• 69

Na Fig. 4.2.5, que mostra 0 termograma obtido com os graos de
P (VDF-TrFE) 80/20, nao e observada a transi9ao de fase ferro-
paraeletrica, ja que a temperatura de transi9ao, Tc' deve estar
muito proxima a temperatura de fusao. Ja nas amostras de filmes
80/20, esta transi9ao e observada porque em filmes a temperatura de
transi9ao e deslocada para temperaturas mais baixas.



/
Tc

Fiq. 4.2.6 Termograma DSC da
amostra A6 virgem.

/
Tc

Tf"""

Fiq. 4.2.8 Termograma DSC da
amostra A6 tratada a 130°C.

/
Tc

Fiq. 4.2.7 Termograma DSC da
amostra M6 virgem.



Tempenlllrl de Tc (0C) Tf (cC) M{" (JIg) ~(J/g)
tntamcnlO ttrmico

T = 25·C 82 152 5 28

T = 75·C 88 153 6 22

T = 9Q°C 87 153 12 26

T = 130°C 91 152 11 31

TemperalUn de Tc (0C) Tf ("C) 11M" (JIg) ~(J/g)
tntlmallO ttrmico

T = ZS·C 86 151 8 30

T = 7S·C 88 153 9 ZS

T = 9Q·C 88 153 11 26

Fiq. 4.2.10 Evolu9ao dos
termogramas da amostra M6 em
fun9ao da temperatura de
tratamento termico.

Fiq. 4.2.9 Evolu9ao
Termogramas da amostra A6
fun9ao da temperatura
tratamento termico.

dos
em
de
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Fig. 4.2.11 Termograma DSC da
amostra A7 virgem.

Fig. 4.2.13
amostra A7
termico por

Termograma DSC da
ap6s tratamento

lh a 130°C.

c;

il
o.,
"0

o
x
:>

G:

Tc1'

Fig. 4.2.12 Termograma da
amostra M7 virgem. Tel= 72°C e
Te2 = 98°C.

Fig. 4.2.14 Termograma
amostra M7 tratada
temperatura de 130°C. Tel
85°C, Ta = lOGoC.

da
a



Tcmperalllra To. (0C) T•• ("C) T, (0C) ~(J/g) All, (JIg)
deTratameuIo

tirmico

T = 25°C ••• 100 150 5 26

T = 75°C ••• 99 150 8 26

T = 90°C ••• 98 149 13 31

T = 130°C ••• 107 150 18 32

TemperalIIra 1'"' (0C) T•• (0C) T, (0C) All., (JIg) AH, (JIg)
de Tralamallo

tirmico

T = 25°C 72 98 149 ... 31

T = 75°C ... 99 150 6 35

T = 90°C ... 99 149 11 29

T = 130°C 85 106 150 ••• 34

Fiq. 4.2.15 Evolu9ao dos picos
endotermicos da amostra A7 em
fun9ao da temperatura de
tratamento termico.

Fiq. 4.2.16 Evolu9ao dos
termogramas da amostra M7 em
fun9ao da temperatura de
tratamento termico.
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Tc1

Fig. 4.2.17 Termograma
amostra AS virgem.

Fig. 4.2 .18 Termograma da
amostra AS tratada
termicamente a 130°C.

TcmperaIUn Te• ("C) Ta (0C) Tr (0C) ~e (III) ~(I/I)
de InlLllllallO

t6rmico

T = 2.5·C 90 123 147 ... 30

T = 7SoC ••• 124 147 1:1 44

T = 90°C ••• 124 146 23 49

T = 130·C 8S 140 ISO ••• •••

Pode-se notar nas Figs. 4.2.15 e 4.2.16 que Tc permanece

praticamente inal terada com 0 tratamento termico, ate que esta

temperatura seja maior do que a temperatura de Curie. Tc entao

aumenta significativamente com a temperatura de tratamento. A
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~lu

<II-.::J
o
X:::J
Li:

70.0 120.0
Temperatura (graus Celsius)

Fig. 4.2.19 Evolu9ao dos Termogramas
da amostra AS em fun9ao da
temperatura de tratamento termico.



