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11.

CAPITULO J

POLIFLUORETO DE VINILIDENO E SEUS COPOLIMEROS

I 1 -.~ Introduç~o

Em 1892 Heaviside definiu o eletreto como sendo um

material que tivesse associado a si um campo elétrico [IJ.

Em 1918 Eguchi produziu o primeiro eletreto polarizando cera

de carnaúba fundida, resfriando-a sob campo aplicado [2]. O

resultado foi, provavelmente, uma combinaç~o de polarizaç~o

de volume por orientaçao de dipolos, com separaçao de cargas

a nível micro e/ou macroscópico no interior do material. Nao

se deve descartar também a possibilidade de injeçao de carga

pelos eletrodos durante a polarizaçao. Este fenSmeno, o ele-

t~eto~ embora tenha seu nome inspirado no análogo magnético,

o magneto, tem origem física diversa, pois n~o represen~a

necessariamente um efeito termodinâmicamente estável. Tal a-

nalogia existe para os materiais ferroelétricos, que possuem

polarizaçao I~~manente estável, domínios polarizados, s~o

passíveis de chaveamento dipolar, e finalmente nao apresen-

tam linearidade entre a polarizaçao e o campo elétrico apli-

cado, mas sim uma curva de histerese.

Os eletretos voltaram a ser intensamente pesquisados

apÓs a década de 60, com a fabricaçao de eletretos de longa

vida com filmes de polímeros, visando-se aplicaçbes em dis-

1
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positivos eletroacústicos [3]. A con5ideraç~o básica funda-

mental sobre um eletreto clássico de polimero, é possuir uma

constante de tempo de descarga T = E/~ muito grande, uma vez

separada cargas elétricas de sinais opostos no seu interior.

o excesso de carga de um sinal, injetada pelos eletrodos ou

por feixe eletr8nico, formam também outros tipos bastante

comuns de eletretos [4-6J.

Em investigaçbes sobre propriedades de polarizaç~o e

armazenamento de cargas em filmes de materiais poliméricos,

um pesquisador japon?s, descobriu um polimero que

apresentava coeficientes piezoelétricos muito elevados: o

Polifluoreto de Vinilideno, de nomeclatura simplificada PVDF

[7]. O trabalho de Kawai deu origem a milhares de artigos

cientificos que foram publicados nos últimos vinte anos no

intuito de descobrir a origem da atividade piezoelétrica, e

também piroelétrica [8], desse polimero. Como veremos ao

longo desta disserta9~0, n~o obstante a realizaç~o de ei·:aus-

tivos trabalhos experimentais e de elaborados modelos teóri-

cos, que muito avançaram na compreens~o das propriedades

piezo e piroelétricas do PVDF, n~o se pode formular até o

momento uma eKplicaç~o global para todos os efeitos e fenB-

menos observados. Se por um lado é provada e comprovada a

ferroeletricidade no B-PVDF (uma de suas quatro conformaç~es

cristalinas) [9-11], por outro fortes evid?ncias t@m mostra-

do influ@ncia de carga de espaço na polarizaç~o de volume do

material [12-14].
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Nest~ capitulo apresentaremos detalhes sobre as es-

truturas das diversas conformaçbes do PVDF e de alguns de

seus copolimeros~ e também a rela9~0 entre estrutura e fenB-

menos de orie~taçao cooperativa dipolar e cargas de espaço.

No capitulo 11 modelos sobre ferroeletricidade, piezoeletri-

cldade e piroeletricidade, e suas conexbes com a estrutura

do material ser~o relatadas, no intuito de situar os avanços

até aqui alcançados, e também a contribuiç~o dos trabalhos a

serem descritos nos capitulos 111, IV. V e VI. Neles dis-

cutiremos transiçOes de fase nos copolimeros VDF/TrFE e

VDF/HFP, e origens de carga de espaço de volume.

1.2 Estruturas do PVDF

A fórmula estrutural do PVDF é (- CH2- CF2)-n~ e ca-

da cadeia chega a ter um comprimento equivalente a"2000 uni-

dades repetidas, ou seja~ aproximadamente 0,5 ~m [15J. Du-

rante seu processo de síntese. defeitos tipo cabeça-cabeça

(CF2 seguido de CF2) e tipo cauda-cauda (CH2 seguido de CH2)

s~o gerados, numa porcentagem de 3 a 5 I. [16J. Existe para

cada unidade monomérica um momento de dipolo de valor esti-

mado igual a 7,56 x 10-30Cm, ou seja, 2,27 D.

O PVDF é um polimero semicristalino e é formado de

cristais lamelares misturados a regibes amorfas. A porcenta-

gem cristalina repousa em torno de 50 I. [17J. A espessura de

cada lamela é da ordem de 100 A, o que implica que uma mo-

lécula pode atravessar uma lamela (ou mesmo várias) muitas

3
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TMEU 1.1

DADOS Nll[CULARES

ligação C - C C - F C - H

distância o o o1.54 A 1.34 A 1.09 A

ligação C-C-C FCF HCH

ângulo 1120 1110 1120

conformação TT T3GT3G T3GT3G
momento dipolar P1 = 7.10-30 Pl = 4.0 10-30 P1 = 4.0 10-30
médio por monô-
mero(em C.m) p/ / = O p//=3.4 10-30 p/ / = 3.4 10-30

(1 Debye -303.336 10 C.m)

4



li.

se dobrando num vai-e-vem (Fig. i.i). o PVDF se E:-

presenta em quatro conformaçbes crIstalinas distintas deno-

mi nadas .);~ y e S. A fase amorfa tem propriedades de um

liquido super congelado, com temperatura de transi9~o vitrea

Tv em torno de -50 °C [18J.

A parte cristalina do PVDF apresenta uma morfologia

formada de esferulitos [19J~ como mostra a figura 1.2. Os

esferulitos maiores pertencem à conformaç~o a,

~!. y. A morfologia da conforma9~0 B consiste provavel mente

de um empacotamento de lamelas de tal maneira as cadeias mo-

leculares se orientam paralelamente ao substrato [20J, como

mostra esquematicamente a figura 1.3.

A cadeia molecular do PVDF pode tomar distintas con-

dependendo do processo de sintese utilisado. A

conforma9~o local numa cadeia é definida por arranjos espa-

ciais no posicionamento entre tr@s ligaçbes carbono-carbono

sucessivas. Ela pode ser de conforma9~o planar Zig-Zag (TT),

n~o planares TGTG~ e T3G~G', como mostra a figura 1.4.

A conforma9~o denominada a é a mais comum do PVDF.

Suas cadeias t@m a conformaç~o TGTG' distorcida, com G = 450

e T = 1790 [21J. Estudos de difraç~o de raios-X [22J, espec-

troscopias infravermelha e Raman [23] associados à cálculos

de energia potencial de ligaçbes [24], determinaram ser or-

torr8mbica sua estrutura cristalina com célula unitária com

5
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Figura 1.1- Empacotamento molecular em cristais lamelares

Lamela
cristalina

região não-
cristalina

Figura 1.2- a) Esquema de um cristalito composto de lamelas
cristalinas separadas por regiões amorfas.

b) Cristalitosa-PVDF(maiores) e y-PVDF(menores)
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ANO NET ELECTRIC MOMENT
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Figura1.3- Esquema de empaco-
tamento molecular e
disposição das la-
meIas em um filme
B-PVDF.As retas in

dicam os dipolos o-
rientados

1: conf.trans(T)
2: conf.gauche(G)
3: conf.gauche'(G')

Conformação T T
(Zig-Zag planar)

Conformação T G T G'
(não planar)

Conformação
T3 GT3 G'

(não planar)

Figura 1.4- Esquemas das conformações moleculares
T T, T G T G' e T3 G T3 G'
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b = 9~64 Â [?

c = 4·,62 A. Os ângulos da célula a~ t: e y s~,o i gU2,i s ~,900

(Fi g. Esta célula pertence a grupo espacial ortorrBm-

l:~i c.o F'2cffJ. A densidade cristalina desta fase cristalina é

1 q--:. r 3~/'''' gJCCfi, e ela é n~o polar devido ao empacotamento anti-

paralelo das moléculas que a compbe. O momento dipolar nor-
-30mal à cadeia é 4~O x 10 Ccm, -30e ao longo dela 3~4 x 10 Cem.

A fase B do PVDF é comumente obtida por um processo

de estiramento mecânico isotérmico de filmes da fase a [25].

Nesta fase~ filmes de PVDF após serem polarizados por campo

elétrico intenso adquire intensas atividades piezo e piroe-

létricas. Sua estrutura cristalina foi determinada antes que

a:~ demais, devido à repetividade do eixo c = 2,56"A, carac-

teristica da conformaç~o planar TT. Cálculos posteriores de-

monstraram que o raio de van der Waals dos átomos de Flúor

(~ 2,70 A) é superior ao comprimento do parâmetro de rede c.

[26J. Análises de medidas de difraç~o de raios-X sugeriram

uma deflex~o de 7° dos grupos -C~ ora para a direita, ora

para a esquerda do plano Zig-Zag [21J. Os outros dois parâ-

metros de rede t@m valores a = 8,58 A e b = 4,91 A, formando

uma célula unitária de simetria ortorrSmbica, entretanto di-

ferenciando de uma hexagonal por uma diferença menor que li:.

(Fig. 1.6). Esta estrutura pseudo-hexagonal tem implicaçOes

importantes no modelo de polarizaç~o ferroelétrica neste ma-

8
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terial. A simetria desta célula pertence ao grupo Cm2m. Sua

densidade é 1,97 g/cm3• Os momentos de dipolo das cadeias 0
orientam-se perpendicularmente às cadeias, e têm valor uni-

-30tário 7,0 x 1Q Ccm.

Esta fase foi considerada por muito tempo como uma

mistura das fases a e B. Depois de inúmeros trabalhos se

concluiu tratar-se de uma nova fase, com célula polar mono-

clínica de parâmetros a = 4,78 A, c = 9,23 A eb = 9,58 A,

ângulo B = 930 [27] (Fig. 1.7) • Alguma dúvida paira ainda

sobre a real conforma9~o que as cadeias moleculares tomam

nesta fase; a hipótese mais forte indica uma conforma9~o de

A simetria de grupo desta fase é Cc e

sua densidade cristalina é 1,95 g/cm3•

o descobrimento desta fase ocorreu nas tentativas de

polariza9~o de filmes da fase a. Durante este processo indu-

ziu-se uma transforma9~0 de fase por campo elétrico [29,30].

A polariza9~o elétrica produz uma invers~o no momento de di-

paIo normal à dire9~o c, transformando a célula unitária de

antipolar em polar (Fig. 1.8). Sua célula unitária mantém as

mesmas dimens~es da conforma9~o a. A fase 6 é chamada com

propriedade de fase a-polar, devido ao giro dipolar. Esta

10
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Copolimeros PCVDF/TrFE) e P(VDF/HFP)

De fi~mes de B-PVDF alcançam elevados coeficientes

piezoelétricos, sendo ele considerado um material de alto

potencial em fabrica9~o de dispositivos eletroac6sticos. En-

t ret arrt o para ai gumas apl ica-çetesse faz necessári o aumentar

o acoplamento eletro-mecânico do PVDF. Um exemplo é a apli-

caç~o em cápsulas receptoras de telefone~ onde e sinal ac6s-

tico gerado é baixo. Para resolver esse problema tecnol6gi-

ce, vários copolimeros de PVDF foram pesquisados com o obje-

tive de melhorar o fator de acoplamento eletro-mecânico,

conservando as propriedades piezoelétricas do B-PVDF. Entre

os materiais pesquisados destacam-se os copolímeros VDF/TrFE

(vinilideno de fl6or/trifluoretileno) [31,32], VDt:/TFE (vi-

nilideno de flúor/tetrafluoretileno) [33~34J, VDF/HFP (vini-

lideno de f16or/hexafluorpropileno) [35,36], etc ..

