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A forma das curvas de titulação calorimétrica para estas

misturas mostra-se reveladora. Misturas DPS/DTAS em água (figura 28)

com 30% ou mais do surfatante zwiteriônico apresentam uma entalpia de

micelização negativa, como a entalpia para a micelização do DPS puro. O

mesmo ocorre em solução 0,005 mollL de NaBr, quando a fração de DPS é

igualou maiorque 50% (figura29). Na figura39, o i\Hmé plotadoemfunção

da fração molar de DTAS. Observa-se que a entalpia de micelização diminui

linearmente com o aumento de XDTAB,e coincide com o produto da fração

molar de DPS com a entalpia de micelização do detergente zwiteriônico

puro. Isto indica que a energia absorvida na formação das micelas

corresponde a energia de formação de uma micela de DPS puro.

Tabela 24: Valores de CMC obtidos por tensão superficial e titulação

calorimétrica e a concentração onde a condutividade deixa de crescer

linearmente para misturas HPS/CTAS em água, CK.

CMC1y, CMC1cah CMC2y, CK,
XcTAB 105 mol/L 105 mol/L 104 mol/L 104 mol/L

0,0 2,1 2,4 --

0,5 2,9 4,0 --- 3,8

0,10 2,9 3,5 --- 2,5

0,30 3,0 3,6 3,1 6,8

0,40 3,5 --- 6,8 6,8

0,50 3,0 3,5 5,8 5,0

0,70 3,9 4,1 3,9 9,9

0,80 7,1 --- 1,2 5,3

0,90 13 12 2,4 10

0,95 23 26 6,8 11

1,00 87 110
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Nas misturas DPS/DTAS, com mais de 30% de DPS, após a

transição endotérmica característica da formação de micelas zwiteriônica,

L\H passa a cair lentamente com a concentração. Esta queda é mais suave

para misturas ricas em DTAS e deve refletir a incorporação do surfatante

positivo na fase micelar.

Talhout e Engberts (1997) realizaram medidas de titulação

calorimétrica para misturas de DTAS com SDS e verificaram que misturas

com fração molar de DTAS entre 0,90 e 0,99 apresentavam curvas

semelhantes às aqui apresentadas para misturas HPS/CTAS com mais de

90% de CTAS. Medidas de condutividade indicaram a existência de duas

concentrações críticas que, pelo auxílio de microscopia eletrônica, foram

atribuídas como sendo a primeira correspondente à formação de um

agregado cataniônico misto (que forma pequenas vesículas unilamelares e

grandes fragmentos em bicamada), e a segunda a micelização do DTAS.

Com o aumento da concentração, os agregados cataniônicos são

solubilizados pelas micelas de DTAS, formando micelas mistas. Neste

sistema, a primeira queda no valor de L\H é admitida como sendo devido à

formação de micelas de DTAS, que solubilizam as vesículas cataniônicas.

Este processo de solubilização é endotérmico e provoca o aumento de L\H,

observado pela presença de um segundo máximo na curva de titulação

calorimétrica.

Misturas ricas em CTAS (com mais de 90%) devem formar, na

CMC, micelas mistas, já que nestas misturas o ~Hm é menor do que o

esperado para a formação de micela zwiteriônica pura (figura 40), e a

condutividade começa a apresentar uma transição em concentrações

próximas à CMC. Traçando um paralelo entre as conclusões obtidas por

Talhout e os resultados aqui apresentados para estas micelas ricas em

CTAS, pode-se levantar a hipótese de que o fato de ~H voltar a subir e

atingir um máximo, pode ser devido a formação de micelas puras ou muito

ricas em CTAS. Neste caso, pelo menos em uma faixa de concentração,

podem coexistir duas populações de micelas de diferente composição.
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De fato, se dois surfatantes que compõem uma mistura estão

em fases micelares distintas, é de se esperar que as curvas calorimétricas

mostrem quebras quando a concentração dos constituintes excede seus

valores de CMC (Slandamer et ai, 1996 e 2000).

A existência de populações distintas de micelas tem sido

relatada na literatura. Misturas de surfatantes aniônicos do tipo

hidrocarbônicos e fluorocarbônicos, também apresentam duas

concentrações críticas em suas isotermas de tensão superficial (Mukeerje e

Yang, 1976 e Guo et ai, 1992). Este fato tem sido interpretado como sendo

devido a existência de uma distribuição bimodal de dois tipos distintos de

micelas, um rico em surfatante hidrocarbônico e o outra tipo rico em

surfatante fluorocarbônico (Aoudia et ai, 1992). No entanto, deve-se levar em

conta que o exemplo acima se refere a um sistema que apresenta um desvio

positivo da idealidade, provocado por um caráter repulsivo entre cadeias

hidrocarbônicas e fluorocarbônicas, bem diferente dos sistemas aqui

estudados que, como será visto a seguir, apresentam um caráter atrativo.

Outras possibilidades poderiam explicar o máximo apresentado

no valor de ~H para misturas ricas em CTAS, como uma transição na forma

do agregado ou a condensação iônica, que certamente só ocorre a partir de

uma determinada fração de detergente iônico presente na fase micelar

(Meyer e Sepulveda,1984; Scarpa et ai, 2000 e Leiva 1989).

De qualquer forma, é difícil descartar qualquer das

possibilidades expostas acima somente com os dados aqui apresentados e

uma análise mais detalhada destas misturas ricas em CTAS faz-se

necessária.

Como já mencionado, a adição de sal neste sistema provoca

um efeito interessante. Com 0,005 mollL de NaSr não são mais observadas

transições bruscas nas curvas calorimétricas e no entanto, aquelas devidas

à formação da micela mista apresentam-se muito largas. Este fenômeno

pode ser racionalizado associando a essas transições mudanças de

composição da fase micelar, ou à incorporação de ânions presentes em

solução, principalmente para micelas ricas em HPS. Vale lembrar que o
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valor de a diminui lentamente com a concentração em misturas ricas no

detergente zwiteriônico.

A mistura com surfatante de cadeia alquílica menor

(DPS/DTAB) parece favorecer a formação de micelas mistas já que qualquer

mudança no valor de ~H para este sistema após a CMC é contínuo, sem

qualquer outra transição brusca. Se comparadas as razões entre as CMC's

dos surfatantes catiônico e zwiteriônico em água vê-se que estas são cerca

de 41 para HPS/CTAB e 6 para DPS/DTAB. Esta grande diferença parece

ser crucial na formação da micela mista e na composição da mesma.

A adição de NaBr diminui consideravelmente a CMC do

surfatante catiônico, que chega a ser igual à do surfatante zwiteriôn,ico

quando a concentração de sal é de 0,1 mo/L Este fato facilita a formação da

micela mista.
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3.1.2.2 - Concentração micelar crítica e
teoria da solução regular

A aproximação pela solução regular, no modelo de pseudo

fase, para misturas de surfatantes (Rubingh, 1979 e Holland e Rubingh,

1983), prevê que ao se atingir a concentração micelar crítica de uma mistura

não ideal, formam-se agregados ricos no constituinte menos solúvel (de

menor CMC). Por outro lado, a fase aquosa apresentará uma maior

proporção do detergente de maior CMC. Com o aumento da concentração

total de surfatantes, as micelas vão sendo enriquecidas com o componente

mais solúvel até atingir um ponto onde a composição das micelas é igual a

composição monomérica da fase aquosa, que também corresponde à

composição total do sistema.

Esta previsão tem sido confirmada por alguns resultados

experimentais, como por exemplo: medidas de atividade do surfatante iônico

e do contra-íon, através de eletrodos íon seletivo, em misturas catiônicol não

iônico (Abuin et ai, 1989 e Paulouset ai, 1998); RMN por gradiente de pulso

(Misselyn-Bauduin et ai, 2000) e espalhamento de nêutrons a baixo ângulo

(Penfold et ai, 1999).

O formalismo da teoria da solução regular foi desenvolvido para

misturas de surfatante não iônicos e, portanto, não leva em conta as

interações eletrostáticas existentes em misturas com componentes iônicos.

No entanto, tem sido largamente aplicado e se mostrado satisfatoriamente

capaz em explicar o comportamento da CMC em misturas entre surfatantes:

iônico/não iônico (Rosen e Hua, 1982 e Sierra e Svenssson, 1999);

zwiteriônicol iônico (Rosen e Zhu, 1984 e Rosen, 1991), e catiônicol aniônico

(Lucassen-Reynders et ai, 1981). Este aparente sucesso, sugere que o

efeito de contra-íons é relativamente pequeno, ou é levado em conta pelo

parâmetro de interação, 13 (Holland, 1992). O efeito de interações

eletrostáticas também pode ser contornado, se a força iônica da solução for

mantida constante através da adição de um eletrólito suporte (Rosen, 1989).

Hall et ai (1992) estudaram o sistema brometo de N-dodecil-

N,N,N-trimetil amôniol tetradecil sulfobetaína, que é muito semelhante aos
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surfatantes aqui estudados, empregando um eletrodo seletivo ao surfatante

positivo, em 0,2 moi/L de NaBr. A conclusão deste trabalho é de que a teoria

da solução regular se aplica a este tipo de mistura zwiteriônico/catiônico, e o

parâmetro de interação obtido foi de -0,600 a 35°C e -0,585 a 45°C.

Mostrando que (3não depende da temperatura.

A fim de obter o parâmetro de interação, (3,e a composição da

micela mista na CMC, a teoria da solução regular foi então aplicada às

misturas DPS/DTAB em 0,1 moi/L de NaBr e HPS/CTAB nas duas

concentrações de sal estudadas, uma vez que somente nestas condições as

curvas de titulação calorimétrica apresentaram uma única transição,

indicando a possível formação de micelas mistas.

Como a equação usada no cálculo da fração molar do

surfatantecatiônico(X1M)contémo termo «X1M)2/(1-X1M)2),onde o índice 1

se refere sempre ao surfatante catiônico (ver equação 6 da introdução), que

é muito sensível quando X1M se aproxima de ° ou 1, foram considerados

para o cálculo de (3somente misturas cuja composição forneceu valores de

X1Mentre 0,2 e 0,8. Um pequeno erro experimental para valores fora desta

faixa pode provocar grande erros na determinação de X1Me de (3 (Rosen,

1989). Para algumas misturas, ricas em um dos dois componentes, o cálculo

interativo que determina X1Mnão convergiu.

Nas tabelas 25 a 27 são apresentados os valores de (3e fração

molar de detergente catiôn,ico X1M,calculados a partir dos valores de CMC

obtidos por tensão superficial e calorimetria. As figuras 41 e 42 mostram os

gráficos de CMC em função da fração molar de detergente catiônico,

mostrando os valores experimentais, os valores teóricos dados pela teoria

da solução regular, e os valores para uma mistura que segue o

comportamento ideal.
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Tabela 25: Valores de CMC, X1Me do parâmetro de interação 13,obtidos por

tensão superficial e calorimetria para mistura DPS/DTAB em NaBr 0,1 moI/L.

Tensão superficial Calorimetria

X1 CMC, X1M fi CMC, X1M fi

103mol/L 103mol/L

0,0 1,4 --- --- 2,8 --- ---

0,05 --- --- --- 2,7 0,078 -1,2

0,10 1,5 0,036 +0,19 2,7 0,12 -0,95

0,30 1,6 0,19 -0,50 2,7 0,28 -0,90

0,45 2,4 0,064 1,80 2,9 0,37 -0,42

0,50 2,0 0,29 -0,03 2,8 0,41 -0,94

0,55 2,4 0,26 0,67 2,9 0,44 -0,88

0,70 2,1 0,49 -0,59 3,4 0,56 -0,57

0,90 3,4 0,86 0,84 3,9 0,78 -0,78

0,95 3,1 0,85 -0,45 4,2 0,86 -0,70

1,0 3,5 --- --- 4,7 --- ---
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Tabela 26: Valores de CMC, X1Me do parâmetro de interação p, obtidos por

tensão superficial e calorimetria para mistura HPS/CTAB em NaBr 0,005

moI/L.

Tensão superficial Calorimetria

Xi
CMC, XiM P CMC, XiM P

105mol/L 105mollL

0,0 2,4 --- --- 2,5 --- ---

0,05 2,3 --- --- --- --- ---

0,10 2,7 --- --- 3,3 0,083 -0,88

0,30 2,2 0,23 -3,3 3,3 0,24 -2,1

0,50 3,6 0,21 -1,3 3,4 0,34 -2,4

0,70 4,5 0,33 -1,6 4,2 0,48 -1,3

0,90 8,4 0,51 -1,2 9,4 0,89 1,9

0,95 14 --- --- 13 --- ---

1,0 20 --- --- 25 --- ---
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Tabela 27: Valores de CMC, X1Me do parâmetro de interação 13,obtidos por

tensão superficial e calorimetria para mistura HPS/CTAB em NaBr 0,1 moI/L.

Tensão superficial Calorimetria

X1
CMC, X1M ri CMC, X1M P

105 mol/L 10-5 mol/L

0,0 1,8 2,11:0,6

0,05 2,2 2,4

0,10 2,2 2,4

0,30 2,2 0,16 0,71 2,8 0,072 1,11

0,50 2,1 0,42 0,0 4,2

0,70 2,9 0,76 1,2 3,9 0,53 0,50

0,90 2,7 0,97 2,3 2,5 0,66 -2,4

0,95 3,7 4,3+0,6 0,95 1,2

1,0 2,5 4,5
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Figura 41: Valores de CMC para mistura DPS/DTAB em NaBr 0,1 mol/L a
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Os valores de CMC obtidos por tensão superficial mostraram-

se piores para o cálculo de 13do que os obtidos por calorimetria. Isto está

associado ao maior erro na estimativa da CMC pela isoterma de tensão

superficial, através da interseção das duas retas obtidas abaixo e acima da

CMC, do que do ponto de inflexão da curva calorimétrica.

Esta diferença teve especial importância para misturas

DPS/DTAS, onde a CMC é definida pelo ponto de mínimo nas isotermas de

tensão superficial, o que é difícil determinar com precisão. Como a CMC dos

dois surfatantes nesta condição são próximas, pequenas variações nos

valores obtidos para as misturas podem gerar grandes diferenças em 13.

