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Introdução 

O estudo de compostos azóicos vem despertando 

grande interesse para aplicações em dispositivos 

eletrônicos e ópticos, como armazenamento de 

informações e propriedades de óptica não-linear
1
. 

Devido à possibilidade de fotoisomerização dos 

compostos derivados do azobenzeno, é possível 

construir dispositivos com propriedades fotoswitch 

reversíveis
2
. Neste trabalho estudamos a formação 

e algumas propriedades de filmes compostos por 

um dendrímero de segunda geração (octa-amino 

polipropileno-imino, NH2-PPI-G2) e um azobenzeno 

com características push-pull, o 4-nitro-4’-hidróxi-

azobenzeno (NO2-Az-OH). 
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Figura 1. Estruturas do dendrímero (NH2-PPI-G2) e 

do azobenzeno push-pull (NO2-Az-OH).  

 

Resultados e Discussão 

Os filmes foram preparados sobre lâminas de vidro 

(35mm x 15mm) pela aplicação de solução de NH2-

PPI-G2 em clorofórmio, seguida de espalhamento 

usando outra lâmina para formar uma película do 

dendrímero. Esta camada foi seca ao ar em 

dessecador e então aplicada solução de NO2-Az-OH 

em benzeno e o procedimento de espalhamento e 

secagem repetidos como descrito acima para o 

dendrímero. 
A aplicação da solução de NO2-Az-OH foi realizada 
sob condições de luminosidade tênue para evitar 
qualquer processo de fotoisomerização. 

 
As lâminas contendo os filmes foram colocadas em 
um suporte de tal forma que tanto a irradiação como 
a obtenção dos espectros de absorção fossem 
sempre realizados na mesma região da lâmina. 
O espectro de absorção dos filmes mostra que a 
aplicação da solução de NO2-Az-OH sobre o suporte 
de dendrímero resulta na formação da respectiva 
forma fenóxi (forma desprotonada, NO2-Az-O

-
). A 

existência da forma fenóxi pode ser confirmada, 

uma vez que a banda π-π* em solução de benzeno 
com máximo em 368 nm não é mais observada, 
mas sim uma nova banda com máximo de absorção 
em 535 nm, característica da forma fenóxi. A 
obtenção da forma fenóxi nestes filmes pode ser 
atribuída à basicidade tanto dos nitrogênios 
primários da superfície, como dos nitrogênios 
terciários do interior do dendrímero, mostrando que 
esta característica se mantém no estado sólido. 
Ao se irradiar o filme com um LED (522-542 nm) por 
20 minutos, ocorre uma diminuição da intensidade 
de absorção, que é persistente no tempo. Ao se 
aquecer o filme à 60 ºC por 30 minutos, ocorre o 
restabelecimento do espectro inicial. A diminuição 
da intensidade da absorção com a irradiação do 
LED pode ser relacionada a um processo de 
isomerização E-Z, enquanto que o restabelecimento 
do espectro original após o aquecimento ao retorno 
térmico à forma E original. 

Conclusões 

A obtenção de filmes NH2-PPI-G2/NO2-Az-OH 

resulta na formação da respectiva forma fenóxi do 

azobenzeno. A espécie NO2-Az-O
-
 no filme 

apresenta fotoisomerização, porém a forma Z é 

estabilizada termicamente, comparativamente ao 

processo em solução, em que o retorno térmico 

ocorre na escala de µs.  
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