Vamos apresentar algumas características estruturais

e morfol6gicas dos copolimeros VDF/TrFE e VDF/HFP, que se-

r~o objetos de estudo dos capitulos 111 e IV respectivamen-

te.

e.i'iRELIc:.Es..l

Os copolímeros VDF/TrFE que s~o, em principio, obti-

dos, em qualquer raz~o molar, formam cadeias lineares cons-

12
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tituidas de segmentos monoméricos -CH2-C~ - e -CHF-C~ -, al-

ternando aleatoriamente ao longo da macromolécula. A exemplo

do PVDF, nesse copolimero as unidades monoméricas s~o porta-

doras de um momento dipolar. Sua estrutura morfológica va-

ria com a concentraç~o de TrFE, possuindo a mesma conforma-

ç~o TT e estrutura cristalina da fase O, para copolímeros

formados com mais de 15'l.de TrFE [37J. A estrutura cristali-

na para o copolimero VDF/TrFE na raz~o molar 55:45 é basica-

mente equivalente à do n-PVDF, embora a simetria da célula

unitária seja monoc1ínica, cujas dimensOes s~o: a = 9,12 A,
b = 5,25 A, c = 2,55 A e n = 93° [38]. Ele apresenta, quando

na fase polar, transiç~o de fase Ferroelétrica-Paraelétrica,

ou seja, temperatura de Curie Tc. O valor de Tc é tanto

maior quanto menor é a quantidade de TrFE [39] (como veremos

no capitulo 111); para o PVDF, como já foi assinalado, o ma-

terial fundf antes de alcançar a transiç~o Ferro-Para.

o copolimero VDF/HFP foi muito pouco estudado até o

momento. Ele é limitado à raz~o molar contendo um máximo de

16% de HFP, e aparentemente conserva a fase cristalina do

a-PVDF. A cristalinidade desse copolímero decresce linear-

mente com o aumento da fraç~o~FP~

para 16% de HFP [35J.

sendo quase 100% amorfo

13
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1. LI - Orientaç~o dipolar ~ carga de espaço

Apesar da confirmaç~o da ferroeletricidade no PVDF

em ~-PVDF e copolímeros, há muito se estuda a influ@ncia ou

contribuiç~o de efeitos de carga espacial em suas atividades

piezo e piroelétricas. Medidas diretas de orientaç~o dipolar

por dicroismo infravermelho~ mostraram que o coeficiente pi-

ezoelétrico transversal do PVDF n~o é funç~o Única do gráu

orientaç~o dipolar~ mas também da temperatura de polariza9~o

[40J.

Durante a polarizaç~o elétrica se pode ter tr@s me-

canismos responsáveis pela orientaç~o dipol~~:a) rotaç~o

das cadeias em torno de seu eixo; b) movimento das paredes

de um dominio e; c) rotaç~o individual de cristalitos. No

caso a) a rotaç~o seria discreta, obedecendo o modelo de

ohaveamento dipolar. o modelo de domínios é consagrado para

materiais ferroelétricos em geral, mas até o momento uma es-

trutura dessa n~o foi estabelecida para o PVDF. A rotaç~o de

cristalitos inteiros embebidos numa matriz amorfa é um meca-

nismo adotado para explicar comportamentos de relaxaç~o em

polimeros semicristalinos [41J.

Medidas dielétricas realizadas em filmes de PVDF

detetaram elevados valores de E> para altas temperaturas~

que foram interpretados como condutividade gerada por cargas
>..,

iônicas de espaço [42J. Estas cargas devem se localizar nas

interfaces cristalinas/amorfas, sendo denominadas cargas de

polarizaç~o interfacial. Muitos outros trabalhos sugerem

14
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11,

também injeç~o de carga pE~OS eletrodos durante o processo

de polarizaç~o do PVDF [43J.

No prÓximo capitulo apresentaremos alguns modelos

envolvendo orientaç~o cooperativa dipolar e/ou carga espaci-

al, que podem explicar as propriedades piezo e piroelétricas

intrinsecas do PVDF.
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ii.

CAPLTLO 11

MODELOS DE FERRO, PIEZO E PIROELETRICIDADE NO PVDF

11.1 - Introduçlo

Nos primeiros anos de desenvolvimento da ferroele-

tricidade poucos eram os materiais que manifestavam essa

pr-opriedade, o que se fez julgar ser esse um fen8meno raro.

Nos últimos 30 anos, entretanto, um número crescente de ma-

teriais que sao ferroelétricos tem sido descrito na litera-

t ur e , chamando a atenç~o em particular ao aparecimento dos

orgânicos ferroelétricos, dentre os quais o PVDF se destaca

como um dos mais importantes.

Dentre as 32 classes que definem as estruturas cris-
b::ü í n as, , 20 s~o n~o centro-simétricas, isto é o baricentro

das cargas positivas da célula unitária n~o coincide com o

das cargas negativas. Esta é a condiç~o para que um cristal

seja piezoelétrico. Em 10 dessas classes a simetria permite

uma polarizaç~o n~o nula mesmo na aus@ncia de um campo elé-

trico. Esses cristais que possuem uma p01arizaç~0 espontâ-

nea, s~o denominados piroe1étricos.

I1.2 - Ferroeletricidade

Para um material ser classificado como ferroelétrico

n~o lhe basta apresentar uma po1arizaç~o espontânea, mas es-
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ta polarizaç~o deve ser reversivel por aplicaç~o de um campo

elétrico. Cristais possuidores dessa reversibilidade s~o re-

duzidos a 5 classes. Em geral esses materiais mant@m sua es-

trutura ferroelétrica para temperaturas inferiores à uma

temperatura critica Tc, denominada temperatura de Curie. A-
cima desta temperatura o cristal transiciona de fase, adqui-

rindo uma fase n~o ferroelétrica.

Muitas das propriedades dos cristais ferroelétricos
podem ser entendidas em termos de uma teoria termodinâmica

simples. Expande-se a energia livre G em potªncias pares da

polarizaç~o P,

pois a energia livre é invariante com a polariza9~o reversa.

O valor de P que minimiza a energia livre é o valor de equi-

1íbrio~

ClGI ClP = a (T) P + bp3 + cp5 = O. (2.2)

A ferroeletricidade é encontrada quando a(T) possue a forma

a(T - Tc), onde a é uma constante. No caso de b e c serem

positivos, pode-se desprezar c pois nada de novo adicionaria

ao resultado. Dai para T > Tc a dnica soluç~o real é P = O,

e para T < Te,

1/2P = [a(Tc - T)/bJ (2.3)

Te é a temperatura na qual se dA a transi9~o, e é denominada

to



temperatura de Curie. Neste caso a transiç~o de fase é de

segunda ordem porque P descresce suavemente a zero. Se b é

negativo e c positivo, a teoria Termodinâmica resulta numa

transiç~o de primeira ordem. Neste caso, na temperatura de

transiç~o, há uma descontinuidade no valor da polarizaç~o,

de um valor finito a zero [IJ. Entretanto existe uma classe

de cristais denominados relaxors que apresentam um decaimen-

to lento da polarizaç~o espontânea com a temperatura, e uma

sensível depend@ncia da constante dielétrica com a frequ@n-
cia [2],

A teoria mostrada acima mostra que a energia livre
pode ser determinada unicamente pela polarizaç~o P. Hoje já
se reconhece outras classes de ferroelétricos, nos quais
correlaçOes de curto alcance entre moléculas contribuem para
a energia livre [3].

Resultados experimentais de chaveamento dipolar
[4,5], de curvas de histerese D vs E [6,7J e de polarizaç~o
em fun9~o da temperatura [8,9J obtidos com filmes de e-PVDF
e de P(VDF/TrFE), provam a exist~ncia de ferroeletricidade.
Porém se por um lado há resultados concordantes com transi-
ç~o do tipo primeira ordem [10J, do outro nao se observa o
abrupto decaimento de P com a temperatura [9,11J. Esta difu-
sa transiç~o num intervalo razoável de temperatura é uma ca-
racterística dos relaxors [2J. Entretanto s~o fortes as e-
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vid@ncias de que se trata de uma transiç~o de primeira or-

demo

Um modelo microscópico para a ferroeletricidade em

sistemas ordem-desordem é baseado no diagrama de energia po-

tencial de dois mínimos~ como mostra a figura 2.1. Sob cam-

po elétrico externo aplicado E, a orientaç~o mais provável

que o momento dipolar mo associado à uma molécula adquire é

e em relaç~o ao campo. A segunda orientaç~o possível é e + TI

e a probabilidade de ocupaç~o dos dois mínimos s~o fI e f2
definidos por,

\ = C e f2 = Cexp[-(2U + 2moEcos9>/kT]
(2.4)

e C = 1/{1 + exp[-(2U + 2m Ecos9>/kT]}.o

Se m é o momento de dipolo aparente por molécula para uma

distribuiç~o arbitrária de dipolos entre os mínimos I e 2,

para um dado cristalino, o momento médio na direç~o do campo

será,

(2.5>

2m Ecos9/kT = - 2U/kT + ln[(1 + mIm )/(1o o mIm )].
o

(2.6)

A diferen~a de energia U entre os mínimos 1 e 2, dependem

de fl e f2• Quando eles s~o igualmente populados U = 0, e

para o lado 1 totalmente populado, a diferença de energia da

rede é U. Para o modelo de transiç~o ordem-desordem deo
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Figura 2.1.- Modelo de potencial de duas posições es-
táveis para orientação dipolar.
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Bragg-Williams [12J, tem-se~

(2.7)

De (2.6) e (2.7), obtemos a relaç~o entre o momento

médio de um dipolo no cristal e o campo aplicado,

2m2 EcosEl/kT =
o

A partir desta express~o se obtém a curvas do momento de di-

polo para um sistema cooperativo de dois mínimos, em fLlnç~o

do campo elétrico; modelo válido para o PVDF. A figura 2.2

mostra curvas traçadas para diferentes valores de Uo/kT, e

as linhas tracejadas correspondem à histerese ferroelétrica

para um cristal ideal.

Como foi dito no capítulo anterior, a forma crista-

lina da fase n obedece sime~ria ortorrômbica, entretanto fo-

ge da hexagonal por uma diferença de 1%. Kepler e Anderson

[13] para explicar resultados de difraç~o de raios-X para

diferentes orientaçbes de amostras polarizadas e n~o polari-

z ad aa , propuseram que o chaveamento discreto dos dipolos

dispusesse de 6 posiçees (vértices da célula hexagonal), ao

invés de duas (Fig. 2.3). Considera-se ent~o uma funç~o e-

nergia potencial com mínimos a cada 60°, como mostra a figu-

ra 2.4 [14J. Uié a energia potencial para uma orientaç~o \ '

e f a fra9~0 de seguimentos que tem essa orientaçâo.
i

seria uma extensâo do modelo discutido acima, e mais realis-

Esta

tica para o a estrutura cristalina e conformacional de PVDF.
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Figura 2.3- Esquema mostrando 6 orientações possíveis de
dipolos. Modelo pseudo-hexagonal para o B-
PVDF sugerido por Kepler e Anderson[13].

> 300o 60
a

Figura 2.4- Esquema de 6 posições para energia potencial
inspirado na conformação pseudo-hexagonal do
B - PVDF.

..... -.~._-----



11.3 - Piezoeletricidade ~'Piroeletricidade

Durante o processo de polarizaç~o do PVDF e de seus

copolímeros, indubitavelmente ocorre tanto a orientaç~o co-

operativa dipolar~ expressa pela ferroeletricidade~ quanto o

efeito n~o estável de carga espacial. Este 61timo efeito~

como já foi considerado, pode ter diversas origens, e deve

n~o ser único. Muito se discutiu sobre as origens da piezo e

piroeletricidade manifestada pelo PVDF e seus copolimeros;

modelos considerando s6 a contribuiç~o dipolar, ou s6 de

carga de espaço foram elaborados [15,16].

Realisticamente a piezoeletricidade em PVDF deve so-

mar contribuiç~es de efeitos que s~o distintos na parte a-

morfa e cristalina, tais como constante dielétrica [17] (e-

letrostiç~o) e constantes elásticas.

Procurando levar em consideraçao a contribuiç~o de

todos esses diferentes fatores, Broadhurst e colaboradores

desenvolveram um modelo para o cálculo dos coeficientes pie-

zoelétricos e piroelétricos [18]. o modelo admite que o mo-

mento de dipolo total aparente m, é em boa aproximaç~o igual

ao dipolo total devido às lamelas cristalinas que compee a

amostra. Sua express~o consiste da soma dos momentos devido

ao alinhamento dipolar, mais o momento devido às cargas que

permanecem na interface cristalito/líquido-amorfo (Fig. 2.5)

-+
+ m

c
~ = [n(E + 2)~ (cos0)/3]ud (.