Alguns valores chegam a ser positivos o que indicaria uma repulsão entre os

surfatantes. Considerando somente os valores obtidos nos experimentos de

calorimetria, o valor médio de 13é de -0,7:!: 0,2.

Peyre (2001), empregando um eletrodo seletivo a íons

surfatante em medidas de f.e.m., que permite a determinação da atividade

dos monômeros de DTAS em solução, verificou que a teoria da solução

regular pode ser aplicada ao sistema DPS/DTAS. O valor de 13obtido a 0,1

mol/L de NaSr e 25°C foi de -0,6, que é equivalente ao valor aqui

apresentado.

Para a mistura HPS/CTAS em 0,005 mollL de NaSr, os valores

médios de 13são -1,3 :!:0,2 e -1,9 :!:0,6, respectivamente para os valores de

CMC obtidos por tensão superficial e calorimetria. Com 0,1 mollL de sal os

valores de CMC dos surfatantes puros são muito próximos e os valores de 13

calculados não são conclusivos. Neste caso o melhor ajuste obtido (figura

42) foi considerando 13=0,ou seja, considerando que a mistura é ideal.

É conhecido que, em misturas contendo um surfatante iônico, o

aumento da força iônica provoca uma diminuição do valor, em mÓdulo, do

parâmetro de interação (Holland, 1992). Isto ocorre porque a adição de sal

provoca uma redução significativa da CMC do surfatante iônico, enquanto

que para as mistura, a CMC sofre uma pequena variação ou permanece

praticamente inalterada. Este fato é claramente observado nos sistemas aqui

estudados (figura 42 e tabelas 25 a 27) e é facilmente compreendido
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observando a equação usada para determinar J3,onde se pode verificar que

um aumento no valor da razão entre as CMC's da mistura e do surfatante

iônico, provoca uma diminuição no valor de f3.

~ = In[X1 . CMC/(X~ . CMC1}] = In~2 . CMC/((1 - X~). CMC2)J
(1- X~J (X~)

(6)

Esta diminuição do valor, em módulo, de J3com o aumento da

força iônica da solução também pode ser interpretado como um efeito de

blindagem de cargas que diminui a interação atrativa entre os diferentes

surfatantes presentes na mistura.

Em nenhum dos casos estudados a CMC da mistura é menor

do que a CMC dos surfatantes puros, o que caracterizaria um efeito

sinergístico. Rosen (1982) e Hua (1982) mostraram que para ocorrer

sinergismo na formação da micela mista é preciso que J3seja negativo e que

seja satisfeita a condição: Iln(CMC1/CMC2~< 1J31.Assim, os valores de J3

mínimos necessário para provocar um efeito desta natureza deveriam ser

em torno de: -0,9 para DPS/DTAB em 0,1 moi/L de NaBr; -2,3 e -0,76 para

HPS/CTAB em 0,005 e 0,1 mollL de NaBr, respectivamente.

Uma vez obtido o parâmetro de interação J3para cada sistema

estudado, pode-se determinar a composição da micela mista, na CMC,

através da equação 6, onde a CMC da mistura é dada pelo valor obtido

experimentalmente. A figura 41 mostra o gráfico da fração molar micelar do

surfatante catiônico (X1M) na CMC, em função da fração molar analítica

deste surfatante na mistura (X1). Salvo para HPS/CTAB em alta

concentração de sal, que apresenta um comportamento ideal (e portanto,

X1Mé igual a X1), observa-se que a X1Mé sempre menor do que X1, ou seja,

na CMC as micelas formadas são mais ricas no surfatante zwiteriônico.

De tudo o que foi exposto pode-se concluir que a interação

entre os surfatantes catiônicos (do tipo amônio quaternário) e zwiteriônico

(do tipo sulfobetaínas) é atrativa. Seu valor não é suficiente para provocar

um efeito sinergístico, produzindo uma mistura com menor CMC do que a
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dos constituintes puros. A adição de 0,1 moI/L de sal aproxima a CMC dos

dois surfatantes e, para a mistura com detergentes de maior cadeia alquílica

(HPS/CTAB), faz com que a mistura apresente um comportamento ideal.

1.0-

"""""-1;.0

./"l I
,'.. I

0,0,,0,0' ..!I!-.

'00'0'0'0:1

o.e'~" :2:

*

0.8-

0.6-

..-
:!:
X 0.4-

*
0.2- n:

0.0

I

0.0
I

0.2
~ . I

0.4 0.6
I

0.8
I

1.0

X1

Figura 43: Fração molar micelar do surfatante catiônico (X1M)na CMC, em
função da fração molar analítica da mistura (X1). (.) Mistura DPS/DTAB em
NaBr 0,1 moI/L, (O) mistura HPS/CTAB em NaBr 5 x 10-3moI/L, ( ) X1 =
X1M, Como erro foi adotada a diferença entre os valores de X1Mobtidos por
titulação calorimétrica e por tensão superficial.
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3.1.2.3- Isotermas de tensão superficial

A tensão superficial de uma solução de detergente depende da

concentração de monômeros deste na interface ar/água, que está em

equilíbrio com monômeros livres em solução e monômeros presentes na

forma de agregados micelares. Numa mistura de detergentes, além da

concentração total dos mesmos, y depende da fração molar dos monômeros

na interface.

A observação de um mínimo na curva de tensão superficial em

função da concentração tem sido reportada para diversos detergentes. Para

surfatantes puros sua ausência é tida como condição essencial, embora não

suficiente, para se garantir a pureza do surfatante (Elworthy e Mysels, 1966

e Shi-Yow et ai, 1999).

A explicação largamente aceita é que a impureza, com maior

atividade superficial que o surfatante, é adsorvida mais fortemente na

interface líquido-ar em concentações abaixo da CMC, produzindo um valor

de y menor do que para o detergente puro. Com a formação de micelas, esta

impureza começa a ser solubilizada pelos agregados, diminuindo a sua

concentração interfacial e provocando um aumento da tensão superficial

(Clint, 1975).

DPS e DTAS em água apresentam a mesma capacidade em

reduzir a tensão superficial deste solvente (tabela 8). Podemos então dizer

que os dois surfatantes apresentam uma atividade superficial semelhante.

No entanto, uma mistura com 50% de cada um destes componentes é capaz

de produzir uma redução adicional de cerca de 2 mN/m do que cada um dos

componentes puros. Este efeito deve estar relacionado à interação entre os

dois surfatantes na interface.

A redução da tensão superficial de um líquido depende da

capacidade do surfatante em substituir moléculas do solvente na interface

por moléculas do surfatante e reflete diretamente a concentração de

surfatante na superfície relativa à da solução (Rosen, 1989).

O mínimo na curva de tensão superficial observado pode então

ser explicadopelofato de quea concentraçãosuperficialda misturadeve
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ser maior do que a dos detergentes puros. A presença de moléculas

zwiteriônicas de DPS, deve diminuir a repulsão eletrostática entre os grupos

amônio quaternário, positivo, das moléculas de DTAS, diminuindo a área

ocupada por cada monômero e, conseqüentemente, aumentando a

concentração superficial.

Quando se atinge a CMC da mistura (próxima à CMC do DPS),

atinge-se o limite de solubilidade do DPS e ocorre a formação de micelas

zwiteriônicas, o que remove moléculas de DPS da solução aquosa e

consequentemente da interface. Então, a tensão superficial começa a subir.

Assim, a presença do mínimo na isoterma de tensão superficial, reflete

alterações na composição da interface e, consequentemente, na

composição da fase micelar.

Nas misturas formadas pelos surfatantes de cadeia alquílica

maior (HPS/CTAS) não é observado um mínimo, mas apenas duas inflexões

que refletem, como já discutido anteriormente, a formação de micelas

zwiteriônicas seguida da solubilização do CTAS na fase micelar. A

comparação dos dois sistemas, leva a crer que o aumento da cadeia

hidrofóbica diminui a interação dos monômeros na superfície, não

promovendo uma efetiva diminuição da área ocupada pelos mesmos.

A adição de 0,1 mollL de NaSr reduz substancialmente a

repulsão eletrostática entre as moléculas de CTAS e DTAS presentes na

interface ar-líquido, provocando uma significativa diminuição da tensão

superficial promovida por estes detergentes puros. Os valores de y após a

CMC são intermediários aos dos surfatantes puros. A CMC destes

detergentes se aproxima da CMC dos detergentes zwiteriônicos, a mistura

se comporta de maneira ideal e a composição das micelas formadas é igual

à da superfície e da mistura.
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3.1.2.4- Constante de dissociação iônica

Além de medidas de condutividade existem descritas na

literatura diferentes metodologias para determinar a como: medidas de

mobilidade eletroforética (Sepúlveda e Cortês, 1985), medidas

potenciométricas utilizando eletrodos íon-seletivos (Gaillon et ai, 1999 e

Zana, 1980) ou medidas de potencial de superfície (Frahm et ai, 1980). Cada

metodologia leva em conta determinadas aproximações. Um extenso

levantamento realizado por Romsted (1975) mostrou que os valores

experimentais determinados para este parâmetro dependem do método

utilizado, uma vez que cada um destes métodos detecta íons a distâncias

diferentes da superfície da micela.

A simplificação proposta por Lianos e Lang (1983) para o

cálculo de a através de medidas de condutividade, aqui utilizada, considera

que a contribuição das micelas na condutividade é a mesma do surfatante

livre em solução. Esta proposta está baseada na metodologia originalmente

proposta por Evans (1956), que leva em conta a diferente contribuição de

micelas e monômeros. O problema é que este método necessita do valor do

número de agregação da micela, parâmetro nem sempre disponível,

principalmente para micelas mistas. De qualquer forma a diferença entre os

dois métodos não chega a ser tão grande (Sepúlveda e Cortês, 1985) e a

simplificação proposta por Lianos e Lang vem sendo utilizada por vários

autores (Zana, 1980 e Neves et ai, 1989).

Em todas as misturas estudadas, a diminui com a

concentração molar total de detergente, tendendo a um valor constante. Esta

variação é maior para misturas ricas em surfatante zwiteriônico.

Como o método de cálculo de a consiste na razão entre a

derivadada curvaK contraa concentraçãode detergentepositivo,espera-se

que a só apresente valores inferiores a 1 quando a concentração exceder o

valor a partir do qual o surfatante catiônico começa a ser transferido para a

fase micelar. Assim, a diminuição dos valores de a, observada em todas as

misturas, com o aumento da concentração reflete mudanças de composição

da fase micelar, como conseqüência do aumento da fração de surfatante
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catiônico, que provoca o aumento da fração de contra-íons ligados às

micelas. Esta variação de composição pode ser acompanhada, por uma

variação de número de agregação ou estrutura, no caso de micelas

realmente mistas, ou da distribuição das diferentes populações, caso haja

uma separação de fase. Ao atingir um valor constante, a fase micelar deve

também ter uma composição constante e igual à composição da solução.

Em resumo, mudanças na concentração molar da mistura provocam,

dependendo da composição da mesma, mais ou menos intensamente,

mudanças na composição da fase micelar e, consequentemente, na

capacidade desta em ligar contra-íons.

Para uma dada concentração de detergentes, a. diminui com o

aumento da fração molar do detergente positivo, pois o aumento da

densidade de carga da interface micelar deve provocar um aumento na

ligação de íons. Resultados semelhantes têm sido encontrados em outros

tipos de misturas entre surfatantes zwiteriônicos e aniônicos (Frescura,

1995) ou entre surfatantes não iônicos e aniônicos (Rhathman e Scamehorn,

1984; Meyer e Sepúlveda, 1984).

A adição de sal diminui os valores de a para todas as misturas.

Esta diminuição é mais efetiva para misturas ricas em detergentes

zwiteriônicos que, em altas concentrações, não chega a ser tão diferente do

que o valor obtido para misturas ricas em surfatantes catiônicos. Este fato

pode ser compreendido considerando que a adição de sal aumenta a

incorporação do surfatante catiônico na fase micelar, o que deve levar a uma

maior condensação de contra-íons.

Quando se compara valores para um mesmo contra-íon,

misturas com HPS apresentam a menor do que misturas com a HFC,

principalmente para misturas ricas em detergente zwiteriônico. Estes dados

vão ao encontro do que foi observado nos valores de concentração

superficial de contra-íons, obtidos por captura química, que mostram ser

esta concentração maior para misturas contendo HPS. Esta diferença

observada entre os dois sistemas pode ser compreendida considerando que,

como o HFC apresenta o grupo fosfato negativo ligado à cadeia alquílica, e

portanto,maispróximodo núcleohidrofóbicoda micela,este grupodeve
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interagir de forma atrativa com o grupo amônio quaternário, positivo, do

surfatante catiônico. Esta atração diminui a repulsão entre os surfatantes

catiônicos de maneira mais efetiva do que no sistema HPS/CTAB(C)

aumentando a dissociação iônica.

Misturas com CTAB apresentam sempre um a menor do que

misturas com CTAC. Isto está de acordo com o fato de íons Bf, menos

hidrofílicos, ligarem-se mais efetivamente do que íons cr na superfície

micelar (Bunton et ai, 1989, Brochsztain et ai, 1990, Abuin et ai, 1983 e

Lukak, 1983).

3.1.2.5- Concentração superficial de contra-íons

o método de captura química através da sonda de

arenodiazônio foi desenvolvido por Romsted e colaboradores na última

década (Chaudhuri et al,1993a) e tem se mostrado extremamente útil na

determinação da composição interfacial em diversos sistemas coloidais, tais

como: micelas (Soldi et ai, 2000), micelas reversas (Das et ai, 1999 e

Cuccovia et ai, 2001), micro-emulsões (Chaudhuri et al,1993b e Yao e

Romsted,1994) e vesículas (Berg et al,1997), bem como na determinação de

importantes propriedades interfaciais deste tipo de agregados, como a

seletividade de contra-íons em superfícies carregadas (Loughlin e Romsted,

1990) e a constante de dissociação iônica para micelas positivas (Cuccovia

et ai, 1997a).

