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Poli(sult'eto de p-fenileno) (PPS) na forma de po, foi
obtido atraves da rea9ao Quimica do p-diclorobenzeno com
sulfeto de sodio em N-metiloirrolidona em um sistema de a90
inox espec ia1men te cons tru ido. Apos a fusao do PPS sobre uma
placa de vidro em temperaturas de cerca de 300°C, as placas
foram resfriadas rapidamente, resultando em amostras amorfas. A
caracteriza9ao estrutural das amostras foi feita utilizando-se
tecnica de difra9ao de raios-x, medida do espectro de absor9ao
no infra vermelho e Varredura dit'erencial Calorimetrica (DSe).
A condutividade eletrica de pastilhas (PPS/PPP) em fun9ao da
tempera tura f' oi tambem i nves tigada e os resul tados comoarados
com 05 obtidos utilizando-se PPS comercial (Ryton). Tambem
foram obtidos resultados para a condutividade de filmes amorfos
nao dopados da amostra sintetizada de PPS, assim como dopados
em solu9ao ( AIC131 nitrometano). a decaimento da condutividade
desses filmes amorfos dopados em rela9ao ao tempo de exposi9ao
ao ar foi tambem analisado.



Poly-p-pnenylene sulfide in the form of gowder, was
prepared by the reaction of ~- dichlorobenzene wlth sodium
sulfide in N-methylpyrrolidone in a specially builted stainless
steel system. The samples has been obtained b..,the melting of
PPS c,n gla.ss sheets in t,emperature of about 300°C and rapidl'::!
Quenched resu Iting in amorphous samp 1es. The struot ura 1
characterlzation of the samples were investigated using
infrared techniQue, x-ray diffration and Differential Scanning
Calorimetry melting point), the results were compared with
Ryton (trade name of the PPS). The electrlcal conductivity of
the composlte (PPS/PPP) was measured as a function of tha
lncrease of temperature. Also has been obtained results for the
electrical conductivity of undoped amorphous films obtained
from the sinthetised sample of PPS, as well as doped in
solution AlCl~/nitromethane). The decrease of electrical
conductivity of the amorphous doped films as a function of time
of exposition to air was also analyzed.



Pol1meros conjugados tern atraldo muita aten9ao nos ultimos

anos, pois a hibridiza9ao sp2pz leva a urn par de eletrons

desemparelhado por atomo de carbono, 0 Que permite Que tais

rela9ao

incluem

ioniza9ao e alias afinidades eletrBnicas. a resultado e uma

01 asse de pol imeros, Que podem ser ox i dados ou reduzi dos mai s

convencionais. Devido a forte intera9ao intracadeia (liga90es

'It) e da fraca intera9ao intercadeia ("overlap" de orbitais pz),

que e uma car.acterlstica de pollmeros conjugados, os eletrons

'n'. sac deslocal izados ao 10n90 da cadeia.. 0 Que impl ica em

sistemas Quasi-unidimensionais (anisotrocia). Esta anisotropia

forneee a esses materiais propriedades espeoiais, que os tornam

diferentes de outros materiais condutores. Existe urna ampla

evidencia (poliacetileno,politiofeno) de Clue 0 alinhamento da

tambem um nivel razoavel de condutividade eletrica. Pode-se

dizer que 0 interesse no campo de polimeros condutores surgiu

com Walatka(3,4)Que observou um aumento da condutividade elatrica

do (SN)x' polithiazil, inversamente proporcional a temperatura.

Tal comportamento a indicativo de condu9~0 metaliea e estimulou

novos esfor90s, para se obter pollmeros intrinseeamente

eondutores. Qutros "metais organieos" foram produzidos atraves

(TCNQ)(5)(veja estrutura quimica capitulo 2). A condutividade

metalica observada para os cristais do (SN)x e uma propriedade

intrinseca dos cristais.. Que surge da presen9a de um par de

elatrons desemparelhado, assoeiado com cada unidade enxofre-

nitrogenio. 0 par de eletrons desemparelhado pode se mover sob

a a9ao de um campo aplicado, originando uma corrente elatrica.
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Es te fat.o es timul ou novos esforços na área de pollmeros

condutores.

Entretanto, somente nos últimos anos da década de 70 com a

demonstração de Que o poliacetileno (CH)x, um semicondutor

Quando sintetizado, e Que Quando exposto aos vapores de 12, Br2

ou AsFg tem sua condutividade aumentada em muitas ordens de

grandezal6,7)em temperatura ambiente, é Que o campo de pOllmeros

condutores teve um grande impulso. A dopagem de pOllmeros nada

mais é do que uma modificação Química, porque envolve a

incorporação de fortes reagentes oxidantes (aceitadores) ou

redutores (doadores) dentro da estrutura do pollmero. O dopant.e

perturba o pOlimero ext.ensivament.e não somente por causa de sua

estrutura flsica, Que não permite o encaixe substitucional

dentro da rede polÍmerica, mas também por causa da extensiva

transferência de carga Que ocorre entre a cadeia polimérica ~ o

dopante, causando mudanças em sua geometria As cadeias

condutoras poliméricas, apresentam geometrias diferentes no

estado ionizado e no estado neutro. Isto é uma conseQu~ncia do

fato de Que as redes pollmericas, são mais facilmente

distorcidas do Que , por exemplo a rede rígida tridimensional

do si11cio. Com isso acredita-se Que a condutividade nos

polÍmeros condutores resulte dessas cargas móveis introduzidas

dentro do sistema el etrôni co 'Jf. Para bai xos ni vei s de dopagem

essas cargas se auto localizam e formam configurações não

1ineares (só1itons, po Iarons e b i po 1arons )(8,9) ( ve j a caP1tu 1o 2).

Somente a forma, defeitos localizados sobre a cadeia polimérica

(isto é, final de cadeia ou "crosslinksU) terão um efeito

resultados

significante

recentes

sobre a condutividade. Isto

exper imentai ~10,11)Que

está de acordo

demonstraram

com

um

aumento na condutividade (valores maiores do Que 105S/cm>

Quando o número de defeitos sp3 são redu%idos.

Embora se tenha conseguido uma alta condutividade elétrica

e o seu oontrole em muitas ordens de grandeza os progressos no

entendimento dos mecanismos de condução nos pOllmeros

condutores estão ainda em evolução. A conversão de um material

isolante em um material Que apresenta caracterlsticas

condutoras é muitas vezes um problema complexo, mas sua

complexidade aumenta QuandO tenta-se explicar como tal fenômeno

ocorre. O modelo tradicional de bandas para semicondutores é o

modelo básico, • mui tas vezes considerado não apl icável para



001 imeros condut ores. O cara ter mo 1ecu 1ar

....•
.;)

forças de Van der

Waals. conformaçSes moleculares. e muitos outros) criam um

potencial não peri6dico para o el'tron e Que varia no tempd1~.

Na teoria de bandas, as caracterlsticas de condução são

orimeiramente determinadas pela diferença de energia entre os

el'trons no estado fundamental e a energia associada com a

banda vazi.a de condução. Os elétrons são considerados apenas

~racamente ligados à cadeia. Os orbitais p .adjacentes formam

orbit ais 7f 1i9ante e 7f' antiIigante. O est ado ocupadom ai s
energético é chamado banda de valência e a banda vazia de menor

energia é chamada banda de condução A criação de bandas e a

separação Que ocorre é conseQuência de uma função periódica do

potenci aI assoe iado com as interaçSes i8n icas. A Iargura das

bandas é medida pela resistência das interaçSes moleculares.

Materiais covalentes têm bandas largas em comparação àqueles

que têm i nterações moI ecul ares fracas. Duas Quant idades

imoortantes, estão ilustradas na figura 1.1, Que são a energia

de Fermi e a banda proibida.

A energi a de Fermi, EF1 refere-se a energi a do mai or

orbital preenchido no estado fundamental. Para metais, este

valor corresponde a metade do valor da banda de valência.

Elétrons em Qualquer temperatura finita têm uma energia térmica

oara se mover dentro da porção vazi a da banda e portanto se

mover na banda. Os isol antes e semi condutores têm a banda de

menor energia preenchida. O Que diferencia então os isolantes

dos semicondutores é o valor da energia da banda proibida, Eg,

~ue divide a energia de Fermi e o nlvel de energia da banda de

condução. A banda proibida, reflete a deslocalização dos

elétrons ao longo da cadeia polimérica. Uma comoleta

cade ia aI ternado como no' (CH )x .• gera

deslocalização

comorimento da

eletr8nica resultaria em banda zero.

regiões

o
de

localização de elétrons e portanto formação de banda proibida.

Valores para a largura da banda proibida de alguns

pollmeros são mostrados na tabela 1.

A ativação térmica para vencer a Eg é a energia necessária

para promover um elétron para um nível de energia vazio onde a

oue 2eV são classificados como semicondutores

condução

o,..oibida

ocorre.

é menor

AQueles materiais cUJa energia da banda

e a~ueles materiais cujos valores da Eg são altos e os niveis

de condução proibidos são classificados como isolantes.
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Energia

Ef

1
Energia

~ = Ocupado D = Vazio

Para. amostras levemente dooadas, os transoortadores sac
localizados POI'" uma alrs9ao eletroslatica do ion dopante. Como
mais cargas acumulam-se sobre as cadeias, este efeito
eletrostatico e escalhado e porlanto essa. se deslocalizam e
podem se mover livremente ao longo da cadeia, formando uma nova
banda de condu9ao. Esta mistura do corncortamento semicondutor-
metal reflete 0 problema complexo ~ssociado com "metais
organicos".

Os progressos no desenvolvimento e urn detalhado
entendimento da condu9ao elelrica em poltmeros condutores,
deoende da descoberta de metodos para s intet izar esses
materiais em rnono-cristais de grandes dimensoes.

Mono-cristais de grande dimensoes com alta perfei9ao
estrutural, sao somente possivei s para uma t~lasse de pollmeros
lineares, 05 polidiacelilenos(13l.0 metoda usado para sintetizar
os diacetilenos, polimeriza9ao de urna.matriz do estado solido.
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~5tá sendo o caminho mais oromissor para se conseguir mono

=ristais de Qualquer pollmero condutor. Portanto muitas das

discussões sobre a estrutura desses materiais tem sido baseadas

em diagramas de difrayão pobremente resolvidos e analogias com

modelos de compostos. Os melhores modelos são sais de radicais

naftaleno secátionicos. o

precursor de um metal
.-'\ .

t:lrganlCO .

constituindo no mais simples

A qulm ica(14,15)e a T1si ca(16)desse
material têm sido amplamente discutidas.

Parametros estimados pelo modelo de bandos.
poro vários pOlímeros

(CH)x

trans~

cis-transoid J=\-
trans-cisoid ~

ppp-@-
co-planar

2~ entre os fenilo

900 entre os fenila

pmp-@
co-planar

2SO e ntre os fenilo

PPS-@-s-

Potencial
Ionizaçõo

(ev)

4.7

4.8

4.7

5.5

5.6

6.9

6.1

6.2

6.3

Largura do
bando valencia

(cv)

6.5

6.4

6.5

3.9

3.5

0.2

0.7

0.2

1.1

Eg

(ev)

1.4

1.5

1.3

3.2

4.5

• Calculados pelo método do Hamiltoniana efetivo OIABinitio"

Portanto. desde que foram descobertas formas condutoras do

estruturalmente parecidos{CH )x.

estão

muitos

sendo

pol imeros

dooados

condutores

para se obter niveis maiores de

=ondutividade. Muitos desses pOlimeros, igualmente como o (CH)~
estruturas planares como conformação de minima energia.

Assim como um continuo sistema de "overlappingU ~ e orbitais p

ao longo da cadei a. Mui tos outros po limeros condut ores, cu j a
estrutura de mínima energia é quasi-planar t~m apresentado



<PPS), foco de estudo desse trabalho, as aneis benzenicos
vizinhes estao inclinades em + ou - 45° com rela9ao ae zigzag
planar dos a.tomos de enxofre (veja capitulo 3). Este e outros

criterio na forma9ao de complexes condutores. Por outre lado, 0
orbit.al. de "overlap" ao 10ngo da cadeia tem sido considerado
fundamental para alta condut.ividade. Em est.udos realizades oor
Tripathy e colaboradores ,(17) sobre a modif ica9ao estrutural do
PPS aoos .3, dooagem com AsFs' fei observado que 0 PPS primeiro
adota uma estrut.ura Quasi-olanar Que e imoortante para a
modifica9ao Qulmica do pOllmero.

o mapa do contorno da energia conformacional para 0 PPS(
veja figura 1.2 ), mostra a oossibilidade de forma9ao de pontes
de tiofendl~(vide figura 1.3).