4.3 Difra~ao de Raios-X

4.3.1 - Introdu~ao

Medidas de Raios-X de alto angulo ("WAXS") foram executadas,
a temperatura ambiente, utilizando 0 aparelho Rigaku-Rotaflex (Fig.
4.3.1) com anodo rotatorio modele RU 200 B, varredura angular de 15
a 25°, velocidade de varredura de 4.000/min com passo de 0.02°,
comprimento de onda A = 1.5406, Fenda(l) = 1.00, Fenda(2) = 0.30 e
Fenda(3) = 1.00. Foram utilizados 30 Filmes de 10 ~m de espessura
tratados termicamente a 25, 75, 90, 105, 120 e 130°C, presos a um
suporte (Fig. 4.3.2).



Na figura acima:
81 = Angulo de rota9ao da amostra
82 = Angulo de rota9ao do cristal
R' = raio do clrculo focal primario
r = raio do clrculo focal secundario
DS = fenda de divergencia do goniometro
RS = fend de receP9ao do goniometro
RSM = fenda de receP9ao do monocromador
C = cristal

Suporte



17.0 ,•.0 21.Q 2U

2 tete (grous)
17.0 '• .0 21.Q 2.1.0

2 tete (grous)

•

Fig. 4.3.3 Evoluyao dos
Difratogramas de Raios-X em
varias temperaturas de
tratamento termico da amostra
A6.

Fig. 4.3.4 Evoluyao dos
Difratogramas de Raios-x em
varias temperaturas de
tratamento termico da amostra
M6.

17.0 ' •.0 21.Q 2U

2 tete (grous)
17.0 ' •.0 21.Q 2U

2 tete (grous)

Fig. 4.3.5 Evoluyao dos
Difratogramas de Raios-X em
varias temperaturas de
tratamento termico da amostra
A7.

Fig. 4.3.6 Evoluyao dos
Difratogramas de Raios-X em
varias temperaturas de
tratamento termico da amostra
M7.



17.0 111.0 21.0

2 teta (graus)

Fig. 4.3.6 EvOlu9ao dos
Difratogramas de Raios-X em varias
temperaturas de tratamento termico
da amostra AS.

medida que a temperatura de tratamento termico aumenta, 0

difratograma tende a exibir um pico mais alto e estreito,
dirigindo-se em dire9ao a baixos angulos.



4.3.2 Evolu~ao dos picos cristalinos correspondentes as
reflexoes (200) e (110) da amostra A7 em varias temperaturas
de tratamento termico.

.
: ~(200)
, I
I
t \
t

J,
•• I \

:' .~__.- . -fI ~0) \
~ •••.• ....I:. ( , ..- ,/ ....,....' \" .... .',

----_-::::_---" '-..~.~ ..
17.0 t e.o 21oCI 2J.O

2 tete (greus)
17.0 llJ) 21.0 2J.o

2 tete (greus)

Fiq. 4.3.7 Difratograma de
Raios-X da amostra A7 virgem.

Fiq. 4.3.8 Difratograma de
Raios-X da amostra A7 tratada
termicamente a 75 graus.

17.0 ,e.o 21.0 2J.O

2 tete (greus)
17.0 ,toO 21.0 u.o

2 tete (graus)

Fiq. 4.3.9 Difratogramas de
Raios-X da amostra A7 tratada
termicamente a 90 graus.

Fiq. 4.3.10 Difratograma de
Raios-X da amostra A7 tratada
termicamente a 105 graus.



17.0 1l1.li 21.11 Z.l.II

2 tete (greus)
17.0 ' •.0 21.0 u.o

2 tete (greus)

Fig. 4.3.11 Difratograma de
Raios-x da amostra A7 tratada
termicamente a 120 graus.

Fig. 4.3.12 Difratograma de
Raios-X da amostra A7 tratada
a 130 graus.

amostra A7 em separado, sendo que nas figuras estao incluidas as

curvas de ajuste do difratograma (como sera explicado depois). Os

e 0 mesmo mostrado na Fig. 4.3.6.

Uma caracteristica geral de todas as amostras virgens (T =
25°C) e 0 aparecimento de um pico mais alto e um ombro largo. Dos

--- _._~.'-"--"'~-"'-"-~-~-~
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correspondem as reflexoes dos pIanos (200) e (110) da rede

cristalina do copollmero. De uma maneira geral, 0 pico (200) tende

•enquanto que 0 pico (110) aumenta.