(2.9)
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Figura 2.5- Modelo de lamela cristalina do e - PVDF com os
dipolos orientados. e as contracargas deposi-
tadas nas suas extremidades.
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onde n é o número total de dipolos de um cristalito~ E a
c

constante dielétrica relativa à parte cristalina, J..I o mo-
o

mento no vácuo de cada dipolo~ 0 o ângulo entre as orienta-

çbes média ~ instantânea de um dipolo~ q uma quantidade

constante de carga~ e 1 a separaçào média entre as cargas
c

positivas e negativas (~ comprimento médio das lamelas).

Ao exercer uma pre~s~o sobre a amostra (em geral

filmes finos), o momento induzido é medido segundo a normal

ao plano do filme (eixo e a equaç~o da componente z do

momento de dipolo fica,

-+ -+ -+m = md<cose> + mccose (2. 10)

onde e é o ângulo entre o eixo z e um dipolo individual num
instante t~ e é a média temporal de e,o e (cose> é a média
sobre todos os dipolos no cristal. Usando a aproximaç~o
clássica do oscilador harmSnico para flutuaçbes dipolares
(vibraç~es libracionais), obtém-se [19],

<cose> = cose J (0 )o o o (2.11>

sendo Jo (00) a funç~o de Bessel de ordem zero e primeira es-
pécie. Assim a equaç~o final é,

m = [n(E + 2)~ J <0 )/3 + ql ]cosec o o o c
(2.12)

e o momento associado à toda amostra M = !m, é dado por,

+ 2)p J
o

(2.13)
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onde N = Ln e D = ~q sobre ~odos os cristalitos.

A carga por unidade de área A, induzida por M sobre

os eletrodos é dada por~

D/A = M/Ad. <2.14)

Os coeficientes piezoelétricos e piroelétricos s~o

derivados desta exprassào segundo as defini9'bes~

d = (dQ/dp)/A e p = (dQI dT) IA (2.15)

sendo p a press~o aplicada~ e T a temperatura .

•
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11.

CAP) TULO III

TRANSIÇOES FERROELETRICAS EM COPOLIMEROS P(VDF/TrFEJ

111.1 - Introduç~o

o descobrimento dos polimeros ferroelétricos deram

um grande impulso nas investigaçbes desses materiais nos úl-

timos vinte anos. Em particular, o Polifluoreto de Vinilide-

no (PVDF), foi o mais estudado, visto que em sua conforma-

ç~o O apresenta consideráveis atividades piezoelétricas e

piroelétricas [1-4]. A partir dessas propriedades inúmeras

aplicações tecnol6gicas no campo de dispositivios eletro-a-

acústicos, piroelétricos e eletro-6ticos têm sido propostos

e desenvovidos [5,6].

Por outro lado o interesse cientifico no PVDF, se

deve ao fato de ser ele o primeiro polimero que conjumina à

orientaç~o cooperativa de dipolos, efeitos de cargas espaci-

ais na construç~o de propriedades como piezo e piroeletrici-

dade. A origem de cargas espaciais, que contribuem às ativi-

dades piezo e piroelétricas, n~o é ainda bem compreendida, e

será assunto abordado nos capitulos V e VI. A ferroeletrici-

dade no PVDF está bem discutida, como vimos, nos capitulos

anteriores, mas ele n~o apresenta a transiç~o ferro-paraelé-

trica devido ao seu relativamente baixo ponto de fus~o. De-

pendendo da composiç~o molar o copolimero Vinilideno de Flú-
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or/Trifluoretileno P(VDF/TrFE) exibe coeficientes piezoelé-

tricos e piroelétrico semelhantes aos do PVDF [7,8J. Além

disso ele possue transi9~o ferro-paraelétrica (F-P) , cuja

temperatura de transi9~o (ponto de Curie) depende da raz~o

molar entre os dois polimeros [9,10]. Essa transi9~o F-P tem

comportamento de primeira ordem para copolimeros de raz~o

molar compreendidas entre 20 e 50 % de TrFE [11,12J.

Estudos estruturais realizados com o copolimero

VDF/TrFE de raz~o molar 52/48 por Lovinger e colaboradores

[13], mostraram que antes da transiç~o F-P ele exibe duas

fases cristalinas. Uma delas foi identificada como sendo um

empacotamento hexagonal de moléculas de forma helicoidal 3/1

(n'ào-polar), e a outra um empacotamento similar de cadeias

polares trans-planar. Acima da temperatura de Curie, somente

a conformaçào desordenada helicoidal 3/1 foi detetada. Hori-

uchi e colaboradores [14] detetaram tr@s picos em 66°C para

medidas de difraçào de raios-X, em amostras de VDF/TrFE de

razâo molar 54/46. Para explicar seus resultados, eles assu-

miram a exist@ncia de uma fase cristalina intermediária en-

tre 66 e 90°C.

No presente capitulo apresentamos um estudo de tran-

siçào de fase para copolímeros de VDF/TrFE de raz~es molares
90/10, 80/20, 70/30 e 60/40, usando processos estimulados

termicamente. Procuramos separar efeito de carga espacial e

de alinhamento cooperativo dipolar, e medir a evoluç'ào do

coeficiente piroelétrico com a temperatura. Processos lentos
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de relaxaçâo associados às·;transiçbes de fase s~o também a-

bordados. Ruidos de origem plezoelétrica em medidas de cor-

rentes termicamente estimuladas ajudaram a identificar a

trana i çào F-P.

111.2 - Procedimento experimental

As amostras dos copolímeros VDF/TrFE de razbes mola-
Ires 90/10, 80/20, 70/30 e éodío, tanto quanto o homopol ímero

F'VDF, usadas nesse trabalho s~o de fabrica9~o da companhia

francesa ATOCHEM. Resinas do material foram fundidas a 200°C

e filmes foram obtidos sob elevada pressa, seguido de um rá-

pido resfriamento à temperatura ambiente. As amostras eram

circulares de 4 cm de diâmetro, e de 50 ~m de espessura. Os

eletrodos foram feitos em ambas faces das amostras por eva-

pora9~o de alumínio sob alto vácuo; eles tinham "geometria

retangular com área definida pelo produto 1,0 x 2,5 cm2•

As amostras foram caracterizadas por medidas de di-

fra9~o de raios-X e de absor9~o de infravermelho à tempera-

tura ambiente. Amostras com raz~o quantidade molar de TrFE

supeiror a 20 %, mostraram, em medidas de espectroscopia in-

fravermelha na regi~o sUbmilimétrica, características seme-

lhantes à do B-PVDF, enquanto que amostras de raz~o molar

90/10 apresentaram preferencialmente semelhanças com a-PVDF,

[15]. Diagramas de raios-X confirmaram a evolu9~O da fase a

para a B, com o aumento de TrFE na composi9~O do copolímero.

As medidas de Correntes Estimuladas Termicamente
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(TSC) , e de Depola~iza9beQ Estimuladas Te~micamente (TSD) ,

seguem o p~ocedimento convencional. A taxa de aquecimento

usadas nas medidas foi linear de valo~ 1,9 °C/min. Du~ante

as medidas de TSC um campo elétrico f~aco de 50 kV/cm perma-

neceu aplicado entre os elet~odos da amostra, e picos de

cor~ente fo~am observados supe~postos à curva de condutivi-

dade em fun9~o da tempe~atura. Previamente às medidas de TSD

as amost~as fo~am polarizadas com os seguintes pa~âmet~os:

campo de pola~iza9~0 Ep = 500 kV/cm, temperatu~a de polari-

e tempo de polariza9~0 tp = 20 minutos.

Depois desse tratamento cada amostra foi resfriada sob campo

até a temperatura ambiente, ent~o colocada em curto-circuito

e a medida se iniciou com o aquecimento linear até aproxima-

mente 140 oCo Antes do inicio de cada medida se esperou vá-

rias horas, para assegurar a n~o influ@ncia da corrente de

descarga da absor9~o dielétrica característica do material.

Uma leve vibra9~o mecânica (em torno de 1 Hz) foi

imposta sobre as amostras, adicionando às curvas de TSD e

TSC um ruido piezoelétrico, o qual n~o era registrado em me-

didas realizadas com amostras n~o piezoelétricas. Este ruido

ajudou a identificar de maneira inambígua a transi9~0 F-P.

As medidas de Calorimetria Diferencial (DSC) , foram

realizadas em amostras n~o polarizadas com um equipamento

DSC 4 Perkin-Elmer, usando uma taxa de aquecimento de 20

°C/min, e as medidas de constante dielétrica foram medidas

num equipamento General Radio modelo 716 - C.
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111.3 - Resultados experimegtais

Medidas de Corrente Termoestimulada TSC------- -------- ---------------

Realiiamos uma série de medidas de correntes elétri-

cas estimuladas termicamente com amostras de copolimeros~

sob campo elétrico igual a 50 kV/cm. Este campo é considera-

do campo de baixa intensidad~, sendo insuficiente para inje-

tar portadores pelos eletrodos [16]~ ou para disparar o cha-

veamento dipolar [17]. O interesse nesta medida é obter in-

formaç~es sobre relaxaç.o dipolar e/ou liberaç.o de carga

espacial armazenada no volume das amostras.

As figuras 3.1 (a), (b ) e (c), mostram medidas de

TSC realizadas com copolimeros 60/40, 70/30, 80/20 e 90/10.

A amostra 60/40 mostrou um pico bem agudo ligeiramente abai-

xo de 90 oCo A amostra 70/30 apresentou dois picos-entre 100

e 110°C, enquanto que a amostra 90/10 também apresentou do-

is picos, muito largos, em torno de 60 e 90 oCo Aparentemen~

te a amostra 80/20 n~o apresentou nenhum pico. A carga asso-

ciada aos picos de correntes (glow curves), oscila entre 0,5

mC (para 90/10) e 2 me (para 60/40).

Observa-se que a medida de resfriamento, realizada

em seguida ao aquecimento, com a amostra 70/30 apresenta do-

is pequenos picos de correntes em temperaturas 67 e 72 oCo A

carga associada à esses picos vale .proximadamente 10 ~C,

sendo portanto muito menor que a carga associada ao pico re-
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gistrado durante o aquecimeMto.

As medidas de TSD s~o realizadas em curto-circuito,

após polarizar elétricamente uma amostra com um campo de po-

lariza9~o Ep, durante um tempo tp, a temperatura Tp. Em nos-

sas medidas usamos os seguintes parâmetros: Ep = 500 kV/cm,

tp = 20 mino e Tp = 65°C. Os resultados obtidos com amos-

tras de copolimeros VDF/TrFE de composiçôes molares 60/40~

70/30, 80/20, 90/10 e do homopolimero a-PVDF, est.o mostra-

dos na figura 3.2.

Os picos obtidos nas medidas de TSD foram semelhan-

tes aos registrados nas medidas de TSC. O copolimero 60/40

teve um SÓ pico em 80°C, os copolimeros 70/30 e 90/10 tam-

Uém apresentaram dois picos em temperaturas próxim~s aos se-

us picos de TSC. A medida do copolimero 80/20 registrou um

pico muito largo e pouco intenso com máximo próximo de 80°C,

ao mesmo tempo em que se verificou que um outro pico teve i-

nicio e 130°C. A interrupç.o das medidas em 140°C, devido

à proximidade da temperatura de fus.o do material, impediu

de registrar por inteiro esse pico.

realizamos uma medida com o a-PVDF,

A titulo de comparaç.o

o qual mostrou um pico

muito pouco intenso em torno de 65°C.

As medidas da figura 3.2 foram obtidas com ruidos,

mas para tornar os picos mais claros eles foram eliminados
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do desenho. Porém reapre~entamos na figura 3.3 as medidas

com as amostras 70/30 e 90/10 tal como foram obtidas pelo

registrador. Verifica-se que a intensidade do ruído aumenta

à medida que a temperatura cresce, mas volta a diminuir com

a proximidade do pico B, anulando-se completamente após ele.

Os picos A e B foram ent~o classificados segundo, respecti-

vamente, a permanincia ou o desaparecimento do ruido. A ori-

gem desse ruido é piezoelétrica, e foi gerada por uma ligei-

ra vibragâo mecânica imposta sobre as amostras. Amostras nâo

piezoelétricas n~o geraram ruídos; o ruído se apresentou

tanto mais intenso quanto maior a atividade piezoelétrica da

a.mostra.