De fato,
altos niveis

somente apos a modif ica9ao Qulmica
de condutividade sac atingides (>

do PPS e Que

1 S/cm). 0

de do~agem , e
eletronicas dos

a chave
sistemas



o PPS alem de cossuir propriedades excelentes como
f"'2sistencia quimica termica, grande estabilidade a
irradia9ao eletronica ,etc pode ser processavel soluvel em
solventes aromaticos como 0 a-cloronaftaleno. difenileter e N-
metil pirrolidona em temperat.uras superiores a 220°C). Como
acresenta urn ponto de fusao bem definido em 28SOC. permite
!inda a obten9ao de amostras por processo de fusao e
resfriamento, podendo ser dopado a baixas temperaturas (dados
sobre as orocriedades do PPS sac mostrados na tabela 2).

1§LsJ§rSl§ls1§Jl§lsJ§rS
PPS

J DOPOdO

'©cr§J'

1
'@O§rS'©cr§J'@O§rS'

Os objetivos do trabalho foram concentrados no aprendizado
2 desenvolvimento experimental da sintese quimica do PPS, bem
como a sua caracteriza9ao que foi comparada com 0 PPS
comercializado pela Phillips com 0 nome de Ryton, a dopagem de
amostras amorfas e a medida da condutividade eletrica. Como 0

conhecimento da estrutura do pollmero e de import~ncia crucial
no orocesso de dopagem, devido as modifica9oes introduzidas



necessário uma exolana9ão sobre a

molecular do PPS ('lide '=aJ::lÍ.tulo3).

em detalhes a slntese Química que

oelo dooante na estrutura. isto

8

é, na morf'ologia faz-se

determinação da estrutura

No capitulo 4, é descrita

foi real izada através da

(p-diclorobenzeno)auto-condensação de

sulfeto de sódio

um

em

dialogenado

solvente oolar

com

(N-metil-2-

pirrolidona)(NMP) em alta temperatura. Essa slntese foi

realizada no DQFM (Departamento de Qulmica e Fisica Molecular)

no laboratório de química orgânica do IFQSC (Instituto de

Qulmica e Flsica de são Carlcs).

No capitUlO 5

sintetizada, Que

é descrita a caracterização dessa amostra

foi chamada de PPS(sintetizado). A

caracterização estrutural foi feita através de técnicas usuais,

como absorção no inf'ra vermelho. dif'ração de raios-x . e

transições térmicas usando oara isso, Diferential Scanning

Calorimetry, <DSC), e os resultados comparados com o PPS

comercial (Ryton). A determinação do peso molecular foi

orejudicada pela insolubilidade do PPS na temperatura ambiente,

assim como muitas técnicas como membrana de osmometria,

viscosidade, espalhamento de luz não puderam ser empregadas. No

'~apitulo 6 , estão apresentados alguns conceitos teóricos de

'::omose mani sfeta o fenomeno da condut i vidade nos pollmeros,

partindo de um material Qualquer.

No cap 1.tulo 7 está descr ita a dopagem em sol ução, de

filmes amorfos do PPS (sintetizado) com AIC13 em nitrometano,

sendo a medi da da condut ividade Te ita atravás do método de

Quatro pontas. Essa parte do trabalho foi fei ta na UFSCAR

Universidade Federal de São Carlos), Depto. Engenharia de

Materiais no laboratório de pollmeros. PPS na forma de pó, foi

misturado com PPP também na forma de pó. A mistura foi

pastilhada, e foi feito um monitoramento da resistªncia da

amostra em função do aumento da temperatura.

Tabela 2

PrinCipais propriedades do PPS

Transições térmicasi

Temperatura de transição vitrea

a tabela 2 continua na próxima página.



Tgmperatura de cristalização

Temperatura de fusão

Cor: bege

Estabi 1idade no ar":500°C

Densidade cristalinac: 1,41 g/cc

Densidade amorfac: 1,27 9/cc

Cristalinidaded: 65%

Condutividade de filmes amorfose:1~17S/cm

9

Condutividade de filmes dopadosf (AsFs): 3 S/em

a= v i de r ef. i 8

b= determinada pela técnica de DSC

c= vide ref. 20a

01= método de Brady(19)por difração de raios-x.

e= v 1de r ef. 59.

f= V i de r ef. 25.
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Capitulo 2

Condução elétrica em pOllmeros

2.1- Introduyão

O uso de polimeros na engenharia, em componentes

~letr8nicos e em máquinas, foi até os últimos anos conoentrada

~m sua cropriedade de isolantes elétricos. O surgimento de

novos materlais esta certamente relacionado com a busca de uma

melhor oualidade cara os materiais e Que também tenham boa

processabilidade. Mas, este grande desenvolvimento se deve aos

estudos das oropriedades elétricas. Atualmente. é muito grande

~ potencial de aplicayões dos polimeros. Dentre os Quais pode

se destacar o polietileno Que além de possuir ótima

flexibilidade é utilizado como isolante de oabos coaxiais e na

~~bricação de moldes. Também tem-se utilizado pOlimeros como o

teflon em microfones de eletreto. A escolha do mater~al

isolante não code ser aleatória , pois dev~-se considerar

também suas propriedades dielétricas e ,1sicas. Por isso é Que

l..Imestudo dessas oropriedades é mui tas vezes um método mais

completo e sensivel do que conhecer a estrutura de um pOlimero,

oois code fornecer indioações para um melhor aproveitamento.

Enquanto por um lado tem-se bons pOllmeros isolantes, nos

Últimos anos

se encontrar

consideravel

pesquisas têm

materiais de

condutividade

sido rea lizadas com o

boa Qualidade e Que

elétrica. Mesmo com

objetivo de

tenham uma

a grande

l.Jtilizayão dos compost.os Qrgânicos na indústria Quimica, a

,jescoberta de Que esses ma ter 1ais pudessem ter alguma

condutividade elétrica. só ocorreu na década de 60 com a

slntese de sais de tetratiofulvaleno (TTF)ao~, um composto

orgânico doador de elétrons. O desenvolvimento maior foi

qUandO 05 pesquisadores combinaram o TTF com o TCNQ e obtiveram

um cristal orgânico altamente condutor, pois o TCNQ é um

comolexo aceitador de elétrons

estrutura do TCNQ(aJ e do TTFeb) ).

a figura 2.1 mostra a

Com '::1 surgimento de novos compostos orgânicos Que

~oresent·:lvam condut.ividade elétrica. foi necessario um estudo

mais detalhadO de como tal fenomeno ocorra neste tipo de

comoostos, Que tem uma considerável oarte amorfa na estrutura.



.:.1

(o)

a) TCNQ e c) TTF

c~:Jrtantl~ t com::> .i-3. + c i menclor1ado comolexidade dos

·"'=-=?nl::ffios,::jec::onduçãc em ~Jolimeros é ml.litogrande, pois lião

s.io 3.nalógos ao de met~is e semicondutores ..onde o modelo de

bandas é satisfatório.

As teo!"'las de sólitons e de oercolação tentam englobar

essas complexldades e o ponto de partida para essas teorias foi

com modelos desenvolvidos para o (CH)x e o politiofeno (PT). O

(CH)x é pollmero condutor simples ponto de vista

pol imeros,

e novasreformulaçõesfizeram-senecessárias,

teóricos

deconduçãoempOllmeros,comoutrotipo

Antes

desediscutirmodelosteóricosrelativosa

estrutural, mas também o seu isomerlsmo obscureceu alguns dados

nos modelos

de simetria.

condução em

fazem-se necessários alguns conceitos f15ic05 de

condução em aualQuer material.

2.2- Essência lisíca da condução elétrica da matéria

A corrente elétrica aparece em um m~terial sob o efeito da

'-1mpotencial aplicado. A$ partículas do material carregado se

ordenam devido as forças elétricas originadas por um campo

elétrico. Portanto. Qualquer matéria será condutiva. se possuir

transportadores de cargas livres Que se desloquem sob ação da

um camoo elétrico. Para derivar a fórmula geral da condução Que

mostra a relação entre a resistivid&de (ou condutividade) da

materia e os transoortadores de carga, será. necessário

considerar uma unidade de volume (um cubo com lados igual a uma

unidade de comprimento) de uma dada matéria Que contém n

transpostadores de carga. A grandeza atribulda a carga elétrica
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dos transportadores lã igual a Q O numero total de cargas

livres na unidade volumétrica e nQ. Supomos Que o camoo

elétrico com intensidade ~. é perpendicular a uma das faces do

cubo e esti atuando na porção do volume Que esti sendo

considerado (figura 2.2).

Figura 2.2- Derivação da eQuação básica para a

condutividade

Na presen9a do campo, cada transportador de carga ficará

sujeito a uma for9a dada por:

F= EQ (2.1)

Com isso as cargas irão receber uma componente da velccidade ve

na dlre9ão do camoo elétrico E e sentido dado pelo sinal da

carga. As velocidades ve das cargas podem ser entendidas como o

valor médio oara todas as cargas e o seu módulo multiplicado

001'" nQ oroduzirá a quantidade de carga passando em ~ma unidade

t.emoo através de uma seção de irea do material, isto é
densidade de corrente J:

(2.2)

• notação em negrito corresponde a grandezas vetoriais



Por out.ro 1ado. pOde-se der 1var uma f ormul a mai 5 gsral
para a Lel oe Ohm ( U= RI) substituindo os v.lores do potencial
U oor Eh e Oh/A para a reslst~ncia R, onde Q • a resistividade
',,'olumetrica.h • 0 comprimento da sey80 constante (A) de urn
material. Portanto tem-se Que

transoortadores de carga com a intensidade do campo aplicado e
chamaoa mobilidade <U) de cargas . Portanto:

na tureza dos t ranspor t adores de carga. Entre tant 0, 0 f enomeno
da condu9ao exibe apreciavel variayao, dependendo da natureza
dos transport adores de carga em urn dado ma ter ial. Os tipos
basicos de conduyao sao:

2.2.1- Condwyao elet.r8nica: onde os transportadores sac
particulas elementares negativamente carregadas- eletrons.

condu9ao eletroni ca c1aramen te
chamada condu9ao metalica. Esta de conduyao e

principalmente

ionica e muitas vezes predominante. A condu9ao eletronica e um
fenomeno extremamente importante, pois atraves do seu estudo e



2.2.2- Condu9ao ionica: os transport adores sao ions, isto
e. parte da molecula- atomos ou grupos de atomos tendo uma
carga negatlva ou posltiva.

A condu9ao ionica e observada em condutores eletroliticos,
o termo e aolicado a eletrolitos- solu9ao ( em a9Ua ou outros
liQuidos) e fusao de sais, acidos, alkalis e outros compostos

e caracteristica especialmente da materia
filmes esmaltados e outras substancias. Quando

os ions se movem em urn campo eletrico tem-se uma eletrolise, au
seja. uma tr'ansfergncia da materia causada pela forma9~o de
novas sUbstincias Quimicas proximas aos eletrodos( por exemplo,
1ibera9ao de metal sobre a catoco em galvanoolastia, prooessps
21etr'ometalurgicos,etc).A condu9ao ./\ entretanto. pode10nica.
ocorrer oara materiais cujas moleculas da subst~ncia basica
nao podem ser ionizadas (caso dos Doltmeros organicos) . Mesmo
assim a condu9ao iani ca podera sl!!robservada se 0 materi al
contiver contaminantes tai5 como mistura5 de 5ai., alkalis,
acidos.etc .