4.3.3 Grau de Cristalinidade

4.3.3.1 Introdu~ao.

molares. Fernandez et alIi. [27] mediram 0 grau de cristalinidade

em funyao do tratamento termico, para os copollmeros 54/46 e 75/25,

temperaturas de transiyao ferro-paraeletrica 75, 100 e 130'C,

respectivamente.

o gFau de cristalinidade, ou seja, a razao entre as areas dos

picos cristalinos pela soma das areas dos picos cristalino e amorfo



Raios-X dos copollmeros (Fig. 4.3.3.1). 0 ajuste foi feito
utilizando-se a fun9aO de Lorentz modificada (Eg. 4.3.3.2) e um
programa iterativo de ajuste [33].

(4.3.3.1) Calculo do
grau de cristalinidade
(Xc), A1 e A2 sao as
areas dos picos
cristalinos. A3 e a area
do pico amorfo.

Lorentz modificada, e por combinayoes das duas. Resultando melhor
ajuste pela funyao de Lorentz modificada.



20
2 teta (graus)

Fig. 4.3.3.1 Al e A2 correspondem as
areas dos picos cristalinos e A3
correspondem a area do pico amorfo.

F(x) = A (2)4.3.3.2 Fun9ao
(1+b(X-C)2)2 Modificada de Lorentz.

A = Intensidade do pico de difra9ao.

B = Inverso da largura a meia-altura do pica de difra9ao.

C = Posi9ao angular do pico de difra9ao.

X = Angulo de varredura.



IJ)

'" 2S 75
Temperatura (graue Celsius)

'"'" 2S 75
Temperatura (graus Celsius)

Fig. 4.3.3.2 Cristalinidade
vs. Temperatura de tratamento
termico da amostra M6.

Fig. 4.3.3.3 Cristalinidade
vs. Temperatura de tratamento
termico da amostra A6.

As amostras M6 e A6 apresentaram um aumento abrupto em sua
cristalinidade proximo de 8S·C.

~ ~.!. .!.o
~lt) ~"
~U) ...

<>
:2 :2
c oS •
~ :B
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~ u~IJ)•

75
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Fig. 4.3.3.4 Cristalinidade
vs. Temperatura de tratamento
termico da amostra M7.

Fig.4.3.3.5 Cristalinidade vs.
Temperatura de tratamento
termico da amostra A7.



Fig. 4.3.3.6 Cristalinidade
vs. Temperatura de tratamento
termico da amostra AS.

termico. Como as amostras A6, M6, A7 e M7, a amostra AS apresentou

uma varia9ao abrupta em seu grau de cristalinidade em torno de sua

temperatura de Curie (Tc =12S·C), nao se observando, entretanto, a

regiao posterior em que 0 grau de cristalinidade permanece

praticamente constante. Isto ocorreu porque Tc' para a amostra AS,

esta proximo da temperatura de fusao.

Tentou-se, inicialmente, ajustar os difratogramas com dois

picos - um amorfo e um cristalino. Entretanto, para as amostras A6,

Embora fosse possivel ajustar os difratogramas, 0 programa

iterativo nos fornecia varios conjuntos de parametros resposta, ao

inves de um unico conjunto. ou seja nao havia uma solu9ao unica,

alem de que era dificil associar os parametros-reposta do ajuste

aos resultados encontrados na literatura. outro problema era que 0



dependencia atipica, com rela9ao a temperatura de tratamento
termico, Ttrat•

Somente para a amostra AS bons ajustes foram obtidos com
apenas dois picos. Por estas razoes, tentamos 0 ajuste com tres
picos para as amostras A6, M6, A7 e M7, dois cristalinos e um
amorfo. Alem de obtermos excelentes ajustes (com solu9ao unica), os
picos pUderam ser identificados como sendo correspondentes aos
pIanos cristalograficos (200) e (110), e a dependencia do grau de
cristalinidade com Ttrat• era esperada. Nas Figs. (4.3.3.2
4.3.3.6) sac mostradas curvas de Xc em torno de Tc (temperatura de
transi9ao ferro-paraeletrica). Pode-se notar que a temperatura em
que ocorre 0 aumento de Xc cresce com 0 aumento da fra9ao molar de
VDF, resultado esperado pois Tc aumenta com a percentagem de VDF.
Ressalte-se ainda que apenas a curva para a A7 apresentou uma
anomalia, cuja origem desconhecemos.