Esta técnica se baseia no fato de que a sonda de 4-hexadecil-

2,6-dimetilfenildiazônio (HOO) se liga na interface e reage com qualquer

nucleófilo (tais como os ânions ou água) presentes na interface com baixa

seletividade. Considerando que o rendimento da reação reflete a

composição local, o método permite a determinação da concentração local

na interface micelar sem a necessidade de se definir um volume de reação.

Outra consideração central para o uso do método, é que a seletividade da

sonda incorporada no agregado é igual à do análogo 2,4,6 trimetil-

fenildiazônio(TMO)em soluçãoaquosacom os mesmosnucleófilosmas
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sem a presença de micelas, podendo-se assim, estabelecer uma curva

padrão com os rendimentos obtidos para o TMD.

Nos experimentos realizados, a razão molar sondalsurfatante

foi de no máximo 0,002, na menor concentração estudada (0,01 moI/L). Para

uma micela de CTAS puro, considerando o número de agregação como

sendo 180 (Saptista et ai, 1992), a razão sonda/micela é de 0,4. Portanto, a

sonda não deve alterar significativamente a estrutura e a densidade de carga

da micela.

Como descrito anteriormente, a concentração superficial de

ânions aumenta com a concentração total de anfifílicos, principalmente para

micelas ricas em detergente catiônico. Este aumento provavelmente se deve

ao aumento da incorporação da sonda na fase micelar. Em um outro

trabalho onde foi determinada a concentração de íons cloreto em vesículas

de dioctadecildimetilamônio (DODAC), anfifílico estruturalmente semelhante

ao CTAC (Scarpa et ai, 2002), este efeito de concentração também foi

observado quando a razão molar sondalanfifílico diminuia de 0,2 a 0,02,

atingindo um valor (constante) máximo de [Cllb a uma determinada

concentração.

A adição de surfatante zwiteriônico, cuja carga líquida é nula,

deve facilitar a incorporação da sonda positiva, uma vez que a variação de

[Xlb com a concentração é bem menor para micelas ricas em HPS ou HFC.

A adição de 0,005 moi/L de sal também diminui o efeito da dependência de

[K]b com a concentração de anfifílicos e provoca um aumento na

concentração superficial, principalmente em 0,01 moi/L de mistura. Este

efeito de adição de sal também sugere que a incorporação da sonda

hidrofóbica na fase micelar foi facilitada pela diminuição de sua atividade na

fase aquosa (Miola et ai, 1983 e Abuin et ai, 1988). Assim os valores de [K]b

mais próximos da concentração superficial real nas micelas devem ser

aqueles obtidos na maior concentração de anfifílicos (0,1 moi/L).

O fato de [K]b só aumentar significativamente a partir de uma

determinada fração de surfatante catiônico (20% para misturas com HFC e

10% para misturas com HPS), coincide com o que foi observado em outro

trabalho que usou o método de captura química para determinar a
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concentração de cloreto em vesículas mistas, preparadas com cloreto de

dioctadecildimetilamônio (DODAC) com dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) ou

dimeristoifosfatidilcolina (DMPC) (Scarpa et ai, 2002). Tanto vesículas mistas

de DPPC/DODAC como de DMPC/DODAC apresentam um aumento efetivo

de [Cl1bsomente quando a fração de anfifílico positivo é maior do que 30%.

Com o aumento de XDODACa concentração superficial cresce de forma

sigmoidal, atingindo um valor máximo em torno de 80% de DODAC, o que

indica uma saturação.

Outros autores têm demonstrado a necessidade de uma

densidade de carga crítica na micela mista, para ocorrer adsorção de íons

(Meyer e Sepulveda, 1984). Leiva (1989), estudando a supressão de

fluorescência de hidrocarbonetos aromáticos e em misturas de HPS/CTAB,

observou que a ligação de íons brometos para só era efetiva quando a

fração do detergente catiônico estava ao redor de 10 a 15%. Manning (1978)

propôs um modelo para polieletrólitos lineares que prevê que a condensação

iônica só deve ocorrer a partir de uma distância determinada entre os grupos

carregados. Mais recentemente esta proposta tem sido estendida à

partículas coloidais (Belloni, 1998). Os resultados aqui apresentados para

micelas mistas formadas por detergentes catiônicos e zwiteriônicos vão ao

encontro destas observações anteriores e indicam que a condensação iônica

em superfícies deste tipo de agregados mistos só ocorre efetivamente a

partir de uma determinada fração molar do anfifílico carregado.

DPPC, DMPC e HFC têm em comum o grupo polar zwiteriônico

fosfocolina cujo grupo amônio quaternário positivo está mais próximo da

solução aquosa. Em outro trabalho realizado em nosso grupo, foi

determinada, também pelo método de captura química, a concentração de

ânions (B( e Cr) ligados à superfície destes mesmos agregados

zwiteriônicos, em função da concentração de sal para diferentes tipos de

cátions (Cuccovia et ai, 1999). Os resultados mostraram que a concentração

de ânions é maior em superfícies do tipo propano sulfonato (HPS) do que

naquelas do tipo de fosfocolinas (HFC), onde a concentração de ânions na

interface era, em geral, menor do que a da solução aquosa. A adição de

CaBrz provoca um aumento em [B(]b sendo este aumento mais efetivo em
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micelas de HFC. Isto mostra que a concentração aniônica interfacial é

sensível à orientação do vetor momento de dipolo do grupo zwiteriônico e à

natureza do cátion presente em solução.

O fato de micelas ricas em HPS apresentarem um maior valor

de [X-]bque micelas ricas em HFC concorda com as observações, acima

mencionadas, sobre a interface zwiteriônica. Portanto, a ligação de ânions é

mais efetiva quando a carga positiva da interface, seja para micelas mistas

com baixa densidade de carga superficial ou em anfifílicos zwiteriônicos

puros, está em uma região mais próxima do núcleo hidrofóbico do agregado.

É interessante notar que se observa o contrário quando se aumenta a fração

molar de detergente catiônico, ou seja, a ligação é maior quando a carga

positiva do surfatante zwiteriônico é mais próxima do meio aquoso. Isto

parece indicar uma mudança estrutural da superfície, se pensarmos nas

interações entre os grupos polares positivos e zwiteriônicos. Se a presença

de íons Ca2+aumenta a concentração de ânions em micelas de HFC, ou

vesículas de fosfocolinas, pela interação deste com o grupo fosfato

(negativo), que está mais próximo do núcleo hidrofóbico, pode-se sugerir

que a interação do grupo polar positivo do CTAB(C) com o grupo fosfato do

HFC deve aproximar as cabeças polares, promovendo um micro-ambiente

menos hidratado (figura 44).
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Figura 44: Representação esquemática da interface de micelas de: A) HFC
em solução de CaCI2e B) uma mistura HFC/CTAB(C). Tanto a presença de
cátions Ca2+ quanto a presença do surfatante catiônico promovem uma
aproximação dos grupos positivos que compõem a cabeça polar do HFC,
levando a uma maior condensação de ânions (Cr) na interface micelar.
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3.2 - Influência da adição de sal na termodinâmica de

micelização dos surfatantes puros.

o valor de CMC obtido para surfatantespuros pode se usado

paradeterminara energialivrede micelização,AGm,atravésdas relações:

AGm = RT In CMC

AGm = RT (2-a) In CMC

(33)

(34)

respectivamente para surfatante não iônicos e iônicos (Zana, 1996), onde R

é a constante dos gases, T a temperatura absoluta e a a constante de

dissociação iônica.

A entropia de micelização pode então ser calculada por:

ASm = (AHm - AGm)1T (35)

A tabela 28 mostra os parâmetros termodinâmicos obtidos para

os surfatantes puros. Como a não varia muito com a adição de sal, foram

usados os valores de 0,27 e 0,23 para DTAS e CTAS em 0,1 mollL de NaSr,

respectivamente.

Em todos os casos, como esperado, o processo de micelização

é entropicamente dirigido (Tanford, 1973).

Para os detergentes catiônicos, a CMC diminui sensivelmente

com a adição de sal, o que é refletido na diminuição do valor de AGm,

acompanhado também por uma diminuição da entalpia (torna-se mais

exotérmica) e um aumento da entropia. Este fato foi observado nos estudos

calorimétricos de outros surfatantes iônicos (Chatterjee et ai, 2001 e 2002) e

indica que o processo é termodinamicamente favorecido pela adição de sal.

Na verdade, a adição de sal diminui a repulsão entre as cabeças polares,

facilitando a formação dos agregados micelares (Rosen, 1989).

Já para os surfatantes zwiteriônicos, a CMC, e

consequentemente AGm,não são muito sensíveis à adição de sal na faixa de
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concentração estudada. A CMC do DPS chega a diminuir apenas cerca de

80% da CMC em água quando se adiciona 0,1 mol/L de NaBr. No entanto,

para os dois detergentes zwiteriônicos, ~Hmtorna-se mais exotérmica com o

aumento da concentração de sal e, uma vez que ~Gm praticamente não se

altera, o aumento no valor absoluto da entalpia é compensado por uma

pequena diminuição da entropia. Este efeito é mais pronunciado para o DPS,

cuja variação de entalpia passa de endotérmica (situação em que é

desfavorável a micelização) para exotérmica (situação em que contribui para

a agregação), quando a concentração de NaBr atinge um determinado valor.

Quando em concentrações mais altas, a adição de sal pode

provocar um aumento ou uma diminuição mais significativo da CMC de

surfatantes não iônicos e zwiteriônicos, dependendo da natureza dos íons

em solução. Estas mudanças de CMC têm sido atribuídas a um efeito de

"salting out" ou "salting in" da parte hidrofóbica da molécula anfifílica,

respectivamente para a diminuição e para o a aumento da CMC (Muke~ee,

1965 e 1967). Assim, se a energia necessária para criar um volume na

solução aquosa que acomode a cadeia hidrofóbica é aumentada pela adição

de sal, o anfifílico sofre um processo de "salting out" e sua solubilidade

diminui (Rosen,1989). A pequena diminuição de CMC observada indica

portanto que, para o NaBr como eletrólito, a energia que o sistema consome

para solubilizar os monômeros zwiteriônicos (que é o oposto de ~Hm)

aumenta com a concentração de NaBr. Isto explica porque ~Hmdiminui com

a adição de sal.

O efeito de "salting out", devido a uma maior estruturação da

água provocada pela presença dos íons Na+e B(, pode explicar a pequena

dependência da CMC e, conseqüentemente, de .AGm,com a concentração

de sal. No entanto, este processo considera que a interação da cabeça polar

do detergente com a solução eletrolítica é a mesma, estando este na forma

micelar ou na forma de monômeros livres. Micelas de HPS e DPS absorvem

ânions como B( (Cuccovia et ai, 1999) e assim, o processo de micelização

deve ser visto como a passagem de um estado de monômeros de anfifílicos,

cuja cabeça polar é composta por um dipolo elétrico dissolvidos em uma

solução eletrolítica, para um estado onde existem agregados micelares com
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íons adsorvidos na interface. Como L\Hmreflete as diferentes interaçães

envolvidas no processo de micelização, o efeito de sal no valor de L\Hm,em

especial no caso do DPS, que a uma dada concentração de sal, apresenta

uma inversão de sinal na entalpia de micelização, passando de endotérmico

para exotérmico, deve refletir o fato de que existe uma interação significativa

íon-dipolo na interface micelar.

Tabela 28: Parâmetros termodinâmicos de micelização dos detergentes

puros em função da concentração de sal.

[NaBr], CMC, AHm, AGm, TASm,
Surfatante

mollL mol/L kJ/mol kJ/mol kJ/mol

DTAB 0,0 16 10-3 -4,07 -18,0 14,0

0,005 1 4 10-3 -4,31 -18,6 14,3,

0,1 4 7 10-3 -4,72 -23,4 18,6,

8,7 10-4CTAB 0,0 -9,95 -31,4 21,5

0,005 2,5 10-4 -13,0 -37,0 24,0

0,1 2 5 10-5 -10,4 -47,3 36,9,

3 4 10-3DPS 0,0 0,966 -14,3 15,3,

0,005 3,2 10-3 0,849 -14,5 15,3

0,02 3 2 10-3 0,460 -14,5 14,9,

0,06 3 1 10-3 0,084 -14,6 14,6,

0,1 2 8 10-3 -0,201 -14,8 14,6,

HPS 0,0 2 4 10-5 -5,67 -26,8 21,2,

0,005 2 4 10-5 -6,37 -26,8 20,4,

0,1 2 1 10-5 -7,73 -27,1 19,4,
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3.3 - Cinética de descarboxilação em micelas

3.3.1-Resultados

3.3.1.1- Surfatantes puros

As figuras 45 e 46 mostram os valores da constante de

primeiraordemobservados(k\jl) paraa descarboxilaçãodo NBOCem função

da concentração de detergentes puros. As linhas correspondem aos ajustes

obtidos usando o modelo "enzimático" ou de pseudo-fase (PF) para os

suriatantes zwiteriônicos, e o modelo de troca iônica em pseudo-fase (TIPF),

para os surfatantes catiônicos (Quina e Chaimovich, 1979). A tabela 29

mostra os valores de km,Kstye K obtidos do ajuste.

O valor de k\v na fase aquosa (7,3 x 10-6S-1)foi obtido por

Kemp e Paul (1970) no estudo da reação em água, a 30°C. Deve-se lembrar

que a descarboxilação do NBOC, quando o ácido está desprotonado, é

pouco afetada pelo pH do meio (o PKado NBOC é de 1,6 - Kemp e Paul,

1975a).

Os valoresde k\jl aumentamcoma concentraçãomolarde HFC

sem atingir um valor máximo até a concentração estudada (0,1 moI/L)

evidenciando que a incorporação do substrato nestas micelas é baixa (figura

45).

O HFC é pouco solúvel em água sendo observada precipitação

na presença do produto. Este problema foi maior com o aumento da

concentração de suriatante impedindo, assim, o estudo da descarboxilação

em concentrações ainda maiores. Deste modo, as cinétícas neste detergente

só puderam ser acompanhadas, em média, por apenas três meias vidas.

