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RESUMO  

 

A incorporação de azocorantes em matrizes poliméricas tem originado materiais 

com grande potencial para aplicações holográficas, controladores ópticos e eletro-ópticos, 

etc. Isso se deve às transições dos seus isômeros “trans” e “cis”, ocasionados pela 

fotoisomerização, apresentando assim, efeitos fotocrômicos e/ou fotorrefrativos. Os 

materiais híbridos, em especial os ORMOSILs, são obtidos através do processo SOL - 

GEL. O sistema híbrido utilizado neste trabalho tem como precursores o Tetraetil - 

Ortosilicato (TEOS), o Polimetil - Metacrilato (PMMA) e como dopante, utilizamos o 

Vermelho Disperso 1 (DR1). As caracterizações foram realizadas utilizando técnicas de 

espectroscopia de absorção UV/Vis, que permitiu identificar as bandas de absorção bem 

como sua variação, quando expostas a um feixe de bombeio. Também foram realizadas 

caracterizações visando identificar a birrefringência e dicroísmo das amostras na presença 

de bombeio óptico e em função da temperatura. Dessa forma, foi possível determinar a 

energia de ativação do processo de fotoisomerização, o que permitiu comparar com a 

literatura. 

 

Palavras-Chave: Sol-Gel, DR1, fotoisomerização, birrefringência, dicroísmo. 
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ABSTRACT 

 

The incorporation of azo dyes in polymer matrices has produced materials with 

great potential for holographycs applications, optical controllers and electro-optical, etc. 

This is due to transitions of its isomers "trans" and "cis", by photoisomerization, thus 

presenting, photochromic effects and/or photorefractive. The hybrid materials, in particular 

ORMOSILs are obtained by the SOL - GEL process. The hybrid system used in this work 

as precursors the Tetraethyl - Orthosilicate (TEOS), the Poly (Methyl Metacrylate) 

(PMMA) and as dopant used the Disperse Red 1 (DR1). The characterization was 

performed using techniques of absorption spectroscopy UV/Vis, which allowed to identify 

the absorption bands as well as its variation when exposed to a pump beam. Measures were 

made to identify the birefringence and the dichroism of samples in the presence of optical 

pumping and in function of temperature allowing to determine the activation energy of 

photoisomerization process and thus to compare with the literature. 

 

Keywords: Sol-Gel, DR1, photoisomerization, birefringence, dichroism. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

O processo Sol-Gel é uma técnica que ficou conhecida em 1846, quando Ebelman 

et. al. [1] verificou que o alcóxido metálico TEOS (Tetraetil - Ortosilicato), obtida a partir 

do SiCl4 (Tetracloreto de Silício), havia se transformado em condições ambientes em um 

gel vítreo imerso em meio aquoso. Verificou-se também que a conversão se dava devido à 

reação de hidrólise provocada pela água presente na atmosfera. Em 1864, Graham et. al. 

[2] mostrou que a água presente no gel vítreo poderia ser trocada por outros solventes, 

favorecendo a teoria de que os géis eram constituídos por uma rede sólida com poros 

comunicantes. Em 1939, Geffchen et. al. [3] utilizou o alcóxido de Silício (TEOS) na 

preparação de filmes finos. Esse processo foi desenvolvido pela companhia alemã Scott 

Glass e foi explicado por Schroeder [4]. 

No Brasil, o estudo do Processo Sol - Gel teve início com o Prof. Dr. Michael 

André Aegerter, em 1984, pela USP de São Carlos. Em 1992, o Grupo de Novos Materiais 

do Departamento de Física do Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro – 

UNESP deu início às suas atividades na área de Sol - Gel, depois do primeiro auxílio à 

pesquisa para a implantação do Laboratório de Materiais, estudando os processos de 

hidrólise e policondensação do TEOS e TMOS, seguidos de envelhecimento e secagem 

[5]. 

A motivação para este trabalho foi unir a versatilidade destes materiais híbridos 

orgânico-inorgânicos, que podem ser modificados com uma grande variedade de 

combinações dos componentes disponíveis conferindo diferentes contribuições, por 

exemplo, nas propriedades mecânicas e no controle da porosidade [6]. Essa qualidade 

associada às suas propriedades ópticas, estabilidade química e térmica faz com que esses 

materiais se apresentem com um grande potencial em diferentes aplicações, como por 
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exemplo, aplicações ópticas [7], biomateriais [8], aplicações cromatográficas [9], dentre 

outras. 

A dopagem destes materiais híbridos com corantes orgânicos tem despertado 

interesse, devido às aplicações em óptica. Os compostos do grupo azo (-N=N-) são, 

atualmente, muito estudados devido às mudanças geométricas relacionadas à conversão 

entre as formas “trans” e “cis”. O crescente interesse por materiais contendo azocompostos 

é explicado pela ocorrência de alguns fenômenos, tais como: fotoisomerização, 

fotocrômismo, foto-orientação e birrefringência [10 - 12]. Na maioria das vezes, estas 

moléculas são estudadas quando estão ligadas a sistemas poliméricos e são chamados de 

azopolímeros. Em filmes poliméricos dopados com azocorantes é possível produzir efeitos 

ópticos não lineares como, por exemplo, geração de segundo harmônico (SHG) e terceiro 

harmônico (THG) [10]. 

Os objetivos deste trabalho se resumem em preparar e caracterizar opticamente 

filmes híbridos dopados com o azocorante DR1. Os filmes foram preparados utilizando o 

processo SOL - GEL, tendo como matriz o TEOS/PMMA. As reações de hidrólise foram 

promovidas em meio ácido sob condição de refluxo, com diferentes proporções da solução 

de PMMA. Tais filmes assim preparados apresentam propriedades fotocrômicas e/ou 

fotorrefrativas. As caracterizações foram realizadas utilizando técnicas de espectroscopia 

UV/Vis, visando identificar as bandas de absorção bem como sua variação quando 

expostas a um feixe de bombeio. Também foram feitas medidas visando identificar e 

determinar a birrefringência e o dicroísmo das amostras na presença de bombeio óptico e 

em função da temperatura de modo a determinar a energia de ativação do processo 

envolvido (fotoisomerização) e assim poder comparar com valores conhecidos na 

literatura.  
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O trabalho está dividido da seguinte forma: o capítulo 2 dedica-se em apresentar a 

teoria envolvida em todo o trabalho, descrevendo as características dos materiais e as suas 

propriedades. Já o capítulo 3 se encarrega de mostrar a teoria aplicada nas técnicas de 

preparação e caracterização, facilitando ao leitor a uma melhor compreensão para o 

capítulo seguinte (cap. 4), que descreve os materiais e a metodologia aplicada no preparo 

das amostras. O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos seguida pelas conclusões (cap. 

6) e a bibliografia (cap. 7). 

No capítulo intitulado de ANEXO estão descritos as publicações e demais 

apresentações gerados pelo autor desse trabalho no Laboratório de Novos Materiais do 

Departamento de Física deste instituto.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. O PROCESSO SOL - GEL 

 

O processo Sol-Gel pode ser definido como um método de obtenção de materiais 

vítreos ou vitro-cerâmicos através da preparação de um Sol, seguida pela sua geleificação e 

remoção da fase líquida [1, 13 - 15]. A palavra SOL pode ser utilizada para descrever a 

dispersão de colóides [16, 17] em um líquido, ou melhor, partículas sólidas com diâmetro 

compreendido entre 1 e 1000 nm. Se por algum motivo este Sol for desestabilizado, poderá 

haver uma conectividade das partículas e a viscosidade do Sol pode aumentar até que se 

torne rígido. Neste caso dizemos que o Sol geleificou e o material recebe o nome de Gel. 

No processo Sol-Gel, o precursor para a preparação da solução coloidal consiste de um 

elemento metálico rodeado por vários elementos ligantes, que podem ser orgânicos ou 

inorgânicos.  

A cinética das reações do processo Sol-Gel pode ser descrita sob vários níveis de 

sofisticação. No nível mais rudimentar, utilizamos somente a concentração dos grupos 

funcionais, sem se preocupar como esses grupos estão ligados aos átomos do metal. Dessa 

forma, precisamos somente de três reações para descrever o processo. A primeira reação é 

chamada de Hidrólise (I), porque o radical hidroxila da água liga-se diretamente com o 

metal e a ocorrência da formação de um álcool. Em seguida têm-se duas reações de 

Policondensação (II e III), dando como produtos finais além da matriz de sílica, formam-se 

também água ou um álcool: 

 Reação de Hidrólise: 

 
ROHOHSiOHORSi 4)(4)( 424    (I) 

 
 

 Reação de Condensação com produção de água: 
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OH4)SiO(2)OH(Si2 224     (II) 
 
 

 Reação de Condensação com produção de álcool: 

 

ROH4)SiO(2)OR(Si)OH(Si 244             (III) 
 

Em muitos casos, dependendo do pH, da quantidade de água e álcool, da eventual 

adição de catalisadores, da temperatura e de outros fatores, as reações de hidrólise e 

policondensação podem ocorrer simultaneamente.  

A forma do produto final depende de fatores que influenciaram a evolução das 

reações de hidrólise e condensação, podendo o produto final ser um Filme Fino, uma Fibra, 

um Pó Fino Monodisperso ou ainda uma Cerâmica [1, 13 - 15]. Como exemplo, a relação 

molar [H2O]/[Si] na reação de hidrólise pode variar de 1 a mais de 50 e a concentração de 

ácido ou base pode variar de menos que 0,01 a 7 Molar dependendo do produto final 

desejado. 

A Figura 1 apresenta um fluxograma de preparação de produtos pelo processo Sol-

Gel. Em vermelho destacam-se as etapas seguidas neste trabalho. 
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Figura 1: Fluxograma da obtenção de produtos pelo processo Sol-Gel. 
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O processo Sol-Gel exibe vantagens e desvantagens se comparado com métodos 

convencionais e dentre os quais podemos destacar: 

 Vantagens: 

 Baixa temperatura de preparação; 

 Permite produzir produtos especiais tais como: filmes finos, partículas finas e 

compósitos; 

 Preparação de ORMOSILs (híbridos), etc. 

 Desvantagens: 

 Alto custo da matéria prima; 

 Grande contração, ou seja, redução volumétrica na produção de vidros; 

 Manuseio de materiais nocivos à saúde. 

 

2.2. MATERIAIS HÍBRIDOS ORGÂNICO - INORGÂNICOS (OIHM) 

 

Os materiais híbridos orgânicos e inorgânicos (OIHM) [6, 18, 19] apresentam a 

flexibilidade dos polímeros e a dureza dos inorgânicos e podem ser preparados via 

processo sol-gel. O processamento é feito à temperatura ambiente, utilizando um alcóxido 

metálico e solventes orgânicos adicionados a polímeros orgânicos ou alcóxidos 

organicamente modificados. Tal processo permite obter materiais com características 

específicas como amostras hidrofílicas ou hidrofóbicas, permitindo até o controle de 

porosidade, etc. Em geral os híbridos melhoram as propriedades físicas e químicas das 

amostras, pois a parte inorgânica governa as propriedades de dureza, fragilidade e 

transparência enquanto que a densidade, porosidade e estabilidade térmica dependem da 

parte orgânica. Como exemplo, podemos citar algumas propriedades apresentadas pelos 

OIHM como: as modificações do comportamento mecânico, a facilidade no processamento 
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de filmes finos sem fraturas ou trincas, como também amostras birrefringentes e até o 

aparecimento de propriedades ópticas não lineares.  