2.3- Hodelos para os mecanismos de condu980 em pollmeros

excansao. So nos ultimos dez anos, mais de 2000 trabalhos foram
oublicados somente para 0 poliacetileno,(CH)x' E: sabido Que 0

r:CH)x,e 0 politiofeno (PT)(21) ilustram conceitos fundamentais ..
alem de serem os mais estudados .No (CH)x a degenerescgncia do

armazenamento de cargas. Os conceitos. desenvolvidos para 0

(CH)x, podem ser generalizados e incluldos em sistemas nos
Quais a degenerescencia e fracamente levantada. levando a urn

cue e 0 confinamento linear de oares de
bipolarons duplamente carregados(SI9).A

o (PT). e urn exemplo tipicode polimero conjugado no Qual
a degenerescancia do estado fundamental e fracamente levantada,

constituem imcortantes excita90es e dcminam 0 armazenamento de
cargas. A estrutura Quimica do (PT) e mostrada na figura 2.4.
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Alem ,jos .;a citados, muitos polimeros estao sendo

sstudados tais como 0 poli-p-fenileno <PPP)122I,opolipirrol(23),a
oolianilina(241 e 0 polisulfeto de p-fenileno (PPS)(2S,2S)objet.o de
estudos deste trabalho.

H H H H
I I I I

/C~(r ...~,.cY~T/
H ~ H H

trons

H H H H, I , /
/C=G. p=e.., /

C=C\ C=~A H tf H

cis

~igura 2.3- Diagrama da est.rutura quimica do '(CH)x
a) cis-(CH)x,b) trans- (CH)x

0) os dois estados fundamentais do trans-(CH)x

Solitons ooerrem naturalmente na isomeriza9ao cis-t.rans no
fCH)xt271. Solitons sao "endas-solu90es" para problemas nao
lineares, que pedem ser radicais ou ions deslocalizados POI'"

~esson~ncia dos segmentos conjugados de cadeia.

-F\--, /-
5

Figura 2.4- Diagrama da estrutura Quimica do (PT)
a) Estrutura QUlmica do (PT)

b) config. de val~ncias-liga9oeS nao eQuivalent.es



o comorimento de urn soliton oode ser determinade por uma
mlnimiza~ao oe energia entre 0 oecaimento de energla associada
com a deslocaliza9ao, principalmente sobre os oar bonos e 0

custo de energia para Quebrar as ligayoes duolas. Tambem para
o encurtamento das ligayoes simples dentro de uma determinada
distancia na cadeia. Calcules te6rioos predizem Que a energia
minima ocorre para um comprimento de i5 unidades monomerioas
na cadeia para 0 PPP (figura Z.5b).

(~ " ~" ,f "/""",/", /\: '\ /\ /"\ "'""~~/~/ ~ 1
sex = • soliton neutro (eletron)

x = + soliton positivo {carbocotion)

x = - soliton negotivo (c arboanion)

(carbeoation) e os negatives (carboanion). as solitons neutros
nao tem nenhuma carga associada, mas r,esultam de um eletron
localizado com spin 1/2 e carater paramagnetico. A remoyio
desse eletron, por exemplo dopagem do tiee p, cria um ion
carboni um aue nao e magnet ico. Quando se tem uma dopagem do

magnetico e se assemelham a urn carbocation estabilizado. 0
resultado assoclado com as liga90es alternadas (Poliaoetileno)
e urn csefeito ou "kink" como mostra a figura 2.Sa.



cooenco se transferir car a as cadeias oroximas. Mas, Qual
teoria de condu9ao se aclicaria a collmeros condutores com
simetria diferente a do ooliacetileno? Recentes conoeitos oar a
o ooli-c-fenileno (PPP) <olhe monomero figura 2.6) indicam Clue
falta simetria Cara a formacao de solitons e cor isso surgem os
~~lar~ns Os oolarons sac ions radicais deslocalizados formados

Para a PPP. calculos do balanceamento de energia da
oeslocaliza9ao cela cerda da aromaticidade indicaram que cada 6
anei s correscondem a urn pol:lron(2Sl.

Percola9ao e a difusao de heterogeneidades associadas com
a dopagem em uma substancia oermeavel. Q crocesso de dopagem em
polimeros, e muitas vezes uma difusao controlada e

no material regioes com diferentes
geralmente mais na superflcie do Que
Isto nao e muito bem entendido. mas

concentra90es de docante,
no interior do mat.erial.

morf 01 ogi as Clue oor tan t 0 reagem di f erentemente na presen9a do
dopante.

Na f igura (2.7) e mostrado 0 crocesso proposto para a
oercola9ao. Nota-se um processo gradual de infiltra9ao cor
parte do dooante nas cadeias. No estado intermediario algumas
oarticulas em qualquer tempo ja estao com condutividade maxima
e outras estao entre 0 minimo eo maximo na condutividade.

Com 0 orogresso na rea9ao de peroo 1a9ao
entre as unidades com condutividade maxima

a sapara9ao
diminui • os
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~ecanismos de tunelameno e "hoppin9"~~ podem ser ativados. Para
ocorrer "hopping" acredita-se Que uma 'ra9~o critica do volume
deva tornar-se condutiva. Alguns aspectos como 0 arranjo de
particulas, grau de dispersao e a morTologia aTetam essa Tra9ao
critica do volume. Esta transi9ao e chamada limiar de
oercola9ao e e dependente da temoeratura como mostra a eQua9ao

~sta eQua9ao (2.6) e tipica do comportamento para 0

alcance de saIto varia-vel (VRH) tri-dimensional como ob.ervado
par·a partlculas dispersas em uma matriz isolante.(301

~ Porciolmente Dopodo [J Totolmente Oopodo

Figura 2.7- Processo proposto para percola9ad1~



A estrutura cristalina do (PPS), foi determinada
primeiramente por Tabor(31)e colaboradores no ana de 1971. Apes
a determins9ao da estrutura do Poli<exido p-fenileno) (PPO)(32)
em 1969 Tabor admitiu similaridades entre os dois pollmeros no
Que diz respeito a simetria e grupos de simetria.

Ao preparar um filme com 0 Ryton, Tabor notou Que 0 mesmo
era Quebradi90 e parcialmente cristalino, devido ao baixo grau
de oolimeriza9ao da amostra. Para resolver essa dificuldade foi
feito urn cre-tratamento no Ryton em po para aumentar sua
viscosidade. 0 po foi colocado em uma estufa a vacuo por 2

horas em uma temceratura de 300°C. Com isso os "cr05s-l inking"
foram lentos e a viscosidade sensivelmente aumentada de 135

pOlses para 430 poises. 0 filme resultante desse tratamento foi
altamente resistents e claro ..possibilitanto sua orienta~io em
900 na razao de 4:1. Foram cortadas tiras e oolocadas uma sobre

com raio-x. Atraves da analise das 20 reflexoe. mais intensas
foram tiradas as seguintes conclusees:

correlacionando-se satisfatoriamente com as densidades amorfa e
semi cristalina Que s~o respectivamente 1.32 g/A~e 1.35 g/A~.

0) a ausencia de reflexees do tipo:
hkO com (h+k) impar
Okl com k impar
hOl com 1 impar, levou ao grupo espacial Pbcn.

grav i dade dos
especiais 0, 0,

Quatro
o 0,

grupos fenilenos estao em posi9oas
0, 1/2 ; 1/2, 1/2, 0 i 1/2, 1/2, 1/2. Os



atamos de enxofre sac colocados em posiyoes especiais : 0, -y,

3/4 ; 0, y, 1/4 i 1/2, 1/2+y,1/4 e 1/2, 1/2-y, 3/4.

Com este tico de arranjo, duas unidades monomerioas estao

·:.'ontidas na f ibra com mesmo periodo, e os atomos de enxofre

estio em um eixo de rotayao de ordem 2 no olano i 0 0

A inclinayao do grupo fenil em rela9ao ao plano i 0 0 Que

contem a liga9ao S-grupo fenil-S, foi caloulada partindo de

uma escolha aleat6ria de urn grupo fenil. 0 escolhido estava na

cosi9ao 0 0 1/2 e partindo de uma posiyao perpendicular ao

olano 1 0 0 onde as coordenadas z dos atomos de carbono com as

coordenadas nega t i vas em x do grupo f eni 1 aument ave.m, fcram

Teitas as devidas rotayees no eixo da liga9ao S-grupo fenil-S.

Para uma serie de angulos de rotayao, as intensidades
calculadas Que melhor se ajustaram com as int.ensidades

observadas, foram para um angulo de rotayao de 450 em torna do

eixo S-grupo fenil-S. Esses calculos levaram em conta 0 fator
de estrutura apropriado, 0 fator de espalhamento atBmico,
efei tos de temperatura e 0 fator de polarizayao de Lorentz(33,34).

o angulo de val enci a C-S-C determi nado por Tabor para 0

PPS foi de 1100 a partir de calculos simples utilizando medidas
de ligayao conhecidas entre os atomos e sucondo um encurtamento
menor para a 1i ga9ao S-grupo feni I em reI a9ao a uma uni ca

ligayao S-C, Teito proporcionalmente em relayao a liga9ao 0-
grupo fenil.

~
o '

314 , 1/4



N~ flgu~a 3.2 e mostrada a cela unltaria de Tabor com as
1'\2scect i vas cadei as do col imero oassando a tl"aves do cl ano das

cosi9oes x y a e x y 1/2. Na figura 3.3 temos uma proje9io no
plano be de uma conforma9ao ne cristal, e na tabela 1 as
resceetivas coordenadas fraeionais dos itom05 na eela unitaria.

-~
I
I,
}--

I
I

/ 1 r-I / I
I I I aC

bp- J!

Figura 3.2- Cela unitaria do PPS precosta per Tabor
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Tabela 1

Coordenadas fracionais dOS átomos do PPS na cela unitária

Atomo xy z

S

O0,3220,25

C1

O0,1430,389

C2

-0,0990,1960,492

~:~
-0,0990,0:530,604

H (C2)

-O, i750,3790,486

H (C3)

-0,i7:50,09:50,68

e

posições repetidas pela simetria do grupo espacial

Em 1986, J05.f Garbarczyk~~ contestou o modelo de Tabor em

dois pontos :

a) no ângulo de val~ncia C-S-C.

b) na inclinação dos anéis fenila em relação ao plano da

ligação S-grupo fenila-S.

A justificativa feita por Garbarczyk para discordar da

estrutura cristalina proposta por Tabor, está no método de

oreoaração da amostra feito por Tabor , Que segundo Garbarczyk

alterou o ângulo de valência C-S-C e oomo conseouência alterou

os esoaçamentos interplanares das moléculas.

Joséf Garbarczyk, é um estudioso de peQuenos compostos de

baixo peso molecular contendo enxofre (vide figura 3.4).

Q PPS é uma extensão de comoostos como o

BPTB, Bis(1,4-feniltio)benzeno e portanto segundo Garbarczyk

deve ter o mesmo comportamento. O ângulo de valªncia C-S-C

desses compostos varia de 103-107°(vide figura 3.4), e portanto

um ângulO no valor de 1iOo para o PPS seria muito grande. Essa

hipótese foi confirmada por Shlick e Mcgarvey,(391

Que através de medidas de ressonância magnética nuclear no PÓ

qe PPS. observaram Que a contribuição para o segundo momento de

prótons intracadeia era muito baixa Quando o ângulO era 110,°

em relação aos valores experimentais obtidos.

Embora esses compostos possuam estruturas assimátricag, os



3.nglJlos de inolina9ao U!rn urns tendencia semelhante, OU seja

oor urn lado estao ouase coplanares com 0 plano da liga9ao C-S-

C e por outro com inclina9ao oue esta. na faixa de 59-62°(veja

tabela 2).

C-S-C ongulo
grous

(©(s)n
Poly(l.4-ph.ny /enaulph id.1 (P pSI

~S~sJQJ
Bil(4-ph.nylthiolb.nz.ll. IBPTB) 0

H'S~~S/H
Bil(4-mercaptoph'll1l.n.laulphid.( BMPS)b

lQrS'©
Oiphlllyllulpllid.( 0 PSIc

Figura 3.4- Comcostos contendo enxofre

a-ref.36

Essa hiootese tambem e confirmada em medidas de ultra

'Jioleta para 0 dimero difenilsulfeto(40) oue mostraram duas

bandas de absor9ao em '250 e 280nm. Estes ultimos resultados

feram decorrentes das i nt.era90es do elet.ron do enxofre e dos

eletrons ~ do anel fenila.

,.,
Angulo de inclinayao em relayao ao plano da liga9ao C-S-C

Com isto, Garbarczyk sugere para a estrutura nao t.r.t.cia

de PPS. uma inclina9ao dos aneis fenila de 60°. Para completar

sua analise, Toi Teito um calculo da minimiza9ao de energia e



uma menor energla de empaootamento Dara OOlS trimeros oolooados
~a oela I.mita-riade Tabor nas posi90es 0,0,,0 e 1/2,1/2,Q, foi
oossivel gra9as a uma altera9ao em suas ooordenadas, a saber:

ortogonal. Tendo em vlsta este lmDasse, em 1987, Andrew e
':01 aboradores(411 resol veram com teoni cas moder nas de
determina9ao diret.3.de estrutura oristalina tentar elucidar c
problema.