As curvas referentes a CTAC e CTAB apresentam um

comportamentodiferentedo observadocom HFC. Além dos valores de k\jl

serem superiores a qualquer concentração de anfifílico, estes atingem, a

baixas concentrações, um valor próximo ao valor máximo observado,

tendendo a um patamar. O que é de se esperar, uma vez que o substrato
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(NSOC) sendo um ânion, deve apresentar uma grande afinidade por micelas

positivas.

Os valores de k\vobtidos para as soluções de HPS mostraram-

se superiores aos valores obtidos para os outros anfifílicos, em todos os

valores de concentração.

Comparando os perfis das curvas obtidas para cada tipo de

surfatante observa-se que, para soluções de HPS, os valores de k\vtambém

aumentam de forma mais lenta com o aumento da concentração, se

comparados com o perfil das curvas para CTAS ou CTAC. Novamente, isto

indica que a incorporação do substrato, negativo, é mais efetiva em micelas

catiônicas do que nas zwiteriônicas. No entanto, quando são comparadas as

curvas para soluções de HPS com a obtida para HFC, tem-se uma

incorporação maior do NSOC em micelas de HPS, onde os valores de Ks

são cerca de dez vezes maiores para estas micelas do que para as de HFC

(tabela 29). Isto indica que o substrato negativo tem uma maior interação

com a interface onde o grupo positivo do vetor momento de dipolo, está

numa região mais próxima ao ceme hidrofóbico, que é o caso da micela de

HPS.

Na figura 46 são apresentadas as curvas de k'Vem função da

concentração obtidas para os detergentes de cadeia alquílica menor (DPS e

DTAS). Como nos casos anteriores, a incorporação do substrato é maior nas

micelas positivas. Comparando surfatantes com a mesma estrutura da

cabeça polar, verifica-se que os valores de Ks e Ksfysão maiores para os

detergentes que apresentam maiores caudas hidrofóbicas, e que formam

micelas com maior número de agregação. O mesmo ocorre para os valores

de km(tabela 29).
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Tabela 29: Parâmetros cinéticos obtidos pelo ajuste dos dados

experimentais às equações 10 ou 36 (ver texto) para os detergentes puros.

Surfatante meio km, Ks/y K Nag Ks

104 S.1

DPS água 10,9:tO,1 --- 129:t9 67b 8343

DTAB água 4,7:t0,1 10,6:t0,7

HPS tampão 17,5:t0,3 --- 294:t30 130c 38220

Tris/HBra

tampão 17,2:t0,4 --- 432:t35 130c 56160

Tris/HCIa

HFC tampão 5,6:t0,1 --- 26:t2 155d 4030

Tris/HBra

tampão 4,5:tO,1 --- 44:t4 155d 6820

Tris/HCIa

CTAB tampão 7,4:tO,2 17:t8 --- 118c

Tris/HBr a

CTAC tampão 7,1:t0,4 17:t5 --- 118f

Tris/HCI a

Kn" K e Ksly foram obtidosdos ajustes usandoos modelos PF para surfatantes
iônicos e TIPF para surfatantes zwiterônicos. Ksfoi obtido pela relação K = Ks/Nag.
a: TampãoTris ajustado a pH = 8,1 com HBr ou HCI. As concentração de Br- ou CI-
nesta condição é de 5 mmollL.
b: Chevalier et ai, 1996
c: Baptista et ai, 1992
d: Araújo et ai, 1979
e: Okano et ai, 2000, em águaa 25°C.
Os erros apresentados correspondem aos erros obtidos nos ajustes por regressão
não linear.
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Figura 45: Constante de velocidade da descarboxilação do NBOC em
função da concentração de surfatante, para micelas de detergentes puros.
(-.-) HFC em 0,005 mol/L de B(; eo"') HFC em 0,005 mol/L de cr;
(-Â.-) CTAB em 0,005 moi/L de B(; eô"") CTAC em 0,005 moi/L de cr;
(-.-) HPS em 0,005 mollL de B(; eO''') HPS em 0,005 moi/L de Br-.
Tampão Tris 0,01 moi/L, pH 8,1 ajustado com 0,005 moi/L de HBr ou HCI. As
linhas se referem aos ajustes aos diferentes modelos teóricos (ver texto).
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Figura 46: Constante de velocidade da descarboxilação do NBOC em
função da concentração de surfatante, para micelas de detergentes puros
em água. . DTAS;O DPS. As linhas se referem aos ajustes aos diferentes
modelos teóricos (ver texto).
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3.3.1.2- Misturas de surfatantes zwiteriônico/catiônico

A descarboxilação do NBOC também foi estudada em misturas

DPS/DTAB, HPS/CTAB(C) e HFC/CTAB(C) variando a fração molar das

misturas.

Nas figuras 47 a 50 são apresentadosos valores de kljl em

função da concentração total de surfatantes respectivamente para as

misturas HPS/CTAB, HFC/CTAB e DPS/DTAB. Observa-se, para as

misturas contendo sulfobetaína (HPS e DPS), que o aumento da fração

molar do detergente catiônico diminui o valor da constante de velocidade e,

por outro lado, aumenta o grau de incorporação do substrato na micela. Já

para misturas contendo o grupo fosfocolina (HFC), o aumento da fração

molarde detergentepositivoaumentatanto kljl comoo graude incorporação.

Vale notar que no último caso, com apenas 10% de CTAB, a curva já atinge

um perfil semelhante a de micelas catiônicas puras. Misturas contendo

CTAC apresentaram o mesmo comportamento.

Para uma reação unimolecular, o modelo PF é aplicável

quando o substrato ou a micela não apresenta carga elétrica e o modelo

TIPF quando o substrato e a micela têm cargas opostas. A fim de verificar

qual descreve melhor o processo cinético os dois modelos foram testados

nas diferentes misturas.

Como a incorporação do substrato é muito efetiva em micelas

de CTAB(C), nas misturas ricas nestes detergentes, valores de k'l' se

mostraram próximo ao valor máximo observado mesmo em baixas

concentrações. Dessa forma, optou-se por primeiro testar a validade dos

modelos nas misturas DPS/DTAB.

No entanto, o modelo troca iônica assume que a é constante

com a concentração de surfatante, e que, ao se ligar na pseudo fase micelar,

o substrato desloca um contra-Íon da mesma. Nos sistemas estudados,

conforme já apresentado, foi verificado que a composição da fase micelar, e

consequentemente a, variam com a concentração da mistura. Assim, para

todas as misturas, tentou-se encontrar uma expressão matemática que

melhor expressasse a dependência de a com a concentração.



18

15

12

,...,
C/)

'V
'O
T'"'
--- ""-
~-- 6

131

9

... ...
:'!f""""""""""""""""""""'"...,--

c;ld' ::[;1''-' '6:""'''''' o..""o [J
D.- .,:..I.-"."""""'''.'

ai,,'" ..,.,...................... .I .

raJ"Y''-'-'" ..A""':ts ..A., ."'" ". .
d:/ ~ ,~

:''' .

fU:.tIl"':./i 4, , ...
,.-. I

~?-~9i""o m. ..m mmm i

~ I
" '" '""
i~
Iy"""""
~
~

i
f
y

,
i

3

. CTAB
o CTAB90%
.. CTAB 70%
1::::. CTAB 50%. CTAB 30%
o CTAB 10%
... HPS

o

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

[HPS+CT AS]/ moi L-1
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Para misturas DPS/DTAS em água, a foi ajustado como uma

função de decaimento monoexponencial para misturas ricas em surfatante

catiônico (50% ou mais de DTAS) e biexponencial para misturas com altas

frações do zwiteriônico. No anexo K são mostradas as equações usadas

para expressar a em função da concentração total, para todas as misturas

em que esta propriedade foi determinada por medidas de condutividade.

Para o ajuste dos dados experimentais, obtidos nas misturas

DPS/DTAS, pelo modelo de TIPF foi então usada a equação:

Vi /

km . Ks/y . ( ,~Yf) + kw
k\j1 = Yb /

1 + Ks/y . ( /~f)

(36)

sendo :Yb = (1 - a) . (CT - CMC) e

Yf = CMC + a(CT - CMC) + [SY]T

onde a CMC foi obtida por medida de tensão superficial; [SYh é igual a zero,

uma vez que não foi adicionado sal ou tampão a estas misturas; e a é

expresso por uma equação dependente da concentração total.

Para o teste do modelo PF, foi utilizada equação:

- kw + km(CT - CMC)K

~ - 1 + (CT - CMC)K
(10)

De todos os teste realizados, conclui-se que os valores

experimentais de kljl podem ser ajustados ao modelo PF em misturas com

menos de 30% de DTAS. A partir desta fração molar de surfatante catiônico,

os dados só podem ser ajustados ao modelo TIPF que leva em conta a

dependência de a com a concentração (figura 51).

O mesmo foi observado para misturas HPS/CTAS(C) e

HFC/CTAB(C).
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Para misturas HPS/CTAB(C) em 0,005 moI/L de sal, ricas em

CTAB, a pôde ser considerado constante. Nas misturas com mais de 50%

de HPS, a dependência de a com a concentração foi ajustada a uma

equação linear (anexo K), quando a concentração total era maior que 0,002

mo/L. Nas misturas HFC/CTAB(C), que não tiveram a determinado por

condutividade, foram usados no ajuste os valores obtidos por captura

química. Embora superestimados, estes valores serviram bem ao ajuste,

uma vez que a dependência de a com a concentração para misturas de

surfatantes de cadeia alquílica longa é pequena.

Nos ajustes destes sistemas, a CMC pôde ser igualada a zero,

já que os valores obtidos para a mistura HPS/CTAB por tensão superficial,

se mostraram muito abaixo da menor concentração utilizada na

determinação de k'll (2 x 10-3moI/L). [BX]rera igual a concentração de B( ou

cr presentes no tampão (cerca de 0,005 moi/L), determinada por titulação

(Schales e Schales, 1941).

Valores de K, KsN e km,obtidos dos ajustes são apresentados

nas tabela 30 a 32. Em todos os casos, K aumenta com a fração molar do

detergente iônico, confirmando a relação já observada de que a

incorporação do substrato aumenta com o aumento da densidade de carga

da micela. Os valores obtidos para KsNnão são conclusivos.

Nas figuras 50 e 51 são apresentados os gráficos de km em

função da fração molar de surfatante catiônico. Observa-se que para as

misturas formadas com o detergente catiônico do tipo betaína (HPS e DPS),

km diminui praticamente de forma linear quando aumenta a proporção de

CTAB ou DTAB. Já para as misturas HFC/CTAB(C), com uma mistura de

fração molar de apenas 0,1 de CTAX, obtem-se valores de kmiguais ao de

CTAX puro. A constante de velocidade continua crescendo com a adição do

surfatante positivo e atinge um máximo quando a fração molar de surfatante

positivo está entre 0,4 e 0,7 km.Isto indica um efeito sinergístico na catálise

da reação, uma vez que a constante de velocidade da mistura é maior do

que a dos detergentes puros.
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. k, experimental'V
- ModeloTIPF com a.variável

ModeloTIPF com a constante
m--h- ModeloPF (enzimático)
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Figura 51: k'lfem função da concentração de detergentes para a mistura
DPS/DTAS com 70% de DTAB. Comparação dos ajustes para os diferentes
modelos.
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Tabela 30: Parâmetros cinéticos obtidos pelo ajuste dos dados

experimentais às equações 1° ou 36 para a misturas DPS/DTAS.

Obs.: Os erros apresentados foram obtidos dos ajustes por regressão não linear.

XDTAB km, 104 S-1 Ks/y K

0,0 10,9:1:0,1 --- 129:1:9

0,05 9,5:1:0,3 235:1:27

0,10 9,0:1:0,1 212:1:20

0,30 9,6:1:0,2 12,6:t1,3

0,50 7,8:1:0,1 32:1:4

0,70 6,5:1:0,1 32:1:4

0,90 5,0:1:0,2 16:1:3

0,95 4,6:1:0,2 17,6:1:6,5

1,0 4,7:1:0,1 10,6:tO,7
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Tabela 31: Parâmetros cinéticos obtidos pelo ajuste dos dados
experimentais às equações 1° ou 36, para as misturas HPS:CT AB e
HPS:CTAC.

Obs.: Os erros apresentados foram obtidos dos ajustes por regressão não linear.

HPS:CTAB HPS:CTAC

XCTA km, 104 S.1 Ks/y K km, 104 S.1 Ks/y K
B

0,0 17,5:tO,3 294:t30 17,2:tO,4 432:t35
0,05 15,7:tO,1 703:t46 16,8:tO,1 855:t43
0,10 15,2:tO,1 981:t6 15,5:tO,1 1475:t47
0,15 15,2:tO,2 1117:t166 15,6:tO,2 1453:t150
0,20 14,7:tO,1 1462:t126 14,3:tO,1 2404:t559
0,25 13,7:tO,2 1465:t288 12,9:tO,2 5992:t1147
0,30 13,8:tO,2 23:t6 1666:t255 12,9:tO,2 22:t4 2379:t477
0,40 12,4:tO,3 41:t16 11,8:tO,1 28:t10
0,50 12,2:tO,1 13:t3 10,3:tO,3 32:t9
0,60 11,0:tO,3 --- 9,8:tO,3 56:t17
0,70 9,1:tO,3 9,6:t2 9,1:tO,2 17:t6
0,80 7,7:tO,2 32::t9 7,9:tO,3 8.7:t2
0,85 8,7::tO,3 12::t6 7,5:tO,2 32::t9
0,90 7,5:tO,2 16::t3 -- --
0,95 7,3::tO,2 14:t8 8,7:tO,2 2.7:tO,7
1,0 7,4:tO,2 17::t8 7,3::tO,4 17:t5
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Tabela 32: Parâmetros cinéticos obtidos pelo ajuste dos dados
experimentais às equações 1° ou 36, para as misturas HFC/CTAS e
HFC/CTAC.

Obs.: Os erros apresentados foram obtidos dos ajustes por regressão não linear.