Todos os Difratogramas acima apresentaram diminui9ao do pico
amorfo (pico largo) e aumento no pico cristalino (pico estreito)
com deslocamento em dire9ao a baixos angulos, com 0 aumento da
temperatura de tratamento termico, indicando aumento da ordem na
estrutura cristalina dos copolimeros.



4.4 Espectroscopia de Infra-vermelho
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Fig. 4.4.1 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao do
solvente MEK
(MetilEtilCetona), nos limites
4000 - 480 em-I.

Fig. 4.4.2 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao nos
limites 4000 - ~ 480 cm-l da
amostra M6 virgem seca a vacuo
por 2 dias.



K (em-l) Amostra M6 K (em-I) Solvente MEK

491. 42

617.88

848.52

848.84

1118.98

1126.19

1185.01

1285.01

1365.49

1401.46

1423.33

1561.79

1654.92

1715.6

2340.7

2370.05

2919.77

2979.42

3000.72
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Copolimeros P(VDF-TrFE) se cristalizam a partir da fusao ou
por solu9ao [22] numa fase cristalina similar a fase ~ do PVDF. Na

Fig. 4.4.3 Espectro de infra-
vermelho de absoryao do PVDF-6
[39] •



Tabela 4.4.2 Comparac;:aoentre os picos de absorc;ao de infra-
vermelho da amostra M6 e do PVDF-~.

K (cm-1) Amostra M6 K (cm-1) PVDF-~

472

488

491.42

510

848.52 842

884.84 880

1074

1126.19

1185.01 1187

1285.01 1280

1330

1401.46 1401

1443

Pode-se notar a coincidencia de alguns picos importantes, 0

que confirma que 0 filme de P(VDF-TrFE) tem estrutura cristalina
similar a um filme de PVDF-~.



Na Fig. 4.4.2 temos 0 espectro de infra-vermelho de absoryao
da amostra M6 virgem entre 4000 - 380cm-1• A escolha destes limites
foi baseada nos resultados obtidos por Bachmann et alIi. (Fig.

Fig. 4.4.4 Espectro de infra-
vermelho de absoryao da amostra M6
tratada a 130°C.

inalterados os picos de absoryao situados acima de 1005 cm-1•



Fig. 4.4.5 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao da
amostra M6 virgem.

Fig. 4.4.6 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao da
amostra M6 tratada a 130°C.
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Fig. 4.4.7 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao da
amostra M7 virgem.

Fig. 4.4.8 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao da
amostra M7 tratada a 130°C.
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Fig. 4.4.9 Espectro de infra-
vermelho da amostra AS virgem.

Fig. 4.4.9 Espectro de infra-
vermelho de absor9ao da
amostra AS tratada a 130°C.



4.5 Cromatografia Liquida por Exclusao de Tamanho

(GPC)

Inlcioda
aeparacar-
sep
pard8I
Separ~
completa

Fig.4.5.1 Principio da separa9ao de
moleculas por exclusao de tamanho
(GPC) •



Fig 4.5.2 Distribuic;ao de peso
molecular da amostra A6 virgem.
diluida em THF a (0.0120g/2ml).

exclusao de tamanho e 0 do Departamento de Flsico-Qulmica do IFQSC
e consiste de uma pre-co luna e tres colunas PL Gel em linha. Estas

la. coluna - 1000 A

2a. coluna - 500 A

3a. coluna - 100 A



Os graos da pre-co luna e da primeira coluna eram de 5 ~m,

enquanto os graos das outras colunas eram de 10 ~m. 0 solvente

utilizado foi THF com vazao de 1 ml/min, com uma pressao de 900

psi. 0 detetor empregado foi 0 de indice de refrayao, sendo que a

curva de calibrayao foi obtida com 9 padroes de poliestireno de

massas moleculares: 68000, 28000, 12500, 7600, 3770, 1800, 1050,

580, 162 e um padrao de etil benzene de 106. 0 tempo de eluiyao foi

de 15.76 min. para 0 padrao de 68000 e de 29.33 min. para 0 padrao

de 106. Todas as medidas foram realizadas a temperatura ambiente de

aproximadamente 23°C.