Esses materiais podem ser divididos em duas grandes classes: 

 Classe 1 (modificadores de rede): Em geral são moléculas ou polímeros orgânicos 

simplesmente embutidos na matriz inorgânica. Não existe nenhuma ligação 

covalente entre ambas as fases, somente forças fracas como Van der Waals, 

eletrostáticas ou Pontes de Hidrogênio. Como um exemplo desta classe são os 

corantes orgânicos ou biomoléculas incorporadas no gel inorgânico e poroso. 

Devido às pontes de hidrogênio entre as partes orgânicas e inorgânicas existe 

transparência e nenhuma separação de fase é observada; 

 

 Classe 2 (formadores de rede): As partes orgânicas e inorgânicas estabelecem 

ligações covalentes. Geralmente esta classe corresponde aos materiais híbridos 

preparados a partir de misturas de alcóxidos e alcóxidos funcionalizados.  

 

A síntese de materiais híbridos a partir da combinação de vários precursores é uma 

porta aberta na rotina de preparação de materiais, pois permite preparar nano-partículas, 

filmes, fibras ou sólidos com diversas aplicações científicas e tecnologias. 

 

2.3. SILICATOS ORGANICAMENTE MODIFICADOS (ORMOSILs) 

 

Os ORMOSILs [6, 20, 21] são os OIHM de silício, ou melhor, são os Silicatos 

Organicamente Modificados. São materiais amorfos preparados a nível molecular (mistura 

na fase líquida) e podem ser divididos em três tipos: 
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 Tipo A: (Armadilha orgânica) Em geral são polímeros orgânicos embutidos nos 

poros da matriz de sílica. Não existe nenhuma ligação entre a parte orgânica e a 

inorgânica; 

 

 Tipo B: (Impregnação orgânica) É bastante utilizada como controlador da 

porosidade dos géis de sílica (tamanho e distribuição). A ligação entre a parte 

orgânica e a inorgânica é feita através de pontes de hidrogênio, a qual evita a 

separação de fase e dá transparência ao compósito; 

 

 Tipo C: (Orgânico-inorgânico quimicamente ligado). Neste caso, o orgânico e o 

inorgânico são quimicamente ligados por ligações covalentes. A natureza mais forte 

da ligação covalente melhora as propriedades mecânicas desses híbridos. Um dos 

melhores sistemas para se obter ORMOSIL é a reação combinada de polímeros 

com terminações silanol, ou alcóxidos funcionalizados com o componente 

inorgânico como os alcóxidos de silício, TEOS, TMOS ou GPTS.  

 

Os ORMOSILs podem ser obtidos através da utilização de ultra-som e são 

conhecidos como “sono-ormosil”. São mais densos e apresentam maior resistência 

mecânica, podendo apresentar também propriedades plásticas e elásticas dependendo das 

composições utilizadas. Independente da técnica utilizada em sua preparação, o ORMOSIL 

pode ser uma excelente matriz para materiais ópticos devido à alta transparência, grande 

resistência mecânica e de fácil preparo. Essa metodologia já permitiu que quantum dots de 

semicondutores e corantes lasers fossem dispersos em ORMOSIL [22]. 
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2.4. OS AZOCOMPOSTOS 

2.4.1. COMPOSTOS AZOAROMÁTICOS 

 

Nas últimas décadas, os estudos de fenômenos ópticos em materiais orgânicos vêm 

crescendo consideravelmente. Em parte, isso se deve a potencial aplicabilidade desses 

materiais em novas tecnologias como conseqüência do profundo entendimento das 

propriedades físicas, em especial, daquelas relacionadas a não linearidades ópticas e a 

processos eletro-ópticos [10]. Baseada nesse conhecimento foi possível a produção de 

novos materiais orgânicos com tais propriedades e boa estabilidade mecânica, química e 

óptica. Estas características são fundamentais para o desenvolvimento de dispositivos 

direcionados à óptica. Entre a vasta gama de compostos orgânicos, os compostos 

azoaromáticos ganharam grande atenção devido a estas propriedades físicas mencionadas.  

Os azocorantes foram descobertos em 1858 por Griess et. al. [23] e são produzidos 

para diversos usos em diferentes setores da indústria até hoje. Os corantes azoaromáticos 

possuem uma estrutura característica com um grupo (-N=N-) entre anéis aromáticos que 

possibilita a transição entre o orbital ligante (π) e antiligante (π*), formando um sistema de 

elétrons π. Esse sistema gera uma banda de absorção na região do UV-Vis semelhante à 

observada em moléculas de estilbeno, que possui o grupo (-C=C-) entre os anéis 

aromáticos. Além disso, a presença de cada átomo de nitrogênio fornece dois elétrons não 

ligados que formam orbitais do tipo n centrados entre os dois átomos de nitrogênio. Os 

elétrons n podem sofrer transições para o orbital antiligante π*, gerando uma banda de 

absorção também na região do UV-Vis. Esta banda não é observada em sistemas (-C=C-) 

devido à inexistência de elétrons não ligados. 

As distribuições de cargas para as transições n → π* e π → π* são 

fundamentalmente diferentes. A transição n → π* é uma transição localizada no grupo azo 
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(-N=N-) não tendo, portanto, caráter de transferência de carga. Esta transição pode ser 

descrita essencialmente pela formação de um elétron e um buraco, visto que a transferência 

de um elétron n para o orbital π* gera um buraco positivo no átomo e adiciona um caráter 

negativo ao orbital π*. Já a transição π → π*, por ser deslocalizada, apresenta caráter de 

transferência de carga, o que pode ser realçado com a adição de grupos doadores e 

aceitadores de carga. Essas transições estão geralmente separadas em energia, mas podem 

estar superpostas dependendo da simetria da molécula. A figura 2 apresenta a molécula 

azoaromática em sua conformação trans (a) e seu respectivo espectro de absorção com 

cada uma de suas transições π → π* e n → π* (b). 

 

 
 
Figura 2: Em (a), é apresentada a estrutura da molécula de azobenzeno. Os pontos pretos 
no nitrogênio representam os elétrons não ligados. Em (b), o espectro de absorção do 
azobenzeno dissolvido em Dimetil Sulfóxido (DMSO). Nesse espectro, são apresentadas as 
transições π → π* e n → π* do grupo azo [24].  
 
 

As posições e as amplitudes dessas bandas de absorção podem ser alteradas com a 

mudança do solvente, dependendo de sua polaridade, ou ainda com a adição de grupos 

doadores ou aceitadores de elétrons nos anéis benzênicos. A banda da transição π → π* é 

mais sensível as essas mudanças [25]. 
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A molécula azoaromática possui estrutura molecular conjugada, ou seja, apresenta 

alternância de ligações simples e duplas, com terminações doadoras e aceitadoras de 

elétrons. A extensão da conjugação e a planaridade do sistema afeta de forma significativa 

a posição e a intensidade dos espectros de absorção da molécula que contém o grupo azo. 

A planaridade do sistema varia para cada isômero. O isômero trans é planar tanto em 

solução quanto no estado sólido, porém o isômero cis não é planar em nenhum dos dois 

casos, sendo o ângulo interplanar de 56º [10]. Essa diferença na geometria dos isômeros 

causa alteração no espectro de absorção da molécula. Por exemplo, a intensidade da banda 

de transição n → π* do isômero cis é elevada se comparada com a mesma banda de 

transição no isômero trans. Esse fato sugere que o aumento da intensidade da transição n 

→ π* em cis é uma conseqüência do acoplamento entre esta transição e a transição π → π* 

neste mesmo estado. Isto só é possível devido à mistura que ocorre entre os orbitais 

moleculares n e π quando o sistema é não planar. 

Pode-se classificar opticamente as moléculas azoaromáticas em três tipos, seguindo 

a ordem energética das bandas n → π* e π → π*. São eles: tipo azobenzeno, amino-

azobenzeno e pseudo-estilbeno [10]. As moléculas do tipo azobenzeno não possuem 

grupos aceitadores e doadores de elétrons em sua estrutura e, têm como característica a 

presença de uma banda de baixa energia n → π* na região do visível do espectro 

eletromagnético e uma banda de alta energia π → π* na região do UV. As moléculas do 

tipo amino-azobenzeno são caracterizadas pela proximidade entre as bandas n → π* e π → 

π*, que freqüentemente estão sobrepostas na região UV-Vis do espectro. As moléculas do 

tipo pseudo-estilbeno possuem grupos aceitadores e doadores de elétrons, tendo a transição 

n → π* como mais energética. A figura 3 apresenta a estrutura molecular e seus 

respectivos espectros de absorção de cada tipo de composto azoaromático existente. 
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A-) AZOBENZENO 

 

B-) AMINO-AZOBENZENO 

 

C-) PSEUDO-ESTILBENO 

 

Figura 3: Estrutura molecular dos três tipos de azocompostos dissolvidos em DMSO. a) 
azobenzeno, b) aminoazobenzeno e c) pseudo-estilbeno. Ao lado da estrutura tem-se o 
espectro de absorção do composto no isômero trans e mostra as bandas n → π* e π → π* 
do grupo azo obtido com a deconvolução gaussiana [24]. 
 

O azocomposto utilizado neste trabalho é do tipo pseudo-estilbeno, cuja fórmula 

estrutural é dada pela figura 4 a seguir: 
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Figura 4: Representa a estrutura molecular do DR1 [24]. 
 

2.4.2. FOTOISOMERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS AZOAROMÁTICOS 

 

Uma das características mais exploradas das moléculas azoaromáticas é a 

capacidade de isomerização através das transições eletrônicas do grupo azo. Em 1937, 

Hartley et. al. [26] observou que quando a molécula de azobenzeno era exposta à luz 

visível, certas propriedades ópticas eram alteradas. Pela analogia com os efeitos de 

isomerização e com a alteração de propriedades como ponto de fusão e momento de dipolo 

elétrico de outras classes moleculares, Hartley concluiu sobre a existência de isômeros 

trans e cis, que foram confirmados através de medidas de raios X. O isômero trans é 

termodinamicamente mais estável que o cis, e predomina sob temperatura e iluminação 

ambientes. A isomerização via absorção de luz pode acontecer tanto de cis para trans 

quanto de trans para cis e o isômero cis pode relaxar termicamente para trans. Quando o 

azobenzeno está em filmes poliméricos ou diluídos em solventes, essa relaxação de cis 

para trans pode ocorrer em até algumas horas [23]. Esses dois isômeros podem ser 

observados na figura 5. 

 

 

Figura 5: Isômeros trans e cis do azobenzeno. As duas formas podem ser ativadas via luz, 
que promove as transições do grupo azo (cor escura). A isomerização de cis para trans é 
permitida também termicamente [24]. 



