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Neste trabalho foram feitas as sínteses de dois poliuretanos utilizando-se o corante DR19 
(4-(bis-N-2-hidroxietil)amino-4'-nitroazobenzeno), o DR19MDI-PU derivado do 4,4' 
difenilmetano-diisocianato e o DR19IPDI-PU derivado diisocianato de isofurona. O 
corante foi sintetizado e caracterizado por espectroscopia na região do infravermelho 
(FTIR), espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV-Vis) e ressonância 
magnética nuclear de próton (HRMN). Os polímeros foram caracterizados por FTIR, 
UV-Vis, termogravimetria e calorimetria diferencial de varredura. As massas molares, 
M, e M,, e a polidispersividade foram determinadas por cromatografia de exclusão por 
tamanho. Um estudo sistemático foi realizado sobre as propriedades dos filmes de 
Langmuir destes polímeros. Monocamadas do DR19IPDI-PU puro apresentaram uma 
área maior por monômero, ao contrário do esperado porque sua unidade repetitiva é 
menor do que a do DR19MDI-PU. Entretanto, nos filmes mistos com estearato de 
cádmio (CdSt), na razão de 5050% em massa, a área foi essencialmente a mesma para 
os dois polímeros, o que foi atribuído à influência do CdSt na agregação das 
macromoléculas. Isto foi confirmado pela forte interação entre CdSt e DR19MDI-PU 
que fez com que o potencial de superfície do filme misto fosse maior do que o dos 
filmes dos componentes puros. Apesar de os filmes de Langmuir dos polímeros puros 
serem estáveis, eles não eram passíveis de transferência para substratos sólidos, e por 
isso filmes Langmuir-Blodgett (LB) foram produzidos a partir dos filmes mistos com 
CdSt. Os filmes fabricados eram do tipo Y, com taxa de transferência próxima de 1. 
Medidas de espectroscopia óptica comprovaram a existência do CdSt e dos polímeros 
nos filmes LB e que a quantidade de material transferida em cada deposição foi a 
mesma. A agregação também afetou as propriedades dos filmes LB mistos, com os 
filmes de DR19MDI-PUICdSt apresentando um espectro UV-vis. característico de 
agregação do tipo H, ao contrário do caso de filmes LB de outros azopolímeros, 
incluindo o DR19IPDI-PU. Nos filmes LB, os domínios de CdSt e do polímero estão 
separados, como indicado por medidas de difração de Raios X, que mostraram picos de 
Bragg intensos característicos de estruturas com um espaçamento de bicamadas muito 
próximo do valor encontrado para filmes de CdSt puro. A fotoisomerização dos filmes 
LB foi investigada realizando-se ciclos de escrita-apagamento do processo de 
armazenamento óptico. A birrefringência induzida opticamente é estável, podendo ser 
eliminada com luz kircularmente polarizada. Ela aumenta com a potência do laser de 
escrita, antes de atingir a saturação. A potência de saturação é maior para o DR19MDI- 
PU, provavelmente devido à agregação nestes filmes. Efeitos de agregação foram 
comprovados a partir de comparações dos resultados dos filmes LB com filmes obtidos 



por centrifugação dos polímeros investigados. A birrefringência máxima nos filmes LB 
diminui com o número de camadas depositadas porque o grau de ordenamento diminui 
quando um grande número de camadas é depositado, analogamente ao observado em 
filmes LB e de outros azopolímeros. 
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Two polyurethanes have been synthesized with the functionalization with azobenzene 
dye, namely DR19 (4-(bis-N-2-hydroxyethyl)amino-4'-nitroazobenzene). The dye was 
also synthesized as part of the work, and its structure was confirmed by infrared 
spectroscopy (FTIR), Ultraviolet visible spectroscopy (UV-Vis) and proton nuclear 
magnetic resonance (H-RMN). The resultant polymers, DR19IPDI-PU and DR19MDI- 
PU, were characterized by FTIR, Uv-Vis providing results as expected from the 
anticipated molecular structures. Their molecular weights, M, and M,, and their 
polydispersity were determined by size-exclusion chromatography. Thermogravimetry 
and differential scanning calorimetry were also employed. A systematic investigation 
was carried out on the monolayer properties of these polymers. While monolayers of 
pure DR19MDI-PU displayed a larger area per repeat unit, contrary to expected as its 
unit is smaller than DR19IPDI-PU, their mixed monolayers with cadmium stearate 
(CdSt) (50:50% in weight) had the same area as the mixed monolayers of DR19IPDI- 
PU. This was attributed to the influence of CdSt on the aggregation of DR19MDI-PU 
macromolecules, which was confirmed by the strong interaction between CdSt and 
DR19MDI-PU that led to a monolayer surface potential for the mixed monolayer which 
was higher than for the value of both separate components. Even though the Langmuir 
monolayers of the pure polymers were stable at the airlwater interface, their 
transferability was poor and therefore Langmuir-Blodgett (LB) films were produced 
from the mixed monolayers with CdSt, leading to Y-type films with near unity transfer 
ratios. Optical spectroscopy measurements confirmed the presence of CdSt as well as the 
polymer in the LB films, and also that the amount of material deposited in each transfer 
step was the same. Aggregation also played an important role in the properties of the 
transferred mixed LB films, as films from DR19MDI-PUICdSt displayed a UV-vis. 
spectrum characteristic of H-aggregates, unlike the case of LB films from other 
azobenzene-containing polymers, including DR19IPDI-PU. In the LB films, the 
domains of CdSt and polymer appear separately, as indicated by X-ray diffraction which 
showed intensive Bragg peaks which were characteristic of structures with a bilayer 
thickness very close to that of pure CdSt films. Photoisomerization of the LB films was 
investigated by performing writing-erasing cycles of optical storage processes. The 
photoinduced birefringence was stable, and could be eliminated by impinging circularly 
polarized light on the film. It increased with the power of the writing laser before 
reaching saturation. The power for saturation was higher for DR19MDI-PU, probably 



due to the aggregation of these films. Effects from aggregation were confirmed upon 
comparing data for LB films with those from spin-coated films of the polymers 
investigated. The maximum birefringence in the LB films decreased with the number of 
layers because the degree of order decreases as a large number of layers are deposited, 
similarly to the observed with LB films of other azobenzene-containing polymers. 







































































































CAPíTULO 2-SÍNTESE 45

Utilizou-se um cromatógrafo Shimatzu, utilizando padrões de poliestireno. As

soluções dos polímeros foram feitas com tetraidrofurano (THF) em concentração de

aproximadamente Img/mL, nas seguintes condições:

Fluxo: lml/min

Coluna: PLgel: 103 Â (5IJm)+500 Â (l0/lm)+100 Â (l0/lm)

Detector: Índice de refração

Volume de injeção: 40 /lL.

A tabela 2.3 mostra a massa molar dos padrões de poliestireno.

Tabela 2.3 _Massa molar dos padrões de poliestireno(g/mol):

770000 3770

450000

1800

330000

1050

195000

580,68000
210 (benzila)

50000

106( etilbenzeno)

28000 125007600

2.2.5- Resultados e discussão












































































































