Os resultados obtidos para um filme da amostra A6 sac

mostrados na Fig. 4.5.2. Pode-se notar a presenya de dois picos

intensos, um de alta massa molecular (cerca de 98000 g/mol) esta

associado as cadeias do copolimero PVDF/TrFE. 0 outro corresponde

a impurezas de baixa massa molecular. A hipotese de que este ultimo

pico possa ser oriundo de ar injetado nas colunas pode ser

descartada porque 0 solvente THF e a soluyao com copolimero eram

filtrados antes das medidas, para evitar essa injeyao de ar. Caso

fosse CO2 absorvido pelo solvente, 0 pico deveria aparecer em torno

de 50 e nao 172 como aparece, alem de que haveria necessidade de

grande concentrayao de CO2 para gerar um pico tao intenso como 0

observado, 0 que e bastante improvavel.



4.6 Verifica~ao da Ferroeletricidade
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CAPiTULO V

DISCUSSAO E CONCLUSOES

transparentes com espessura uniforme ao longo de seu diametro.
A seguir procedeu-se a caracterizayao destes filmes, atraves

5.1 Comportamento Termico

Uma das primeiras tecnicas utilizadas foi a de calorimetria
explorat6ria diferencial de varredura (DSC), que permite investigar



AS tratadas nas temperaturas 25, 75, 90 e 130°C apresentam, em

geral, dois picos endotermicos. Estes picas sac associados a
transic;:ao ferro-paraeletrica e a fusao da parte cristalina do

copolimero [23]. Em alguns casos, como para as amostras M7 e AS

tratadas a temperatura de 25 e 130°C (vide Tabelas no Capitulo IV

para as amostras M7 e AS), os termogramas apresentam tres picas.

Dois deles, que sac pr6ximos em temperatura, sao atribuidos a

transic;:oes ferro-paraeletricas, sendo que 0 terceiro e devido a
fusao. Resultado semelhante foi encontrado para 0 copolimero 60/40

cristalizado a temperatura ambiente a partir da fusao [41], de onde

se concluiu que 0 copolimero poderia ter duas fases ferroeletricas

estaveis - ao inves de uma unica.

Dois outros resultados importantes podem ser extraidos da

analise dos termogramas de DSC. A temperatura de transic;:aoferro-

paraeletrica, denominada Tc (temperatura de curie), cresce com 0

aumento do conteudo molar de VDF, resultado tambem encontrado por

outros autores [24,25] os quais associam esta observac;:ao a maior

estabilidade da fase ferroeletrica. A temperatura de fusae Tf

diminui com e aumento da % de VDF porque a inclusao de TrFE deixa

a fase paraeletrica mais estavel [40]. As temperaturas de transic;:ao

dos copolimeros analisados apresentam temperatura de transic;:ao

ferro-paraeletrica (Tc) e de fusao bem pr6ximas das encontradas por

muitos autores [23-25].

o segundo resul tado import ante e que Tc aumenta com a

temperatura de tratamento termico, ja que este tratamente torna a

fase ferroeletrica mais estavel com 0 aumento do grau de



cristalinidade do material. Este aumento do grau de cristalinidade

pode ser observado pelo aumento nos valores da variayao de

entalpia, associados aos picos de transiyao, e que estao tambem

relacionados corn a diferenya entre as estruturas cristalinas da

fase ferroeletrica e fase paraeletrica [40]. 0 aumento no grau de

ordenamento da estrutura cristalina ferroeietrica foi tambem

confirmado pelas medidas de difrayao de Raios-X, como sera

discutido mais tarde. A temperatura de fusao, Tu por outro lado,

nao sofre alterayao corna mudanya na temperatura de tratamento, ja

que a fase paraeletrica nao e afetada pelo tratamento termico, 0

que novamente esta de acordo com outros resultados apresentados na

literatura [40].