Desde 1982, Andrew e colaboradores vinham estudando a
morfologia de monooristais do PPS cresoidos da solu9ao e da
fl.Jsaode f iImes f inos(42,431.05 monooristais sac oresoidos por 3

dias em uma solu9ao de ~-cloronaftaleno em
resultados obtidos sao monocristais peQuenos e nao

160°C as
foi possive1

esclarecer a verdadeira estrutura do PPS. A partir de seus
~studos com cristaliza9ao isotermica de filmes finos, Andr.w
~ostrou aue monocristais com alta perfei9ao podiam ser obtidos.

as filmes finos do PPS foram cristalizados isotermicamente
sob uma atmosfera de Nz em temperaturas sUDeriores a 280°C, com
suostrato de mica. Com esta amostra, a morfologia cristalina
fai investigada atraves de microsoopia optioa e e1etronica.

Uma analise com microscopio optieo e eletr6nieo, da menor
oor9ao do filme suficiente para miorosoopia eletronioa, indica
Que a ~ristaliza9ao esta na forma esferulitica e Que estas sao
compostas oor finas fibrilas de aproximadamente 15nm de

..(44,4SIAndrewe col aboradores sab iam Que as f i nas fibr i1as Que
formam as esferulitas nada mais sac do aue lamelas sobre um fio

orienta9oes cristalograficas: 0 eixo molecular b e radial sobre
o substrato, 0 eixo molecular c tangencia1 ao substrato e 0



Reflexoes do tico h k 0 para 0 mesmo material, com
diferentes metodos de prepara9ao.

Reflexao Garbarcz',dkQ TaborD Andrewl:

2 0 0 4.28 4.36 4.34

1 1 0 4.68 4.73 4.73

0 2 0 2.79 2.81 2.83
1- ref 35 b-ref 31 c-rtf 41

dlferentes dos obtidos oor Garbarczyk. Mas para Garbarczyk os
resultados obtidos cor Tabor, como ja foi citado. estao
condicionados ao metodo de crepara9io da amostra a a

" mais imediata seria parametro de redeconsequencia em um novo c

Portanto. essas fibrilas definem uma dire9ao monocristalina
local semelhante ao PEEK.

com os eixos b" e c· paralelos respectivamente as dire90es
transversal e longitudinal destes cristais. Para oito medidas 0
o 1 0 valor da repeti9ao molecular e de 10.26 AO.

Esse tico de determina9ao direta nao pode ser feita para
t odos '.:IS po 1fmeros, ,:jevido a irradi a9ao e1e trani ea sobre sua

,
r-ede cristalina, pois podem ocorrer mudan9as irreversiveis nos
parametros da cela unitaria, levando portanto a outro tipo de
estrutura cristalina. Em um estudo realizado para 0 PPS,(411os
efeitos da irradia9ao eletronica sobre a sua cristalinidade



1n terpl anares permanecem 1n81 t erados para l.Jma dosagam de 3100

C/m2, 30 vezes maior do Que a utilizada para 0 polietileno.

20 C/m.2fica evidente Que as medidas estao imunes aos efeitos

de irradia9ao eletronica.
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2.84
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~i9ura 3.5- Grafieo da distancia interplanar em fun9ao
da irradia9ao eletranica.~~

Portanto. os resultados obtidos tanto intramolecular-mente
como intermolecularmente. estao em perfeito acordo com Tabor e

ortorrombica primitiva e que pertence ao grupo espacial Pbcn-

D2h14



Capitulo 4

Slntese

3.van90s t.ecno l6gi cos sem preceden t.es. Esses avan90s culm i na:am
em uma nova classe de mat.eriais sinteticos, muitas vezes

Esses materiais abriram novos ho•••izontes na industria •
com isso acliea90es no mercado, que anteriormente era dominado
oelos metais cera.micas, vidros, etc. Urn membra muito

da reayao
,aluminia.

do benzene e enxefre na presen9a de
Materiais assim produzidos, eram

caracterizados com tecnicas oadroes da BPeca e Que atualmante
estao ultracassadas.

enxofre em um meie de cloreto de aluml.nio, obteve urn preduto
insoluvel com conto de fusae em 295°C e ~ue possuia uma
~6rmula empirica C6H4S.

Trinta anos decois, outra reayao com 0 benzeno e anxefre
em 350°C foi divulgada(48).A resina assim produzida,entretanto era
acenas 50% do total. A adi9ao de fenol ao dicloreto de enxofre
au ate mesme enxofre curo croduz a mesma resina.

Alem do benzene. a tiofencl tambem foi outro reagente usado
na prepara9ao dessas resinas. A reayao do tiofenol com cler.to



~e tlonlla resultou em um materlal peg.ioso e escuro e a auto-
condensa9ao do liofenol a baixa temoeratura. conoentrou 0 acido
sulfurico oroduzindo urn creme. insoluvlIl • aue "oi dllcomcosto
em 290-295.:lC.

Mais recentemente, a sintese do PPS pela oxida9ao do
cloreto de tionila do tiofenol catalizado POI'" oloreto de
=.lumlnio foi re-exami nada(431. Essa sintese produz urn pollmero
i nsoluvel com uma composi gao C~.oH3.eS1.4'A auto-condensa9ao do
tiofenol em acido sulfurico! tern side re-estudada cara fornecer
uma comcosigao mais oetalhada do produto.

A nao esoecif icid.de das rea90es leva a urn numero mui to
grande de sub-produtos, muitas vezes com multiplas li9a90es de
enxofre. tais como no tiantraceno da forma ( CsH4Sx)n ! onde x e

ramificados ou /I cross-linked n e orecipitam da solugio, ainda
com balXO peso molecular.

dielorobenzeno. onde a rea9ao oeorri. em alta temceratura (275-
30QoC) .

Nes te ti00 de reagao foi eonst at.ado que ex istem mai s do
~ue urn atomo de enxofre POl'" monomero (x varia de 1,2-2,3) II que
a rea9ao de polimerizagao foi altamente exoterrnica e de difle!l
controle.

Em 1954. apos varias tentativas de controle da rea9io
Macallum solicitou a eolabora9ao de oesquisadores da Dow
Chemical Co <USA). A polimeriza9ao de Hacallum foi 0 primeiro

Lenz e colabor.adoresI51,52,.3) da Dow Chemic.!.l Co estudaram 0

mecanisme da polirneriza9ao de Maeallum e em 1962 Dublicaram
'~utro processo de slntese para 0 Poli(sulfeto p-fenileno). 0

processo de Lenz foi baseado na rea9ao da sUbstituigao
nucleofiliea envolvendo a auto-eondensagao de materiais tais
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~omo tl of enox 1dos de cobre (hal oganado t iof enol ) lIm 200-250oC
no estado solido ou na oresen?a de oiridina.

Br -@- 5Cu t ~ ~ t:/(5'- ~ + CuBrco 0 lza o~ ~)n

imoediram a fabrica9ao e posterior comercializagao do PPS pela
Dow Chemlcal Co.

Ma is recent ement e 1 Par t eSt i11(54) suger i I"'am mudanyas na
~eagao de Lenz, onde a sUbstituigao da oiridina pura oela
orooor?ao de 10: 1 de oui nol ina na oi rid ina e a mudan9a ma is
imoortante na rea9ao. Esta mistura ja foi comprovada como sendo
efetiva em outras oreoaragoes de sulfetos a partir d. haletos
de arila nao ativos e tiofenoxidos de cobre

Essa mistura oermite que a rea9ao ooorra a uma temperatura
mais balxa reduzindo tambem a pressao, eliminando a necessidade
de urn auto-clave. A maior diferenga encontrada no produto final
foi na distrlbui9ao do oeso molecular do PPS. A solubilidade em
difenil eter de uma grande fragao do produto final, indicou que
3. sintese de Port eStill fornece '.Jm oolimero de :!lto oeso
moleoular.

A ba ix a reorodut ib i1 idade e prob 1emas na comoos igao dos
orodu t~os. 1evou var ios pesqu isadores a procurarem urn carnlnho
~lternativo oara a sintese do PPS. a trabalho dos oesquisadores
da Phillips Petroleum
oa tenteado em 1967(55). A

urn eSQuama alternativo
reprodutibilidade e na

comoosigao dos orodutos f inais. rasul ta de essancialmente uma
ore-reagao do enxofre e carbonato de s6dio, usado oor Macallum
substituldo pelo sulfeto de sodio.

Cl -@- CI1-Na25 6' • (%- 5\ +2NaCI
solvente ~)n

polor
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Phillics
':~mer'cial i za 0 PI'S, e e neste pol imero Clue estao centrados
todcs os estudcs, Clue vao des de revestimento em utensllios

,..es i s t~ncia a a1 t as temper aturas, ate con duti vi dad eel etr ica
apos dcpagem.

o produto flnal contem acroximadamente 29% de anxofre • e
de alto oeso molecular' superior ate mesmo ao de Macallum. Sua
solubllidade somente e conseguida com solventes aroma-tioos de

conto de ebuli9ao elevado, tais como 0 difenil eter, ~-
cloronaftaleno e N-metil-2-pirrolidona (NMP).

Edmonds-Hill, partiram de materiais relativamente baratos
o c-diclorobenzeno usado em bolas de naftalina e sulfato de
sodie usado come agente deoilat6rio na industria de couro. 0
material linear r'esultante. contem 150-200 unidades monomericas
lndicando um peso molecular na faixa de 15000-20000.

8asicamente sao 6 as etaoas uti 1izadas oara a produ9ao
comercial do PPS:

a) Prepara9ao do sulfeto de sodio a partir do hidrosulfeto
sodio aauoso e caustico em um solvente polar.

c) Produ9ao do polisulfeto p-fenileno a partir do sulfeto
de sodio e o-diclorobenzeno no solvente polar.

ct) Recupera9ao do polimero.

e) Rem09ao do cloreto de sodio com agua.

f) Secagem do polimero e empacotamente.

Nas se90es subseCluentes a sintese de Edmonds-Hill esta
descr'ita em detalhes assim como as mod'ifica9oes introduzidas
neste trabalho.

IJ metodo de cbten9ao do PPS descri to abaixo e acenas urn
dos 25 descritos na oatente da Phillios Patroleum Co, e e a
base deste trabalho.



e 0 Na2S, 9H20 e sua desidrata9ao e fei ta em um aauecimento com
sol vente polar N-metil-2-pirrolidona.

b) Sao ut i1izadas 60 gramas de Na2S, 9H20 em 100 ml de N-
metil-2-Clrrolidona ..Clue sio colocados em uma ampola de vidro.
Inicia-se 0 aQuecimento dessa soluyao em um ~luxo de nitrogenio
ats! 160°C.

c) Ad ic iana-se a essa so 1uyao 36,79 de p-d ic I orobenzeno ,
sela-se a amcola e inicia-se a colimeriza9io Que e ;eita com um
rigoroso controle de temperatura, a saber:

d) A recuperayao do polimero e feiia e inicia-se as
lcvagens para a purificayao do pOlimero.

f) Na secagem nao e ohamada a atenyao para n.nhum cuidado
especial.

Altera90es e observa9oes feiias no decorrer deste trabalho
estao descritas a seguir.

a) 0 sulfeto de sodio utilizado nesie trabalho e 0

Na2S. 5H20.

b) Sao utilizados a principio 1/6 dos reagenies em relayao
as Quantidades da catanie. Foi oolocado em uma ampola de vidro

35 mm de di~metro, aproximadamente
e procedencia Veieo- Qulmica fina

10,059

LTDA)
de Na2S; 5H20
e 17 ml de

N-metil-2-pirrolidona
de produtos oulmicos

aouecimento da ampol a em IJm 11uxo de ni trogeni 0 ate 160°C.

Observa90es:

* 0 aouecimento da ampola e feiio em um banho de 61eo da
milho.

~. a soluyao final apresentava duas rases, uma llQuida bem
escura e outra PO de cor laranja.