28 
 

Algumas propriedades dos azocompostos são alteradas dependendo do tipo de 

isômero. Por exemplo, para um tipo de azobenzeno, o comprimento de onda das transições 

π → π* passa de 330 nm no isômero trans para 280 nm quando o azobenzeno está na forma 

cis. Já o da transição n → π* passa de 450 nm para 430 nm. As amplitudes dessas 

transições também são fortemente alteradas. No caso da π → π*, a amplitude é duas vezes 

maior para o isômero trans do que para o cis. Já a amplitude da transição n → π* do 

isômero cis é três vezes maior que a do trans. O momento de dipolo elétrico passa de 1 

Debye para 0,56 Debye para o cis [10].  

A reação de fotoisomerização consiste na absorção de um fóton, que leva a 

molécula a um estado eletronicamente excitado, seguido pelo decaimento não radioativo 

voltando para a configuração cis ou trans. A razão de estados cis/trans depende da 

eficiência quântica da reação, como mostrado na figura 6, onde se tem a eficiência quântica 

(Фtc) na direção trans → cis e Фct na direção cis → trans. Como o isômero trans é mais 

estável que o isômero cis, as moléculas retornam para a forma trans por dois mecanismos: 

por relaxação térmica espontânea ou por fotoisomerização reversa cis → trans. 

 

 

Figura 6: Modelo simplificado dos estados moleculares, onde σt e σc são as sessões de 
choque para absorção de um fóton pela molécula nos estados trans e cis, respectivamente 
[24]. 

 

Existem dois mecanismos de isomerização cis - trans possíveis para o azobenzeno e 

outras moléculas azoaromáticas: um via rotação e outro via inversão. Esses dois 
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mecanismos estão diretamente ligados à transição sofrida pela molécula. O caminho de 

rotação proposto por Shand et. al. [25] ocorre quando a transição π → π* acontece, 

desfazendo temporariamente a ligação π da dupla do grupo azo. Isso fornece mais um grau 

de liberdade para a molécula, que é a rotação em torno da ligação do eixo da ligação σ 

entre os nitrogênios. O caminho de inversão introduzido em 1966 por Curtin et. al. [27] 

ocorre quando há uma transição do tipo n → π*. Nesse caso, a transição de um elétron n 

para o orbital antiligante π* gera uma re-hibridização do orbital sp, promovendo a 

isomerização. A isomerização térmica cis → trans ocorre pelo mecanismo de inversão 

[23]. Para a molécula de estilbeno, como não há presença de transições n → π*, a 

isomerização só ocorre via rotação em torno do eixo da antiga dupla (-C=C-). A figura 7 

mostra, de forma ilustrativa, os dois mecanismos de isomerização para os azobenzenos. 

 

 

Figura 7: Mecanismos ilustrativos de rotação e inversão da molécula de azobenzeno [23]. 
A rotação acontece quando a ligação π da dupla é desfeita. 

 

Desde a introdução desses dois possíveis caminhos de isomerização cis - trans para 

as moléculas azoaromáticas, muitas foram às explicações apresentadas na literatura para 

ver qual desses caminhos era o preferencial. Até hoje ainda existem algumas divergências 

nos estudos experimentais e teóricos a respeito da isomerização das moléculas 

azoaromáticas. Muitas dessas divergências estão sendo solucionadas com o uso da 
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espectroscopia ultra-rápida em femtossegundos e picossegundos, que vem detalhando, com 

uma boa resolução, os processos que ocorrem durante o mecanismo de isomerização [10, 

23]. 

Devido ao fato de o mecanismo de isomerização dos compostos azoaromáticos não 

acontecer de forma abrupta, às energias dos estados da molécula são alteradas de acordo 

com o ângulo φ (rotação) ou θ (inversão), entre os anéis benzênicos. Por exemplo, Monti 

et. al. [28] obtiveram as curvas de energia potencial para o mecanismo de rotação e 

inversão da molécula de azobenzeno, entrando em certa concordância com outros autores, 

como Rau e Cattaneo [29, 30]. Este último autor enfatiza que o processo de rotação ocorre 

pela transição π → π*, e a inversão pela transição n → π*. As curvas de energia potencial 

obtidas por Monti, para ambos os processos de isomerização, são apresentadas de forma 

qualitativa na figura 8, na qual pode-se visualizar a dependência da energia em relação aos 

ângulos de rotação e inversão. As curvas de energia potencial da figura 8 descrevem o 

caminho que a molécula excitada faz para retornar ao estado fundamental via 

isomerização. Ao invés das curvas de energia potencial, outros estudos teóricos mais 

recentes [31 - 33] apresentam as superfícies de energia potencial, nas quais é possível 

observar caminhos que envolvem ambos os mecanismos. Outras superfícies mais 

energéticas também são observadas para a transição n → π*. 

 

Figura 8: Curva de energia potencial para os mecanismos de rotação (a) e inversão (b) da 
molécula de azobenzeno [24]. 
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2.5. MODELOS TEÓRICOS PARA A FORMAÇÃO E QUEDA DA 

BIRREFRINGÊNCIA EM AZOCORANTES 

 

Existem vários modelos e funções empíricas que são usadas para explicar o 

processo de fotoisomerização. Em geral, estes modelos baseiam-se em uma função 

exponencial e descrevem a isomerização das moléculas azoaromáticas. Porém, nenhum dos 

modelos é suficientemente geral para tratar os mecanismos de fotoisomerização. Na 

verdade, estes modelos se complementam no ajuste dos resultados experimentais acima e 

abaixo de Tg (temperatura de transição vítrea) do polímero escolhido como matriz da 

temperatura, da concentração de corante, etc. Alguns desses modelos são brevemente 

discutidos nas seções seguintes. 

 

2.5.1. MODELO DE DEBYE 

 

Um dos modelos mais utilizados no estudo, em especial, da birrefringência em 

azocompostos é o modelo de Debye [34]. Ele descreve a evolução temporal da formação e 

da queda da birrefringência com apenas uma exponencial. O modelo de Debye ajusta bem 

os resultados quando se tem apenas um processo envolvido (a transição termicamente 

ativada cis → trans.). Na formação da birrefringência a função é escrita como: 

 

Δn(t) = C (1 – e -t/τc)                                          (1) 

E na queda da birrefringência: 

 

                          Δn(t) = De -t/τd
 + E                                            (2) 
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Onde, Δn(t) é a birrefringência, C e D são as amplitudes, E é o valor do sinal 

residual e t é o tempo. As constantes de tempo τc e τd são os únicos parâmetros que 

descrevem os processos de formação e decaimento, no qual todos os elementos se formam 

e relaxam de forma idêntica. Este modelo pode ser aplicado com sucesso a meios como 

gases e líquidos diluídos e de baixa viscosidade. O modelo de Debye foi originalmente 

deduzido baseando-se na rotação de um dipolo elétrico de formato esférico num meio 

viscoso [34].  

 

2.5.2. A FUNÇÃO BIEXPONENCIAL 

 

Para sistemas mais complexos é preciso mais de um termo exponencial. Em geral, 

utiliza-se uma função biexponencial [35] para ajustar o sinal obtido da fotoisomerização 

em função do tempo. A equação com duas funções exponenciais utilizadas para descrever 

a formação da birrefringência para a saturação é da forma: 

 

Δn(t) = F1 (1 – e -t/τR0)+ F2 (1 – e -t/τR1)                         (3) 

 

E para a queda: 

 

Δn(t) = G1 e -t/τR2
 + G1 e -t/τR3 + H                             (4) 

 

Onde F1, F2, G1 e G2 são as amplitudes do sinal, H é o valor do sinal residual, t é o tempo e 

τR0, τR1, τR2, e τR3 são as constantes de tempo para o crescimento (τR0 e τR1) e para o 

decaimento (τR2 e τR3). Essas constantes de tempo têm sido associadas à existência de um 
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processo rápido (τR0 e τR2) e de um processo lento (τR1 e τR3) associados aos processos 

moleculares que ocorrem no processo de foto orientação: 

 No crescimento, o processo rápido (representada por τR0) é geralmente associada ao 

ciclo de fotoisomerização trans – cis – trans e o processo lento (representada por 

τR1) ao ciclo de fotoisomerização ativado termicamente acompanhado do 

movimento das cadeias poliméricas; 

 No decaimento, o processo rápido (representada por τR2) é associada à isomerização 

térmica cis → trans e a lenta (representada por τR3) é atribuída principalmente à 

difusão rotacional térmica dos grupos azobenzênicos com movimento das cadeias 

poliméricas [35]. 

 

O fato de termos duas funções distintas faz do ajuste biexponencial um bom recurso 

para descrever a evolução temporal da fotoisomerização. Porém, há situações em que a 

função biexponencial não se aplica [35].  

 

2.5.3. MODELO DE KOHLRAUSH-WILLIAMS-WATTS 

 

Outra função muito utilizada com bastante sucesso no ajuste da evolução temporal 

em sistemas que possuem uma distribuição de tempos característicos, é a equação de 

Kohlraush-Williams-Watts (KWW) [35, 36] ou exponencial estendida que tem a seguinte 

forma para descrição da formação e do decaimento da birrefringência: 

 

Δn(t) = M (1 – e –(t/τR4)β
 )                              (5) 

e 
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Δn(t) = Ne –(t/τR5)β
 + O                                 (6) 

 

Para descrever a evolução o decaimento da birrefringência, onde utilizamos τR4 e 

τR5 como constantes de tempo característicos dos processos (rápido e lento) e β como o 

grau de não-exponencialidade (0 < β ≤ 1). Apesar de ser uma função simples e com poucos 

parâmetros, ajusta-se muito bem a um vasto número de resultados. A equação de KWW é 

na prática uma função empírica, pois ela não prevê qual é a distribuição de tempos que está 

sendo ajustada, ou seja, não descreve as curvas em processos rápidos ou lentos, como 

freqüentemente supostos para os sistemas poliméricos com grupos azobenzênicos. Ela 

depende apenas de uma constante de tempo que representa a distribuição de constantes de 

tempo, descrevendo somente a orientação ou a desorientação global durante o crescimento 

ou decaimento, onde podem ocorrer os ciclos de fotoisomerização trans – cis – trans, 

isomerização térmica e difusão rotacional térmica. É necessário salientar-se que, para os 

experimentos os valores de β fornecem valores numéricos e seu comportamento não tem 

significado físico (é apenas interpretado como um parâmetro de ajuste). 

 

2.5.4. MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO ANGULAR 

 

Os modelos de Sekkat [37], Dumont [10, 36] e de Pedersen [37], são os mais 

completos modelos teóricos para descrever a fotoisomerização de azocompostos em 

matrizes poliméricas. Os modelos têm como característica principal a possibilidade de 

tratar a evolução temporal da distribuição angular das moléculas azoaromáticas durante o 

processo de fotoisomerização. O modelo de reorientação de Sekkat considera a 

probabilidade de fotoisomerização de um cromóforo ser proporcional ao cos2(θ) [10]. 