5.2 Difra~ao de Raios-X

A estrutura cristalina dos filmes de copolimeros P(VDF-TrFE)

foi examinada atraves da difrayao de Raios-X. Uma analise visual

dos difratogramas mostra a existencia de ombro largo, devido a fase

amorfa, e um pica estreito associado a regiao cristalina do filme.

Ajustando-se os difratogramas atraves da utilizayao de uma funyao

apropriada foi possivel determinar 0 grau de cristalinidade do

filme.

Como mencionado acima, as amostras M7 e A8, dos copolimeros

70/30 e 80/20 respectivamente, apresentaram sob algumas condiyoes,

dois picos de transiyao ferro-paraeletrica nas medidas de DSC.

Todos os outros resultados de DSC mostraram a existencia de apenas



um pica referente a esta transi9ao. Entretanto, no ajuste de

difratogramas realizado em colabora9ao com 0 Dr. Neri Alves [33],

foram utilizadas tres fun90es de Lorentz modificadas (tres picos no

difratograma) para as amostras de 60/40 e 70/30, indicando que para

estes copolimeros deveria haver tres fases diferentes,

provavelmente uma paraeletrica e duas ferroeletricas. Obviamente,

como os difratogramas foram realizados a temperatura ambiente, s6

sac observados os picos ferroeletricos e 0 ombro da parte amorfa.

Para as amostras de 80/20, apenas duas fun90es foram utilizadas.

A existencia de duas fases ferroeletricas tem side aventada na

literatura. Fernandez et alIi. [27] fizeram ajustes semelhantes aos

nossos para 0 copolimero 52/48 tratado a 140°C [27], com a

utiliza9ao de tres picos. Tashiro et alIi. [22] estudaram, atraves

das tecnicas de espectroscopia Raman, Infra-vermelho e Raios -X as

mudan9as de fases cristalinas com 0 aumento da temperatura no

copollmero P (VDF-TrFE) 55/45 e em outras composi90es molares e

concluiu que estes materiais sofrem, com a eleva9ao da temperatura,

as seguintes mudan9as: Eles se transformam de uma fase semelhante

a fase ~ do PVDf, para uma fase que eles chamaram de fria. Esta

fase ainda e ferroeletrica, e e observada em temperaturas pr6ximas

da transi9ao ferro-paraeletrica. Os copollmeros seriam

transformados, entao, em uma fase de alta temperatura,

paraeletrica, acima de Te•

Tanaka et alIi. [40], atraves de medidas de DSC em amostras

cristalizadas a partir da fusao em varias temperaturas, estudaram

o efeito da temperatura de cristaliza9ao sobre estrutura cristalina



para 0 copolimero 60/40 [41] cristalizado a partir da fusao a
temperatura ambiente e para 0 copolimero 65/35 [42]. A existencia

controversia que existe e que Faria et alii. [41] s6 observaram uma
transi9aO ferro-paraeletrica para 0 copolimero 60/40, enquanto que

resultados de DSC nao corroboram integralmente a existencia de duas
fases ferroeletricas inferida dos difratogramas de Raios-X, ha a

'. If '". '~ /, "') - (> ~,\ I



Os difratogramas de Raios-X indicam existencia de duas regioes

de tratamento termico. A regiao I que situa-se nos limites 25 - Tc

(temperatura de transi9ao ferro-paraeletrica) e a regiao II de Tc -

150°C (temperatura de fusao). Os efeitos do tratamento termico

sobre os copollmeros sac melhor observados nos graficos

cristalinidade vs. temperatura de tratamento termico onde em Tc ha

um abrupto aumento no grau de cristalinidade (Figs. 4.3.3.2 -

4.3.3.6). Resultado semelhante foi descrito por Fernandez et alIi.,

atraves de resultados de raios-x, para os copo11meros 52/48, 54/46

e 75/25 [27].

Na hip6tese de que duas fases ferroeletricas existem de fate

para os copollmeros 60/40 e 70/30, nossos difratogramas seriam

explicados da seguinte maneira. 0 pico estreito de menor angulo

estaria associado a fase ferroeletrica F. que corresponde a reflexao

do plano (110) e 0 pico estreito de maior angulo a fase

ferroeletrica Fb, mais ordenada do que F., e estaria associado a
reflexao do plano (200) [27]. A intensidade do pico correspondente

a fase Fb aumenta e a intensidade do pico correspondente a fase F.

diminui, a medida que aumenta a temperatura de tratamento termico.