·Hhf a !::ontrol. da temoeratura foi feit.o atraves de um
termometro colocado no banho de 61eo.

c) Fai adicionado a essa solu9io 6.12g de p-diclorob.nzeno
(apraximadamente 100% de pureza e procedencia Reagen Quimibras
Industrias Quimicas S.A. ) , selou-se a ampola e iniciou-se a
polimeriza9ao com 0 seguint.e t.ratament.otermico para a rea9ao:

- 45 horas em temperatura media de 2250 C.

- 23 horas em temperatura media de 2170 C.

- 25 horas em temperatura media de 2450 C.

~* 0 aQuecimento do banho foi feito atraves de uma chapa
aauecedora com slstema proprio de controle da temperatura.

~** Os temoos maiores na oolimeriza9ao foram oropositais,
visto aue as temoeraturas desejadas nao foram conseguidas.

a chapa aQuecedora, 0 Que permitiu uma grande instabilidade na
temperatura do banho.

***** 0 oleo de milho nao e 0 indicado para temperaturas
elevadas.

d) Nao houve a forma9ao do polirnero e se hauve nao f oi
passivel identifica-lo, pois ocorreu uma explosao da ampola.

Al terayoes no
necessar ias Tace aos

A orincipal mudanya ocorreu na substituiyao da ampola por
um mini reator de a9o-inoxidavel com valvula de seguran9a (fig
4.1) construldo e dimensionado para essa reayao. Foi escolhido
tambem outro orocedimento onde a diferen9a basica para a
anterior esta no tempo e na temperatura de rea9ao.

a) Sulfeto de sodio. Devido a uma hidratayio superior a da
oristaIiza9ao 0 sulfeto de sadio Toi t.riturado e colocado em
uma dissecadora com pentoxido de fosforo por um meso



b ) Sol ven te . lJ NMP of 0 ide sti1ado a vacu0 , poi s est ava
contamin.ado com impurezas do t.ipo dimet.ilamina, butirolactone(~6)
eagua principalmente.

0) Temperatura. Foi .::onstrulda uma resistenoia bli'1dada
que se ajustasse perfeitamente ao ooPO do reator (veja fig

reator. A temperatura Toi oontrolada oom urn Variac e a
temperatura da rea9ao Toi mantida em 260°C aproximadamente,
cor um temeo de 17 horas.

Para se ohegar a essas mudan9as ocorreram duas explosoes
':lorn ampolas de vidro. A primeira stntese que chegou ao ;ina1
no reator tambem nao Toi satisfatoria. Essa slntese Toi
rea1izada como urn teste para 0 reator e nao Toi obedecido 0

tempo de po Iimer izayao corre to que ohegou apenas a 7 horas e
meia. 0 intuito era saber sa 0 reBtor funeionava bern, ou seja,
se nao havia vazamentos e se a valvula para esoape de pressao
era 5atisfatoria.

Urn problema que tarnbem oeorreu foi na desidratayao do
sulfeto de sadio onde foi utilizado urn sistema de semi micro
destilayao poi5 ao tran5ferir para 0 rea tor 0 material fieava
em contato oom 0 ar e oeorria sua hidratayao. Para solucionar
esse problema foi oonstrulda uma tampa especial para 0 reator
mo5trada na fig.4.1 com saida para urn oondensador, sendo
portanto a desidratayao do sulfeto feita no proprio reator.

a) Na desidrata9ao do sulfeto de sodio foi utilizado 6 ml
a mais de solvente, pois quanto mais solvente or9~nico mais
3gUa se arrasta dOl solu9ao. Foi colocado no reator 11,44g da
Na2S.5H20 e 31ml de NMP.

o sol vente come90u a dest i 1ar quando a tempera tura no
banho estava em 132°C.. dessa forma Toi estimada a temperatura
no interior do reator como estando aproximadamente em 20~,que
corresponde a temperatura de ebuli9ao do solvente. No balao de
capta9ao 0 volume ohagou a 11,20 ml sando 6 ml de NMP e 5,2 ml
de agua contida na solu9ao.



desidrata9ao do sulfeto de sadio
esouema:

. . .
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'" VARIACESISTENCIA

BANHO DE
AREIA

Quando a temperatura no banho de areia chegou a 190°C foi
lniciada a contagem do tempo de pclimeriza9ao. a variac estava
em 90 V. Durante as 17 horas a temperatura media no banho ficcu
em 19SoC e no interior de reator em 265°C aproximadamente. Apos
o termino da polimeriza9ao c raatcr permaneceu esfriando per um
dia. 0 crccesso de desacelera9ao da rea9ao occrreu da uma forma



b) Foi recuperado do rea tor 20, 63g de materi al bruto de

cor preta.

c) A !""emo9ao dos sub-orodutos foi feita com lavagens de

acetona oara eliminar 0 p-diclorobenzeno e com agua para

eliminar 0 cloreto de sadio ,0 NMP e 0 sulfeto de sodio da

solu9ao resultante. Todas as filtra90es foram feltas a vacuo.

d) Aoos a secagem obteve-se 3 ..00g de po, a que significa

um rendimento da rea9ao de 23%.



Capit.ulo 5
Caracteriza9ao

como:a
difusao.

luz,
mais

determi na9ao da massa mol ecul ar de substanci as sa(5: a
oriosoooia e ebuliometria. Sao base ados no fato Due, no caso de
solu~oes a diferenr;:a entre 0 ponto de ebuligao e congelamento
da solu9ao e sol vente e oroporci onal ao numero da moles do
:oluto. Muitas dessas tecnicas estao disponlveis no DQFM
(Departamento de Qulmica e Ffsica Molecular), mas nao podem ser
utilizadas para 0 PPS, devido a sua insolubilidade em solventes
comuns em temperatura ambiente. Portanto, foram utilizadas
tecnicas diretas de determinar;:ao da estrutura do pOlimero.

A estrutura flsica de uma subst~noia e estudada atraves de
vibrsgoes eletromagneticas de varios comorimentos de ondas.

interferencia-difrar;:ao. as metodos visuais sao baseados no uso
de vi bra90es Clue tiam um comprimento de onda menor do Clue as
dimensoes do elemento estrut-ural sob investiga9ao. Neste tiDo
de metodo destacam-se os microscopios optico e eletronico.
Metodos de interferencia-difra9ao permi tem estimar 0 arranjo
mutuo de um grande numero de particulas , e SaD baseados no uso
da vibrs90es eletromagneticas, cujos comprimentos de onda sao
da mesma ordem ou maiores do Clue a dimensao caracteristica do
elemento estrutural sob invest.iga9ao. No primeiro caso, pode
ser determinada a forma e dimensoes do objeto sobre 0 cual foi
espalhado. No segundo caso, e possivel determinar a distancia
entre 05 centros espalhantes, isto e, a distancia repetitiva,
celo simples fato da interferencia ser oausada por uma certa

de interferiancia-difragao
de baixo e alto angulo,

neutron!! e espal hament,o por
de: difra9ao de Raio-x

eletronica. difrar;:aopor



Um gruco independentEl oe metooos para Q estl.Jdo de urna
substincia consistem de m~todos integrai~, Que sao baseados em

I med ida de capaci dade
~nalises di~erenciais

cal or i~ i ca

termicas,

Tais metodos sio: termicos
e temperaturas de transi9ao,

etc. ), mec~ni cos (medi das de
1imi ta9ao, deforma9ao e cropriedades
(oermeabilidade eletrica, perdss

de relaxagao), eletricos
dieletricas, condutancia

mudan9a no tempo). Tambem lncluem-se os metodos de absoryao das
vibracoes eletromagneticas, que sac conectadas com as
intera90es
5ubstancia

entre a
metodos

radia9ao
especiais

vermelho, oarticularmente dicroismo infra-vermelho, e tambem
metodos com 0 uso de outras freouencias).

limi tada a regi ao entre 4000 cm-t e 400 cm-t. A tecni ca de I-V e
~sada na identifica9ao de caracteristicas estr~turais em novos
materiais e na confirma9ao de compostos identioos em amostras
oe esoectro e comoosi9ao conhecidos. As absor90es I-V sio
influenciadas oor grupos funcionais dentro do aual os a.tomos
dos comcostos sac arranJados. A identi'ica9io de muitos
olasticos e resinas tem side realizadas, usando as informa90es
contidas na varredura das absor90es vibracionais na regiao de
I-V. Para compostos especificos, tais como 0 benzene au 0

acetileno. os modos de vibra9ao e as cicos sac alterados devido
as intera90es com atomos vizinhos e podem ser estudadas em
grandes detalhes. Mudan9as sutis
sUbstitui9ao no anel, sac alaramente
nos picas na freQuenci a observada. A

pel as mudan9as
em pol imeros e

celas intera90es as
ao 10ngo da cadeia.

cossiveis,
sac muitas

vezes cerigosos para a identiTica9ao, bas.ados somente sobre as
excectativas del absor9oes obtidas de compo.tos tais como 0



benzeno.
AS regras oara a lntaroreta9ao de um espectro de I-V nio

'=~o rlgida: J mas alguns aspectos sac relevantes para uma boa
i nteroreta9ao como: oureza do
resol u9ao e intens idade e uma boa
facilitar uma maior comoreensao

calibra9ao do aoarelho.Para
dos resultados obtidos, e

fundamental conhecer alguns conceit-os basicos. As bandas mais
imoortantes e cue fornecem mais informa9oes sobre a estrutura
dOs comoostos aromaticos sao encont.radas na regiao de baixa
~recl'.JenciaJ entre 900 e 675 cm-1 (57) . Est-as bandas intensa~
resultam de deformayao angular fora do plano das liga90es C-H
do anel. As bandas de deforma9ao angular no olano, aparecem na
~egiao de 1300-1000 em-1, Observam-se ainda, vibrayoe5 do
esoueleto envolvendo deforma9ao axial das ligayoes carbono-
carbono dentro do anel nas regioes de 1600-1585 em-i. As bandas
do escueleto frecuentemente aparecem como dublete5, depandendo
da natureza da5 sub5tituintes do anal.

Oecrrem entre 3100 e 3000 cm-J. as bandas de deformayao
axial do C-H aromatico. Na regiac de 2000 a 1650 cm-1 aparecem
bandas fracas de combina9ac harmonica, cue podem ser ute'is na
identifica9ao de estruturas. ja Que 0 numaro de banda5 e sua
intensidade relativa 5ao caracteristica5 dos modos de
sUbstitui9ao do anel. Para uma 5Ubstituiyao na po5i9io para (p)
no benzeno tem-se tres bandas de ab5oryao entre 2000 e 1667
cm-J.. As deforma90e5 de fase fora do plano dos atomo5 de
hidrogenio adjacente5 80S aneis aromaticos s~o Tortemente
8coolada5 entre 5i. Por esta razao, as 00si9oe5 das absoryoes
corresponden te5 sao ,::ar·=.cter isticas do numero de atomos
adjacentes no anel. As 005iyoes das bandas de deforma9ao
angular da liga9ao C-H fora do plano, no esoectro de benzenos
subst itu idos na pos iyaO p, es tao na reg.iao de 950 800 cm-1

aoroximadamente e sao bem fortes.

A oreoara9ao da amo5tra oar a a obtenyao do5 esoectros no
I-V do PPS (sintetizado) e do comerclal (Ryton) foi a seguinte:
foram utilizada5 1mg da amostra com 200mg de KBr. Para 5ecar a



Abderhalden, onde 0 solvente utilizado foi 0 tolueno e 0 tempo
de secagem foi de 4 horas.

A amostra oastilhada Toi varrida com I-V de 4000 at' 660
em-1eom aparelho da Perkin Elmer modelo 1320.

Os esoeetros do PPS(sintetizado) e do Ryton sao mostrados
na figura 5.1 e figura 5.2 respectivamente.

MIN=O.OOT

4000 3500



I MIN=O.OOT
I i
4000 3500

i
1000

Os espectros estao bem resolvidos e e nttida a semelhan9~
entre os dois comoostos. A identifica9ao.das bandas de absor9io
foi feita oela comoara9ao com tragos encontrados em outros
oompostos como 0 poli-p-fenileno (PPP)~~, mais precisamente as
bandas de absor9ao da ligayao S-fenila.

Na tabela 1 estao classificados os picos mais importantes
oara 0 PPS(slntetizado) e a seguir e feita uma comparayao com 0

Ryton, Que e 0 material padrao para a comparayio.