60/40,

Observando a evoluç~o dos picos para os copolímeros

70/30 e 80/20, nota-se que o pico A avança para tem-

peraturas mais elevadas quando a quantidade de TrFE aumenta,

enquanto que o pico B evolue no sentido contrário. Essas a-

mostras foram tomadas como exemplos porque s~o consideradas

possuidoras de conformaç~o trans-planar [15]. O desapareci-

mento do ruído na presença do pico B, indica que após esse

pico a amostra deixa de ser piezoelétrica. Esse é um forte

indício para classificá-Ia como resultado da transiç~o de

fase ferroelétrica-paraelétrica (F-P). A sua queda abrupta

está em concordância com transiç~o de primeira ordem. Entre-

tanto a longa relaxaç~o observada antes do seu máximo parece

contrariar essa hipótese. Pelo método da subida inicial (i-

nitial rise time) [183 obteve-se o valor de 0,73 eV para a
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energia de ativaç~o associada à essa relaxaç~o~ como mostr a

a flgura 3.4(a).

é natural supor que as correntes de TSD mostradas a-

cima sejam correntes de origem piroelétricas. Entretanto,

para a amostra 60/40, calculamos ser 1 nA o valor que teria

a corrente piroelétrica nas condiçbes experimentais presen-

t e s , usando valores de constantes piroelétricas medidos em

funç~o da polarizaç~o remanente, por Furukawa e colaborado-

r es [19J.

Observa-se também no copolimero 70/30 a transi9~o de

fase F-P, responsável pelo pico B. Além dele foi detetado o

pico A, numa temperatura ligeiramente inferior, de origem

indefinida. Este também apresenta uma lenta subida, da qual

foi extraído o valor da energia de ativaç~o associado à sua

rela>:aç~o: 0,33 eV [Fig. 3.4(b)J. A relaxaç~o do pico A da

amostra 80/20, também calculado através do método da subida

inicial mostrado na figura 3.4(b), valeu os mesmos O~33 eV,

indicando que eles t@m a mesma origem.

Foram detetados os picos A e B no copolímero 90/10,

porém o pico B tem características diferentes àqueles obser-

vados nos copolímeros 60/40 e 70/30: é bastante largo e de-

cai lentamente após o máximo. Como já foi mostrado ele guar-

da de preferência a mesma conforma9~0 do a-PVDF [15], entre-

tanto o ruído piezoelétrico esteve presente e desapareceu a-

pÓs a passagem do máximo do pico B. N~o foi possível o cál-

culo da energia de ativa9~0 ligada ao pico A, devido à im-
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precis~o oriunda de uma corrente de fundo de O~1 nA~

trada durante essa medida.

Finalmente a figurura 3.5 mostra a carga por unidade

reg1s-

de án~a em +un ç ão da temperatura, derivada das medidas de

TSD obtidas com as amostras 60/40 e 70/30. Denominamos aqui

esta carga de polarizaçâo remanente Pr, a exemplos de resul-

tados realizados de medidas djretas [17].

Numa primeira análise pode-se identificar com boa

dose de segurança, que as curvas de corrente elétrica obti-

das nos termogramas de TSD, s~o correntes piroelétricas. E-

xiste porém um detalhe: as correntes piroelétricas s~o re-

versiveis. Evidentemente ao resfriar a amostra n~o se obser-

vOanenhuma corrente de senti do inverso, pois houve a transi-

9~O de fase, e o efeito da polariza9~o elétrica se esvai

mesmo quando há a transi9~o P-F, n~o gerando corrente algu-

ma. Entretanto se o aquecimento n~o ultrapassar a temperatu-

ra de transi9~o, uma corrente reversível será registrada du-

rante o resfriamento, como mostra a figura 3.6 realizada com

uma amostra 70/30. Infelizmente o resfriamento se deu muito

rápido, e n~o houve controle em sua taxa. Mesmo assim obser-

va-se que a carga obtida durante o resfriamento é muito me-

nor que aquela obtida dur~nte o aquecimento. Um novo aqueci-

mento registra uma corrente bem menor. Essa corrente que

43



-

~ 9.0
c

o
a::

~ 6.0

12.0

c::r
c

o
(/)•.. 6.0

H

_J

15.0

9.0

3.0

25 75 7550 100 100 50

12.0

3.0

Figura 3.6- a) Primeiro aquecimento e
primeiro resfriamento
'(sentido oposto)da cor
rente de TSD; b) 2Q
aquecimento da corren-
te de TSD.

70 80 90 100 uc

44

\

11



11.

persistiu por vários cicl~s é reversível, e é portanto a

corrente piroelétrica, desenhada na figura 3.7. O resto da

carga que se esvaiu após o primeiro aquecimento, é provavel-

mente a contr~-carga presa nas estremidades das lamelas di-

polares atraídas pelos campos elétricos por elas geradas

[20J.

A partir da express~o da piroeletricidade p = dP/dt,

traçamos a curva da evoluç~o do coeficiente piroelétrico

contra a temperatura até valores próximos da temperatura de

transiç~o. O resultado, mostrado na figur~ 3.8, tem excelen-
te concordância com outros resultados obtidos na literatura
[21J.

Desde que o ruído piezoelétrico desapareceu sempre
após o pico B, possivelmente esse pico está ligado à transi-
9~O estrutural F-P. No sentido de comprova~ se realmente se
trata ou n~o de uma transiç~o de fase, realizamos algumas
medidas de Calorimetria Diferencial, com amostras 70/30 e
90/10 n~o polarizadas. O resultado mostrado na figura 3.9

n~o sÓ confirma a transi9~o de fase suspeitada para o copo-
límero 70/30, mas também dá indício de que o mesmo acontece
para o copolímero 90/10. Para o copolímero 70/30 dois picos
endotérmicos foram observados em temperaturas muito próximas
àqueles registrados nos termogramas de TSD. Para o 90/40 um
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pico endotérmico muito suav~ apareceu em 60°C, e outro teve

í n í c i o em 110°C.

Além disso, o resultado mostra que o pico A está

também~ muita provavelmente, associado à uma transi9~a de

fase, a qual seria, do ponto de vista elétrico, uma transi-

9~o ferroelétrica-ferroelétrica (F-F). o pico de mais alta

temperatura na medida com a amostra 70/30, indica que a

transi9~o F-P é uma transiç~o estrutural de fase de primeira

ordem.

Medidas de constante dielétrica, a 10 KHz, em fun9~0

da temperatura com amostras 70/30, preparadas de maneira i-

dêntica às nossas, também identificaram dois picos [22]. As

amostras medidas n~o eram polarizadas (Fig. 3.10).'0 pico de

mais alta temperatura, em torno de 110°C, identificado com

a transi9~o F-P; e um outro, mais suave, a 100°C aproxima-

damente, que desapareceu após alguns ciclos de aquecimento-

resfriamento. Essas medidas mostraram que os picos durante o

aquecimento acontecem em temperaturas s~periores aos picos

registrados durante o resfriamento, característica de tran-

siç~o de fase de primeira ordem. Chamamos a aten9~0 que as

medidas de TSC com a amostra 70/30 já detetou esta histere-

se, com a ressalva de que a carga durante o aquecimento foi

muito superior.
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Real izamos medi das 'semelhantes de E ~ e tg8 com o co-

polime~o 60/40, a 1 KHz, com amost~as pola~izada e n~o pola-

~izada. Os ~esultados s~o most~ados nas figu~as 3.11 e 3.12.

P~aticamente .n~o houve diferença entre as medidas da cons-

tantes dielétricas E~~ para as amostras polarizadas e n~o

polarizadas. Observou-se somente um deslocamento do pico

ligado à transiç~o F-P para.temperatura supe~io~, quando a

amost~a foi polarizada, na medida de aquecimento. Já na me-

dida durante o resf~iamento n~o houve qualquer diferença,

coerente com o fato de que na fase paraelétrica a amostra

perde completamente a memória de qualquer processo de pola-

r í z a ç ào , Entretanto, na medida de perda dielétrica, a dife-

rença foi muito grande. Enquanto se verificou um ligeiro mí-

nimo próximo da temperatura de transiç'ào para a amostra n'ào

polarizada, na polarizada a perda aumentou muito atingindo

um máximo, e após ele uma queda menos abrupta.

Como vimos todos os processos estimulados termica-

mente, mostraram uma lenta relaxaç~o antes de atingir o pon-

to de transiç~o. Esta lenta subida é uma das características

dos ferroelétricos denominados relaxors. Outra característi-

ca de ferroelétricos dessa classe, é o deslocamento da tem-

peratura de transiç~o em funç~o da frequªncia, detetado em

medidas de constante dielétrica. A figura 3.13 mostra uma

• série de medidas realizadas com uma amostra 60/40, onde a

frequªncia variou de 500 Hz a 50 KHz. Como se pode ver, ne-

nhum deslocamento foi verificado, eliminando assim a hipóte-
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se de que esses copolimeros·façam parte da família dos rela-

111.4 - Discussbes e conclusbes

Do ponto de vista experimental~ foi mostrado neste
capitulo que a técnica de medida TSD~ associada à um ruido

piezoelétrico se mostrou um ótimo método de investigaç~o de

transiç~o de fase F-P. A transiç~o F-P já observada nos co-

polimeros VDF/TrFE, foi aqui detetada por diferentes técni-

cas experimentais, e mais uma vez confirmada que se trata de

uma transi9~o de primeira ordem. Entretanto, contrariando a

característica das transiçOes de primeira ordem, em todas as

diferentes medidas realizadas, verificou-se uma lenta rela-

xaç~o até atingir a temperatura de transiç~o.

A heterogeneidade estrutural dos polimeros semicris-

talinos pode ser uma explicaç~o dessa anomalia. A distribui-

9~O dos cristalitos no meio liquido supercongelado é ao a-

zar, e as transiçOes estruturais em cada um deles podem se

processar em tempos e/ou temperaturas diferentes,

lenta relaxa9~o invariavelmente medida.

Em relaç~o ao pico A das medidas de TSD, questiona-

se: - Será ele devido à uma transiç~o estrutural de fase, ou

gerando a

sua origem estaria ligada à simples movimentos das cadeias
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moleculares que compbem as.. regibes amor+ as? Os resultados

das medidas de TSD, DSC e constantes dielétricas em funç~o

da temperatura, nos leva a crer que se trata de mais uma

transiç~o de fase, nesse caso F-F, sugerindo assim que esse

copolímero tem uma fase polar intermediária entre as bem co-

nhecidas trans-planar (polar), e helicoidal desordenada (n~o

polar). Medidas de variaçbes de volume em funç~o da tempera-

tura também apresentaram dois picos nesses copolímeros [23],

um evidentemente associado à transiç~o F-P, e o outro à tem-

peratura ligeiramente inferior que vem fortalecer nossa hi-
pótese. Chamamos ainda a atenç~o que o pico A permanece pre-
sente na curva de corrente piroelétrica mostrada na figura
3.7. Uma fase intermediária entre a ferroelétrica trans-pla-
nar e a paraelétrica, foi sugerida em medidas de difraç~o de
raios-X por Horiuche e colaboradores [14].

Sendo o pico B ligado à transi9~o F-P, e o A à F-F,
concluimos que o copolimero 80/20 apresenta somente a tran-
si9~O F-F, pois a F-P n~o pode ser registrada devido à sua
proximidade com o ponto de fus~o do material. Também a evo-
IU9~O do pico A para temperaturas mais altas e o B para mais
baixas, em fun9~o do aumento da quantidade molar de TrFE nos
copolímeros, fez com que o 60/40 tivesse somente a transiç~o
F-P, passando diretamente da fase trans-planar para a 3/1
helicoidal. O intervalo de existªncia da fase intermediária
seria ent~o fun9~o direta da raz~o molar entre os dois monô-
meros que formam o copolímero.
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o copo l í mero 90/1'0 faz parte de um caso especi al •

Tem sido verificado que ele n~o toma a conformaç~o planar

zig-zag, acompanhando o ~-PVDF~ mas de prefer@ncia mantém a

conformaç~o helicoidal do a-PVDF. Entretanto nossos resulta-

dos indicaram uma pequena intensidade de ruido piezoelétri-

co, o que nos faz supor que deve existir, ainda que pequena,

uma fra9~o do material que ~e torna piezoelétrica depois de

polarizado. Essa fraç~o seria ferroelétrica, apresentando

comportamento semelhante aos demais copolímeros, com a dife-

rença de que a transiç~o F-P seja a~nda menos definida.