HFC/CT AS HFC/CT AC

XCTAB

km, 104 S-1 Ks/y K km,104s- Ksty K
1

0,0 5,6:tO,1 26:t2 4,5:tO,1 44:t4

0,05 7,2:tO,2 56:t4 6,4:tO,1 60:t2

0,10 7,7:tO,1 125:t9 7,7:tO,2 115:t12

0,20 8,2:tO,1 479:t37 7,8:tO,2 541:t93

0,30 8,0:tO,2 10,5:t6 1337:t655 8,5:tO,1 17:t2 1262:t150

0,40 9,0:tO,3 11,7+0,5 8,6:tO,1 18:t3

0,50 9,3:tO,4 8,2:t4 8,3:tO,3 11:t3

0,60 9,4:tO,4 4,7:t2 8,5:tO,3 12:t3

0,70 8,8:tO,3 6,4:t2 8,4:tO,1 7.3:tO,7

0,80 8,7:tO,3 10:t5 8, 1:tO,1 10.6:t2.4

0,90 8,3:tO,2 10:t3 7,8:tO,2 8.4:t2

1,0 7,4:tO,2 17:t8 7,1:tO,4 17:t5
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Figura 52: kmem função da fração molar de surfatante iônico para misturas
contendo HFC.
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3.3.2 - Discussão

A melhor incorporação do substrato nas micelas de HPS do

que nas micelas de HFC, estimada a partir dos valores de K, pode ser

comparado à concentração interfacial de B(, estimada diretamente por

captura química (figuras 34 e 35 e anexos C a J). Para uma solução de NaBr

0,005 mollL o valor de [Brlb é dez vezes maior para micelas de HPS (0,003

e 0,035 moi/L, respectivamente, para micelas de HFC e HPS. É conhecido

que micelas de HPS adsorvem mais ânions na interface do que HFC

(Cuccovia et ai, 1999). Outros trabalhos (Pillerdof e Katzhendler, 1979;

Baptista et ai, 1991) também têm mostrado que quando o grupo positivo está

próximo ao cerne hidrofóbico a concentração de ânions é maior do que a de

cátions e, adicionalmente, que a seletividade para ânions também é maior.

Tanto para micelas do tipo do HPS (sulfobetaínas), quanto para micelas do

tipo betaínas (alquildimetilamõnio-co-carboxilato) a ligação de ânions

aumenta na sequência OH- « F < cr < B( (Kamenka et ai, 1995).

Outro aspecto a observar é a diferença entre os perfis das

curvas cinéticas para duas soluções distintas de HPS e os valores de Ks

para o mesmo detergente (HPS) na presença de cr ou B( (figura 45). Com

B(, os valores de kljl são significamente menores, principalmente a

concentrações abaixo de 0,03 mollL de detergente e o valor de Ksé cerca de

30% menor do que para solução contendo 0,005 mollL de cr, indicando que

o equilíbrio envolvendo a ligação do substrato na micela é favorecido quanto

menos efetiva for a ligação dos ânions presentes em solução à interface
micelar.

Comparando os valores de Ks no caso das micelas de HFC,

observa-se a mesma diferença devido à presença dos íons B( e cr, embora

para este sistema se esperasse uma diminuição da seletividade.

Comparando os valores de km para todos os detergentes puros, conclui-se

que o efeito catalíticosegue a ordemdecrescente:HPS > DPS > CTAB ~

CTAC> DTAB~ HFC,sendoa razãokm/kwiguala 240 para HPS; 149 para

DPS; 100 para CTAB(C); 70 para HFC e 64 para DTAB. Esta ordem

corresponde justamente às diferenças estruturais do grupo polar, que vão de
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um surfatante zwiteriônico com a carga positiva mais próxima do meio

aquoso, um surfatante catiônico, a um surfatante zwiteriônico com a carga

positiva mais próxima da região hidrofóbica.

Bunton et ai. (1975) estudaram a descarboxilação do NBOC na

presença de micelas zwitteriônicas de N,N- dimetil-N- dodecilglicina (DDgly),

N, N- dimetil- N- dodecilalanina (DDAla), brometo de N, N- dimetil- N-2-

hidroxietil hexadecilamônio (BHBr), lisolecitina. A DDgly catalisa a reação

por um fator da ordem de 170, semelhante ao obtido na presença de CTAB

que é positivo. Na presença de lisolecitina, onde o momento de dipolo do

grupo polar é o inverso, o aumento na constante de velocidade é de apenas

1,3 vezes, embora deva se levar em conta que devido a baixa solubilidade

da lisolecitina, esta estava a uma concentração cem vezes menor do que a

concentração da DDgly. Estes autores racionalizaram estes dados da

seguinte forma:

1) No DDgly a distribuição de carga é similar a do CTAB

circundado por contra-íons. Em ambos os casos, um substrato tendo seu

resíduo orgânico localizado entre grupos amônio quaternário será sujeito a

repulsão entre o íon carboxilato e as cargas negativas na, ou adjacentes à

micela, mas, no estado de transição, a carga negativa do carboxilato do

NBOC se move para a porção heterocíclica, originando um estado de

transição com caráter carbânion. Assim, a carga negativa se moverá para

mais próximo do amônio quaternário com o qual vai interagir

favoravelmente.

2) No caso da lisolecitina onde porção do amônio quaternário

está mais distante da região hidrofóbica, as interaçães desfavoráveis do

estado inicial do NBOC vão estar ausentes e, quando a carga se move para

o resíduo orgânico no estado de transição, o NBOC vai interagir

desfavoravelmente com o grupo fosfato aniônico, a reação vai ocorrer numa

região mais externa na superfície micelar e não vai ser catalisada por estas

micelas.

As análises por regressão linear multiparamétrica realizadas

por Grate et ai (1993) e Ferris e Drago (1994) mostraram que o principal

efeito que rege a cinéticada reaçãode descarboxilação,a estabilizaçãodo
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estado inicial através de ligação de hidrogênio entre o grupo carboxílato do

substrato e a água presente na interface do agregado. Portanto, a

semelhança entre Ddgly e CTAB não deve estar necessariamente na

distribuição de cargas, mas sim na presença de moléculas de água que

solvatam a interface micelar, e principalmente, na capacidade dessas

moléculas de atuarem com um ácido doador de prótons para pontes de

hidrogênio.

De qualquer forma, espera-se que repulsões Coulombicas

sejam maiores em cavidades hidrofóbicas, como nas regiões positivas de

micelas de HPS ou Ddgly, do que no meio aquoso, onde a constante

dielétrica é relativamente alta (Mukerjee e Banerjee, 1964).

Nusselder e Engberts (1991), estudando a mesma reação para

uma vasta série de surfatantes catiônicos com diferentes grupos polares e

diferentes cadeias hidrofóbicas, verificaram que o aumento da

hidrofobicidade do surfatante também provocava um aumento em K e km,

embora medidas de micropolaridade da camada de Stern tenham mostrado

que esta propriedade não muda nos diferentes detergentes, sendo próxima à

do etanol. Em outros trabalhos (Germani et al,1989; Di Profio et al,1996 e

Broxton et ai, 1993) também foram observados aumento da propriedade

catalítica da interface, quando se aumenta o volume do grupo polar em

micelas catiônicas ou zwiteriônicas, e consequentemente, a hidrofobicidade

deste grupo.

Todos estes dados levam a crer que o fator mais importante

para explicar o efeito catalítico observado é o fato da interface micelar

constituir um micro-ambiente hidratado e, portanto, capaz de efetuar ligação

de hidrogênio com um substrato a ela incorporado. Interfaces diferentes

quanto à natureza do surfatante, densidade de carga e composição (no caso

das misturas) devem refletir em diferenças na capacidade destas em

promover a ligação de hidrogênio.

Deve-se lembrar que uma interface micelar constitui um micro-

ambiente heterogêneo, composto por: íons surfatantes e contra-íons

solvatados, no caso de micelas iônicas, e dipolos também solvatados no

caso de mícelas zwiteriônicas (estas últimastambémpodemapresentaríons
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solvatados caso um eletrólito esteja presente no meio). Assim, os valores de

kmobtidos em uma reação de descarboxilação, devem refletir não apenas a

concentração de água na interface (hidratação), mas também a

disponibilidade destas moléculas de água em atuarem como ácido em uma

ligação de hidrogênio. Moléculas de água que, por exemplo, formam a

primeira camada de solvatação de um ânion (contra-íon), não estão

disponíveis para interagir com o grupo carboxilato.

Na literatura, é bem conhecida a interação de anéis aromáticos

com o grupo amônio quaternário (Dougherty, 1996). Bunton et ai (1973)

mostraram, por RMN, que substratos do tipo arenosulfonatos são

incorporados em micelas de CTAB de maneira que o anel aromático interage

com a cabeça polar (positiva) do surfatante, enquanto que o grupo sulfonato

está solvatado por moléculas e água presentes na camada de Stern.

Levando em consideração que o NBOC possui uma carga negativa e

apresenta um grupo aromático, deve-se esperar que o principal sítio de

ligação deste substrato à interface micelar, seja o grupo amônio quaternário

(positivo) presente em todos os surfatantes estudados. Considerando que

micelas zwiteriônicas apresentam seu dipolo em posição radial à superfície

micelar (Kamenka et ai, 1995), a maior eficiência da catálise micelar

apresentada pelo HPS, pode ser compreendida pelo fato de que as micelas

deste surfatante apresentam o sítio de ligação do substrato em uma região

mais próxima ao cerne hidrofóbico da micela e, conseq,uentemente menos

exposto à fase aquosa. O inverso ocorre para as micelas de HFC, onde o

grupo amônio quaternário está voltado para a fase aquosa. Já os agregados

formados pelos detergentes catiônicos devem apresentar seus grupos

positivos envolvido em uma região com grau de hidratação intermediário

(figura 54). Comparando os detergentes como mesmo grupo polar, as

diferenças encontradas entre Kstx,Kse km,podem ser compreendidas devido

ao fato de que quanto maior a cadeia hidrofóbica e consequentemente maior

o número de agregação da micela, a interface deve ser mais compactada e

consequentemente menos hidratada, o que favorece a reação.

Estes resultados, aliados aos já descritos para a ligação de

íons (Cuccovia et ai, 1999 e Kamenkaet ai, 1995), mostram a importância
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da orientação do vetor momento de dipolo na estrutura molecular do

surfatante, nas propriedades das micelas zwiteriônicas.

Figura 54: Representação esquemática da interface de micelas de: A) HPS,
B) CTAB e C) HFC, mostrando possíveis sítios de ligação para o NBOC.

A B c

Na análise dos valores de km obtido para as misturas, é

importante considerar dois fatores:

1) Quando a concentração molar total da mistura é muito maior

que a CMC, a composição da fase micelar deve ser igual à da mistura;

2) Tanto o modelo PF quanto o TIPF prevêm que quando

CT» CMC, k'll ~ km.

Portanto, os valores da constante de velocidade na fase

micelar refletem uma condição na qual a micela mista deve ter a mesma

fração molar que a mistura (X2= X2M).
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o efeito da adição de detergente positivo aos dois tipos de

sufactantes zwitteriônicos revela aspectos interessantes com relação à

catálise e a estrutura interfacial destes agregados. O primeiro deles é com

relação ao grau de incorporação do substrato, que aumenta com o aumento

da carga positiva em todas as misturas estudadas. Isto mostra a importância

da carga líquida da micela para a ligação de um substrato carregado. No

entanto, evidencia a distinção entre ligação do substrato e reatividade no

meio micelar, uma vez que nas misturas de HPS/CTAB(C), enquanto se

observa um aumento da ligação do NBOC com o aumento da carga positiva,

este aumento não produz um micro-ambiente que favoreça mais a

descarboxilação do que nas micelas puras, já que km diminui de forma

aproximadamente linear com o aumento da densidade de carga positiva da
micela.

No caso das misturas de HFC/CTAC,o aumento da densidade

de carga da micela também provoca um aumento da incorporação do

substrato. No entanto, ocorre um aumento da reatividade até um valor

máximo, quando a proporção entre os surfatantes na mistura é

aproximadamente a mesma (figura 52), o que indica que a mistura promove

um meio mais favorável à reação do que os surfatantes puros, já que km

atinge um valor de até 35% superior ao do CTAB(C) puro. Bunton e Minch

(1970) encontraram um efeito semelhante em uma mistura de surfatantes

catiônico e não iônico (CTABllgepal) e interpretaram como sendo provocado

pela diminuição da densidade de carga na interface micelar, o que

provocaria a desestabilização do estado inicial pela carga positiva do

surfatante iônico. No entanto, pelo que até aqui foi exposto, deve-se

considerar que este efeito, se existe, é menos importante do que a

estabilização por ligação de hidrogênio.

Observando o gráfico de kmem função da fração de detergente

positivo para misturas DPS/DTAB, verifica-se que os valores obtidos

ajustam-se exatamente a uma reta dada pela equação:

DTAB DPS
km = XDTAX . km + XDPS . km (37)
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onde XoTABe Xops,são respectivamente, as frações molares dos surfatantes

catiônico e zwiteriônico e, kmDTABe kmDPSsuas constantes de velocidade na

fase micelar.

Isto indica que, para uma mistura DPS/DTAS, km é uma

propriedade aditiva e seu valor é devido a uma contribuição dada em igual

proporção pelos dois surfatantes. Do ponto de vista do sítio catalítico, pode-

se dizer que a capacidade deste em promover ligação de hidrogênio diminui

linearmente com o aumento da densidade de carga da interface. Portanto,

na interface desta micela mista, as interações, atrativas ou repulsivas, entre

os grupos polares dos dois detergentes não provocam uma alteração

significativa na estrutura da mesma, que promova uma condição de maior ou

menor hidratação no sítio catalítico.

Para misturas HPS/CTAS, a variação de kmcom a composição

também é descrita pela equação 37.