Baseia-se na mudança isomérica das moléculas e, conseqüentemente, a direção dos seus 
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momentos de dipolos elétricos. Ao isomerizar, o momento de dipolo do cromóforo muda 

por um ângulo α em relação a sua posição original. A probabilidade do momento de dipolo 

de se reorientar em qualquer direção equivale à superfície de um cone cujo eixo principal é 

definido pela direção do dipolo antes de ocorrer isomerização. O cálculo da redistribuição 

angular dos cromóforos leva em consideração a mudança do momento de dipolo. Para o 

corante DR1 já é conhecido que o ângulo do cone corresponde a α  ≈ 56º (figura 9) [10]. 

 

 

Figura 9: Desenho ilustrando a redistribuição do vetor momento de dipolo elétrico da 
molécula azoaromática quando ocorre isomerização. Ωt e Ωc representam a orientação da 
molécula em trans e cis, respectivamente [24]. 

 

Para modelar a reação de fotoisomerização e a reorientação fotoinduzida das 

moléculas, foram utilizadas equações semelhantes às utilizadas no estudo de moléculas 

push-pull, similares às moléculas azoaromáticas. O modelo permite assumir que somente a 

molécula em trans absorve significativamente na região UV [39]. Sekkat trata da 

anisotropia gerada pela fotoisomerização das moléculas azoaromáticas. Ele considera que 

a probabilidade de uma molécula azo absorver um fóton e sucessivamente isomerizar é 

proporcional ao cos2(θ), onde θ é o ângulo entre o momento de dipolo e a direção da 

polarização da luz do feixe incidente. As moléculas alinhadas paralelamente à direção de 

propagação do feixe de luz têm maior probabilidade de serem excitadas e isomerizar. 

Quando incidimos luz UV linearmente polarizada sobre uma distribuição isotrópica de 

isômeros em trans têm-se a criação de “buracos” nesta distribuição angular devido à 



36 
 

excitação da molécula, denominado por Sekkat como angular hole burning, traduzido 

como “buracos na distribuição” [10]. Além disso, como o eixo principal da molécula azo é 

reorientado devido à reação de isomerização, o eixo principal do estado cis estará inclinado 

em relação à direção da polarização inicial e em relação ao eixo do dipolo do estado trans, 

ou seja, ocorre uma redistribuição angular. O mecanismo de fotoisomerização leva a uma 

distribuição angular anisotrópica das moléculas nos estados trans e cis. A isotropia é 

restaurada pelo movimento de difusão, que pode ser descrito pelo Movimento Browniano 

resultado da agitação térmica das moléculas. Sendo assim, tem-se que a anisotropia é 

resultado do aparecimento de buracos na distribuição angular do estado trans, Sekkat 

estabelece que a distribuição angular de cromóforos nos estados cis e trans são dadas pelas 

equações abaixo [40]. As equações deste modelo proposto por Sekkat são na verdade, uma 

somatória infinita de vários termos de polinômios de Legendre. 

 

nt(θ, φ, t) = 1/2π [1/2 T0(t) +5/2T2(t)P2(cos(θ))]                (7) 

nc(θ, φ, t) = 1/2π [1/2 C0(t) +5/2C2(t)P2(cos(θ))]                 (8) 

N = ∫∫(nt + nc)sen(θ)dθdφ = T0(t) + C0(t)                      (9) 

 

nt, nc ≡ Densidade dos cromóforos em trans e cis, respectivamente;  

T0 ≡ Número total de cromóforos em trans, por unidade de volume;  

C0 ≡ Número total de cromóforos em cis, por unidade de volume;  

T2 ≡ Anisotropia dos cromóforos em trans;  

C2 ≡ Anisotropia dos cromóforos em cis;  

P2 ≡ Segundo termo do Polinômio de Legendre.  

 

Estes coeficientes acima podem ser calculados através das seguintes relações: 

  

T0 = ∫nt(θ)sen(θ)dθ                                          (10) 
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C0 = ∫ nc(θ)sen(θ)dθ                                         (11) 

T2 = ∫ nt(θ) P2(cos(θ))sen(θ)dθ                               (12) 

C2 = ∫ nc(θ) P2(cos(θ))sen(θ)dθ                             (13) 

 

Encontrar o valor destes coeficientes exige que algumas aproximações sejam feitas. 

Deste modo, segundo Sekkat:  

 O número de cromóforos no estado cis é desprezível, quando comparado com o 

número de cromóforos em trans, isto porque os cromóforos permanecem pouco 

tempo em cis decaindo rapidamente para trans. Ou seja, Co(t) 0 e T0 permanece 

inalterado durante a gravação; 

 Quando um cromóforo vai de trans para cis ele deixa um “buraco” na distribuição 

angular. Esta anisotropia dos cromóforos em trans é gerada pela ausência do 

cromóforo que absorveu luz e foi para cis, que é dada pelo coeficiente T2. Sekkat 

assume que esta anisotropia só pode ser desfeita pelo movimento dos cromóforos 

em trans para ocupar aquele “buraco” na distribuição, ou seja, difusão angular, que 

desta forma preenche o “buraco”; 

 O coeficiente C2 é o fator de anisotropia dos cromóforos no estado cis. No 

decaimento de cis → trans, os cromóforos perdem o alinhamento. Isto implica que 

este processo de decaimento não contribui para a anisotropia em trans (ou seja, T2); 

 O decaimento termicamente ativado, ou seja, cis → trans é da ordem de segundos, 

enquanto que a difusão angular é lenta. Desta maneira, as moléculas em cis 

praticamente perdem seu alinhamento por decaimento cis → trans e não por 

difusão angular.  
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A solução analítica das equações juntamente com as aproximações feitas supõe que 

o modelo de Sekkat pode ser resolvido através de equações simples. Essas equações 

mostram que o alinhamento das moléculas e a mudança entre os isômeros dependem 

principalmente da intensidade da luz irradiada e da eficiência quântica da fotoisomerização 

dos estados trans e cis.  

 

2.5.5. MODELOS QUE ENVOLVEM A TEMPERATURA 

 

Há alguns modelos para descrever a relaxação estrutural de um polímero em função 

da temperatura [35]. Em geral, eles são baseados em considerações fenomenológicas de 

entropia, volume livre, etc. Os mais comuns são o de Arrhenius [24], para estudos abaixo 

da temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero, Williams-Landel-Ferry (WLF) [24], 

para temperaturas acima da temperatura da transição vítrea (Tg) do polímero, e Adam-

Gibbs que é uma equação geral [24]. O último modelo é o mais geral, pois se podem obter 

os demais modelos selecionando as regiões de temperatura apropriadas. Esses modelos 

descrevem as constantes de tempo de relaxação ou suas taxas de relaxação em função da 

temperatura. Aqui, é apresentado de forma resumida a equação de Arrhenius. Abaixo da 

temperatura de transição vítrea, a relaxação de moléculas em um polímero segue um 

processo termicamente ativado através de uma barreira de potencial, onde as constantes de 

tempo diminuem com a temperatura, descritas por uma lei do tipo Arrhenius: 

 

τ = τ0 e - (EA/kBT)                                    (14) 
 

Onde EA é a energia de ativação do processo, τ é o tempo de queda de birrefringência, τ0 é 

o tempo característico mínimo de queda observado em altas temperaturas, kB é a constante 

de Boltzmann e T é a temperatura em Kelvin.  
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2.6. APLICAÇÕES DOS AZOCOMPOSTOS  

 

Os compostos azoaromáticos são bastante conhecidos por apresentarem diversas 

aplicações tecnológicas. Em geral, são utilizadas em estudos de: memórias ópticas, 

superfícies de relevo, cristais líquidos, entre outros [41 - 46]. A maioria dos estudos com 

essas moléculas é feita quando estão ligadas a cadeias ou estruturas poliméricas. No caso 

de filmes poliméricos dopados com azocorantes, é possível criar materiais não 

centrossimétricos e assim produzir efeitos ópticos não lineares, como a geração de segundo 

harmônico e a atividade eletro-óptica [10]. A fabricação de superfícies de relevo induzidas 

por luz tem sido muito explorada nos últimos anos [10]. As superfícies de relevo aparecem 

quando padrões de interferência feitos por laser são criados em um filme polimérico. 

Processos de fotoisomerização são induzidos nesses máximos da interferência, fazendo 

com que as moléculas dessas regiões migrem para onde a interferência é destrutiva. O 

transporte de massa para as regiões com ausência de luz não é bem conhecido, mas 

acredita-se que o efeito de fotoisomerização é seu responsável [24]. Como essas redes são 

induzidas por luz, é possível também apagá-las opticamente, desde que estes materiais 

sejam reversíveis. Outro efeito que ocorre em filmes com azopolímeros é a anisotropia 

óptica induzida pela luz. Quando sistemas azopoliméricos absorvem a luz linearmente 

polarizada de um laser, são excitados e, após algum tempo, relaxam para a conformação 

geométrica cis e, termicamente, para o isômero trans. Após relaxar para o isômero mais 

estável, trans, os cromóforos podem assumir qualquer direção, inclusive aquela em que o 

momento de dipolo da molécula fica perpendicular à direção de polarização do laser 

(campo elétrico do laser). Nessa configuração, a probabilidade de as moléculas absorverem 

luz cai drasticamente, e elas ficam “congeladas” nessa conformação durante o restante do 

processo de indução óptica. No final do processo, muitas moléculas estão nessa 
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configuração, definindo uma situação anisotrópica. Da mesma forma que para as 

superfícies de relevo, a formação de memórias ópticas pode ser apagada via luz 

circularmente polarizada, cancelando assim o efeito de anisotropia. Essas são algumas das 

várias aplicações possíveis dos azocompostos. 

 

2.7. O POLÍMERO 

 

A história dos polímeros “acrílicos” começa com a preparação do Etil (Metacrilato) 

por Frankland e Duppa (1865), enquanto em 1877, Fittig e Paul notaram que ele possuía 

certa tendência para polimerização. Por volta de 1900, à maioria dos acrílicos mais comuns 

já havia sido preparados em laboratório e ao mesmo tempo já existiam alguns trabalhos 

sobre sua polimerização [47]. Em 1901, o Dr. Rohn, na Alemanha, começou um trabalho 

sistemático no campo dos acrílicos e mais tarde tomou parte ativa no desenvolvimento 

industrial do Ester acrílico naquele país. O Poli (Metil Metacrilato) PMMA foi o primeiro 

polímero acrílico produzido industrialmente por Rohn e Mass, em 1927. A solução do 

polímero em solvente orgânico foi usada principalmente em lacas e formulações para 

revestimento de superfície. Mais tarde o estudo do metacrilato e a sua polimerização 

levaram a um método econômico para a fabricação dos monômeros. A figura 10 mostra a 

estrutura do polímero PMMA. 

 

 
Figura 10: Estrutura molecular do PMMA. 
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Os polímeros são constituídos por longas cadeias cujos tamanhos são dados por 

uma distribuição do tipo Poisson [48, 49]. Além disso, em maior ou menor grau, 

dependendo do polímero, as cadeias enovelam-se dificultando seu ordenamento como 

numa rede cristalina. Mesmo os polímeros que cristalizam, possuem regiões amorfas entre 

seus micro-cristais.  

A estrutura de longas cadeias sinuosas é uma característica que faz com que os 

polímeros possuam muitas “cavidades” em seu interior. Alguns autores chamam estas 

cavidades de volumes livres locais. A somatória dos volumes destas cavidades é 

denominada volume livre do polímero. Robertson [50] fez uma descrição de como se dava 

a distribuição desse volume livre nos polímeros.  