817 muito forte

960 Traca

1006 forte

1069 fraca

i089 forte

1103 fraca

1175 fraca

1227 frace

1382 media

1466 muito forte

1566 media

1897 fraca

determinado em regioes muito conheoidas na literatura. A
;reQuencia de vibra9ao em 817 cm-! produziu uma banda de
absor9ao mui to forte. oois e nessa regiio Que sac observadas
vibra90es cue resultam de deforma9ae angular fora do plano das
liga90es C-H do anel. Sao portante deTorma9oes em fase fora de
plano dos alomos de hidrogenio, adjacentes aos aneis
aromaticos.

absor9ao na faixa de 1000 ate 1300
as deforma9oes angulares no plano
e a banda produzida em 1006 cm-1 pode1iga90es C-H do anel

atribuida .. com base liga9ao S-fenila.
i ~66 cm-!,as band asNas freQuenci as de vibra9ao entre 1466 e

podem ser atrlbuidas as vibra90es do



Observando 0 espeotro de I-V para 0 Ryton, nota-se os
mesmos pieos de absor9ao, mas em uma analise mais detalhada na
fa ixa de 3300 cm-1 temos uma absor9ao oaraeter 1stiea da 1i ga9ao
C-H do anel aromatico que e de pouea importaneia visto que as

earaeteriza9ao
estao em otimo

do eomposto
aeordo com 0sintetizado estao presentes

Ryton.

Transi90es termicas, tais como aquelas que oeorrem durante
a fusao ou aquelas associadas com rea9oes, sac de gra~de
importancia pratioa na deterrnina9ao de possiveis apliea90es
potenei ais de urn ma teri al. Duas teeni cas sao eomumente usadas

Termiea (DTA) e Varredura Difereneial Calorimetrica (DSC). A
reslJosta de I.Jminstrumento de DSC e equivalente a razio da
mudan9a de energi a (eal/seg) tal que a area sob 0 pico • a
madida do calor da transi9ao (eal). Grafieos feitos por DTA nao
tern tal ealibra9ao, tornando a teonica de DSC mais versatil.

A opera9ao de cada instrumento e baseada em uma comparayao
da temperatura da amostra oorn urna de refereneia, muitas vezes
uma panelinha vazia. As panelinhas sao de alumlnio e ooloeadas
sobre uma resistencia aqueeida. Isotermas ou modos de
t.emperatura programados, podem ser obtidos dependendo do
oarametro a ser medido. Para temperaturas de transiyao, um
!lumento fixo na temperatura com 0 tempo e observado. Na
temperatura de transi9ao, a amostra absorve calor (endotermieo)
ou libera calor (exotermieo) e a temperatura de equilibrio das

estabeleeer 0 equilibrio e gravada atraves de um registrador e
o pico e observado.

Para DSC, a razao do fIuxo de calor para a amostra e
proporcional ao calor espeolfieo instAntaneo.



Cp= calor especlfico (cal/g oK)

dT/dt= razao programada (OK/sag)

Para a oaraoteriza9ao de materiais, a transi9ao vitrea
(Tg) eo ponto de fusao (Tm) de urn pollmero sac muitas vezes
necessarios. A temperatura de transi9ao vitrea (Tg> e definida
como aQuela temperatura em Que se inicia 0 movimento molecular,
ou seja, ande as moleculas saem da posi9ao de eQuilibrio. A
mudan9a nao a uma transi9ao de fase como a fusao, mas a
atribulda ao movimento das oadeias. Muitos aspeotos estruturais
de um pollmero afetam 0 valor da T~ tais como as intera95es de
Van der Waals, flexibilidade e simetria da cadeia. Tal
transi9ao somante ocorre am material amorfo e • tambam
associada com mudan9as rapidas em propriedades tais como
expansao tarmica e capaoidade calorifica. Muitas vezes e usada
a classifica9ao para a Tg, como transi9ao de temperatura de
segunda ordam .

A fusao de um pollrnero e muitas vezes um prooesso peri~oso
para a observa9ao somente visual, pois os pollmeros sac
materiais altarnente viscosos. 0 processo de fusao e endotermico
e e caracterlstico de pollmeros cristalinos. Em alguns casos
pode ocorrer uma mudan9a adicional de um material altamente
desordenado para uma forma cristalina. Este tipo de transi9ao e
exotermica e 0 material possui um estado de baixa entropia. A
caracteriza9ao de urna amostra como cristalina, amorfa ou semi-
cristalina e portanto posslvel baseando-se nas transi90es
observadas.

para 0 R~ton foram
V2 2A Dupont 9900.

aouecimento foi de iDcC/min, partindo da temperatura ambie~t. e
chegando ate 300°C, cerca de 15°C acima do ponto de fusao
esperado para 0 Ryton (Tm=2850C) .Um fluxo de nitrogenio foi
mantido durante a medida, para remover oualouer substancia
volatil oue poderia estar presente.



5.3 e 5.4 respectivamente. Como pode-se notal" 0 ponto de fusao
do PPS(sintetizado) concorda satisfatoriarnente com 0 ponto de
i'usao do Ry t on, Que na 1 i t era tura val"i a de 285-29ZOC (12) Na
figura 5.3 para 0 PPS(sintetizado) observa-se ums oeouena banda
proximo a- 77°C Que pode ser atribulda a acetona usada na
purif ica9ao clo compesto, a irnpurezas des reagentes da sintese
(vide capitulo 4). Pela figura 5.5 que mostra 0 DSC para urna
amostra do PPS(sintetizado) na forma de filme amorfo, nota-5e
urna completa caracteriza9ao das transi90es de fase do pollrnero.
Observa-se prirneiro a inflexao caracteristica da Tg, logo a
seguir 0 filrne polimerico sOTre uma cristaliza9ao exotarmica a
a seguir ocorre a f·usao .. indicada POI" um pico endoterrnico As
temperaturas das transi90es de Tase vltrea, cristaliza9ao e
fusio para a PPS (sintetizado estao em born acordo com a
referencia literaria 19.0.0
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Atraves da translyão de cristalização , foi observado Que

o PPS<sintetizado) assim como o Ryton são materiais Que possuem

razoável cristalinidade. Valores oara a cristalinidade são

mostrados na próxima seção.

5.4- Difração de Raios-X

As técnicas de difração seja de raios-x, neutrons ou

elétrons foram as Que mais se desenvolveram na ciência moderna,

porque são de grande importânci a na anál ige micro estrutural.

Estes métodos fornecem informações sobre a natureza e os

parimetros de rede, assim como detalhes a respeito do tamanho~

da oerfeição e da orientação dos cristais. Neste trabalho a

ênfase é para a técnica de difração de raios-x.

Em 1912 von Laue, utilizando a teoria eletromagnética da

luz. previu teóricamente Que os raios-x podiam ser difratados

pelos cristais. Logo em seguida, os Bragg (pai

determinaram experimentalmente o retlculo cristalino

e filho)

do NaCI,

KCl, KBr e KI por difração de raics-x. Até aquela época era

desconhecida a estrutura oristalina da metais,

extensivamente utilizados, como o ferro e cobre.

raios-x possibilitou o estudo de detalhes

A difração de

do ret lculo

de Angstrons, colocando

técnica poderosissima.

dimensões

estrutura,

pesquisadores

a

A

das

unidadesas

conhecimentono

constituemQue

uma

implica

ion,ouátomo

tem

cada

qual

da

o

de'disposição

determinação

coordenadas de

cristalino,

assimétricas e se possivel, os seus parâmetros de vibração

térmica.

A geometria da difração é dada matematicamente pelas

equações de von Laue ou pela equação de Bragg. Bragg interpreta

a difração de raios-x como sendo uma reflexão pelos planos

cristalográficos paralelos de indice de Miller h k 1 sendo

nepessário para Que se observe um feixe "refletido"" que

todos os feixes individualmente refletidos por cada plano

estejam em fase. Disso decorre a equação:



onde n= 1,2,3, ...
A= eomorimento de onda
d= distaneia interplanar
e= ~ngulo entre um plano eristalino e 0 feixe ineidente

A distancia dn~ entre deis pIanos paralelos vizinh05 ~
determinada cern aiuda das seguintes rela~oes:

as metodos de difra9ao de raios-x utilizados oara 0 estudo
de oelicristais e os metodos ut.ilizadoS! para os monocristais.
diferem basicamente Quante a fixa9ao do ~n9ulo de incid~ncia e
Quanto a radia9ae incidente. No primeiro caso denominado
tamtlem metodo do 06. a radia9ao incidents e monocromatica e 0

~ngulo e variavel. No segundo caso (metodo de Laue), a radia9ao
incidente e branca do espect.ro continuo, contendo portanto os

inoidenoia. 0 metoda do po.e extensivamente utilizado no estudo
de materiais, e Toi empregado neste trabalhc. 0 metodo de
difra9ao de raios-x:I permit.e calcular 0 grau de crist.alinidade

or is t al inas , como sando diret amanta prop.oreional a massa da
fra9ao cristalina. 0 masmo oeorrendo com a parte amorTa.

Q met.odo utilizado oara a obten9ao das cur vas de difra9ao
para 0 PPS(sintetizado) a para 0 R~ton. como ja foi mencionado
foi 0 metodo do po. Aproximadamente 3mg das amostras Toram



A amostra do PPS(sintetizado) e a do Ryton fo~am varridas
de :3-100°cara a coordenada ze e a i ntens idade mix ima de 12,5

Com 0 auxllio da eoua9ao (5.5) fo~am calculados os indices
hk 1 e compa~ados ,:om dados cia 1i t. era tU~.3.(31), ve j a t abe la Z.

Tabela 2

Caracteriza~ao da curva da difra~ao de Raios-x
Rwt.on

29 (0 ) Int.ens. (CPS) d (AD) hkl

18,800 2998 (f ) 4,716 110

20,500 8327 (mf) 4,329 111

25,420 1511 (md) 3,501 112

27,220 1696 (md) 3,274 211

32,080 930 ( of ~) 2,788 020

36,100 934 (fr) 2,486 311

39,720 867 (mf~) 2,267 023
PPS(sint..et..izado}

18,780 3101 (f ) 4,721 110

20,620 10063 (mf) 4,304 111

25,280 1536 (md) 3,520 112

27,640 1806 (md) 3,225 211

31,820 1110 (fr) 2,810 020

36,160 1131 (fr) 2,480 311

39,660 980 (mfr) 2.271 023

onde fr=fraco, mfr= muito fraoo, md=medio,f=forte e
mf=muito forte.



5.4.3- Cálculo da cristalinidade para o PPS

Foi obtido o valor da oristalinidade para o

PPS<sirrtetizado) e para o Ryton. t-la figura 5.8 observa-se uma

~urva caraoteristioa de difra9io de raios-x de um pOlimero

,=ristalino. A cristalinidade oomo .já foi citado é obtida pela

razão entre a integral das curvas 2 e 3 e a integral da curv~

t.otal.

3.5 K
CPS

PPS (Sint.)

10.00 20.00 30.00
29
R

40.00 50.00

Menu

~igura 5.6- Difração de raios-x para o PPS(sintet.
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A daconvolu9ao dos picos supercostos pode ser feila
aiustando 0 cerfil da curva de difrayio atravas de tres fun90es
de Lorentz modificada:

o ajuste dos dados exoerimentais as fun9oes, foram feilos
atraves de um programs em linguagem Fortran, utilizando melodos
de mlnim05 quadrados, no computador VAX 11/780 de Digital ou urn
PC-AT386. Para 0 PPS(sintetizado) e para a Ryton foram obtidos
05 valores para a cristalinidade 49% e 58% respectivamente, as
figuras 5.9 e 5.10 mostram 05 ajustes numericos para 0
PPS(sintetizado) e para 0 Ryton raspectivamente.

Consi derando l...Imapureza inferi or ao do Ryton • fatores Que
afetam as intensidades reI.livas dos maximos de difrayao no
metodo do 06, a valor para a cristalinidade do PPS(sintatizado)
e satisf'at6rio.
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29
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utiliza9ao
(capitulo

fiImes Olmorfo.
em sol ue;;ao..

Tendo
PPS(sintet.
cristalinidade tambem Toi calculada e sabre esta amostra foram
realizadas medidas de condutividade sem dopagem. Os valores
obt idos para a condut ividade roram mui to bai xos da ordem de
10-17Sicm. Na figura 5.11 e mostrada a curva de difra9ao de

metodo de obten9ao desses f iImes esta descri t.o no cao. 7. Na
figura 5.12 e mostrada a curva de ajust.e numerico dOl ourva de
difra9ao de raios-x para a filme amorfo do PFS(sintetizado)
Os calculos indicaram uma cristalinid~de de 7% no filme.
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~i9ura 5.12- Ajuste numerico para a curva de difra9ao de
ralOS-X para 0 filme amorfo PPS(sintetizado).