Isto indica que as amostras tratadas na regiao II apresentam

estrutura cristalina mais organizada do que na regiao I. A amostra

A8 possui dois picos um amorfo e um cristalino. Ao pico cristalino

associamos a fase ferroeletrica Fb• 0 grau de cristalinidade das

amostras apresenta um abrupto aumento em torno de Tc = 125°C

indicando maior ordenamento da fase Fb•



5.3 Espectroscopia de Infra-vermelho

A comparação entre as Fig. (1 e 2) do Capítulo IV, que mostram

os espectros de infra-vermelho da amostra M6 (virgem) e do solvente

MEK, mostra que não há presença de solventes na amostra. Realizamos

medidas de infra-vermelho de absorção na amostra M6 com intenção de

compararmos com os resultados obtidos por Bachman et alli.[39] para

o PVDF-~ e concluímos que há uma grande semelhança entre os picos

indicando uma similaridade entre as estruturas cristalinas do PVDF

~ e da amostra M6. No espectro de infra-vermelho de absorção da

amostra M6 (Fig. 4.4.4) tratada termicamente a 130°C, os picos

situados na região de K (número de onda) maior do que 1005cm-1

praticamente não sofrem alterações com a aplicação de tratamento

térmico. Mas os picos situados entre 1005 e 380 em-I, mais

precisamente o pico localizado em 472 cm-1 apresenta um maior

aumento em relação ao pico vizinho (505 cm1). Estes resultados se

repetiram para todos os copolimeros investigados, ou seja, o 60/40,

70/30 e o 80/20.

5.4 Peso Molecular

Filmes de copolimeros orgânicos sintéticos são formados devido

à existência de cadeias carbônicas macromoleculares, e por isso,

medidas de peso molecular, através da técnica GPC ("Gel Permeation

Chromatography") realizadas em nossas amostras indicam a existência

de uma dispersão de peso molecular situada em 98000 (Fig.?1)

confirmando a presença de macro-moléculas. surpreendentemente, um
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pico de grande intensidade surgiu em torno de 170 indicando a
presenya de impurezas de baixa massa molecular em grande
quantidade. Esta anomalia se repetiu em amostras tratadas a 130°C.
Pensamos inicialmente que esta anomalia deveria estar associada com
o metodo de preparayao dos filmes (Capitulo III). Fizemos entao
medidas de GPC nos graos e 0 pico de baixo peso molecular
persistiu. Concluimos, portanto, que estes efeitos se devem ao
processo de copolimerizayao utilizado pela Atochem, que
infelizmente nao forneceu informayao alguma sobre 0 processo de
copolimerizayao.

5.5 Conclusoes

o processo de prepara9ao de filmes dos copolimeros P (VDF-TrFE)
por solu9ao foi dominado completamente, e agora filmes podem ser
produzidos rotineiramente em nossos laboraterios. Um dos problemas
enfrentados na fabricayao de filmes por soluyao e, em geral, a
presenya de solvente mesmo apes 0 processo de fabricayao.
Entretanto, medidas de Infra-vermelho de absor9ao confirmaram a
ausencia de solvente no interior dos filmes, mostrando, assim, que
o metodo de secagem dos filmes foi adequado.

A caracteriza9ao dos filmes, por diversas tecnicas, mostrou
resultados compativeis com os da literatura, em que foram
observadas as transi90es de fase ferro-paraeletrica e fusao. Os
valores obtidos, assim como os efeitos do tratamento termico sobre
as amostras, sao consistentes com aqueles publicados por outros



autores. Um dos principais objetivos de nosso trabalho era obter

filmes eletricamente resistentes que pudessem apresentar

ferroeletricidade, e isto foi alcançado. Como discutido no final do

Capitulo IV e mais extensivamente na tese recém defendida por Alves

[33], os filmes fabricados apresentaram resultados reprodutiveis e

com atividade ferroelétrica.
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