A aplicação deste formalismo às reações de fotoisomerização e termoisomerização 

de compostos azobenzênicos estabelece que haja um volume crítico mínimo abaixo do qual 

as moléculas estão impedidas de isomerizar, produzindo uma diminuição na velocidade da 

reação [51]. Esse fenômeno atualmente tem sido relacionado com as propriedades físico-

químicas da matriz polimérica, como por exemplo, as propriedades viscoelásticas. Os 

dados cinéticos são ajustados por diferentes modelos, a fim de descrever as foto-reações no 

estado sólido. A interpretação dos resultados considera a aplicação das equações propostas 

por Doolitte e por William-Landel-Ferry [24, 49], tendo estas como bases, a teoria do 

volume livre nos materiais poliméricos [52]. Quanto maior o volume livre presente em um 

polímero, menor será a temperatura de transição vítrea (Tg), já que maior será a facilidade 

das cadeias de se deslocarem umas em relação às outras [52]. A temperatura de transição 

vítrea é um dos mais importantes parâmetros usados no planejamento de processos e 

produtos poliméricos. Ela permite prever o comportamento de um determinado material 

numa temperatura, assim como designa indiretamente certas propriedades do material 

como propriedades mecânicas, resistência à temperatura, etc. 
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3. TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

3.1. PROCESSO DIP-COATING 

 

Uma das várias técnicas utilizadas nesse trabalho para obtenção das amostras é a 

técnica conhecida como Dip - Coating [1]. Este método consiste em obter filmes finos 

através da deposição de uma solução em um substrato (vide figura 11).  

Existem alguns fatores que estão presentes nesse método e que influenciam na 

obtenção das amostras, tais como: a viscosidade, a tensão superficial, força da gravidade, e 

um fator dinâmico envolvido que é a velocidade de puxamento, que também influencia 

tanto na espessura do filme quanto no aparecimento de bolhas.  

A vantagem deste método de deposição é que não precisamos de aparatos muito 

sofisticados para que se consiga obter excelentes amostras, além do que, o processo não 

está limitado à deposição de uma única camada. Uma vez que o filme está seco e 

densificado e não seja solúvel na solução que o gerou, o processo pode ser repetido para 

aumentar a sua espessura ou até mesmo ser imerso em outras soluções. Assim, efeitos 

específicos podem ser obtidos, pois combinações adequadas de filmes multicamadas 

podem apresentar diferentes características e propriedades. 

O método pode ser dividido em quatro etapas: a imersão, emersão, deposição e 

drenagem, e por fim, a evaporação. Na imersão mostrada na figura 11(a), existe a 

dependência do formato da extremidade do substrato, devendo ser o mais liso possível, 

pois o mesmo pode ocasionar o aparecimento de bolhas dentro da solução e, que por sua 

vez poderão ficar grudadas no substrato quando o mesmo estiver sendo puxado. Nas partes 

(b) e (c) temos o início dos processos de emersão, seguidos da deposição e drenagem da 

solução no substrato. A drenagem da solução, que é iniciado pelas bordas da amostra, é 

atrasada pela força de arrasto provenientes da viscosidade da solução e à medida que a 
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amostra vai emergindo, a força da gravidade se encarrega de drenar o excesso da solução 

no substrato. Podemos notar que a região de drenagem ocorre na parte superior do 

substrato e esta região tem sua espessura aumentada quando o substrato vai sendo puxado, 

tendo como fator agravante a força da gravidade. 

 

 Figura 11: Etapas do processo Dip-Coating [53]. 

 

Na parte (d) podemos ver o estágio de evaporação, que também está presente na 

parte (c). O processo por evaporação ocorre devido à utilização para deposição de uma 

solução com solventes muito voláteis.  

 

3.2. TRATAMENTO TÉRMICO 

 

O equipamento utilizado para tratamento térmico das amostras foi especialmente 

construído para ser acoplado ao espectrofotômetro ou ao elipsômetro1, permitindo que 

sejam realizadas medidas de absorção ou transmissão óptica em altas temperaturas e em 

tempo real. Este equipamento é composto por um sistema resistivo tendo como sensor de 

                                                 
1 Sistema montado para ser utilizado no próprio laboratório. 
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temperatura um termopar tipo J (sensibilidade: -50°C e 760°C), cujo suporte de amostra foi 

especialmente projetado para acolher a amostra em forma de sanduíche. Sua temperatura é 

controlada por um sistema P.I.D. e é capaz de realizar tratamentos térmicos em 

temperatura de até 400°C (figura 12). 

 

 

Figura 12: Equipamento utilizado no tratamento térmico das amostras. Do lado esquerdo é 
o suporte que acopla a amostra para o tratamento térmico, e do lado direito é o controlador 
de temperatura utilizado (INCON 1102).  

 

3.3. ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO UV-VIS 

 

A espectroscopia de absorção correlaciona à intensidade da energia absorvida em 

função da intensidade de energia da radiação incidente.  

 

 
Figura 13: Ilustração da Lei de Beer. 

                                                 
2 Mais informações consultar o fabricante: www.incon.com.br 
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Em 1852, August Beer [54] estudou a influência da concentração de corantes em 

soluções com a transmissão e absorção de luz. Beer concluiu também que a transmissão de 

luz decai exponencialmente com o aumento da concentração nessas soluções, mantendo-se 

constante a espessura do meio. Esta lei ficou conhecida como lei de Beer (figura 13), ou lei 

de Beer-Lambert-Bouguer e pode ser definida por: 

 

I = I0 .e-αx                                             (15) 

Onde: 

→ I = a intensidade do feixe transmitido; 

→ Io = a intensidade do feixe incidente; 

→ α = coeficiente de absorção, e; 

→ x = espessura da amostra. 

 

Normalmente os aparelhos comerciais de espectroscopia fazem o monitoramento da 

densidade óptica em função do comprimento de onda. A densidade óptica (DO) é dada 

pela relação: 

DO = log(I0/I)                                           (16) 

e: 

α = (2,303.DO)/x                                          (17) 
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4. METODOLOGIA APLICADA PARA A PREPARAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

4.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram preparadas a partir da reação de hidrólise do TEOS em meio 

ácido na presença do polímero PMMA. Inicialmente, dissolvemos o PMMA em 

(Tetrahidroflurano) THF, de modo a obter um solução com concentração de 5 g/L, durante 

aproximadamente 72 horas em temperatura ambiente. Após este período, separamos uma 

porção dessa solução resultante (PMMA/THF), onde foi misturada com o TEOS sob 

agitação magnética. A reação de hidrólise foi promovida em meio ácido, devido à adição 

de HCl (0,15 M). A reação ocorreu sob agitação magnética por 1 h, sob condições de 

refluxo à temperatura de 50 °C. Todas as amostras receberam um volume adicional de 

THF após a reação de hidrólise, a fim de diminuir a viscosidade da solução resultante. 

Nessas condições o pH da solução resultante se manteve entre 1 e 2. Diferentes conjuntos 

de amostras foram preparados variando-se a relação entre Si/PMMA (em massa). As 

amostras obtidas com suas respectivas relações em massa e nomes estão descritas na tabela 

I. 

 

 

Si (%) PMMA (%) AMOSTRA 

100 0 TP 100-0 

50 50 TP 50-50 

0 100 TP 0-100 

Tabela 1: Relação de amostras de Si (TEOS) e PMMA preparadas (relação em massa). 
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A dopagem foi realizada sob intensa agitação mecânica com quantidade fixa de 

DR1 (0,01 g). 

A limpeza dos substratos foi feita com uma lavagem simples, com água e 

detergente, seguida de um banho ultrassônico em uma solução de Hidróxido de Sódio 

(NaOH) 2 M. Os substratos então foram imersos em um banho de água deionizada quente e 

em seguida, secos a temperatura ambiente. Este procedimento melhora sensivelmente a 

aderência do filme ao substrato. 

Em seguida é feito o processo de Dip - Coating, utilizando velocidade de imersão e 

emersão controladas em temperatura ambiente. O processo de deposição dos filmes 

ocorreu em atmosfera controlada. Em uma Glove - Box, a deposição dos filmes ocorreu 

sobre nitrogênio. Depois de emergido os filmes, estes foram mantidos por 1 h na própria 

Glove - Box e em seguida secos em estufa a 80 °C por mais 1 h. Este procedimento 

permitiu obter filmes sem trincas ou fissuras e também com ausência de bolhas.  Este 

procedimento permitiu obter filmes sem trincas ou fissuras e também com ausência de 

bolhas.  A espessura dos filmes encontrada foi de 5,7 μm a 6,2 μm e foi determinada por 

um Perfilômetro “DekTak 1503” em colaboração com o Grupo de Fotônica, IFSC – USP. 

Todos os aparatos utilizados nas reações e na deposição dos filmes estão dispostos 

nas figuras 14 e 15 a seguir. 

                                                 
3 Mais informações consultar o fabricante: www.veeco.com 
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Figura 14: Sistema usado para a síntese das soluções obtidas pelo processo Sol-Gel. É 
composto de um agitador/aquecedor acoplado a uma coluna condensadora para que o 
sistema ocorra em refluxo. 

 

 

Figura 15: Equipamento utilizado para a obtenção dos filmes finos. Dentro da Glove - Box 
(lado direito) há um Dip - Coater automatizado (CONSTRUMAQ4), onde é conectado a 
um computador (lado esquerdo) para operá-lo.   
 

                                                 
4 Mais informações consultar o fabricante: www.construmaq.ind.br 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

4.2.1. ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO UV-VIS 

 

A espectroscopia de absorção UV-Vis permitiu identificar os espectros de absorção 

das amostras bem como as variações dessas bandas. Adotamos a banda de absorção 

observada na ausência de luz como sendo a linha base do espectrofotômetro. Esse 

procedimento permitiu identificar com muita facilidade pequenas alterações no espectro de 

absorção causada pela presença da luz como também identificar variações do espectro de 

absorção em função do tempo de exposição à luz. 

A figura 16 apresenta uma fotografia do equipamento “Varian Cary 505”, onde 

foram efetuadas as medidas de absorção UV/Vis.   

 

 
Figura 16: Equipamento usado para medição de absorção espectroscópica UV-Vis. Lado 
Esquerdo: O computador que está conectado ao equipamento para a aquisição de dados, 
Lado Direito: o espectrofotômetro utilizado. 

                                                 
5 Mais informações consultar o fabricante: www.varianinc.com 
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4.2.2. MEDIDAS DE BIRREFRINGÊNCIA E DICROÍSMO 

 

A birrefringência e o dicroísmo foram observados utilizando um elipsômetro [55] 

construído para tal propósito e é capaz de determinar ângulo de Brewster com precisão de 

até 2,5 x 10-3 graus. O sistema é composto de um laser, polarizadores, lentes, 

fotodetectores, analizadores/polarizadores, obturadores, um divisor de feixe e a amostra 

que deseja analisar. A figura 17 a seguir mostra como é a montagem do equipamento 

utilizado para fazer a aquisição de dados.  