Capitulo 6

Estudos de dorJagsmno PPS

Os sistemas conjugados de po11meros condutores ate no
inioio dos anos 80, tinham aplica90es limitadas por neo serem
orooessaveis 0 (SN)x, por exemplo s6 e disponivel em peQuenos
cristais. 0 (CH)x,e 0 001ioirr01 sac obtidos na forma de fi1mes
Que nao sac susoetiveis para 0 futuro prooessamento 0 PPP e
um 06 de limitado orooessamento oala sinteriza9ao antes da
dopagem. Nenhum destes oomoostos no .stado original ou no
estado dopado sao oapazes de oombinar as propriedades e1etrioas
com as interessantes oaraoteristicas no prooessamenio
desenvolvidas por muitos pollmeros sintetioos.

A invesiiga9ao de outros sistemas mais trataveis teve urn
grande desenv01vimento, orinoicalmente os polifenilenos ligados
oor um heteroatomo representado eSQuematicamente na figura 6.1.

Estes sistemas sac esperados como sendo mais f1exlveis do
Que os poli-p-fenilenos e a forma desempenha urn melhor
processamento. Entre os membros desta familia esta 0 PPS ( vide,.monomero f igura 6.2). 0 PPS e tambem cacaz da ser dopado e
atingir ~ltos niveis de condutividade. usando para i5S0 fortes
oxidantes. A razao e a extensao da dopagem sac particu1armente
sensiveis ao grau de cristalinidade do pollmero de partida ou
mel hor precursor. Em urn estudo real izado pel05 pesQui sadores
Tsukamoto e Matsumura~~ sobre a rnorfologia de cartida do PPS no
lnici.o do crooesso de dopagem usando 0 AIClo),FeC13 e TaFs 'oi
observado Que filmes com diferentes valores car a a
crista1inidade atingem va10res maximos para a condutividade em
temcos diferentes. Para filmes amorfos (5% de oristalinidade) e



os biaxialmente orientados (10% de cristalinidade) logo Que sac
imersos na solu9ao dopant~ mudarn de cor, enQuanto aue nos
film@s com cristalinidad@ suoerior a ~O% QU@ sio comoostos oor
eSTerui itas nao -roi observado mudan9a de cor em 2 horas de
dopagem e a interferencia de cor vinda dos crista! itos e
ainda observada. Isto indica Que hi urna infiltra9ao do docante
nas regioes amorfas e oue a relativa ordem dos cristalit.os it

perturbada pelo dopante, confirmando os valores altos para a
condutividade nos filmes amorfos.

a PPS dopado com AsF stem uma condut ividade de 1 S/cm em
temperatura ambiente, mas sua condutividade pode ser de 25 S/om

se a dopagem e feita em solw;:ao de AsF3(OOI. Durante a dopagem e
admitido Que ha uma co~tlnua forma9ao de liga90es cruzadas Que
mudam as orienta9oes relativas das cadeias, aumentando a
planaridade do sistema ~~.Como QualQuer sistema dopado com AsF.
produz um pollmero muito sensivel rnuitos outros dopanles
comuns oue sac mals estaveis em oondi908s ambiente aslao sendo
usados. Entret.anto nao sao oxidantes 0 suficiante para produzir
no PPS, um aumento significativo d~ condutividada. Um dessas
docantes e 0 SO:)aue e estavel e possu i urna a1 ta af in1 dade
eletr6nica. Para a dopagem com AsF,a reayao esperada e:



decade e compensade
M idrogen ie ad j acen t es

perde os 2 atemos de
Neste case ex istem tr~s

eondutivo de transferencia de carga com 0 aniom AsF,-,a presenga
desta especie ioniea e observada claramente nos espectros de
i nfraverme 1ho do pol imero dopade. (63,64,")

Figura 6.3- Reayoes induzidas ~ela dopagem com AsFsno PPS.
A: baixas temperaturas e baixos niveis de dopagem

B: Altos niveis de dopante
C: oredomina ligayoes cruzadas intercad.ias

tiofeno (8) e ligayo.s
Essas duas reayo.s podem

nevos materiais ( ligados
intereadeia tI cross-linking") (C).
ceorrer pela perda do hidrogenio. Os

transferenci a de earga, porque ha uma evi denci a de que est es
materiais alterados sao altamente condutores. A Tormayao de (A)
e levemente favorecida em rela9ao a (8) e (C) auando 0 processo
de dopagem e feito a baixas temperaturas (_78° para -iOoe). 0

fator dominante ne formayao de (8)
dooante. Concentra90es maiores do

ou (C) e a concentrayao do
que 0.5 mol de AsF~ por



polidibenzotiofeno dopade. Este oomoosto
alternado dentro do anel tiofeno.ual 0 fato
surge da observacao dos eseectros de I-V do PPS e do sulfeto de,
polidibenzotiofeno Que sao muito parecidos vide figura 6.4).
o crescimento nas bandas de absor9ao para as vibra90es Tora do
plano para os hldrogenios isolados nos dois materiais sugere
que 0 orodu to fina 1 nos doi s casos I se j a l.Jm pollmero no aual
todos os enxofres estao confinados nos aneis de tiofenos.

POTS
AIF5 DOpado •

utroe:ted

1200 1000 800

Frequencio (Cm-1)

de dopagem I oa1 cuI os
oati8nicos(po1arons);orma9ao

longo da cadeia po1imerica (situa9io A). Com 0 aumento da
05 pol arons vao enfraQuecendo e formam 05 bipol arons

est ados dicationicos com -maior energia de 1iga9ao.tll)Os
polarons e bipolarons geram 0 Que se entende por nlvel

dopagem,
':lue sac

ligante e anti-ligante entre a banda de valenoia e a banda de
condu9ao, como resultado da deforma9ao estrutural oausada oe1a
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carga. Um estudo malS profundo foi desenvolvido baseado .m

investiga9ões eseectroscopicas de dopagem do tieo p para o

ppp(Õõ). Os estados polaron e bipolaron são semelhantes no FPS e

se estendem sobre um número de unidades monoméricas.

orovavelmente com significante densidade de carga nos átomos da

enxofre. Cálculos para a estrutura de bandas no PPS pela

técnica Valencia Efetiva da Hamiltoniana (VEH)(~1)mostrou Que a

banda -~ da maior energia preenchida tem contribuições do

enxofre 30z e orbitais de carbonos adjacentes 2Dz, no carater

anti-ligante.

A dependência da oondutividade do PPS dopado oom AsFs em

função da temperatura, também está sendo investigado. As

amostras doeadas mostraram uma ativação térmica linear com

r1/2 Tal comportamento como já foi mencionado no oapitulo 2 é
consistente com tunelamento de oargas entre regiões condutoras~_

OI.J com " hopping " unidimensional(&8). Embora se observe um

enorme sucesso PPS,

dopantes estão

para o

sendo

AsF 5 na dopagem do

oesQuisados para se
muitos

ter uma

outros

maior

orocessabilidade

dopantes estão o

TCNQ. (71)

do material

S03(n),sais

oós dooagem.

de nitrosil

Entre estes novos

NOPF6' NQ8bF õ(10) e o

o S03é um dooante estável e os seus mecanismos de dooagem

no PP8 seguiram os oassos do AsF~ mas muitas reações são

plausiveis por causa dos numerosos ~nions estáveis ( enxofre

OXigênio).

1----------------------803 + 2e--"--------8032-

2---------------------803 + 2e-----------S042-+ 802

3--------------------2803 + 2e----------SaOs2-+ 1/2°2

Os resul tados obidos oara as medidas elétricas do PPS

dooado com SO~,são eQuivalentes aos resultados obtidos para o

PPS dopado com uma mistura gasosa de AsFe e AsF,.(721

A dooagem do (CH)x oom sais de nitrosil dissolvidos em uma

mistura de nitrometano e cloreto de metileno foi desenvolvida

por Oau e colaboradoresa~. Os sais de nitrosil são dooantes

atrativos porQue são fortes agentes oxidantes e seu cation NO+



s reduzico durante a dOQagem para 0 gas NO, QUEI rapidamente
escaca da rti!a9ao. as sai s NOPF e e NOHS04 podem dopar
escontaneamente 0 PPS em solu,?ao e atingir uma condutividade
de 0,1 S/cm. A dopagem ocorre rapidamente e 0 polimero obtido,
g ma is est ave 1 do Que 0 po 1imero obt ido na dopagem com AsFs' 0
ntvel de condutividade, e determinado pela extensa incorpora9Jo
do dopante. Que e tambem neste caso, uma funyio da
~ristalinidade do pOlimero. 0 PPS amorfo tem maior
condutividade, enQuanto Que 0 cristalino perma.nece isolante. A
natureza da intera9ao Cluimica entre 0 PPS e estes sais
docantes, ainda nao esta suficientemente Elsclareoida.

Resultados interessantes foram obtidos POl" Katsumi e
col aboradores(74) oara .;! dooagem do PPS com TCNQ. 0 TCNQ I como
j.i foi mencionado no capitulo 2, e um complexo aceitador de
eletrons e foi escolhido cara dopar 0 PPS poroue apresenta

~ilmes de TCNQ com PPS, e nesta pre-dopagem a concentra9ao de
10X / peso de TCNQ indicou uma maior condutividade para 0 films

Esses f ilmes tambem foram excostos ao vapor de 12 e obteve-se
um grande inoremento na condutividade. 0 interesse principal
nesta dupla dopagem, e sem duvida melhorar a estabilidade do
composto dopado.

Neste traoalho a dopagem de filmes amorfos do PPS(sintet.)
f 0 i f eita com Triclor et 0 de Alum ini0 usa ndoc om0 sol ven t e 0

docagem, 0 decaimento da corrente em fun9ao do tempo .0 metodo
de medida da condutividade foi 0 tradicional metodo de Quatro
contas. Foi estudado tambem 0 comportamento da resistividade de
castilhas (PPS/PPP) em fun9ao do aumento da temperatura I cujos
detalhes serao apresentados no proximo capitulo.
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Capitulo 7

Dopagem do PPS ( sint.tizado)

7.1- Estudos preliminares de dopagem

7.1.1-Tricloreto de Aluminio (AIC13)

o AIC13 é um forte oxidante de Lewis e é usado

frenQuentemente nas reações eletrofllicas F'riedel- Craft

vide esquema na figura 7.1). N.stas condições o AIC13reQuer um

co-reagente (C12 e HCI) para poder dopar o anel halogenado e

causa também uma decomposição no polimero (figura 7.1b e 7.1c).

Estes esquemas são 05 propostos para a reação de dop.agem do

Ryton. AIC13 e C12.

o) R--CI + AI CI3 •• R~ •. AI CI4
R'

•• RR'+AICI +HCI

AICI4 + + AICI3+ HCI

PPS

AICI;

Figura 7.1- Reaç5es propostas dedopagem entre o AIC13.C12
e o Ryton.
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7.1.2- O método de Quatro-pontas

Muitas vezes o estudo das proprledades da materiais usados

oara a fabrica9ão de transistores e outros dispositivos

semicondutores. são essenciais para a detarminayão das

·::aracteristicas desses disposi tivos. A medida da resistividade

e do temoo de vida de transportadoras minoritários, são

geralmente fei tas em crl stai s de semi condutores entre elas o

germ~nio e o silicio. A resistividade, em particular, deve ser

medida precisamente porque seu valor é critico em muitos

dispositivos.

Muitos métodos convencionais para medida de

resistividade. são insatisfatórios para muitos semicondutores

poroue os contatos metal semicondutor são usualmente

retificadores por natureza. Também pode haver uma inie9ão de

transportadores minoritários por um dos contatos. Um exoesso de

concentra9ão de transportadores minoritários, afetaria o

potencial de outros contatos e modularia a resistência do

material.(74)

o método de quatro pontas visa superar essas dificuldades

s oferecer muitas vantagens. Este m.todo permite medir a

resistividade em amostras com diferentes formatos, assim como

resistividades de pequenos volumes. O modelo básico para uma

amostra plana de espessura w está mostrado na figura 7.2.