As longas relaxaçOes dielétricas em filmes de PVDF

t@m sido explicadas em termos de movimentos moleculares as-

sociados às regibes cristalinas [24], com um único tempo de

Para a relaxaç~o associada à transiç~o F-P,

calculamos uma energia de ativaç~o igual a 0,73 eV, equiva-

lente a 16,6 kcal/mol. Através de construç~o de diagramas

dielétricos, Furukawa e colaboradores encontraram um valor

muito próximo, 16 kcal/mol [26]. Por outro lado um estudo

completo requereria uma relaç~o apropriada do tempo de rela-

xa9~o T com a temperatura, visto que à medida que se aproxi-

ma de uma temperatura de transiç~o, a relaç~o de Arrhenius

tem que ser modificada [27].

Através do método da subida inicial, obteve-se o va-
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lor 0.33 eV para a energia de ativaçJo da relaxaç~o ligada à

transi9~o F-F. N~o há valores comparativos, já que esse é o

primeiro estudo sobre o assunto. Devemos continuar a pesqui-

sa dessa tran~i9~o.

Além do efeito cooperativo dipolar registrados nas

medidas de TSD e TSC, contribui9~es de cargas espaciais fo-

ram registradas. Vários artigos já trataram da carga espaci-

aI armazenada no volume de PVDF [28-30J, e também sua rela-

çào com a ferroeletricidade desse polimero e seus copolime-

ros [31,32J. As medidas de TSC realizadas neste trabalho,

mostraram que junto aos picos de transiçbes ferroelétricas

há a liberaçào de enorme quantidade de carga espacial, que é

detetada devido à aplicaç~o de um campo elétrico, que apesar

de fraco é suficiente para varrer as cargas para fora da a-

mostra. As medidas de TSD, em curto, também registraram car-

gas espaciais - carga n~o reversivel - porém em quantidade

bem menor. A origem das c~gas de espaço observadas em ambas

as medidas devem ter a mesma origem, mas para a medida de

TSD o campo em aç~o deve ser um campo interno, o qual deve

ser muito pouco intenso.

Origem de cargas espaciais em filmes de PVDF e copo-

limeros tem sido objeto de estudo em muitos artigos [32-38J.

A conclus~o é que n~o existe uma só fonte para essas cargas.
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lnjeç~o pelos elet~odos du~ante a pola~izaç~o, ca~gas ge~a-

das du~ante os p~ocessos de fab~icaç~o dos filmes (atrito

du~ante a ext~uS~Q e/ou aditivos du~ante a polime~izaç~o)~

dissociaç~Q de moléculas no inte~io~ do mate~ial abso~vidas

da atmosfe~a ambiente~ s~o suas fontes mais prováveis. Inde-

pendente de sua o~igem~ esses portadores devem se liga~ ao

campo dos momentos dipola~es ~as lamelas pola~es do políme~o

e se desp~endem numa transiç!o de fase, onde há uma diminui-

9~o da pola~izaç~o inte~na~ e até mesmo sua total dest~ui-

ç~o.
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CAF'I.JULO Il.,]

PROCESSOS TERMICAMENTE ESTIMULADOS EM COPOLIMEROS P(VDF/HFP)

E HOMOPLIMERO DE PVDF

T I•..! i
.r.. ":' li •••

Neste capitulo o í scilt í r-emos as or i qens de plCOS de

corrente em medidas de despolariza9~o termIcamente estimula-

das, realizadas com amostras de copolimeros PCVDF/HFP), e do

homopolimero PVDF. Este copolimero de PVDF, como outros~

despertaram interêsse depois da descoberta das atividades

piezo e piroelétricas em PVDF, no intuito de encontrar uma

membrana polimérica que além de guardar os mesmos valores de

coeficientes piezo e piro, apresentasse um fator de acopla-

mento energético eletro-mecânico superior [1,2]. Apesar de

avanços obtidos, ainda hoje n~o se descobriu uma membrana

com essas características. Entretanto estudos com esses co-

polímeros têm colaborado a desvendar os efeitos provenientes

durante o processo de polarizaç~o.

o copolímero VDF/HFP tem sido sintetizado com uma

porcentagem molar de HFP entre 5 e 16 %, e a adiç~o de pe-

quenas quantidades de monBmeros n~o afetam o polimorfismo do
ü:-PVDF [3].

Neste capítulo identificamos picos de corrente em

termogramas de TSD (glow curves) com efeitos de carga espa-

59



-- -~~-"""-'~~'----

cial e transiçào de fase lndu:ida por campo elétrico aplica-

do em amo st ras de P(VDF/HFF'J e F'VDF [4].

IV.? - Procedimento experimental

As amostras em forma de filmes foram obtidas a par-

tir de resinas obtidas da indústria 801vey (Belgica). A com-

posi9~o molar de 10 e 15 % de HFP s~o referidas resp~ctiva-

mente pelo código SOLEF 11012 e 11512. O homopolimero a-PVDF

é classificado por SOLEF 1008. As resinas foram fundidas a
200 o C sob forte pressâ'o~ E! em segui da resfri ada em tempera-

tura ambiente. As amostras adquiriram forma circular de 4 em

de di âmetro, e espessuras e~m torno de 60 J-Im.El etrodos de a-

lumínio em ambas as faces foram depositados sob alto vácuo.

Med idas de despol cLrizaç~o termi camente est imul ada

foram realizadas em amostras previamente polariza~as com os

seguintes parâmetros: campo de polarizaçâ'o Ep = 500 kV/cm e

tempo de polarizaç~o tp = ~O minutos. A temperatura de pola-

rizaçâ'o Tp nâ'o foi a mesma para todas as medidas, sendo pa-

ra cada uma delas indicada o seu valor. A taxa de aquecimen-

to utilizada em todas as medidas foi de 1,9 °C/min, e o in-

tervalo de temperatura fiCOI_1 entre 2 e 140 o C.

Para as medidas de calorimetria diferencial <DSC) u-

samos um equipamento DSC-30 Mettler, com uma taxa de aqueci-

mente de 20 °C/min. Espectl~os de infravermelho das amostras

foram realizados num equipamento IFS Brucker Fourier Trans-
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form Spectrometer~ num intervalo de frequ?ncia entre 100 e
c(·( -1
~l.).) cm . Medidas de coeficiente piezoelétrico transversal

foram realizadas a 20 Hz~ num equipamento diferencial fabri-

cado em laboratório.

IV.3 - Resultados

A figura 4.1 mostra F"esultados obtidos em medidas de

TSD com amostras de copolimeros VDF/HFP de composiçbes mola-

res 90/10 e 85/15 e do homopolimero PVDF, todas polarizadas
a 75°C. Os tr@s picos que aparecem sâo classificados de A~

B e C. O pico A, que aparenta ser o mais largo, apareceu em

torno de 35°C; O pico B em torno de 110°C; e o pico C pró-

>: i mo de 75 o C. Observa-se que o pico C sitou-se próximo à

t ernp eratura de polarizaç ào, Observa-se também ~a figura 4.1

que a intensidade de C decresce fortemente com o aumento de

HFP na composiç~o molar do copolimero. Os picos A e B prati-

mente n&'oapresentaram variaçâo em suas intensidades, deven-

do à superposiçâo com C o aparente aumento de ambos. Os pi-

cos A e B sofrem também um ligeiro deslocamento para tempe-

raturas mais baixas~ à medida que cresce a quantidade de HFP
na composição do copolímero.

Na figura 4.2 uma sequ@ncia de medidas de TSD com u-

ma mesma amostra de P(VDF/HFP), de raz~o molar 85/15 é apre-

sentada. O registro de correntes respeitou a seguinte ordem:

1Q TSD, obtido durante aquecimento logo depois do tratamento
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Il

de polarizaç!o; 22 TSD~ durante o resfriamento que seguiu o

p~imelro aquecimento; 3º TSD~ novo aquecimento. Durante o

p~imeiro aquecimento foram observados os tr@s picos A, B e

C. No resfriamento somente o pico B esteve presente; .'houve

um completo desaparecimento dos picos A.e~C. O segundo aque-

cimento repetiu a medida obtida durante o resfriamento, di-

ferenciando-se por um pequenQ deslocamento da temperatura de

pico, que pode ser entendida devido às diferenças entre as

taxas de aquecimento e de resfriamento. O pico B esteve pre-

sente mesmo depois de vários ciclos aquecimento-resfriamen-
to~ sendo aparentemente indestrutivel. Devemos salientar que
um fraco e largo pico em torno de 110 °C~ foi registrado
mesmo em amostras que n~o sofreram o processo de polarizaç~o
elétrica.

Na figura 4.3 s&o mostradas medidas de TSD com o co-
polimero 85/15 de VDF/HFP, para diferentes temperaturas de
polarizaç~o: 35°C, 50 °C, 75°C e 100°C. O pico C, que tem
como característica ser mais estreito que os outros, aparece
sempre na temperatura de polarizaç'ào. O pico B que apareceu
sempre prÓximo aliO °C, se deslocando para 120°C na medida
que teve Tp = 100°C. A temperatura do pico A sofre, aparen-
temente, forte influªncia de Tp. Foi registrado em torno de
60°C para Tp = 100°C, se localizando, provavelmente, em
temperaturas inferiores a 30°C para Tp = 35°C. Ainda na
figura 4.3 est&o desenhadas as curvas de TSD realizadas com
amostras de PVOF e P(VDF/HFP) de raz~o molar 90/10, polari-
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zadas a 10°C (desenho no ~nquadramento em destaque). O pi-

co C aparece bem saliente a 10°C, seguido de um outro a
20 °C (mais visivel para o copolimero) que deve ser o pico

A.
Para verificar se o pico C estA ou .nâ'oligado à al-

guma mudança na conformaç~o estrutural do material, medidas

de DSC com amostras polarizadas en~o pola"izadas foram rea-

lizadas. Das curvas apresentadas na figura 4.4 v~-se que um

pico endotérmico em amostras de PVDF ou P(VDF/HFP), aparece

e:·:atamente na temperatura em que a amostra foi previamente
polarizada Tp. A curva ~ mostra a curva de DSC numa amostra
de P(VDF/HFP), 85:15, polarizada a 75°C; a q a mesma amos-
tra polarizada 8'110o ...ç;; ~e"a'§',numa,mostJ""ade PVDF polari-
zada a l10·coe.Nas curvas ª eQ., feit'a5,'Çom;'-amostrasn~o po-
larizadas, os picos n~o foram observados. Em todas as curvas
foi notada uma ligeira perturbaç&'o em 50°C.

Medidas de espectro de·absorç&'o de infravermelho
(Fig. 4.5>, mostram que os copolímeros VDF/HFP mant,ªm de
prefer,ªnciaa conformaç&'ooc do PVDF. Entretanto a adi ç~o de
HFP no copolímero produz uma ligeira absorç&'o em torno de
335 -1em , observada em Y-PVDF [5J. Além disso a figura 4.6
mostra um pequeno aumento de cristalinidade no PVDF devido à

polarizaç~o da Fmostra.
i

Os resultados de difraç~o de raios-X em amostras de
copolímero VDF/HFP com 15 X de HFP, polarizadas com um campo
de 500 kV/cm e n~o polarizadas, mostram que a polarizaç~o
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induz uma transiç~o de fas~, da conforma9~o cristalina a pa-

ra a 8, conforme estudos feitos por Naegele e colaboradores

[6J. Esta transi9~o é reversível quando a amostra sofre um

tratamento térmico com uma temperatura superior à Tp, como

se pode ver na figura 4.7.
Inicialmente nenhuma atividade piezoelétrica foi de-

tetada em amostras do copolímero 85/15 n~o previamente pola-

rizadas. Porém a polariza9~o elétrica com E = 500 kV/cm gera

um coeficiente piezoelétrico transverso igual a 0,4 pC/Na

Entretanto esta atividade desaparece totalmente apÓs aquecer
2 amostra acima de Tp, que no caso foi 75°C. Os picos de
TSD e de DSC correspondentes às temperaturas de polarizaçe,
também desaparecem após tratamento térmico das amostras com
temperaturas ligeiramente superiores à Tp.

IV.4 Discuss~o

Medidas de absorçA'ode infravermelho e de difraçA'o
de raios-X sugerem que existem transiçees de fase no homo-
polímero de PVDF e nos copolimeros VDF/HFP aqui estudados.
E>:istiria uma transiçA'o da fase o:para 8, devido à aplica-
çA'ode um campo elétrico de intensidade 0,50 MV/cm a 75°C.
Um acréscimo na intensidade refletida (100) é indicaçA'o do
aparecimento da fase 8·[6]. Entretanto esta transiç~o é re-
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versivel depois de um tratamento térmico acima da temperatu-

ra de polarizaç~o~ neste caso 75 oCo Podemos supor que a

transformaç~o da fase o: para a á" se faz por uma rota9~0 dos

grupos - CF2, . sob campo aplicado. Pelo arranjo dos dipolos

ao longo da cadeia sup'Oe-se que a conformaç'à.o da fase a é de

mais baixa energia, e que durante o aquecimento em curto

circuito~ ou em circuito aberto sem campo, .0 material deve

readquirir esta conformaç~o. o que é de estranhar é o fato

da rever s'ao de fase (8 para a 0:) acontecer- sempre que a a.-

mestra é reaquecida a Tp.