Figura 17: Esquema do funcionamento do sistema para medidas de birrefringência. Nesta 
figura, LP é o laser de prova; P1, P2 são os polarizadores orientados respectivamente, na 
horizontal e a 45°; P3 é o analisador; CH o chopper; DF é o divisor de feixes; A é a 
amostra; LB é o LED para bombeio; os FR e FS são o fotodetector de referência e de sinal; 
AL o amplificador Lock-in; CV o conversor digital e o PC o computador para a aquisição 
de dados. 
 

Basicamente a montagem é constituída de um laser (feixe de prova) e um LED 

(feixe de bombeio) com as seguintes especificações: LED comercial de encapsulamento 10 

mm verde de potência nominal 0,5 W, com polarização orientada a 45° em relação à 

polarização do feixe de prova; o laser é de He-Ne da UNIPHASE, com comprimento de 

onda 543,5 nm e potência nominal 4 mW, sendo o feixe de luz modulado por um chopper 
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na freqüência de 1200 Hz. Os sinais de luz transmitidos pela amostra em função do tempo 

são processados por uma placa de aquisição de dados A/D (ARDUINO 10 bits), cujo 

controle é feito por um programa escrito em LABVIEW. Todos os dados são gravados no 

HD do computador de controle. 

Para efetuar a medida, primeiramente ajustamos o analisador/polarizador para que 

este fique “cruzado” com o polarizador (P1), ou seja, nenhuma luz incide no fotodetector. 

Quando a luz polarizada do LED de excitação incide na amostra a 45º em relação a 

polarização do feixe de prova, inicia-se o processo de fotoisomerização dos azobenzenos e 

a amostra pode se tornar birrefringente e dicróica. Se o feixe de bombeio provoca uma 

orientação nos azocromóforos, o sistema torna-se anisotrópico e o feixe prova terá uma 

absorção diferente entre as componentes paralelas e perpendiculares, (ambas à 45 °C com a 

polarização do feixe prova), aparecendo então um sinal no fotodetector (FS). Esse processo 

é contínuo até adquirir saturação do efeito. Atingindo-se essa saturação, a intensidade da 

luz transmitida é monitorada em função do ângulo do analisador de 0º a 360º em relação ao 

feixe prova. Dessa forma, o estado de polarização da luz transmitida pela amostra é uma 

elipse [56]. Portanto, determinado os parâmetros da elipse (vide figura 18), é possível 

determinar a diferença de fase e então calcular as birrefringências das amostras.  

 

Figura 18: Parâmetros da elipse. 
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Na figura 18, a e b são os semi-eixos maior e menor da elipse, respectivamente e ψ 

é ângulo entre a e a direção do eixo x. 

As expressões que determinam a birrefringência (Δn) e a diferença de fase (Δφ) 

dado por: 

Δn = (λ/2πd)Δφ                                            (18) 

Onde, 

→ λ : comprimento de onda do feixe de leitura; 

→ d : espessura do filme; 

→ Δφ : diferença de fase. 

 

e:     

Δφ = arccos{[(a2 – b2)sin2ψ]/2ExEy}                               (19) 

Onde,  

Ex = (a2sen2ψ + b2cos2ψ)1/2                                         (20) 

e 

Ey = (a2cos2ψ + b2sen2ψ)1/2                                         (21) 

 

 O dicroísmo é a anisotropia óptica devida à absorção seletiva da luz polarizada por 

grupos de cromóforos orientados perpendicularmente ou paralelamente em relação ao feixe 

de bombeio [57]. O sistema é o mesmo que foi usado na determinação da birrefringência 

das amostras. Para o cálculo do dicroísmo (ΔD), a equação 22 é dada abaixo: 

 

ΔD =                                          (22) 

Onde: 
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     e                                    (23) 

 

→  : projeção perpendicular ao feixe de prova; 

→  : projeção paralela ao feixe de prova; 

→ E0x = E0y: projeções do feixe de prova incidente nas coordenadas dos eixos x e y antes 

da indução anisotrópica.  

 

O sistema possui um programa no qual os dados experimentais são ajustados, e os 

parâmetros a, b e o ψ são obtidos e utilizando as relações 19 a 23 podemos determinar a 

birrefringência e o dicroísmo nessas amostras. A figura 19 exibe a lemniscata obtida pelo 

sistema junto dos parâmetros a, b e o ψ. 

    

Figura 19: Pontos experimentais e os parâmetros da lemniscata obtidos pelo sistema de 
aquisição de dados. 
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Na montagem experimental apresentada na figura 17, pode-se medir o sinal da 

birrefringência fotoinduzida em função do tempo, durante a excitação (curvas de 

formação) e após a luz de excitação ter sido “desligada” (curvas de decaimento), assim 

como dicroísmo nessas amostras. Esse monitoramento também pode ser feito quando 

submetemos a amostra a tratamento térmico. Podemos acoplar um controlador e medir em 

função da temperatura. A figura 20 apresenta uma foto do equipamento montado no 

laboratório que foi utilizado para as medidas. 

 

 

Figura 20: Equipamento utilizado para a aquisição de dados. 
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5. RESULTADOS 

 

A seguir serão discutidos os resultados obtidos para cada técnica utilizada. 

Inicialmente iremos discutir o efeito fotocrômico presente nas amostras, onde utilizamos a 

técnica de espectroscopia de absorção UV-Vis, seguido das medidas de birrefringência e 

dicroísmo feitas no sistema apresentado no capítulo anterior. 

 

 

5.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO UV-Vis 

 

Primeiramente, foi feita a medida do espectro de absorção das amostras. Em 

seguida, adotamos esta banda como nossa Linha de Base na ausência de luz e então se 

inicia o processo de bombeio com um laser (532 nm – 12 mW). As amostras foram 

iluminadas por 30 min e em seguida foram observados seus retornos, quando o laser de 

bombeio era desligado. Nesta análise, obtivemos variações de densidade óptica (ΔDO) de 

até ~ 0,1 (para TP 0-100). Todas as medidas foram realizadas no intervalo de 300 nm a 700 

nm de comprimento de onda (λ).  

As figuras 21 a 23 apresentam os espectros de absorção e as variações da banda de 

absorção para as amostras TP 0-100, TP 50-50 e a TP 100-0, respectivamente, dopadas 

com DR1 após 30 min de exposição ao laser de bombeio (532 nm) e seu retorno (com a luz 

de bombeio desligado), também por 30 min iluminando uma área aproximada de 1cm2. 
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Figura 21: Espectro de absorção e sua variação em função do tempo de exposição ao laser 
532 nm para amostra TP 0-100. 
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Figura 22: Espectro de absorção e sua variação em função do tempo de exposição ao laser 
532 nm para amostra TP 50-50. 
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Figura 23: Espectro de absorção e sua variação em função do tempo de exposição ao laser 
532 nm para amostra TP 100-0. 

 

A fotoisomerização é dependente da matriz onde o azocorante é hospedado [10]. 

Podemos observar que há uma redução da variação da densidade óptica quando se aumenta 

a quantidade de TEOS (Si). Esse aumento na quantidade de TEOS leva também a um 

retardamento no processo de fotoisomerização. Isto fica evidente quando a amostra retorna 

ao seu estado original. Para o tempo de 30 minutos, a amostra TP 0-100 retorna quase que 

por completo ao seu estado original, evidenciando assim a reversibilidade do sistema, 

quando comparado às amostras TP 50-50 e TP 100-0. Observa-se também que para as 

amostras TP 50-50 e TP 100-0 houve deslocamento no espectro de absorção bem como a 

sua variação. Também verificamos que entorno de 600 nm, há o aparecimento de uma 

variação positiva do espectro. Isso deve-se também a presença de sílica nessas amostras.  

As bandas de absorção dos azocorantes na ausência de luz são compostas por uma 

distribuição em equilíbrio de isômeros em configuração “cis - trans”. Se o sistema é 
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exposto à luz e sofre fotoisomerização, o equilíbrio é alterado, podendo aumentar ou 

diminuir a banda de absorção observada. Como os isômeros em configuração trans são 

termodinamicamente mais estáveis e como estamos utilizando o espectro de absorção na 

ausência de luz como sendo a linha de base, a área que corresponde à densidade óptica 

negativa observada nas figuras acima, representam a quantidade de isômeros que deixaram 

a configuração “trans” devido à fotoisomerização. O mesmo ocorre em relação à 

configuração “cis”, onde a área correspondente à densidade óptica positiva representa, 

proporcionalmente, à quantidade de isômeros que adquiriram tal configuração.  

 

 

5.2 EVOLUÇÃO DA BIRREFRINGÊNCIA E DO DICROÍSMO EM 

FUNÇÃO DO TEMPO E DA TEMPERATURA 

 

A figura 25 apresenta a evolução do sinal referente à luz transmitida pela amostra 

sob condição de bombeio ligado e desligado, observada em função do tempo, para a 

amostra TP 0-100 a temperatura de 25°C. A amostra foi iluminada por um LED ( espectro 

de emissão - figura 24) acoplado a um polarizador. A luz do LED é linearmente polarizada 

e orientada a 45° em relação à polarização do feixe de prova. A figura 25-A apresenta a 

evolução do sinal observado em função do tempo até a sua saturação. Para a observação da 

queda do sinal, o conjunto LED e o polarizador é posto a girar, obtendo assim uma luz 

linearmente polarizada que gira continuamente na rotação de ~ 180 R.P.M., anulando todo 

o efeito de anisotropia gerado pela luz polarizada (figura 25 - B). Portanto, após um 

determinado tempo, nenhum efeito de anisotropia óptica é observado na amostra, ou seja, 

os momentos de dipolo dos grupos azobenzênicos ficam uniformemente distribuídos, 

resultado já observado para muitos sistemas poliméricos contendo o grupo azo [58]. 
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Figura 24: Espectro de emissão do LED utilizada nas medidas, apresentando irradiância 
de 0,5 W/cm2. 
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Figura 25: Curvas da mudança do sinal em função do tempo para cada temperatura, 
quando o bombeio é ligado (A) ou desligado (B) para a amostra TP 0-100. 
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A figura 26 apresenta as mudanças de sinal em função do tempo para intervalo de 

temperatura situado entre 25ºC a 85ºC.  

 

0 600 1200 1800 2400 3000
0

100

200

300

400

500

 

 

 T = 25°C
 T = 35°C
 T = 45°C
 T = 55°C
 T = 65°C
 T = 75°C
 T = 85°C

In
te

ns
id

ad
e 

(u
. a

.)

Tempo (s)

Figura 26: As curvas acima apresentam a mudança do sinal em função do tempo para cada 
temperatura, quando o bombeio é ligado e desligado para a amostra TP 0-100. 

 

 

Podemos observar uma diminuição na intensidade de luz transmitida. Isto está 

relacionado com a isomerização térmica “cis - trans” e também a difusão rotacional 

térmica produzida pela agitação térmica dos azocorantes. Quando se eleva a temperatura, o 

primeiro processo prevalece, ou seja, a isomerização térmica leva a diminuição do número 

de isômeros em configuração “cis” e conseqüentemente a queda do sinal observado. A 

figura 27 exibe a intensidade máxima em função da temperatura na qual a amostra foi 

submetida. 
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Figura 27: Intensidade máxima (saturação) observada para diferentes temperaturas na 
amostra TP 0-100. 