Nas misturas cujo contra-íon é cr (HPS/CTAC) os valores de

km estão um pouco abaixo dos valores dados pela equação 34, quando a

fração de CTAC está entre 30 e 80%. Sabe-se que micelas de CTAC são

mais dissociadas do que micelas de CTAS e, portanto, a ligação do íon cr é

menos efetiva em superfícies micelares positivas. Este fato é evidenciado

pelos resultados apresentados neste trabalho na determinação de a e,

principalmente, na concentração superficial de contra-íons, que mostra que a

concentração de cloreto é sempre menor do que a de brometo,

principalmente para misturas ricas em CTAS(C).

Assim, na mistura HPS/CTAC com mais de 20% de surfatante

catiônico a menor concentração de ânions na interface micelar deve

aumentar a repulsão entre as cabeças dos grupos amônio quaternário

(positivo) presentes tanto no CTAC quanto no HPS. Esta maior repulsão

deve provocar um aumento da distância entre as cabeças polares e,

consequentemente, a superfície micelar deve ser mais hidratada do que nas

misturas com CTAS, diminuindo a eficiência do efeito catalítico. Vale lembrar

que na molécula zwiteriônica de HPS, o grupo positivo está próximo à cadeia

alquílica e, portanto, nas micelas mistas formadas entre HPS e CTAS(C), os

grupos positivos dos dois surfatantes podem estar lado a lado
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(principalmente após a incorporação do substrato negativo), próximos ao

núcleo hidrofóbico (figura 55).

\

A

co;I

f
~

B

Figura 55: Representação esquemática da interface de micelas de: A) HPS
e B) mistura HPS/CTAB , mostrando possíveis sítios de ligação para o
NBOC.

o fato desta diferença, somente ser observada a partir de uma

determinada fração de detergente catiônico (20%) vai ao encontro dos

resultados obtidos por Leiva (1989) que mostram que, nas micelas mistas

HPS/CTAB, a seletividade na ligação entre os íons Br- e cr diminui

consideravelmente em misturas com alto teor de HPS. Este resultado

também é mais um indício de que os efeitos devidos à condensação iônica

só devem se efetivos a partir de uma certa densidade de carga (Manning,

1978).
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o máximo no gráfico de kmcontra a fração molar de detergente

catiônico nas misturas HFC/CTAB(C) também pode ser compreendido

devido a alterações provocadas na interface micelar por interações atrativas

entre os grupos polares dos dois detergentes.

Neste caso, o grupo amônio quatemário do dipolo que forma a

cabeça polar do HFC está mais distante da cadeia alquílica e, nas micelas

deste detergente, fica mais próximo à fase aquosa. Nas micelas mistas, é o

grupo fosfato (negativo) que deve estar próximo ao núcleo hidrofóbico e,

consequentemente, ao amônio quatemário do detergente catiônico. Assim, o

efeito sinergístico observado na catálise pode ser explicado por uma

interação atrativa entre as cabeças polares dos dois surfatantes, provocando

uma maior estruturação da interface, tendo como consequência a expulsão

de água. Esta alteração estrutural da interface deve promover um micro-

ambiente menos hidratado, uma vez que a micela mista apresenta um sítio

catalítico, cuja capacidade em promover ligação de hidrogênio com o

substrato é menor do que a das micelas puras (figura 56).

O fato de kmser maior para misturas HFC/CTAB do que para

as misturas HFC/CTAC, também pode ser explicado pela observação de que

a concentração interfacial de B( é maior do que a de cr, já que a presença

de um ânion deve estruturar ainda mais a interface.

O mesmo efeito de máximo no valor de km para a reação de

descarboxilação do NBOC foi observado no estudo desta reação em

vesículas mistas preparadas com DODAC e com dipalmitoil fosfatidilcolina

(DPPC) ou dimeristoil fosfatidilcolina (DMPC) (Scarpa et ai, 2002). Em todas

as misturas, km aumentava com a fração molar de DODAC. No entanto,

vesículas mistas contendo DODAC e DMPC apresentaram-se mais

eficientes do que os anfifílicos puros, principalmente quando a fração molar

de DODAC estava entre 0,6 e 0,8. Na temperatura em que a reação foi

estudada (30°C) as vesícuIas DODAC/DMPC estavam abaixo da

temperatura de transição e consequentemente apresentavam uma interface

mais rígida, menos hidratada e mais favorável a descarboxilação.
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Figura 56: Representação esquemática da interface de micelas de: A) HFC
e B) mistura HFC/CTAB , mostrando possíveis sítios de ligação para o
NBOC.

No estudo realizado por Bunton et ai (1975), já citado, a

constante de velocidade da descarboxilação em micelas de lisolecitina

(análogo ao HFC) mostrou um aumento significativo quando na presença de

cloreto de cálcio. Este efeito, devido à interação dos íons Ca2+com o grupo

fosfato produz, nas mieelas zwiteriônicas de lisolecitina, um miero-ambiente

semelhante ao de micelas catiônicas. Sais de sódio com ânions brometo ou

nitrato poduziram pequenos efeitos de aumento ou inibição da velocidade.

Estabelecendo um paralelo entre estes resultados e os aqui

apresentados, pode-se concluir que interaçães eletrostáticas do tipo íon-

dipolo (quando a posição relativa entre os dois é favorável) promovem

alterações na estrutura da interfaee, tornando o sítio catalítieo menos
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hidratado ou, ao menos, diminuindo a capacidade deste em estabilizar o

grupo carboxilato, o que favorece a reação de descarboxilação.

Estes resultados mostram que, do ponto de vista do sítio de

ligação de um substrato, é de fundamental importância o sentido do vetor

momento de dipolo elétrico do surfatante zwiteriônico nos fenômenos de

reatividade na superfície micelar, seja para este detergente zwiteriônico puro

ou para misturas deste com um detergente iônico.
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CAPíTULO 4

CONClusões

Métodos experimentais diversos, que medem propriedades de

soluções, foram usados para contribuir à elucidação da formação de micelas

mistas em água. Estes métodos incluíram a análise das propriedades da

interface ar-água, tensão superficial, do seio da solução, condutividade, e da

variação de entalpia envolvida na diluição de uma solução acima da CMC,

titulação calorimétrica.

Aumento da concentração de misturas de surfatantes

catiônicos e zwiteriônicos em água determina, primeiro, a formação de

micelas zwiteriônicas seguida da incorporação do surfatante catiônico na

fase micelar. A adição de sal, ao promover uma significativa diminuição da

CMC do detergente catiônico, facilita a formação de.micelas mistas.

Na CMC, as micelas mistas formadas, para mistura DPS/DTAB

em NaBr 0,1 mollL e HPS/CTAB em 0,005 mollL de NaBr, são mais ricas em

surfatante zwiteriônico, componente de menor CMC. A composição da fase

micelar muda com o aumento da concentração, aumentando a fração molar

do detergente catiônico até que esta seja igu~1à fração molar da solução.

Em NaBr 0,1 mol/L o sistema HPS/CTAB apresenta um

comportamento ideal. Neste caso as micelas formadas apresentam uma

composição igual à fração molar da mistura.
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Misturas DPS/DTAB apresentam na CMC um valor de tensão

superficial menor que a dos detergentes puros. Este efeito sinergístico é

mais pronunciado na ausência de sal, indicando uma interação atrativa entre

os monômeros presentes na interface ar água.

A determinação da concentração iônica na interface micelar

pelo método de captura química e os estudos cinéticos da reação de

descarboxilação unimolecular do NBOC mostraram-se úteis para a

compreensão das características do micro-ambiente interfacial das micelas

compostas por diferentes misturas de surfatantes.

Medidas da concentração superficial de contra-íon mostraram

que o aumento da densidade de carga, devido ao aumento da fração molar

de surfatante positivo, provoca um aumento da ligação de ânions na

superfície micelar. Este aumento é mais pronunciado quando a fração molar

do surfatante catiônico é maior do que 20%. Misturas HFC/CTAB(C), ricas

em detergente zwiteriônico, mostraram ser menos efetivas na ligação de
ânions.

Estudos cinéticos em surfatantes puros sugerem que a posição

relativa do sítio de ligação do NBDC com relação à fase aquosa é

determinante na velocidade da reação, que aumenta na seguinte ordem:

surfatante zwiteriônico com a carga positiva mais próxima do meio aquoso,

surfatante catiônico e surfatante zwiteriônico com a carga positiva mais

próxima da região hidrofóbica.

A incorporação do substrato aumenta com o aumento da carga

positiva em todas as misturas estudadas. Isto mostra a importância da carga

líquida da micela para a ligação de um substrato iônico.

Para a mistura DPS/DTAB e HPS/CTAB(C), kmdecresce quase

linearmente com o aumento da densidade de carga da micela. No caso das

misturas de HFC/CTAB(C) km apresenta um valor máximo indicando que a

mistura promove um meio mais favorável à reação do que os surfatantes

puros. Este sinergismo observado nas mistura HFC/CTAB pode ser devido a

alterações provocadas na interface micelar por interações eletrostáticas

atrativas, do tipo íon-dipolo, entre os grupos polares dos dois detergentes.
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Estas alterações promovem um micro-ambiente com menor capacidade em

estabilizar o substrato através de ligação de hidrogênio entre moléculas de

água presentes no sítio catalítico e o grupo carboxilato do NBOC. Este efeito

só ocorre quando a posição relativa entre os grupos polares dos dois

surfatantes (catiônico e zwiteriônico) é favorável.

Estes fatos mostram a importância do sentido do vetor

momento de dipolo elétrico do surfatante zwiteriônico nas propriedades

interfaciais apresentadas em suas misturas com surfatantes iônicos.
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Espectro de RMN de 1H do HFC após a purificação em coluna de
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ANEXO C

Resultados obtidos pelo método de captura química para as misturas
HFC/CTAC em 2 x 10-3mol/L de HCI,

~

XCTAC [HFC+CTAC] [HDOH] [HDCI] [CI]b (J.
(moi/L) (moi/L) (moI/L) (moI/L)

0,1 2,S2E-OS O 0,000
0,0 0,048 2,23E-OS O 0,000

0,02 2,46E-OS O 0,000
0,01 2,28E-OS O 0,000
0,1 2,43E-DS 1,10E-08 0,0007 1,0

0,1 0,048 2,18E-DS 7,71E-09 O,OOOS 1,0
0,02 2,S4E-OS 6,4SE-D9 0,0003 1,0
0,01 2,17E-OS 4,19E-D9 0,0002 1,0
0,1 2,SSE-DS S,84E-D7 0,091 0,82

0,2 0,048 2,39E-DS S,06E-07 0,082 0,82
0,02 2,30E-OS 4,73E-D7 0,079 0,81
0,01 2,29E-OS 3,19E-D7 0,049 0,88
0,1 2,43E-OS 1,29E-06 0,264 0,66

0,3 0,048 2,1SE-DS 9,08E-07 0,199 0,71
0,02 2,29E-OS 1,03E-06 0,21S 0,66
0,01 2 04E-OS 7,S4E-D7 0,168 0,73
0,1 2,28E-DS 1,82E-D6 0,448 0,S6

0,4 0,048 2,32E-OS 1,80E-D6 0,433 0,S3
0,02 2,31E-DS 1,63E-06 0,38S 0,S4
0,01 2,42E-OS 1,4SE-06 0,314 0,62
0,1 1,S7E-OS 1,93E-D6 0,783 0,39

O,S 0,048 2,18E-DS 2,31E-D6 0,6S2 0,43
0,02 1,24E-OS 1,24E-D6 0,606 0,46
0,01 1 ,1 SE-OS 9,89E-D7 0,S03 0,S1
0,1 2,28E-DS 3,29E-D6 0,981 0,36

0,6 0,048 2,30E-OS 3,02E-06 0,869 0,37
0,02 2,33E-DS 2,84E-06 0,793 0,37
0,01 2,1SE-OS 2,38E-06 0,703 0,43
0,1 2,37E-DS 3,99E-D6 1,174 0,3S

0,7 0,048 2,04E-OS 3,09E-D6 1,OS1 0,34
0,02 2,27E-OS 3,21E-06 0,979 0,30
0,01 2,36E-OS 3,OSE-06 0,871 0,40
0,1 2,28E-DS 4,24E-D6 1,328 0,36

0,8 0,048 2,30E-DS 3,98E-06 1,232 0,33
0,02 2,37E-DS 3,66E-06 1,093 0,3S
0,01 2,08E-DS 3,03E-D6 1,028 0,38
0,1 2,24E-OS 4,S8E-06 1,49S 0,3S

0,9 0,048 2,29E-DS 4,33E-D6 1,378 0,33
0,02 2,29E-DS 3,96E-06 1,2S4 0,34
0,01 2,34E-DS 3,68E-06 1,13S 0,39
0,1 2,11E-DS 4,22E-D6 1,489

1,0 0,048 2,19E-OS 3,97E-D6 1,343
0,02 2,43E-DS 4,1SE-06 1,261
0,01 2,18E-DS 4,80E-D6 1,230
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ANEXO D

Resultados obtidos pelo método de ca~tura química para as misturas
HFC/CTAC em 2 x 10-3mollL de HCI e 5 x 10- mollL de NaCI,

XCTAC [HFC+CTAC] [HDOH] [HDCI] [CI]b a
(moI/L) (moi/L) (moI/L) (moi/L)

0,1 2,60E-05 8,09E-08 0,0072
0,0 0,048 2,60E"()5 °

0,02 2,44E"()5 3,7 4E"()8 0,003
0,01 2,80E"()5 3,57E-08 0,0024
0,1 2,30E"()5 1,44E-07 0,0176 0,93

0,1 0,048 2,30E-05 1,66E-07 0,021 0,90
0,02 2,14E"()5 1,11E-07 0,0139 0,94
0,01 2,42E-05 1,18E"()7 0,0129 0,94
0,1 2,36E-05 7,07E"()7 0,126 0,74

0,2 0,048 2,55E"()5 6,66E-07 0,107 0,75
0,02 2,27E-05 5,30E-07 0,093 0,79
0,01 2,46E"()5 5,49E-07 0,087 0,79
0,1 2,17E"()S 1,21 E"()6 0,281 0,62

0,3 0,048 2,35E"()5 1,24E-06 0,262 0,60
0,02 2,32E"()5 1,21 E-06 0,258 0,60
0,01 2,32E-05 1,17E-06 0,248 0,61
0,1 2,36E"()5 2,20E-06 0,543 0,45