As transiçbes de fase o: para 8 tgm sido observadas

em se polarizando a amostra sob campo superior a 1 MV/cm.

[7J, e modelos dinâmicos de transiç~o sugerem uma propagaçao

torsional dos grupos polares ao longo da cadeia [8J. Esta

torsà'o provocaria uma inversà'o de 180ll dos grupos (chavea-

mente di poIar) ~ tornando a c é lLII a uni tár"ia antes ntà'opol ar

(conformaç~o 0:) em polar (conformaç~0·8)' Podemos supor ain-

da que esse chaveamento se dg em posiçbes intermediárias, a

exemplo das rotaçbes de grupos monoméricos ao redor das li-

gaçOes de carbono, formando diferentes isômeros conformacio-

nais [9J. Hipoteticamente podemos supor que as posiçOes in-

termediárias sejam em 60° e 120°; a barreira de potencial

entre 0° e 60° seria inferior à barreira entre 60° e 120°. A

popularia a posiç~o 60°, e tornaria o

material ligeiramente polar. Entretanto um novo aquecimento

à temper-atura de pelarizaçtà'o seria suficiente para trazer os
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dipolos à po si ç âo de energia mais bai xa 0°. - Ao se polarizar-

e materiaIs 110 0[, a nivel populado serIa a de 120°, mas

um rEélquecimento a 75°C n'ao seria suficiente p ar a libertar

0;2" dí pcl os desse pcst çac, sendo nsccssár í o agora 110°C. Es-

ta proposiç~o n~o atinge o status de hipótese, sendo ainda

mai$ um exercício de idéias, eatretanto respaldada em verl-

ficaçbes sobre energia pot~ncial de rota9~o de grupos ao
longo de cadeias macromoleculares. Além disso modelos de

chaveamento dipol ar em (~-PVDF~ têm sida expl i cados nà'o pel a

simples rotaç~o de 180°, mas através de posiç'bes intermedilt.-

rias de 60° e 120°, devido à sua estrutura cristalina pseudo

-he~{agonal [10, 11J.

A discuss:à'o acima tem a vantagem de explicar os re-

sultados obtidos através de um simples modelo. É conhecido

que o campo de polarizaç'à\o necessllrio p"ara transicionar a

fase do material de a para ô é 1 MV/cm. Porém um campo infe-

rior poderia posicionar os dipolos numa posiç~o- intermedilt.-

ria e estável. Tantos as medidas de TSD (pico C na figura

4.3) e DSC (figura 4.4), como as de difraç~o de raios-X

(4.7), estariam de acordo com esta transiç'à\o""parcial" da

fase a para a ô. Finalmente o fato de o pico C das medidas

de TSD (figura 4.1) diminuir à medida que a fraç~omolar .de

PHFP aumenta, concorda que ele seja ligado à fase cristalina

da amostra, já que observamos nas medidas de infravermelho

uma diminuiç'à\o na cristalinidade com o aumento de PHFP na

copolimerizaç~o.
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Nas medidas de absor:çà'ode infravermelho foi também

verificado uma ligeira transíç~o da fase Q( para a.' Esta

transiç~o é conhecida por um processo de tratamento térmico

em press~o ambiente [12, 13], mas até hoje n~o foi reporta-
do qualquer efeito de campo elétrico neste tipo de transfor-

mac'ao ,

Os picos A e B registrado5;no5 diagramas de TSD s~o
provavelmente originários de cargas de espaço armazenadas no

interior da amostra. Trabalhos anteriores identificaram pi-

cos de TSD em amostras de ~ e B-PVDF em temperaturas compre-

endidas entre 20 e 100 °C, como cargas injetadas por eletro-

dos [14, 15J, ou ent~o de origem intrinseca ao processo de

-fabricaç~o dos filmes [16, 17J. Estas cargas poderiam alo-

jar-se no interior- .das lamelas cr-istalinas, ou ent.!ronas in-

terfaces entr-e as regihes amorfas e as lamelas [18J.

O pico A, como se espera, desaparece após o primeiro

ciclo de aquecimento ao qual é submetido a amostra. Esta é

uma caracteristica dos picos de carga espacial. Entretanto

isto n~o se observa no pico C. A figura 4.2 mostra que ele

persiste a vários ciclos~·-desubida e descida da temperatur-a,

colocando em dúvida sua origem, e estando até o momento sem

explicaçao este fenSmeno, principalmente porque ele aparece

no mesmo sentido tanto para o aquecimento quanto para o res-
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friamento. Valendo a suposiç~o de se tratar de carga espaci-

al, teriam os portadores de serem capturados por novas arma-

dilhas imediatamente após sua libertaç~o pela energia de a-

tivaç~o térmica, num processo continuo de libertaç~o-captura

onde o tempo de captura deve ser muito maior que o tempo de

trânsito.
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I I

CAFI:rULO v

CARGA ESPACIAL EM PVDF - I

Como já foi considerado em capitules anteriQres~ um
considerável volume de trabalhos sobre efeitos de cargas es-

paciais nas propriedades piezo- e piroelétricas em B-PVDF,
tem sido r~ali2~do nos ólt.im~s 20 anos [1-7]. Uma das téc-

nicas mais usadas para estudar esse efeito é o da corrente

estimulada termicamente (TSC. Thermallv 5timulated Current) •.' .
Esta técnica foi bem desenvolvida para o estudo de eletre-

tos de polimeros graças à intensa investigaç~o de van Turn-

hout [8J. Picos em termogramas de TSC, apropriadamente cha-

iTiê\dosde "glo~".jcurves", podem ser originados da reorienta-

çào de um alinhamento congelado de dipolos permanentes ou

induzidos, e também pela liberaç~o de cargas de espaço ar-

J mazenadas em armadilhas no interior, .6l.lnasuperfície, do

dielétrico [9J. o mesmo pode ser aplicado para seus copolí-

meros, em especial ao P(VDF/TrFE) [10J.

Efeitos de carga espacial tªm sido descritos em me-

didas de TSC pal~a amostras de PVDF nas conformaçO'es (X e a
[11-17J. A polarizaç~o oriunda de cargas de espaço armazena-

das em armadilhas, desaparece após o primeiro ciclo de TSC,

e sua recuperaç~o só se faz possivel quando existe injeç~o

de carga pelos eletrodos. ou ent~o portadores de cargas s~o

criadas no interior do material por radiaç~o _ ionizante
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[1::;~18J.

Neste capitulo descreveremos experi@ncias que mos-

tram um novo efeito de carga espacial. Este efeito sugere

que as carga~ libQradas das armadilhas durante um ciclo de

TSC, n~o saem da amostra varrida pelo campo como se pensa,
mas ficam retida~ provavelmen~e próximas dos eletrodos, em

armadilhas de superf{cie.

~.).1 - Procedimento 9uperimental

Os experimentos foram realizados Bsando filmes co-

merciais de PVDF fabricados pela Bemberg Co. Eles eram ori-

ginalmente de conformaç~o a com espessura de 50 ~m. Foram

estirados aproximadamente quatro vezes seu comprimento ori-

ginal, durante um processo isotérmico à 90oC~ alcançando uma

espessura final de 12 ~m. Através de medidas de difraç~o de

raios-X confirmou-se a conformaç~o B das filmes estirados.

Para a realizaç~o de medidas de TSC, eletrodos de alumínio

de forma circular com 7 cm2 foram evaporados nas duas faces

das amostras. As amostras que foram manipuladas sem qualquer

tratamento prévio, foram denominadas amostras virgens.

As medidas de TSC obtidas feitas sob campa elétrico

constante relativamente baixa (no máximo 100 kV/cm). A ~axa

de aquecimento usada foi 1,1 °C/min, e a variaç~o de tempe-

ratura ficou entre 20 e 140 oCo Todas as medidas decritas

neste capitulo foram feitas na ar, mas nenhum efeito de umi-
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dade foi observado.

V.? Resultados experimentais

A figura 5.1 mostra curvas representativas de três

medidas consecutivas de TSC; somente as curvas durante o a-

quer iment O sso nostrac as. o ~ampo aplicado durante a medida

foi de 100 kV/cm. -A curva I é a medida obtida com uma amos-

tra virgemM O r~sfri~mºnto ap6~ ~~~a medida se deu sob campo

aplicado. A medida de TSC mostrada na curva 11 foi realizada

logo em seguida, e nesse caso a amostra foi resfriada em

curto-circuito. Finalmente repetiu-se a medida de aquecimen-

to de TSC, obtendo-se a curva 111. Um pico bem proeminente

pode ser visto em torno de 80 °C, na medida da curva I. Ele

é totalmente ausente na curva 11, mas uma ligeira r~cupera-

~~o é observada na medida 111. Resultados simila~es foram

obtidos em medidas realizadas sob campo de 10 kV/cm. A única

variaç~o ocorre num pequeno deslocamento na posiç~o do pico.

Dois ciclos de aquecimento-resfriamento de TSC sob

campo de 10 KV/cm, sA'o mostrados na figura 5.2. ,"No ciclo ª
uma amostra virgem foi usada, e o resfriamento foi feito sob

campo aplicado (correspondendo à curva I na figura 5.1). A

segunda medida, ciclo 2, foi realizada logo em seguida com

um campo de polaridade invertida. Contrariamente ao resulta-

do que se observou na figura 5.1, agora foi novamente obser-

vado um pico na curva de TSC.
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Figura 5.1- Medidas dê TSC com e - PVDF. I - primeiro TSC;
11 - segundo TSC, após resfriamento em curto-
-circuito; 111 - terceiro TSC, após resfria.-
mento sob campo aplicado. E - 10 kV/cm.

C .2

<:::.-
u..,.
j. '-1

0.3.-------------------------,

Figura 5.2- Ciclos de TSC com 8-PVDF. a) Primeiro ciclo com
E - 100 kV/cm; b) segundo ciclo com campo rever
so.
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"GIOl'Jcur-ves" (diferença das medidas dur-ante o aque-

cimento e o r-esfr-iamento) foram obtidas pare 05 dois ciclos,
e a car-ga do ciclo ~ (Qb) valeu aproximadamente duas vezes a

carga integr-~da do ciclo ª (Qa). A "g1o~'Jcurve" do ciclo !;:.
I

tem uma for-ma caracterlstica de cinética de primeira ordem,

sendo assimétrica em relac~o ao pico, com uma queda bastante

rápida logo após o máximo •• A ~urva do ciclo b ~prQçQntDu
forma de cinética de preferência de segunda ordem, indican-

do recaptura de portadores. Ciclos semelhantes ao ciclo b

foram reproduzidos em medidas subsequentes sempre que a po-

laridade do campo era invertida em medidas sucessivas. A

carga integrada nesses ciclos foi sempre a mesma.

As energias de ativaç~o associadas com ambos os pi-

cos foram calculadas usando-se o método da subida inicial

As figuras 5.3a e 5.3b mostram as curvas de onde es-

sas energias s~o obtidas, valendo respectivamente 1,05 e

1~40 eV para as cur-vas ª e ~. Medidas isotérmicas, em 135

°C, deram uma relaç~o linear entre a corrente estacionária e

o campo aplicado, para valores de campos até 200 kV/cm. Isto

indica que o regime de Corrente Limitada por Carga Espacial

(SeLe) n~o preval ece em nossas condi çO'es e}~perimentai s.

Duas polarizaçO'es diferentes podem ser induzidas em

PVDF. Uma polarizaç~o é de origem dipolar, e é térmicamente
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Figura 5.3- Curva da subida inicial ligada à curva extraída da diferen-
ça do aquecimento e resfriamento da figura 5.2- a} ciclo a;
b) ciclo ~. -
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reversivel sob muitos cicl0"3 de aquecimento se a amostra n~o

é aquecida em e~cesso [11J. A outra é caracteristica de um

te~moeletreto usual. Um pico num termograma de TSC pode ser,

portanto, res~ltado de um alinh~mento de dipolo5 permanentes
e/ou de liberaç~o térmica de cargas armazenadas em armadi-

lhas do material. No último caso~ em geral~ picos s~o obser-

vados somente no primeiro c~clo de aquecimento~a menos que

haja uma forte i n ie ç ão de cal-gas pelos eletrodos [13].