 

 

A birrefringência (Δn) foi calculada utilizando as equações 18 a 21, para uma 

espessura de 6 μm, cujos valores podem ser vistas em função da temperatura na tabela 2.  

 

Temperatura (°C): Birrefringência  
(Δn ~ 10-3): 

25 5,79 ± 0,02 
35 5,46 ± 0,02 

45 4,85 ± 0,02 
55 3,55 ± 0,02 
65 2,74 ± 0,02 

75 2,29 ± 0,02 
85 2,09 ± 0,02 

Tabela 2: Dados referentes da birrefringência para cada temperatura. 
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Verifica-se que com o aumento da temperatura, há uma diminuição na 

birrefringência. Isso se deve pela maior mobilidade que as moléculas têm com 

temperaturas elevadas diminuindo a anisotropia óptica do sistema. 

A figura 28 apresenta a birrefringência (Δn) em função da temperatura para a 

amostra TP 0-100.  
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               Figura 28: Birrefringência em função da temperatura. 
 

Estes dados conferem quando comparados com a literatura [59], onde estão dentro 

da ordem de grandeza (10-3). Minimizamos eventuais erros que poderiam ocorrer durante 

as medidas, uma vez que ruídos podem ser gerados por perturbações e/ou qualquer 

vibração externa. As curvas foram ajustadas por funções exponenciais, tendo como 

finalidade entender melhor os processos de reorientação dos grupos azobenzênicos. Para 

esse estudo, foi utilizado o modelo da biexponencial (eqs. 3 e 4). Com a utilização do 

programa ORIGIN 8.0, foi possível determinar as constantes de tempo características para 
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cada temperatura. As tabelas 3 e 4 apresentam os resultados obtidos para a amostra TP 0-

100 em cada estado, para saturação e apagamento do efeito. 

 

Temperatura (°C): Tempo τR0 
(rápido) (s): 

Tempo τR1 
(lento) (s): 

25 44,5 ± 0,8 663 ± 7 
35 38,7 ± 0,5 637 ± 6 
45 32,2 ± 0,5 611 ± 6 
55 28,2 ± 0,4 609 ± 5 
65 23,6 ± 0,3 550 ± 5 
75 17,1 ± 0,3 503 ± 4 
85 9,1 ± 0,2 436 ± 3 

Tabela 3: Dados referentes ao ajuste de cada modelo para a saturação. 

 
 
 

Temperatura (°C): Tempo τR2 
(rápido) (s): 

Tempo τR3 
(lento) (s): 

25 19,5 ± 0,5 340 ± 9 
35 18,3 ± 0,5 337 ± 8 
45 17,1 ± 0,5 333 ± 7 
55 16,2 ± 0,4 322 ± 7 
65 15,4 ± 0,3 306 ± 6 
75 14,2 ± 0,3 303 ± 5 
85 14,1 ± 0,2 242 ± 3 

Tabela 4: Dados referentes ao ajuste de cada modelo para o apagamento. 

 

A partir dos dados contidos nas tabelas 3 e 4 anteriores, podemos observar que com 

o aumento da temperatura os tempos característicos também diminuem. A mesma 

justificativa da birrefringência se aplica neste caso. A temperatura leva a um aumento da 

velocidade de orientação das moléculas, diminuindo-se assim o tempo. Como as constantes 

de tempo do processo apresentam alteração com a temperatura, usaremos a equação 14 
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para determinar a energia de ativação envolvida no processo. A figura 29 mostra o gráfico 

de ARRHENIUS, para ln(τ/τ0) x 1000/T. 
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Figura 29: Gráfico de ARRHENIUS para a amostra TP 0-100. 

 

A partir do ajuste dos pontos experimentais através da equação de ARRHENIUS, 

foi possível determinar a energia de ativação envolvida no processo para cada constante de 

tempo na saturação do efeito (τrápido e τlento).  As energias encontradas são associadas às 

transições “cis - trans” deste sistema. Os valores encontrados são, respectivamente, 23 e 7 

kJ/mol, para tempos rápidos e lentos. 

O dicroísmo também foi analisado.  No sistema que está representado pelo esquema 

da figura 17, monitorou-se a luz transmitida pela amostra com o bombeio ligado até 

observamos a saturação (polarizador e analisador cruzados). Atingindo a saturação da 

intensidade da luz transmitida é monitorada em função do analisador de 0º a 360º em 

relação à polarização do feixe prova. Após o ajuste dos pontos experimentais através da 



65 
 

equação da lemniscata, é possível obter os valores dos parâmetros a (eixo maior), b (eixo 

menor) e o ψ (azimute da elipse) e ∆φ (diferença de fase) e então utilizar as relações 22 e 

23 para calcular o dicroísmo apresentado. Os dados obtidos estão expostos na tabela 5 

abaixo: 

Temperatura (°C) ∆D 

25 0,209 ± 0,002 

35 0,182 ± 0,002 

45 0,188 ± 0,002 

55 0,160 ± 0,002 

65 0,124 ± 0,002 

75 0,125 ± 0,002 

85 0,082 ± 0,002 

Tabela 5: Dados do dicroísmo para cada temperatura referentes à amostra TP 0-100. 
 

Percebemos que o dicroísmo também diminui com o aumento da temperatura (vide 

figura 30).  
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Figura 30: Dicroísmo em função da temperatura. 
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Isso indica como na birrefringência, o aumento da temperatura leva a uma agitação 

maior das moléculas, modificando a orientação desses cromóforos. Comparando com a 

referência 56, os dados de dicroísmo também estão dentro da ordem de grandeza (ΔD ~  

10-1). Isto evidencia que o método empregado foi adequado e concorda com os resultados 

obtidos. 

Para as amostras TP 50-50 e TP 100-0, o sinal observado para o dicroísmo e para a 

birrefringência foram muito baixo, próximo da relação sinal - ruído, impedindo assim de 

se obter a birrefringência e o dicroísmo. Isto sugere algumas suposições:  

a) A birrefringência e o dicroísmo apresentado pela amostras são menores que o limite 

de detecção de nosso equipamento: n < 0,02 x 10-3 e D < 2 x 10-3 ;  

b) Quando há a inserção de sílica nos filmes, o corante não se liga a matriz, 

permanecendo simplesmente imerso na matriz, tornando-a isotrópica.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Conseguimos sintetizar a partir do Processo Sol-Gel filmes híbridos de 

TEOS/PMMA dopados com DR1. A técnica permitiu obter filmes aderentes, livres de 

fissuras ou trincas e transparentes quando puros. Através do espectro de absorção sob 

condição de bombeio óptico foi possível observar o fotocromismo apresentado pelo 

azocorante e identificar as bandas de absorção dos estados trans e cis da molécula.  

Observamos também que a quantidade de TEOS presente na matriz diminui o efeito 

fotocromico e praticamente anula os efeitos de birrefringência e dicroísmo. Quando há a 

inserção de sílica nos filmes, o corante não se liga a matriz, permanecendo simplesmente 

imerso na matriz. Dessa forma, movimentos de orientação que as moléculas do azocorante 

realizam dentro da matriz devido à fotoisomerização são isotrópicos, evidenciando o não 

aparecimento da birrefringência e dicroísmo. A mesma conclusão pode ser aplicada para 

explicar a diminuição do fotocromismo observado.  

Para a amostra TP 0-100 determinamos a birrefringência e o dicroísmo em função 

da temperatura no intervalo de 25°C a 85°C. Observamos também que a birrefringência e o 

dicroísmo só aparecem após a fotoisomerização dos azocorantes, sendo estes resultados 

concordantes com a literatura. Observamos também que o aumento da quantidade de 

TEOS na amostra diminui sensivelmente a birrefringência (< 2 x 10-5) e o dicroísmo (< 2 x 

10-3), não sendo detectável pelo nosso sistema. Os ajustes biexponenciais das curvas de 

birrefringência evidenciam que temos dois processos de orientação das moléculas, um 

rápido e outro lento. As constantes de tempo rápidas e lentas diminuem com o aumento da 

temperatura. Isto ocorre devido à diminuição da taxa de fotoisomerização provocada pelo 

aumento da mobilidade das moléculas com o aumento da temperatura.   
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Para trabalhos futuros, propõem-se estudar a birrefringência e o dicroísmo de outros 

corantes azoaromáticos bem como outras matrizes e comparar com os resultados obtidos 

das amostras de PMMA/DR1. Outro caminho seria estudar a distribuição dos componentes 

orgânicos na matriz inorgânica e, como isso influência as propriedades ópticas dos filmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

[1] Brinker, J.C.; Scherer, W.G., “Sol-Gel Science - The physics and chemistry of Sol-

Gel processing”, Academic Press Elsevier, 1990; 

[2] Graham, T., J. Chem. Soc., 17, 318-327 (1864); 

[3] Geffcken, W., Berger, E., German Patent, 736 411 (1939); 

[4] Schroeder, H., Phys. Thin Films, 5, 87-147 (1968); 

[5] Donatti, D. A., “Estudo do Processo Sol-Gel para a obtenção de xerogéis e aerogéis 

monolíticos”, Tese de Livre Docência, UNESP, IGCE, 2003. 

[6] José, N. M.; Prado, L. A. S. A., Química Nova, 28, 281-288 (2005); 

[7] Sanchez, C.; Lebeau, B.; Ribot, F., J. Sol-Gel Sci. Technol., 19, 31-38 (2000); 

[8] Zoppi, R. A.; et. al., Polymers, 40, 3275-3289 (1999); 

[9] Schottner, G., Chemicals Materials, vol. 13, 3422-3435 (2001); 

[10] Sekkat, Z.; Knoll, W., “Photoreactive Organic Thin Films”, Academia Press, 2002; 

[11] Egami, C; et. al.; Appl. Phys. B, 64, 471 - 478 (1997); 

[12] Churikov, V. M.; JETP LETTERS, 72, 415 - 418 (2000); 

[13] Sakka, S., “Handbook of Sol-Gel Science and Technology - Processing 

Characterization and Applications”, Kluwer Academic Publishers, v. I -III, 2005; 

[14] Klein; L. C., “Sol-gel optics: Processing and applications”, Dordrecht Kluwer, 

1994; 

[15] Klein, L. C., “Sol-gel technology for thin films, fibers, preforms, electronics and 

specialty”, Park Ridge, Noyes Publication, 1988; 

[16] Jirgensons, B.; Straumanis, M. E. Colloids Chemistry, McMillan Co., 1962; 

[17]  Zhu, X., You, X., J. Molecular Structure, 523, 197-204 (2000); 



70 
 

[18] Rosa-Fox, N. DE LA; Piñero, M.; Esquivias, L., “Organic-Inorganic Hybrid 

Materials from Sonogels”, Handbook of Organic-Inorganic Hybrid Materials from 

Sonogels, American Scientific Publishers, 2003; 

[19] Schubert, U.; Hüsing, N., “Synthesis of inorganic materials”, Wiley-VCH, 2001; 

[20] Zerrad, M.; et. al., Optics Communications, Science Direct, 273, 344 - 351 (2007); 