Quatro pontas são colocadas em contato com a seperficie do

material a ser medido, a corrente circula entre as pontas

externas. ou seja, entre 1 e 4, e o potencial flutuante é

medido entre os eletrodos 2 e 3 Para pr~venir uma inieyão de
transportadores minoritários de carga e permitir um bom

contato, a suoerfície das pontas deve ser lapidada.

Para a utiliza9ão do método de Quatro pontas é necessário

admitir Que:

a) a resistividade do material é uniforme na área medida.

b) se existir inie9ão de' transportadores minorit.rios

dentro do semicondutor pelo eletrodo transportador de corrente,

a maioria destes transportadores recombinam perto dos

eletrodos, sendo seus efeitos sobre a condutividade

negligenciados.



Amostra plano
condutora

c) a superficie sobre a qual as pontas apoiam e plana e
sem furos.

d) as quatro pontas usadas para medir a resistividade
devem ser retas.

e} 0 diametro do contato entre as pontas meUl1icas e 0

semicondutor deve ser menor do Que a distancia entre as pontas.

o metodo de cuatro pontas tern side usado para amo.tras com
baixa resistividade. com muito suoesso. Uma densidade oonheoida
de corrente j e estabelecida na regiao central, por uma bateria
conectada aos dois eletrodos restantes. Se 0 campo eletrico E e
determinado pela medida da diferen9a de potenoial entre os
eletrodos interiores separados pela distanoia x a resistividade
e dada por :

QualQuer efeito da resistenoia de oontate e entao evitado,
desde que a resistencla de contato seja muito menor do Que a
resistenola de entrada da fonte de tensao.

Usando a eQua9ao 7.1. 0 potencial nos eletrodos 2 e :3

devido a corrente nos eleirodos i e 4 sobre urn blooo semi
infinito e dado por:(74)



Se as di stanci as entre cada urn dos el etrodos '01'" x a

eouayio 7.2 se reduz a:

Este resultado e independente da area do eletrodo de
contato desde Que esta seja muito manor do Que 0 espayamento
dos eletrodos interiores. Quando os eletrodcs sao aclie.dos a

mui to maior do aue a real. Isto e usualmente expresso em termos
de um divisor de eorre9ao (DC):

onde I).,. e a resistividade real • 1Ja.

aparente

Em 19S~ UhI ir(75) derivou eXPl"'essoes para DC para varias

geometrias de eletrodos celo metodc das imagens. Para uma chapa

condutora de esoes'sura IN. onde w < ( x a exoressao para DC se
reduz para :

Urn tratamento rnais ger •.l para medidas eorn metodo de Quatro

pont as Que inelui arranjos alternativos dos eletrodcs e levam
ern conta a anisotropia do material, foi desenvolvido POI'" van
del'" Pauw.m;)



extra9ao Soxhlet em Tetraidrofurano (THF) por 26h. 0 obietivo

com tal crocedimento e aumentar a rigidez do filme. 0 06 foi

entao fundido 50bre uma olaca de vidro comum cuidado:amente

1 i mpa 001'0 sol u9ao su 1focr6mi oa e f oi cassado urn esca9ador de

30u de escessura sobre 0 mat.er i al fund i do. A 01 ace foi .nt. ao

rnergulhada em 'Jm banho de gelo (5°C) aproximadamente. 0 filme

amorfo resultante tinha oor bege. A cristalinidade dos filmes

foi calcul ada atr-aves do metoda descri t.o na se9ao 5.4.3 sendo

obtido para 05 tris filmes utilizados na docagem um valor

medio de 7";'.

A
NITROCENIO

SUPERSEeo



* a filme amorfo do PPS<sinlelizado) foi dooado na soluoao.
de AIC13/nitrometano na oropor9ao de 1M/litre, sende utilizade
8 gramas de AICl3para 60ml de nitrometano.

ouro e 0 contato com as Quatre pontas foi melhorado colocando
aQuadag entre 0 ouro e a ponta.

*** espera-se um tempo necessaria para a secagem da cola,
geralmante 4h ou mais.

e F na f igura 7.3
min.

***** feoha-se 0 vacuo e injeta-se 0 nitrog~nio super-seco
(~), pois a dopagem necessita de uma atmosfera inerte.

****** caloca-se a solu9ao dopante no Tuni 1
torneira(1) cuidadosamente ate Que se tenha a total
filme.

e abre-se a
imersao do

Apos 30min ocorre um. mudan9a de cor no filme e com 1h 0

filme esta tatalmente escuro.

Neste trabalha foram feitas pastilhas de PPS com PPP, n.
mesma propor9ao de 0.225g de cada. Espectros de I-V da pastilha
de PPS/PPP sac mostrados na figura 7.4.

o objetivo desta dopagem foi veri'ricar a varias::ao da
resist~ncia da pastilha com 0 aumento 'da temperatura. Fai
utilizado a eSQuema da figura 7.5.

Como era esperado a
em temperatura ambiente
obtidos sac mostrados na

resist~ncia da pastilha e muito alta
e t.ambem perto dos 40°C. as valores
tabela 1.
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20 59

24 71

24 81

23 83

i5 95

11 98

4,7 10:5

2,0 110

0,6 122

0,22 135

0,06 147



A analise do grafico 7.6 poda sar feit. em tarmos da
condutividade, pois sabe-se que a resistencia esta relacionada
com a resistividade da amostra. Pelo grafico 7.6 a
condutividade da pastilha come9a a decair proxima a temperatura
de transi9ao vi trea do PPS ( 8SoC) e e razoavel supor que 0

decaimento da resist~ncia e 0 conseQuente aumento da
condutividade esteja relacionado com esse movimanto dos atomos.
o composi to PPS/PPP pode sar tambem caracterizado
estruturalmentre a partir do espectro d. absoryio no I-V.
Atraves dos aspectros os picos d. absoryao presentas no
composito mostram uma otima compatibilidade oom os dois
polfmeros obtidos separadamente. 0 pico de absor9ao
correspondente a Iigayao S-teni Ia em 1006 cm-i ausente no PPP
esta presente no espectro do composito, nessa regiao ds
;requencia existe uma absor9ao de
atribulda a liga9ao C-fenila.
correspondentes ao anel aromatioo
compostos na regi ao de 1470 em-i.

absor90es
nos tres

Quanto a
PPS(sintetizado)

dopagem em solu9ao dos filmes
e 0 decaimento da condutividade

amor;os
no tempo

do

de

exposi9ao no ar
voltagem no filme,
dev idamen tel avado
da superficie do

gra.fico 7.7, os valores da corrente e
foram obtidos com 0 film. sEim a solu9ao e
com ni trometano para retirar todo 0 AIC13

filme. Para se analisar 0 decaimento da
condutividade do filme com 0 tempo, foram coletados valores com
um tempo de 2h e 30min para a dopagem 56 depois deste tampo
de dopagem e Que foram real izadas as madidas de corrente em
fun9ao do tempo. Os valores obtidos sao mostrados na tabela 2.
Esses valores sao medias de tres film.s seguindo 0 mesmo
procedimento de dopagem descrito anteriormente. A voltagem
aplicada nos eletrodos externos foi de 25V, e a espessura media
dos filmes foi de SOU.



Valares obtidos para a condutividade de filmes amorfos de
PPS(sintetizado) em fun9ao do tempo de exposi9ao no ar(min)
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Figura 7.6- Gra~ico da resistencia(ohm) do composito PPS/PPP

Atraves da tabela Z foi construldo 0 gra~ico (figura 7.7)
~(condutividade) em funyao do tempo exposi9ao no ar. 05 valo~es
obtidos imedialamente para a oondutividade apos a dopagem de 2h
e 30 min sao da ordem de !O~(S/cm). Com 0 tempo 0 filme dODado
volta a sua cor original Quando exposto ao ar. Ao oont~ario do
!2 0 A1C13 nao e um dopante estavel., mas oonsegue aumentar a
condutividade do filme amorfo na ordem de 1015. A resistividade
do fiIme amorfo tambem foi medida em temceratura ambient. e
obteve-se uma condutividade na ordem de 1~u(S/om), oomo ja foi
mencionado (oap. 6). A mUdanya de oo~ nos f i1mes e Quas. Que
imediata em oontato com 0 ar. Pelo grafico 7.7 0 deeaimento da
condutividade no tempo nao e muito aoentuado, e 0 monitoramento
56 foi interrompido Quando 0 potene! a1 na amostra f ieou mui to
baixo, da ordem de 10-4V.
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Figura 7.7- Grafico do deoaimento da condutividade do films amorfo

do PPS(sintetizado) em fun9io do temco de excosi9io no ar.
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Conolusões

Os objetivos propostos foram satisfatóriamente atingidos.

Este trabalho se constituiu em um estudo int.rdisci~linar entre

a física, Química e engenharia de materiais. As conclusões

relativas a cada etapa do trabalho são apresentados a seguir.

Slntese:- Sem dúvida, o método de síntese para o PPS

propost o por Edmonds- H i11(15) é versá ti1, porQue possi bi 1ita a

~btenção de vários polimeros da mesma famÍlia do PPS. O PPS

sintetizado por esse método, é suscetivel de conter impurezas e

vest~9ios de reagentes deixados no processo de purifica~ão. As

reações ocorridas no processo de polimerização em solução, são

complexas e as condições em Que ocorrem estão ainda em estudo.

A análise de gases removidos no processo de polime~ização, pode

se constituir em um método d·. identificação de tais reaç:ões e

pode-se assim evi tar problemas" como o de explosão ocorrido

neste trabalho.

polimerização a Que foi submetido, o pOlimero

baixa massa mclecular, porQue a polimerlza9ãc

transferência de moléculas do solvente (polar

Pelo tipo de

resultante oossui

em solução leva à
e aprótico) para a cadeia do polimero. Isto faz com Que

apareçam radicais de baixa atividade, Que são incaoazes de

formar uma nova cadeia. Portanto, o método proposto de síntese

para o PPS, pode ser reprodutlvel sem maiores problemas, mesmo

em um simples laboratório.

Caract.erização:- A análise espectral com I-V confirmou

Que o pOlimero sintetizado é composto de unidades sulfeto

fenileno. Os detalhes das transições como a fusão foram

satisfatóriamente observados com DSC para o PPS(sint.t) e para

o Ryton ambos com amostra na forma de pó. Para amostra na forma

de filme amorfo com aprox. 7% da cristalinidade) do
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PPS(sintetizado) foram observadas tr~s transições térmicas, Que

são: t.empera tura transi ção vi trea (Tg=87oC), a temperatura de

cristalização (Tc=i26,62oC) e a temperatura de fusão
(Tm=280,030C). Observa-se Que, a área correspondente ao pico de
fusão para o filme smorfo é menor em relação a área do pico de
fusão da amostra na forma de oÓ. I sto pode ser expl ieado em

termos da cristalinidade das amostras.

A identificação das distâncias interplanares e dos
"'espectivos indices de Miller obtidos através da difrsyão de
Raios-x são muito próximos dos dados publicados na literatura

tanto para o PPS( sintet. ), como para o R~ton, assim como os
cálculos para a cristalinidade do PPS( sintet.

crlstalinidade obtida para o R~ton .
em relação a

Dopagem:- A solução AlCl3/nitrometano dopou o filme amorfo
do PPS(sintet.) em pouco tempo, pois é Quase imediata a mudança
de cor no filme. No tempo de dopagem de 2h e mei a o valor

obtido para a condutividade foi de 9,6.10-:2 S/em aumentando

assim a condutividade no filme em Quinze ordens de grandeza.

Quando as amostras foram retiradas da solução e exoostas ao ar,
a condutividade caiu rapidamente, atingindo o valor

correspondente ao pOllmero não dopado. Esse comportamento já
foi observado anteriormente em outros materiais. tais como o
poliacetileno, e tem sido explicado como devido a difusão do

dopante no volume da amostra.

Compositos de PPS/PPP em forma de pastilhas, foram

estudadas em função da eondutividade. O valor encontrado para a
condutividade a temperatura ambiente foi, de 3,14.10-16 S/em e

este valor é duas ordens de grandeza maior do Que o valor
obtido para o filme amorfo Que foi de iO-J.7S/cm. A medida da

rBsistividade em função da temperatura, mostrou um deeaiment.o
acentuado a part í r de 8~oC, Que concorda com a tempera tura de

transição vítrea do PPS.
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