Dos resultados experimentais obtidos na figura 5.1,

onde o pico de TSC que aparece na primeira medida (curva I),

é ausente na segunda medida (curva 11), supÔ'e-se que o efei-

to é devido à carga espacial. Cargas espaciais s~o aceitas

existirem em filmes virgens de B-PVDF, as quais devem resi-

dir nas interfaces cristalinas-amorfas dos cristalitos que

comp'bem Cl. estrutura do material .[73. VArios trabalhos obser-

varam correntes elétricas muito superiores às esperadas em

amostras de PVDF [11,20]. Atribuiram à esse excesso, efeito

de cargas presas em armadilhas causadas por impurezas no ma-

terial. Em todos os casos as cargas foram varridas para fora

da amostra sob o efeito de um campo elétrico. No capitulo

posterior mostraremos uma corrente devido à um excesso de

carga de ori gem iôni ca , gerada pel'a di ssoci aç'ào de mo lécul as

d'água absorvida pelo material [21]. Portanto em todos os

resultados ligados a efeitos de carga de espaço em PVDF em

que n~o hA injeç~o de carga pelos eletrodos, a carga é eli-

minada depois de um primeiro aquecimento de TSC sob campo a-
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o l a c ado ,

Carga injetada poderia çer a e~plic~çto da fraca re-

cuperaç~o do pico apresentado na curva 111 da figura 5.1.

Ent~etanto medidas de correntes estacionárias contra o cam-

po ~Ealizadas a 135°C, mostraram n~o haver Q regime de Cor-

rente Limitada por Carga Espacial. Logo se houve~ injeç~o

ela deve ser muito fraca. Ta~b~m para O~ ~ampos usados neste

n~o é esperada nenhuma.injeçgro. Além disso é bom

1ernbr ar que a recuperaç!o s6 acontece se o resfriamento ,Da

medida anterior se faz sob curto-circuito.

esperada no caso de resfriamento sob campo.

Eliminando a possibilidade de inje9~o de carga, é

necessári o encantar um mecani smo que exp lique a recupera9~0

registrada na curva 111, t~o bem quanto o pico que aparece

em medidas de tens~o reversa, observado no ciclo b da figUra

5.2. Estes resultados sugerem que a carga espacial ngro foi

varrida para fora da amostra durante a primeira medida de

TSC~ mas de prefer@ncia houve simplesmente um deslocamento

dessas cargas no interior do material.

As figuras 5.4 e 5.5 mostram um esquema de um meca-

nismo simples que explica com com sucesso os resultados a-

presentados nas figuras 5.1 e Por simolicidade.' vamos

supor que há uma distribui9~O uniforme de carga espacial no

volume de uma amo~tra virgem, e consideramos que ela seja de

sinal positivo (figuras 5.4a e 5.5a).

presas em armadilhas de volume uma determinada energia de a-
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Figura 5.4- Esquema do modelo de movimento de cargas no interior da amos
tra, para explicar as curvas da figura 5.1.

+ + - ++ +
+ + + ++ +++
+ + + ++ +++ ++ + + ++ ~ +++ +++ + + ++

+ ++
+ + + ++ +

( a) ( b ) ( c )

Figura 5.5- Esquema do modelo de movimento de cargas para explicar os re
sultados da figura 5.2.
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Ao a'primeira medida de Ter
I •••...H.•••~

e ent~o arrastadas por efeito do campo elétrico até alcançar

a superficie. ' Ali seriam rapidamente capturadas por armadi-

1h~,~ prof undas, sví t sndo ÇUd g!.!pul s1\o da ~mostra, como mos-

tra o esquema da figura 5.4b. Durante o resfriamento sob

campo aplicado, se portado\~~'~ sào i iuer aocs termi carnant s

dessas armadilhas superficiais, o campo n~o permite que e-

125 se afastem da superfície, sendo fatalmente recaptura-

dos. Entretanto se o resfriamento se der sob curto-circuito,

portadores liberados podem escapar da recaptura sendo proje-

tados para o interior do material sob o efeito do campo da

distribui9~O de cargas (figura 5.4cl. Fica explicado assim a

recupera9~o do pico que aparece na curva 111 da figura 5.1.

o mesmo modelo explica com sucesso os ~esultados

mostrados na figura 5.2. o ciclo § é o resultado de uma P.,...;-. ~

meira medida com uma amostra virgem. Depois do ciclo as car-

gas ficam armazenadas na superficie como mostra o esquema

5.5b. Aplicando-se um campo de polaridade oposta, obtém-se o

ciclo 12., e segundo o modelo, as cargas neste caso sao libe-

radas termicamente, e sob efeito de campo atravessam toda a /

amostra para serem capturadas nas armadilhas de superficie

próximas ao eletrodo oposto, ' como é representado no esquema

5.5c. Repetindo-se a medida de TSC, invertendo-se uma vez

mais a polaridade do campo elétrico, os portadores novamen-

te atravessariam a amostra, indo "repousar" na outra super-
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ficie, e aSSlm perpetuamente num movimento de vai-E-vem. Re-
forçando o modelo proposto, o cálculo das cargas integradas

nas li 91ow curves" ~ é tal que Qb é aor ox í madamenue O cobr.o de

Finalmente os cálculos das energias de ativaç~o, de-

rivadas do método da subida inicial <figL\raS 5.3a e 5.3b)~

deram um valor maior para as armadilhas de superficie~ re-
sultando 1,4 ev. Para as armadilhas de volume o valor encon-
trado foi de 1,05 eV, estando de acordo com valores publica-

ODS Ma literatura [22,23J. ~ bastante razoável que as arma-

dilhas de superficie sejam mais profundas que as armadilhas

de volume. A origem das cargas já existentes numa amostra

virgem, é devido provavelmente à impurezas no material, como

traços de catalisadores e iniciadores de sintese.
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CAPIJULO VI

CARGA ESPACIAL EM PVDF - 11

VariaçOes nas propriedades el~tricas de materiais i-

solantes devido a umidade por eles absorvidas tgm sido obje-

to de estudo em vários artigos [1-4]. Usualmente tais vari-

açOes-desaparecem depois de manter a amostra algum tempo sob

vácuo. Neste capitulo apresentamos observaçOes de carga es-

pacial em amostras d9 PVDF n~ ~on~ormaç.o a, a qual tem sua

origem em moléculas de água absorvidas da atmosfera ambien-
te. Este efeito causou uma distorç~o evanescente na medida
isotérmica da corrente de carga realizadas em amostras do
material. O efeito foi observado mesmo mantendo previamente
a amostra por dois dias sob vácuo. Entretanto, ele desapare-
c€u quando a amostra foi submetida à um elevando campo elé-
trico durante um tempo suficientemente longo. Expondo uma
vez mais a amostra previamente polarizada sob uma atmosfera
bem úmida, o efeito reaparecia, sendo porém muito difícil u-
ma boa reprodutibilidade quantitativa do efeito. Baseado nas
observaçbes experimentais, desenvolvemos um modelo de condu-
ç~o iônica de íons de moléculas dPágua dissociados no volume
do material.

VI.l - Procedimento experimental

As amostras utilizadas foram feitas de a-PVDF comer-
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c í al í z adoe pela companhia B,ember-g. Elas tinham for-ma circu-

lar de 6 cm de diâmetro e 15 Vm de espessur-a, e foram meta-

lizadas com alumínio evaporada em ambas as faces numa área

também cir-cular-de 4 em de diâmetro. Junta ao eletrodo liga-
do a terr-a, foi evapor-ado um anel-de-guarda no intuito de e-

vitar fugas de correntes devido a umidade depositada sob a

superfície da amostr-a.

o campa aplicado na maioria das medidas foi igual a
-5

100 kV/cm, e o vácuo de 10 Torr.

VI.2 - Resultados

Nas medidas de correntes de carga e descarga da cor-

rente de absorç~o dielétrica apresentadas na figura 6.1. Es-

ta medida é obtida aplicando-se um passo de voltagem dada

pela express~o V = Vo.S<t), onde s<t) é a funç~o degrAu, e

medindo-se a corrente num circuito fechado onde a amostra

está inserida (corrente de carga). A corrente de descarga é

registrada no sentido inverso à de carga, quando se curto-

circuita a amostra. É comum chamar este tipo de medida de

corrente de polarizaç~o devido à aplicaç~o de um degrAu de

voltagem. Como se observa na figura 6.1, a corrente de carga

é muito superior à de descarga~ já nos instantes iniciais de

cada medida. N~o é portanto obedecido o Princípio da Super-

posiç~o em nossas medidas [5J.

Nas medidas de carga foi observado um pico de cor-
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rente no inicio da curva. Este pico é mais proeminente quan-

cessivas com a mesma amostra.

e desaparece em medidas su-

Este pico n:1'omostra qualquer

to maior for o campo aplicado~

rela9~0 com o tempo de trânsito dos portadores dentro da a-

mostra [6]. A quantidade de carga integrada em su~essiYas

medidas limitadas no tempo, também diminui.

Curvas de correntes ~létricas como a mostrada na

curva A resultam sempre que uma primeira medida é realizada

com uma amostra, mesmo que a amostra renha repousado no vá-

cuo durante dois dias antes de a medida ser re~lizada. Na

mesma figura apresentamos uma sequªncia de quatro longas me-
didas de correntes de carga (apesar de ser mostrado os pri-
meiros quatro minutos, cada medida foi feita durante uma ho-
ra). Pode ser visto que de uma medida para outra, a intensi-
dade de corrente diminui, tendendo à uma curva acumulativa.
A curva tracejada mostrada na figura 6.1 representa a cor-
rente de despolari=aç~o, que deve respeitar o Princípio da
Superposiç~o.

Extrapclando o resultado acima, numa hipotética me-
dida com o tempo de carga tendendo a infinito, a diferença
entre duas medidas consecutivas daria um excesso de carga
que provavelmente deve ter sido removido da amostra durante
o longo período de campo aplicado. No caso de os portadores
permanecerem no interior da amostra, realizando um movimento
de vai-e-vem similar ao descrito no capítulo anterior, ao se
inverter o campo em duas medidas consecutivas, observar-se-
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180 240
tIS,

Figura 6.1- Medidas de sucessivas corrente de carga, à tempera-
tura ambiente ema-PVDF (A,B,C e D). (---) Corrente
de descarga. E = 100 kV/cm.
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Figura 6.2- 10 medidas sucessivas de corrente de
carga, alternando a polaridade do
campo elétrico.
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na segunda medida~ um excesso de carga igualou maIor

que o registrado na medida precedente. A figura 6.2 mostra

que este n~o é o caso, pois medidas realizadas com alternân-

cia de polaridade de tens~o, mostram o mesmo resultado ao se
realizar o conjunto de medidas sempre com a mesma orientaç~o

de campo elétrico.

Depois que uma amostra é "Lí mp a" pelo ar-r aat amerrt o

dos portadores para fora de si pelo campo elétrico~ é possí-

vel a recuperaç~o do excesso de cargas, e portanto do pico

numa medida de corrente de carga, desde que ela repouse por
um longo periodo exposta à uma atmosfera ómida. Os resulta-

dos apresentados na figura 6.3 mostram o efeito da recupera-

9~O. Antes da primeira polariza9~o (curva A), a amostra per-
-5maneceu 43 horas sob um vácuo de 10 Torr. A curva B é uma

medida que mostra a curva "limpa" de cargas espaciais. Na

sequ@ncia, a curva C mostra a medida realizada com a amostra

depois de ser mantida por 10 dias sob vácuo. Uma pequena re-

cupera9~0 é observada. Ent~o a amostra é deixada exposta ao

ar ambiente por oito dias, numa umidade relativa em torno de

65:~. Antes de realizar a medida com a amostra, ela foi dei-

xada sob vácuo durante 12 horas. Uma grande recupera9~0 do

efeito foi agora observado (curva D). Em medidas realizadas

com amostras que permaneceram expostas à uma atmosfera de

100% de umidade relativa, o excesso de carga foi muito supe-

rior aos apresentados em amostras virgens. Devemos adicionar

que a recuperaç~o é muito mais eficiente quando as amostras
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60 120 180 240
tes.