[21] KE, X., et. al., Optical Materials, 29, 1375 - 1380 (2007); 

[22] Liu, Y; et. al., Nanotechnology, 22, 215 - 605 (2011); 
[23] De Boni, L., “Não linearidades ópticas em azocompostos”, Tese de Doutorado, 

USP, 2004; 

[24] Côrtes, A. D. S., “Síntese de filmes híbridos de Si/PMMA-DR1 por processo sol-

gel e caracterização”, Dissertação de Mestrado, UNESP, 2007; 

[25] H. Rau, Photochemistry and Photophysics, Flórida, CRC Press, Inc., 1990, vol. II, 

cap. 4; 

[26] Hartley, G. S., Nature, 140, 281-281 (1937); 

[27] Curtin, D. Y.; Grubbs, E. J.; McCarthi, G. C., J. Am. Chem. Soc., 88, 2775, 1966; 

[28] Monti, S.; Orlandi, G.; Palmieri, P., Chemical Physics, 71, 87-99, 1982; 

[29] Rau, H.; Lüddecke, E., P.C. C. P., 104, 1616, 1982; 

[30] Cattaneo, P.; Pérsico, M., Phys. Chem., 1, 4739, 1999; 

[31] Tamaoki, N.; Ogata, K.; Yamaoka, T., Tetrahedron 46, 5931, 1990; 

[32] Ross, D. J.; Blanc, J., Wiley-Interciense, New York, 323, 1971; 

[33] Ishikaua, T.; Noro, T., J. Chem. Phys., 115, 7503-7512 (2001); 

[34] Debye P., Rubin, R. J., Phys. Rev., 87, 214 (1952); 

[35] Shimizu, F. M.; “Fabricação e caracterização de filmes finos e ultrafinos de coroas 

de éter com azobenzeno incorporado e estudo da birrefringência fotoinduzida”; 

Dissertação de Mestrado, UNESP, 2008; 



71 
 

[36] Dall´Agnol, F. F., “Estudo da influência do volume livre sobre os mecanismos de 

fotoisomerização de azopolímeros”, Tese de Doutorado, USP, 2003; 

[37] Sekkat, Z., Wood, J., Knoll, W., J. Phys. Chem., 99, 17226-17234 (1995); 

[38] Pedersen, T. G.; et. al., J. Opt. Soc. Am. B, 15 (3), 1120, 1998; 

[39] El Osman, A., Chemical Physics, 245, 437- 462, 1999; 

[40] Sekkat, Z.; Dumont, M., Synthetic Metals, 54, 373 - 381 (1993); 

[41] Marino, I. G.; Bersani, D.; Lottici, P. P., Optical Materials, 15, 279 - 284 (2001); 

[42] Todorov, T.; Nikolova, L.; Tomova, N., Applied Optics, 23, 4309 - 4312 (1984); 

[43] Jean J. A. Couture, Applied Optics, 30, 2858 - 2863 (1991); 

[44] Lee, G. J.; Kim, D.; Lee, M., Applied Optics, 34, 138 - 143 (1995); 

[45] Böhm, L.; et. al., Macromolecules, 31, 4265 - 4271 (1998); 

[46] Marino, I. G.; Bersani, D.; Lottici, P. P., Optical Materials, 15, 175 - 180 (2000); 

[47] Granado, R. M.; “Avaliação da integridade superficial do Poli(Metil Metacrilato) 

PMMA no torneamento com ferramenta de diamante”, Dissertação de Mestrado, USP, 

2006; 

[48] Young, R. J., “Introduction to polymer”, editado por Chapman e Hall, Academic 

Press, cap.1, 7-34, 1983. 

[49] Dias, V. D., “Cinética de foto e termoisomerização de azocompostos em matrizes 

poliméricas”, Dissertação de Mestrado, Unicamp, 2004. 

[50] Robertson, R. E., J. Polymer Sci.: Polymer Symposium, 63, 173, 1978. 

[51] Eisenbach, C. D., Phys. Chem., 84, 680, 1980. 

[52] Robertson, R. E.; Simba, R.; Curro, J. G., Macromolecules, 17, 911, 1984. 

[53] Mamani, J. B.; “Estrutura e propriedades de nanopartículas preparadas via sol-

gel”, Tese de Doutorado, USP, São Carlos, 2009; 



72 
 

[54] Born, M.; Wolf, E., “Principles of Optics”, Cambridge University Press, 7ª Ed., 

1999; 

[55] Gatto, F. R., “Projeto e construção de um elipsômetro automatizado”, Dissertação 

de Mestrado, Departamento de Física, UNESP - Rio Claro, 2008; 

[56] Mateev, V.; et. al.; J. Phys. Chem., 96, 3055 - 3058 (1992); 

[57] Nordén, B.; Appl. Spectrum. Review, v. 14, 157 - 248 (1978); 

[58] Shimizu, F. M.; et. al. Journal of Applied Polymer Science, v.105, 130-136 (2007); 

[59] Hayden, L. M.; et. al., J. Appl. Physical, 68, 456 (1990). 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ANEXOS 

A. TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

O aluno teve trabalhos expostos em diversos congressos no período: 

 

 “INDUCED OPTICAL ANISOTROPY EFFECT IN PMMA FILMS DOPED 

WITH AZO DYE DR1”; T. B. DE MELLO, D. A. DONATTI, D. R. VOLLET, F. 

S. DE VICENTE, A. A. FRESCHI; XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria 

Condensada, 2012, Águas de Lindóia - SP; 

 

  “OPTICAL ANISOTROPY EFFECT IN PMMA FILMS DOPED WITH AZO-

DYE DR1”; T. B. DE MELLO, D. A. DONATTI, F. S. DE VICENTE, D. R. 

VOLLET, A. A. FRESCHI; XI Encontro da SBPMat, 2012, Florianópolis - SC; 
 

 “PREPARATION AND OPTICAL CHARACTERIZATION OF VTES/TEOS 

FILMS DOPPED WITH AZO-DYES”; A. COLANGELO, D. A. DONATTI, T. B. 

DE MELLO, D. R. VOLLET, F. S. DE VICENTE; XXXV Encontro Nacional de 

Física da Matéria Condensada, 2012, Águas de Lindóia - SP; 

 

 “IDENTIFICATION OF PHOTOCHROMIC EFFECT IN GPTS/TEOS HYBRIDS 

FILMS DOPED WITH AZO DYE METHYL RED”; E. M. LANZONI, D.A. 

DONATTI, F. S. DE VICENTE, T. B. DE MELLO, D.R. VOLLET; XXXV 

Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2012, Águas de Lindóia - SP; 

 
  “GPTS/TEOS HYBRIDS FILMS DOPED WITH DIFFERENT AZO-DYES”; 

MELLO, T. B.; LANZONI, E. M.; DONATTI, D. A.; VOLLET, D. R.; RUIZ, A. 

I.; ROCHA, F. S. P.; DE VICENTE, F. S.; XXXIV Encontro Nacional de Física da 

Matéria Condensada, 2011, Foz Do Iguaçu - PR. 

 
 “DETERMINAÇÃO DA CINÉTICA DE FOTOISOMERIZAÇÃO DE 

AZOCORANTES EM FILMES DE GPTS/TEOS”; MANOEL, DIEGO S., DE 

VICENTE, F. S., DONATTI, D. A., MELLO, T. B., LANZONI, E. M., VOLLET, 

D. R.; 10ª Jornada Científica e Tecnológica da UFSCar, 2011, São Carlos - SP; 
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 “IDENTIFICAÇÃO DE EFEITOS FOTOCRÔMICO E TERMOCRÔMICO EM 

FILMES DE GPTS/TEOS DOPADOS COM AZOCORANTES”; MANOEL, 

DIEGO S., DE VICENTE, F. S., DONATTI, D. A., LANZONI, E. M., MELLO, T. 

B.; XXIII Congresso de Iniciação Científica da UNESP - 1ª fase, 2011, Rio Claro - 
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DIEGO S., DE VICENTE, F. S., DONATTI, D. A., LANZONI, E. M., MELLO, T. 

B.; XXIII Congresso de Iniciação Científica da UNESP - 2ª fase, 2011, Rio Claro - 

SP; 
 

 “PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DOPADOS COM 

AZOBENZENOS PELO PROCESSO SOL-GEL”; COLANGELO, A., DONATTI, 

D. A., MELLO, T. B, DE VICENTE, F. S., VOLLET, D. R.; XXIII Congresso de 

Iniciação Científica da UNESP - 1ª fase, 2011, Rio Claro - SP; 
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D. A., MELLO, T. B, DE VICENTE, F. S., VOLLET, D. R.; XXIII Congresso de 

Iniciação Científica da UNESP - 2ª fase, 2011, Rio Claro - SP; 
 

 “IDENTIFICAÇÃO DO EFEITO TERMOCRÔMICO EM FILMES HÍBRIDOS 

DE VTES/TEOS DOPADOS COM O AZOCORANTE METHYL RED”; 

COLANGELO, A., DONATTI, D. A.,VOLLET, D. R., MELLO, T. B.; 19ª Siicusp 

- Simpósio Internacional de Iniciação Científica, 2011, São Carlos - SP; 
 

 “REVERSIBLE PHOTOCHROMIC EFFECT IN GPTS-TEOS HYBRIDS FILMS 

DOPED WITH METHYL RED AZO-DYE”, LANZONI, E. M.; DE VICENTE, 

F.S.; MELLO, T. B.;VOLLET, D.R. AND DONATTI, D.A.; 10º Encontro 

Nacional da SBPMat, 2011, Gramado - RS; 
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MELLO, T. B.; VOLLET, D.R.; DE VICENTE, F. S., XXIII Congresso de 

Iniciação Científica da UNESP - 1ª fase, 2011, Rio Claro - SP; 

 

 “EFEITOS FOTOCRÔMICO E TERMOCRÔMICO EM FILMES HÍBRIDOS 
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B. ARTIGOS PUBLICADOS  

 

 FRESCHI, A. A.; VICENTE, F. S.; MELLO, T. B.; DONATTI, D. A., VOLLET, 

D. R.; “RUNNING HOLOGRAMS IN AZOPOLYMER FILMS”; Applied 

Physics B. 

RESUMO: Nós publicamos a investigação da evolução do gravamento de 

hologramas em filmes de azopolimeros em filmes de Poli (Metil Metacrilato) 

dopados com Vermelho Disperso 1. O experimento de mistura de duas ondas foi 

feito criteriosamente com transmissão simétrica da geometria. Uma técnica de 

estabilização foi empregada para ativar um controle de deslocamento de fase entre 

o padrão de interferência e o holograma em tempo real. Dependendo da imposição 

do deslocamento da fase, uma propagação da evolução do holograma no material 

forma um ciclo de isomerização criada por uma continuo processo de apagamento e 

escrita. A eficiência de difração e a velocidade do holograma foram medidos em 

função do deslocamento de fase holográfica com comprimentos de 515 nm e 488 

nm. Os resultados experimentais foram comparados com as curvas teóricas obtidas 

por um modelo simplificado da cinética de isomerização. A contribuição seletiva 

das redes de fase e amplitude do holograma também foi determinada.  
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