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Introdução 

Compostos líquido-cristalinos são de grande 

interesse para o desenvolvimento de novos 

materiais orgânicos eletrônicos, devido à 

propriedade de auto-organização que facilita a 

processabilidade destes materiais. Neste contexto, 

isoxazolinas e isoxazóis são heterociclos de cinco 

átomos que com grande potencial aplicativo na área 

de mostradores de cristais líquidos, diodos 

emissores de luz e de transistores.  

Nesta comunicação informamos os resultados 

preliminares de síntese de materiais poliméricos 

líquido-cristalinos polimetacrilatos e acrilatos 

contendo a unidade mesomórfico isoxazol com a 

retenção das características mesogênicas 

observadas no material não polimérico.
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Resultados e Discussão 

A síntese dos polímeros líquido-cristalinos inicia-se 

com a preparação do fenol 2, o qual é obtido em 

três etapas de síntese. A partir do 4-

bromobenzaldeído preparou a oxima 1 que é a 

precursora do óxido de nitrila necessária para a 

reação de cicloadição [3+2] 1,3-dipolar. Dessa 

forma, a reação entre o óxido de nitrila e o tert-

butilestireno leva a formação da isoxazolina 

correspondente. A segunda etapa é a oxidação da 

isoxazolina para o isoxazol via óxido de manganês 

(IV). A terceira etapa é a reação de remoção do 

grupo tert-butila para a liberação do fenol 

isoxazólico 2.  
 

Esquema 1. Síntese do isoxazol 2. 

O fenol derivado de isoxazol obtido pode então ser 
submetido à reação de alquilação, através da qual é 
adicionado um espaçador flexível com onze 
unidades metilênicas e funcionalizado na 
extremidade com o grupo hidroxila. 
Sequencialmente, o produto alquilado é esterificado 
com ácido metacrílico, resultando no monômero 3, 
cuja estrutura encontra-se representada na Figura 
2. O monômero acrilato está em fase de purificação 
e caracterização. 

 

Figura 1. Monômero M1. 

A polimerização do monômero foi realizada sob 
condição radicalar com AIBN como iniciador em 
tolueno e a 70

o
C. Foram realizadas duas reações de 

polimerização obtendo-se os polímeros 4a e 4b. Os 
polimetacrilatos finais foram purificados por 
sucessivas reprecipitações em metano a frio para 
remoção do monômero original.  

 

Figura 2. Polímeros sintetizados. 

A análise por GPC mostrou que os polímeros 4a 
(Mn=1247daltons) e 4b (Mn=1469daltons) 
apresentam baixo nível de polimerização (GP) 
sendo considerados como oligômeros. As análises 
de microscopia mostraram que as amostras 4a e 4b 
apresentam comportamento mesomórfico com a 
presença de mesofases SmA e cristal SmE. A 
caracterização térmica via DSC está em análise. A 
síntese dos polímeros acrilatos está em curso. 

Conclusões 

Os polímeros sintetizados neste trabalho 

apresentam comportamento esmectogênico com a 

presença de fase cristalina E, a qual é importante 

para futuras aplicações na área de transistores 

orgânicos por efeito de campo – OFETs.  
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