Figura 6.3- Recuperação da corrente em sucessivas me-
didas. A- lª medida, a amostra permaneceu
43h sob vácuo antes da medida; B- 2ª medi
da, realizada logo após à primeira; c- 3ª
medida, após manter a amostra sob vácuo
durante 10 dias; D- 4ª medida após deixar
a amostra exposta ao ambiente durante 8
dias.

630 840
tIS'

Figura 6.4- Ajuste teórico-experimental da curva de
excesso de carga.
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n'ào s'ào metalizadas (a espessura da camada metálica dos ele-

trodos era de 103 A). Também a grande flutuaç~o na magnitude

do efeito de amostra para amostra, nos impediu um tratamento
mais rigoroso do ponto de vista quantitativo~ assim como um

bom estudo do efeito da influªncia do alto vácuo.

VI.3 - Transiente de corrente iônica

A partir dos resultados experimentais acima relata-

é natural definir uma [orrent~ e~trin~eca como ~~ndo ados,

diferença entre a corrente de carga dada pela curva A e a

corrente de descarga, ambas da figura 6.1. Esta diferença é

apresentada na figura 6.4, e tem as seguintes característi-

cas: começa de um valor positivo finito, alcança um máximo

em poucos segundos, decaindo após lentamente a zero. A carga

i~tegrada abaixo da curva, vale aproximadamente, ~ara a me-

dida em quest~o, 5 ~C/cm2.

Ainda baseados nos resultados experimentais, nós a-

tribuímos este efeito à íons de água dissociada no interior

da amostra, que s~o varridos para fora dela pelo campo elé-

trico aplicado. Entretanto tal esquema daria somente um de-

caimento de corrente, e n~o o pico como foi registrado. Pa-

ra gerar um máximo assumimos um mecanismo gerador de porta-

dores dependente do campo aplicado. Um modelo adequado para

descrever este modelo requer moléculas de água ligada (n~o

fortemente à estrutura do material), e sua dissociaç~o i8ni-
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C2. o equilibrio constante.entre dissociaç~o e n~o-dissocia-

9~o da água é desiquilibrado pelo campo elétrico, favorecen-

do ent~o a dissociaç~o (Efeito de Wien) [7].

VI.4 - Modelo teórico e discuss~o

No que segue, nós simplificamos o modelo de cálculo

usando um parâmetro para a fecombinaç~o linear no tempo dos

íons dissociados. Em verdade n~o há evidências p~ra que a
recombinaç~o n~o seja bimolecular, mas é razoável assumir

que para tempos n~o muito longos de medida a recombinaç~o
n~o seja o processo dominante quando sob efeito de campo.
Fazendo isto, encontramos o seguinte sistema de equaçOes ci-
néticas:

(6. 1)

dn/dt = - d~/dt - ~nEl, (6.2)

onde ~ é a densidade de moléculas de água n~o-dissociadas na
amostra, n é a densidade das dissociadas, T é o tempo de re-
combinaç:tto, 1 a espessura da amostra, ~ a mobilidade iSnica
efetiva, E o campo elétrico aplicado, e k a constante de

d
dissociaç~o. kd é em princípio dependente do campo, e o ter-
mo ~nE/l dá a depleç~o de portadores causados pelo campo e-
létrico.
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o sistema de equaçe1.es(1) e (2) é integrado com duas

condi9~es iniciais:

O'" = NI (1 + 'rkd)
o . o

(6.3)e n o

onde N é a densidade total de moléculas~ e kd é a constante
o

de dissociaçao em campo elétrico nulo. Assumindo que a cor-

rente elétrica i6nica J seja da forma

J = ApenE: (6.4)

onde A é a área dos eletrodos e e a carga eletr8nica~ a e-

quaç~o final de conduç~o fica,

(6.5)

onde qI e q2 s~o fatores que d~o as amplitudes~ e os fatores

de frequ@ncia BI e B2 s~o dados por,

B2 = - 8 - C (6.6)e

onde B = - (1/T + k + pE/I)/2 e C = - (8 - 4k pE/I)/2.
d d

Depois de uma análise detalhadas dos resultados, fi-

tamos algumas curvas experimentais usando p, k e T como pa-
d

râmetros ajustáveis. A figura 6.4 mostra um ajuste entre os

resultados teórico e experimental. Os ajustes das curvas nos
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deram dois valores para cada parâmetro, os quais levam os

subscritos 1 e 2 na tabela 6.1. Deve ser mencionado aqui que

os ajustes acontecem somente nos primeiros minutos, sendo o

resultado apresentado nd ,igur~ 6.4 o melhor deles. Pare

tempos maiores os valores teóricos calculados d~o valores
V

menores que os experimentais. Esta imperfeiç~o no ajuste é

provavelmente devido ao valor constante assumido para o tem-

po de recombina9~o, que é maior para tempos longos.

o conjunto de parametros de índice 1 dpr~~~nt~oo~ na

tabela 6.1, deve ser preterido pela seguinte raz~o: eles d~o
o tempo de dissociaç~o l/kd maior que o tempo de trânsito
l/~E. Neste caso o distúrbio provocado por efeito de carga
espacial deve ser pequeno. No caso contrário, fornecido pe-
105 resultados dos parâmetros de índice 2, isto é , tempo de
trânsito maior que tempo de dissociaç~o, coduziria à um acu-
mulo de carga espacial se as mobilidades dos portadores po-
sitivos e negativos forem diferentes, o que deve ser prova-
velmente o caso. Portanto a mobilidade iônica deve ser da

-9-ordem de 10 cm2/Vs, e tal valor deve ser muito provavel-
mente atribuído ao íon H+, um portardor intríseco em amos-
tras de PVDF como foi identificado em artigo recente [8l. Se
assumimos este valor para a mobilidade, podemos ent~o infe-

+rir que densidade de portadores H nas amostras de Bemberg,
para o qual a condutividade é em torno de 1615 (ncm~l, va--
le algo em torno de 6xld4 portadores por cm • Deve ser ain-

-9da registrado que a mobilidade de 10 cm2/Vs tem sido atri-
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buido para elétrons e/ou buracos em amostras de PVDF [6,9].

Podemos concluir que a conduç~o i6nica se faz pre-

sente em filmeç de PVDF, e que no caso de absorç~o de água

dê, atmosfera arnbi ente, estas sofrer~o efei to de di ssoci aç'à.o

influencido pelo campo elétrico. Os íons dissociados devem

ser capturados em armadilhas rasas, provavelmente de pontes

de hidrog"ênio, e s~o liberadps quando a amostra é colocada

em vácuo, ou sob e~mpo aplicado.
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CAP.ITULO VI I

SUMAFUO

VII.1 - Estruturas do PVDF

Durante o resfriamento do PVDF a partir do e~tada

líquida-viscoso, obtém-se ~ua cristalizaç~a em temperatura

ao redor de 150°C, em estrutura esferulitica, denominada

conformaç~o ~ [1]. Pode, entretanto esse polimero, adotar

outras conformaç~es classificadas de a, y , e ô. Sua fórmula

e tem um momento di-

polar na unidade monomérica igual a 2,27 Debye. Seu peso mo-

lecular corresponde a 2000 unidades monoméricas, tendo com-

primento médio de 0,5 Vm [2]. Defeitos cabeça-cabeça (CH2

seguido de CH2), ou entat~o cauda-cauda (C~ seguido de C~)

ocorrem em baixa porcentagem [3]. O material consiste de a-

proximadamente 50 X de lamelas cristalinas, que s~o da ordem

de 100 A de espessura e 10 Vm de comprimento cada. Os cris-

tais s~o embebidos numa fase amorfa, que é um líquido super-

congelado, cuja temperatura de transiç~o vítrea está em tor-

no de -40°C.

A fase a é a mais comum por ter síntese mais sim-

pIes. Ela apresenta conformaç~o TGTG' [4], com cadeias indi-

viduais arranjadas de tal maneira que resúlta numa célula u-

nitária centrosimétrica, formando um cristal n~o polar, ape-

sar de conter componentes de momento de dipolo 1,2 D perpen-
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dicular ao eixo b, e 1,0 D ~aralelo à ele.

A fas@ B se arranj~ numa conformaç~o ~rans-planar

(zig-zag> [4], com ligeiras deflexbes entre as unidades re-

petidas, devido ao fato de que o raio de-van der Waals dos

átomos de flúor (2~70 A) serem maiores que a distância c ao

longo da cadeia (2,56 A) [5]. Todas as cadeias s~o orienta-

di~ e5sencialmsntg pJrJl~l~~ ao eixo b da célula unitária,

com dipolos apontando na mesma direç~o, resultando num cris-

tal n~o-centrosimétri~o. A componente do momento de dipolo

paralelo ao eixo b vale 2,21 D.

A fase Y apresenta conformaç~o T3GT3G~ [5]. As cade-

ias moleculares s~o empacotadas gerando também células n~o

centrosimétricas, sendo também um cristal polar. A quarta

fase, a ô, é também chamada a-polar, pois mantém a mesma cé-

lula unitária da fase a, sofrendo simplesmente um~ rotaç~o

dos grupos polares, tornando-a polar. Essa transformaç~o é

obtida pela aplicaç~o de elevado campo elétrico [7].

VII.2 - Piezo, piro e ferroeltricidade

A conformaç~o a do PVDF apresenta altos coeficientes

piezoelétricos longitudinais e transversais, e também eleva-

do coeficiente piroelétrico. Essas propriedades s~o oriundas

da ferroeletricidade do material, mas efeitos de carga espa-

cial ligadas a cristalitos polarizados também contribuem à

esses efeitos [2]. No capítulo 11 descrevemos modelos para a

ferroeletricidade, piezoeletricidade e piroeletriciddade a
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partir da estrutura do pol'ímero~ e cargas espaciais à ela
associada.

Apesar de ser ferroelétrico, o ~-PVDF n~o apresenta

transiç~o de fase Ferroelétrica-Paraelétrica, devido ao seu

baixo ponto de fus~o. Entretanto seu copolimero Poli(vinili-

deno de flúor-trifluoretileno) [P(VDF/TrFE)]~em composic~~~
molares adequadas é também f~rroelétrico, e apresenta tran-

si9~O F-P. No capitulo 111 apresentamos uma série de resul-

tados experimentais de processos termicamente estimulados,

que provaram essa transiç~o de fase: TSD (despolarizaç~o

termicamente estimulada), DSC (calorimetria diferencial) e

medidas de constante dielétrica com a temperatura. Em copo-

limeros VDF/TrFE de raz~o 'molar 70/30, fortes evid~ncias de

transiç~o de fase Ferroelétrica-Ferroelétrica foram também

registradas.

No capitulo IV estudamos o comportamento de copoli-

meros VDF/HFP em funç~o da polarizaç~o elétrica - mais pre-

cisamente da temperatura de polarizaç~o. Verificou-se efeito

de carga de espaço e transiç~o da fase a (n~o polar), para a

fase ô (polar).

VII.3 - Carga espacial

Muito se discute sobre a participaç~o de carga de

espaço nas atividades piezo e piroelétricas dos polímeros

ferroelétricos [8-10J. Pouco se discute, entretanto, sobre a

origem dessas cargas. Alguns experimentos mostram que cargas
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elétricas s~o injetadas pelos eletrodos durante o processo

de polariza9~o [11~12). Nos capitulos V e VI realizamos ex-

perimentos de TSC (correntes termicamente estimuladas), e de

correntes de.carga e descarga de absorç~o dielétrica, que

determinaram a exlst@ncia de cargas d9 9spaDO outr~~ ~u~ ln-
jetadas pelos eletrodos, em amostras de a- e a-PVDF.

Dissocia9~o de molé~ulas de água absorvidas por a-

mostras, quando em contato com atmosfera úmida, geraram um
excesso de carga, que foram "varridas" para fora das amos-

tras ~ob O efeito d@ campo 91~tri~o, gerando um transiente
de corrente. Modelo de transporte baseado em cinética de
dissocia9~o dependente do campo~ aliada à recombina9~o, le-
vou à conclus~o de transporte i8nico de ions positivos de
hidrog'ênio.

Além da carga i8nica, cargas de espaço de ~rigem n~o
identificada foram observadas em medidas de TSC. Estas car-
gas atravessam a amostra de um eletrodo a outro, arrastadas
por um campo elétrico externo, mas n~o s~o retiradas da a-
mostra, sendo provavelmente presas em armadilhas de superfí-
cie. Essas aramdilhas t~m que ter um tempo de captura muito
rápido, para evitar que as cargas "escapem" da amostra e se-
jam coletadas pelos eletrodos.
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