0,4 0,048 1,90E"()5 1,60E-06 0,479 0,45
0,02 2,08E-05 1,80E-06 0,495 0,43
0,01 2,1 OE-05 1,73E"()6 0,466 0,45
0,1 2,26E"()5 2,86E-06 0,811 0,34

0,5 0,048 2,23E"()5 2,51 E-06 0,702 0,36
0,02 2,19E-05 2,S5E-06 0,732 0,32
0,01 2,31 E"()5 2,56E-06 0,688 0,35
0,1 2,25E"()5 3,39E-06 1,025 0,30

0,6 0,048 2,51E-05 3,58E-06 0,968 0,26
0,02 2,28E"()5 3,10E-06 0,907 0,30
0,01 1,90E-05 2,72E-06 0,967 0,24
0,1 2,16E-OS 3,71 E"()6 1,199 0,30

0,7 0,048 2,12E"()5 3,58E-06 1,178 0,23
0,02 2,30E"()S 3,66E-06 1,107 0,27
0,01 2,08E"()5 2,76E-06 0,900 0,40
0,1 2,28E"()S 4,44E-06 1,393 0,29

0,8 0,048 2,32E"()S 4,21 E-06 1,294 0,26
0,02 1,99E"()5 3,51 E-06 1,2S6 0,27
0,01 2,37E"()5 4,02E"()6 1,206 0,29
0,1 2,22E-05 4,58E"()6 1,S09 0,32

0,9 0,048 2,32E-05 4,15E-06 1,299 0,34
0,02 2,07E"()S 3,90E-06 1,372 0,30
0,01 2,1 OE-05 3,69E"()6 1,275 0,34
0,1 2,16E"()5 4,73E-06 1,638

1,0 0,048 2,16E"()5 4,28E-06 1,474
0,02 2,16E-05 4,28E-Q6 1,474
0,01 2,50E"()5 4,81 E-06 1,429
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ANEXO E

Resultados obtidos pelo método de captura química para as misturas
HFC/CTABem 2 x 10-3mollLde HBr,

XcTAB [HFC+CTAB] [HDOH] [HDBr] [BrJb a
(moi/L) (moi/L) (moI/L) (moi/L)

0,1
0,0 0,048

0,02
0,01
0,1 2,15E-05 4,06E-07 0,041 0,83

0,1 0,048 2,28E-05 2,87E-07 0,026 0,88
0,02 2,71E-05 2,70E-07 - 0,019 0,90
0,01 2,61E-05 2,07E-07 0,015 0,92
0,1 1,59E-05 8,57E-07 0,145 0,69

0,2 0,048 2,19E-05 1,17E-06 0,143 0,67
0,02 2,17E-05 1,01E-06 0,122 0,70
0,01 2,43E-05 9,74E-07 0,102 0,74
0,1 2,29E-05 2,71E-06 0,371 0,48

0,3 0,048 2,20E-05 2,51E-06 0,355 0,45
0,02 2,1OE-05 2,12E-06 0,307 0,49
0,01 2,16E-05 1,84E-06 0,251 0,57
0,1 2,23E-05 3,89E-06 0,591 0,37

0,4 0,048 1,99E-05 3,20E-06 0,537 0,37
0,02 2,07E-05 3,18E-06 0,509 0,36
0,01 1,92E-05 2,75E-06 0,468 0,40
0,1 2,12E-05 5,00E-06 0,851 0,28

0,5 0,048 2,04E-05 4,40E-06 0,766 0,29
0,02 2,12E-05 4,37E-06 0,726 0,27
0,01 1,97E-05 3,88E-06 0,687 0,30
0,1 1,83E-05 5,09E-06 1,042 0,26

0,6 0,048 2,04E-05 5,34E-06 0,970 0,25
0,02 1,92E-05 5,00E-06 0,964 0,20
0,01 1,93E-05 7,OOE-06 1,427 0,00
0,1 1,94E-05 6,43E-06 1,293 0,22

0,7 0,048 1,86E-05 5,76E-06 1,193 0,20
0,02 1,90E-05 5,67E-06 1,142 0,18
0,01 1,88E-05 5,28E-06 1,063 0,23
0,1 1,83E-05 6,94E-06 1,529 0,19

0,8 0,048 2,00E-05 6,75E-06 1,332 0,22
0,02 1,83E-05 6,09E-06 1,310 0,18
0,01 1,81E-05 5,42E-06 1,155 0,26
0,1 1,81E-05 7,44E-06 1,697 0,20

0,9 0,048 1,93E-05 7,23E-06 1,520 0,21
0,02 1,95E-05 7,39E-06 1,541 0,14
0,01 1,70E-05 5,68E-06 1,326 0,25
0,1 1,71E-05 7,71E-06 1,910

1,0 0,048 2,07E-05 9,01E-06 1,832
0,02 1,66E-05 6,47E-06 1,606
0,01 1,95E-05 6,88E-06 1,427



175

ANEXO F

Resultados obtidos pelo método de ca~tura química para as misturas
HFC/CTAB em 2 x 10-3mollL de HBr e 5 x 10- mol/L de NaBr,

XCTAB [HFC+CTAB] [HDOH] [HDBr] [Br]b a.
(moI/L) (moI/L) (moI/L) (moI/L)

0,1
0,0 0,048 2,48E-05 5,90E-08 0,003

0,02 2,17E-05 5,67E-08 0,004
0,01 2,41E-05 6,90E-08 0,004
0,1 2,37E-05 5,22E-07 0,050 0,80

0,1 0,048 2,07E-05 4,12E-07 0,044 0,81
0,02 2,39E-05 4,24E-07 0,038 0,82
0,01 2,38E-05 4,20E-07 0,038 0,82
0,1 2,37E-05 1,62E-06 0,192 0,62

0,2 0,048 2,23E-05 1,38E-06 0,171 0,63
0,02 2,02E-05 1,17E-06 0,158 0,66
0,01 2,37E-05 1,40E-06 0,161 0,65
0,1 2,25E-05 2,70E-06 0,377 0,50

0,3 0,048 2,20E-05 2,73E-06 0,392 0,43
0,02 2,18E-05 2,48E-06 0,354 0,46
0,01 2,23E-05 2,89E-06 0,413 0,35
0,1 2,11E-05 3,77E-06 0,608 0,39

0,4 0,048 2,14E-05 3,62E-06 0,570 0,38
0,02 1,85E-05 3,03E-06 0,549 0,37
0,01 2,08E-05 3,30E-06 0,528 0,38
0,1 1,99E-05 4,87E-06 0,889 0,29

0,5 0,048 2,11E-05 4,71E-06 0,797 0,30
0,02 1,96E-05 4,25E-06 0,770 0,29
0,01 1,78E-05 4,16E-06 0,842 0,26
0,1 1,89E-05 5,50E-06 1,100 0,27

0,6 0,048 2,11E-05 5,88E-06 1,045 0,24
0,02 1,74E-05 4,66E-06 0,997 0,23
0,01 1,95E-05 5,43E-06 1,044 0,18
0,1 1,75E-05 5,91E-06 1,322 0,24

0,7 0,048 1,93E-05 6,12E-06 1,227 0,23
0,02 1,85E-05 6,51E-06 1,388 0,09
0,01 1,92E-05 5,90E-06 1,182 0,21
0,1 1,89E-05 7,18E-06 1,532 0,23

0,8 0,048 1,67E-05 6,23E-06 1,500 0,18
0,02 1,92E-05 6,81E-06 1,413 0,19
0,01 1,76E-05 6,30E-06 1,428 0,16
0,1 1,81E-05 7,65E-06 1,754 0,22

0,9 0,048 1,88E-05 7,38E-06 1,606 0,22
0,02 1,75E-05 7,00E-06 1,643 0,16
0,01 1,99E-05 7,42E-06 1,511 0,21
0,1 1,60E-05 7,59E-06 2,029 0,24

1,0 0,048 1,97E-05 8,40E-06 1,787 0,24
0,02 1,71E-05 7,12E-06 1,738 0,24
0,01 1,87E-05 7,76E-06 1,731 0,24
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ANEXO G

Resultados obtidos pelo método de captura química para as misturas
HPS/CTACem2 x 10-3mollLde HCI,

XcTAC [HPS+CTAC] [HOOH] [HOCI] [CI]b a.
(moI/L) (moi/L) (moi/L) (moI/L)

0,1 7,81E-05 2,70E-08 0,0005
0,08 6,42E-05 4,61E-08 0,0012

0,0 0,06 6,04E-04 5,84E-08 9E-5
0,04 4,05E-05 O
0,02 O
0,01 O
0,1 6,82E-05 1,36E-06 0,0748 0,71
0,08 5,73E-05 9,78E-07 0,0616 0,76

0,1 0,06 6,47E-05 9,48E-07 0,0509 0,79
0,04 6,18E-05 8,04E-07 0,0439 0,81
0,02 6,18E-05 5,63E-07 0,0281 0,86
0,01 6,07E-05 4,12E-07 0,0195 0,88
0,1 6,42E-05 2,61E-06 0,1856 0,64

0,08 6,12E-05 2,22E-06 0,161 0,68
0,2 0,06 5,73E-05 2,02E-06 0,1554 0,68

0,04 5,74E-05 1,88E-06 0,1418 0,69
0,02 6,21E-05 1,62E-06 0,1068 0,75
0,01 5,75E-05 1,21E-06 0,0817 0,76
0,1 6,47E-05 4,59E-06 0,3789 0,51

0,08 6,08E-05 3,84E-06 0,328 0,57
0,3 0,06 6,61E-05 3,88E-06 0,2995 0,59

0,04 6,23E-05 3,50E-06 0,2836 0,59
0,02 6,41E-05 3,04E-06 0,2297 0,64
001 5,48E-05 2,20E-06 0,1867 0,63
0,1 5,96E-05 5,52E-06 0,5393 0,48

0,08 6,16E-05 5,64E-06 0,5316 0,48
0,4 0,06 6,29E-05 5,29E-06 0,4785 0,50

0,04 5,91E-05 4,64E-06 0,4393 0,53
0,02 6,03E-05 4,33E-06 0,3933 0,54
0,01 5 75E-05 3,60E-06 0,3317 0,51
0,1 6 93E-05 8,19E-06 0,746 0,43

0,08 6,60E-05 8,OOE-06 0,7698 0,39
0,5 0,06 6,67E-05 7,64E-06 0,7176 0,41

0,04 6,27E-05 6,28E-06 0,6076 0,48
0,02 5,53E-05 5,31E-06 0,5766 0,46
0,01 6,07E-05 5,54E-06 0,5414 0,36
0,1 6,53E-05 9,07E-06 0,932 0,40
0,08 5,80E-05 7,72E-06 0,8841 0,42

0,6 0,06 6,24E-05 8,03E-06 0,8478 0,42
004 5,74E-05 6,66E-06 0,7456 0,46
0,02 5,73E-05 6,26E-06 0,6919 0,46
0,01 5,98E-05 6,34E-06 0,6666 0,34
0,1 6,46E-05 1,05E-05 1,1319 0,38

0,08 5,41E-05 8,09E-06 1,0374 0,42
0,7 0,06 5,38E-05 8,07E-06 1,0408 0,39

0,04 5,52E-05 7,67E-06 0,9607 0,41
0,02 6,89E-05 9,21E-06 0,9088 0,39
0,01 5 27E-05 6,48E-06 0,8192 031
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0,1 6,53E-05 1,21E-OS 1,3232 0,37
0,08 6,25E-05 1,10E-05 1,2538 0,38

0,8 0,06 6,22E-05 1,06E-05 1,2122 0,37
0,04 6,08E-05 9,59E-06 1,1178 0,40
0,02 6,64E-05 1,02E-05 1,0873 0,36
0,01 5,85E-05 8,44E-06 1,0181 0,25
0,1 5,86E-05 1,20E-05 1,4979 0,36

0,08 6,78E-05 1,35E-05 1,4545 0,36
0,9 0,06 5,86E-05 1,10E-05 1,3672 0,37

0,04 5,57E-05 9,94E-06 1,2965 0,38
0,02 3,68E-05 6,29E-06 1,2391 0,36
0,01 5,40E-05 8,31E-06 1,1098 0,27
0,1 6,43E-05 1,42E-05 1,6532 0,37

0,08 6,63E-05 1,43E-05 1,6126 0,37
1,0 0,06 5,88E-05 1,21E-05 1,5347 0,37

0,04 6,06E-05 1,20E-05 1,4739 0,37
0,02 5,36E-05 9,80E-06 1,3551 0,37
0,01 6,69E-05 1,05E-05 1,0731 0,37
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ANEXO H

Resultados obtidos pelo método de ca~tura química para as misturas
HPS/CTAC em 2 x 10-3mol/L de HCI e 5 x 10- mol/L de NaCl,

XCTAC [HPS+CTAC] [HDOH] [HDCI] [CI]b a.
(moI/L) (moI/L) (moi/L) (moI/L)

0,1 6,15E-05 2,85E-07 0,0118
0,08 6,68E-05 3,47E-07 0,0136

0,0 0,06 6,11E-05 3,55E-07 0,0157
0,04 °
0,02 °
0,01 °
0,1 6,42E-05 1,77E-06 0,1119 0,54

0,08 5,07E-05 1,10E-06 0,083 0,65
0,1 0,06 6,31E-05 1,44E-06 0,0883 0,61

0,04 5,83E-05 1,32E-06 0,0876 0,60
0,02 6,32E-05 1,20E-06 0,0703 0,67
0,01 5,58E-05 1,00E-06 0,0654 0,69
0,1 6,83E-05 3,70E-06 0,2651 0,46

0,08 6,23E-05 2,91E-06 0,2205 0,53
0,2 0,06 6,51E-05 2,81E-06 0,1999 0,56

0,04 6,06E-05 2,45E-06 0,1843 0,58
0,02 6,30E-05 2,41E-06 0,172 0,60
0,01 5,41E-05 2,01E-06 0,1659 0,61
0,1 6,1OE-05 4,13E-06 0,3576 0,51

0,08 6,41E-05 4,34E-06 0,3576 0,50
0,3 0,06 6,59E-05 4,26E-06 0,3376 0,51

0,04 5,72E-05 3,51E-06 0,3165 0,52
0,02 4,79E-05 2,59E-06 0,2704 0,58
0,01 5,62E-05 3,28E-06 0,2974 0,53
01 6,66E-05 6,39E-06 0,5634 0,42

008 6,07E-05 5,49E-06 0,5236 0,45
0,4 0,06 5,94E-05 5,17E-06 0,4993 0,45

0,04 6,35E-05 5,46E-06 0,4918 0,45
0,02 6,12E-05 5,20E-06 0,4846 0,44
0,01 5,11E-05 4,09E-06 0,45 0,47
0,1 5,43E-05 5,85E-06 0,6651 0,45

0,08 5,09E-05 5,53E-06 0,6721 0,43
0,5 0,06 6,14E-05 6,79E-06 0,687 0,40

0,04 6,09E-05 6,70E-06 0,6826 0,38
0,02 5,94E-05 6,31E-06 0,6536 0,39
0,01 5,30E-05 5,38E-06 0,6178 0,42
0,1 6,52E-05 9,31E-06 0,97 0,34

0,08 5,96E-05 8,21E-06 0,9343 0,34
0,6 0,06 5,80E-05 7,59E-06 0,8656 0,37

0,04 5,32E-05 6,98E-06 0,8684 0,35
0,02 4,44E-05 5,36E-06 0,7832 0,39
0,01 4,71E-05 5,78E-06 0,7993 0,37
0,1 6,02E-05 9,58E-06 1,1072 0,35
0,08 5,94E-05 9,64E-06 1,1301 0,32

0,7 0,06 6,03E-05 8.61E-06 0,9885 0,38
0,04 5,34E-05 7 23E-06 0,9233 0,41
0,02 6,04E-05 8,75E-06 1,0036 0,33
0,01 5,80E-05 8 34E-06 0.9958 033
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0,1 5,13E-05 6,80E-06 0,9193 0,53
0,08 4,98E-05 8,33E-06 1,1888 0,37

0,8 0,06 6,15E-05 1,05E-05 1,2145 0,34
0,04 5,27E-05 8,85E-06 1,1937 0,33
0,02 6,09E-05 9,48E-06 1,1025 0,36
0,01 5,66E-05 9,14E-06 1,1457 0,32
0,1 5,44E-05 1,06E-05 1,4218 0,35

0,08 6,53E-05 1,30E-05 1,4542 0,32
0,9 0,06 5,1OE-05 9,64E-06 1,3772 0,33

0,04 5,26E-05 8,89E-06 1,2245 039
0,02 5,68E-05 1,02E-05 1,305 0,32
0,01 5,51E-05 9,82E-06 1,2947 0,32
0,1 5,77E-05 1,28E-05 1,661 0,32

0,08 6,46E-05 1,44E-05 1,6695 0,32
1,0 0,06 6,40E-05 1,34E-05 1,5629 0,32

0,04 6,67E-05 1,40E-05 1,567 0,32
0,02 6,47E-05 1,30E-05 1,4966 0,32
0,01 6,08E-05 1,22E-05 1,6115 0,32
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ANEXO I

Resultados obtidos pelo método de captura química para as misturas
HPS/CTAB em 2 x 10-3mollL de HBr,

XcTAB [HPS+CTAB} [HDOH} [HDBr} [Br}b a.
(moi/L) (moi/L) (moI/L) (moI/L)

0,1 2,71E-05 5,94E-07 0,044
0,08 2,48E-05 4,59E-07 0,036

0,0 0,06 2,65E-05 4,24E-07 0,030
0,04
0,02
0,01

0,1 2,84E-05 1,45E-06 0,122 0,48
0,08 2,59E-05 1,32E-06 0,122 0,46

0,1 0,06 2,56E-05 1,15E-06 0,105 0,51
0,04 2,87E-05 1,16E-06 0,093 0,55
0,02 2,54E-05 8,32E-07 0,072 0,63
0,01 2,63E-05 6,96E-07 0,056 0,71

0,1 2,76E-05 2,39E-06 0,233 0,50
0,08 2,76E-05 2,48E-06 0,243 0,46

0,2 0,06 2,97E-05 2,55E-06 0,230 0,47
0,04 2,75E-05 2,11E-06 0,202 0,51
0,02 2,64E-05 1,71E-06 0,165 0,58
0,01 2,82E-05 1,53E-06 0,134 0,65

0,1 2,55E-05 3,60E-06 0,422 0,40
0,08 2,49E-05 3,43E-06 0,410 0,39

0,3 0,06 2,37E-05 3,03E-06 0,375 0,42
0,04 2,75E-05 3,38E-06 0,358 0,42
0,02 2,58E-05 2,83E-06 0,313 0,47
0,01 2,38E-05 2,18E-06 0,253 0,57

0,1 2,73E-05 4,96E-06 0,578 0,38
0,08 2,45E-05 4,32E-06 0,558 0,38

0,4 0,06 2,46E-05 4,17E-06 0,533 0,39
0,04 2,34E-05 3,66E-06 0,485 0,42
0,02 2,53E-05 3,80E-06 0,462 0,42
° 01 2,41E-05 3,17E-06 0,395 0,49

0,1 2,43E-05 5,73E-06 0,800 0,32
0,08 2,36E-05 5,32E-06 0,759 0,33

0,5 0,06 2,50E-05 5,44E-06 0,728 0,33
0,04 2,38E-05 4,88E-06 0,679 0,35
0,02 2,58E-05 4,91E-06 0,622 0,37
0,01 1,91E-05 3,33E-06 0,561 0,42

0,1 2,37E-05 6,43E-06 0,963 0,32
0,08 2,40E-05 6,25E-06 0,918 0,32

0,6 0,06 2,30E-05 6,32E-06 0,978 0,25
0,04 2,15E-05 4,47E-06 0,704 0,43
0,02 2,34E-05 5,50E-06 0,814 0,32
0,01 2,33E-05 4,98E-06 0,728 0,38
0,1 2,45E-05 7,62E-06 1,154 0,30

0,08 2,50E-05 7,57E-06 1,118 0,29
0,7 0,06 2,42E-05 7,20E-06 1,096 0,28

0,04 2,49E-05 6,71E-06 0,975 0,33
0,02 2,44E-05 6,52E-06 0,965 0,31
° 01 2,47E-05 6 12E-06 0883 035
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0,1 2,47E-05 8,73E-06 1,370 0,27
0,08 2,37E-Q5 8,14E-06 1,325 0,27

0,8 0,06 2,21E-Q5 6,97E-06 1,198 0,31
0,04 2,43E-Q5 7,52E-06 1,172 0,30
0,02 2,45E-Q5 7,21E-06 1,104 0,31
0,01 2,64E-Q5 7,28E-06 1,022 0,34

0,1 1,81E-Q5 6,98E-06 1,552 0,27
0,08 2,17E-05 8,09E-Q6 1,491 0,27

0,9 0,06 2 35E-Q5 9,08E-06 1,556 0,20
0,04 2,15E-Q5 7,40E-06 1357 0,27
0,02 2,43E-05 7,94E-06 1,275 0,29
0,01 2,26E-Q5 6,89E-06 1,175 0,33
0,1 1,54E-Q5 6,45E-06 1,750

0,08 2 43E-05 9,97E-06 1,707
1,0 0,06 2,21E-Q5 8,49E-06 1,579

0,04 2,38E-Q5 9,54E-D6 1,661
0,02 2,44E-Q5 9,16E-06 1,536
0,01 2,12E-Q5 7,35E-D6 1,397
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ANEXO J

Resultados obtidos pelo método de ca~tura química para as misturas
HPS/CTAB em 2 x 10-3mollL de HBr e 5 x 10- mollL de NaBr,

XcTAB [HPS+CTAB] [HDOH] [HDBr] [Br]b a.
(moI/L) (moI/L) (moi/L) (moI/L)

0,1 2,59E-05 4,63E-07
0,08 2,57E-05 4,61E-07

0,0 0,06 2,65E-05 5 16E-07
0,04
0,02
0,01
0,1 2,51E-05 1,55E-06 0,190 0,38
0,08 2,13E-05 1,19E-06 0,183 0,43

0,1 0,06 2,60E-05 1,53E-06 0,178 0,38
0,04 2,22E-05 1,06E-06 0,171 0,49
0,02 2,61E-05 1,43E-06 0,165 0,38
0,01 1,98E-05 1,00E-06 0,162 0,43
0,1 2,66E-05 301E-06 0,380 0,36

0,08 2,25E-05 2,30E-06 0,366 0,41
0,2 0,06 2,48E-05 2,22E-06 0,356 0,48

0,04 2,38E-OS 2,16E-06 0,342 O,4S
0,02 2,30E-05 2 17E-06 0,330 0,40
0,01 2,S7E-05 2,3SE-06 0,324 0,41
0,1 2,40E-05 3,70E-06 O,S70 0,37

0,08 2,42E-05 3,79E-06 0,549 034
0,3 0,06 2,46E-05 3 66E-06 0,534 0,36

0,04 2,38E-05 3,41E-06 0,513 0,36
0,02 2,41E-05 3,28E-06 0,495 0,38
0,01 2,57E-05 3,SOE-06 0,486 0,36
0,1 2,24E-05 4,60E-06 0,760 0,33

0,08 2,56E-05 S,14E-06 0,732 0,32
0,4 0,06 2,51E-OS 4,97E-06 0,712 0,31

0,04 2,39E-05 4,52E-06 0,684 0,32
0,02 2,47E-OS 4,49E-06 0,660 0,33
0,01 2,35E-05 4,03E-06 0,648 0,36
0,1 2,46E-05 6,38E-06 0,950 0,28

0,08 2,54E-05 6,24E-06 0,915 0,30
0,5 0,06 2,26E-OS 5,42E-06 0,890 0,30

0,04 2,47E-05 5,73E-06 0,855 0,30
0,02 2,18E-OS 4,67E-06 0,825 0,34
0,01 2,46E-05 S,42E-06 0,810 0,30
0,1 2,28E-05 6,89E-06 1,140 0,27

0,08 2,27E-05 6,27E-06 1,098 0,31
0,6 0,06 2,31E-05 6,SOE-06 1,068 0,28

0,04 2,32E-OS 5,92E-06 1.026 0,33
0,02 2,39E-OS 6,3SE-06 0,990 0,27
0,01 2,37E-05 6,22E-06 0,972 0,27
0,1 2,24E-05 7,47E-06 1,330 0,28

0,08 2,13E-05 6,80E-06 1,281 0,29
0,7 006 2,41E-05 7,39E-06 1,246 0,30

0,04 2,23E-05 6,84E-06 1,197 0,27
0,02 2,39E-05 7,04E-06 1,155 0,28
0,01 217E-05 6 48E-06 1134 0,26
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0,1 2,34E-05 8,87E-06 1,520 0,256
0,08 2,17E-05 7,83E-OS 1,464 0,271

0,8 0,06 2,36E-05 8,22E-06 1,424 0,281
0,04 2,10E-05 7,21E-06 1,368 0,264
0,02 2.31E-05 7,61E-06 1,320 0,274
0,01 2,22E-05 7,24E-06 1,296 0,269
0,1 1,90E-05 7,39E-06 1,710 0,303

0,08 2,14E-05 8,71E-06 1,647 0,237
0,9 0,06 2,39E-05 9,11E-06 1,602 0,274

0,04 2,15E-05 8,04E-06 1,539 0,261
0,02 2,05E-05 7,51E-06 1,485 0,252
0,01 2,22E-05 7,68E-06 1,458 0,289
0,1 1,97E-05 8,29E-06
0,08 2,28E-05 1,01E-05

1,0 0,06 2,31E-05 9,79E-06
0,04 1,92E-05 7,50E-OS
0,02 2,08E-05 7,77E-06
0,01 2,02E-05 7,91E-OS
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ANEXO K

Equações empiricas que descrevem a dependência de a com a
concentração total de surfatantes, utilizadas no ajuste dos valores de k'l' ao
modelo da Troca-iônica em Pseudo-fase (TIPF).

Misturas HPS:CTAB(C) em NaBr 0,005 moi/L:

I ,

Equação

XDTAB HPS:CTAB HPS:CTAC

0,05 a = 0,19 - 1,06 CT a =0,42 -1,89 CT

0,10 a = 0,37- 0,04 CT a = 0,48 - 2,13 CT

0,15 a =0,32 -1,02 CT a = 0,50 -1,50 CT

0,20 a = 0,40 - 2,9 CT a = 0,35 - 0,91 CT

0,25 a = 0,38 - 1,12 CT a = 0,52 -1,63 CT

0,30 a = 0,30 -1,27 CT a = 0,43 -1.63 CT

0,40 a = 0,27 - 0,86 CT a = 0,45 - 0,96 CT

0,50 a = 0,24 a = 0,33

0,60 a = 0,22 a = 0,32

0,70 a = 0,21 a = 0,22

0,80 a = 0,25 a = 0,32

0,85 a = 0,24 a = 0,34

0,90 a = 0,24 a = 0,25

0,95 a = 0,24 a = 0,24
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Misturas DPS:DTAB em água:

XOTAB Equação

a = 0,19 + 0,25 e-(cT-O,OOO1)/O,0066+ 0,58 e-(CT-O,OOO1)/O,074

a = 0,17 + 0,40 e-(CT-O,OO36)/O,017+ 0,44 e-(CT-O,096)/O,074

a = 0,20 + 0,415 e-(cT-O,OO3)/O,082+ 0,39 e-(CT-O,OO3)/O,061

a = 0,30 + 0,70 e-(CT-O,OO38)/O,0126

0,05

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

0,95

a = 0,24 + 0,76 e-(CT-O,OO57)/O,012

a = 0,26 + 0,74 e-(CT-O,OO8)/O,0066

a = 0,27 + 0,73 e-(CT-O,OO99)/O,OO41
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