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RESUMO

No presente trabalho, descreve-se o projeto e constru 

ção de uma balança a quartzo usada para estudos de isotermas de

sorçao de água em materiais biológicos.

Estudou-se pela técnicas de isotermas de sorçao e pres~

sao termoestimuladas a água ligada a insulina.

A capacidade de monocamada é de 46 moles de agua por

moI de monomero de insulina.

Os experimentos de pressão termoestimulada indicam que

em média, as moléculas de água estão ligadas por 1,3 pontes de hi

drogênio.

ABSTRACT

This work describe the design and construction of a

quartz micro-balance which is used for the study of isotherms of

water sorption, in biological materiaIs.

Using the techniques of sorption isotherms and thermo

stimulated pressure the bound water in insulin was studied.

The monolayer capacity is 46 mols of water per moI of

monomer of insulin.



The terrno-estimu1ated pressure experiments indicate that

ln average the water molecules are bond through 1,3 hydrogen

bonds.



I. I NTROVUÇÃO

o Laboratório de Biofísica do Instituto de Física e Qui

mlca de S~o Carlos tem como uma de suas linhas b~sicas de pesqui-

sa a BIOFISICA DA ÁGUA.

A importância da água em biofísica tem sido ressaltada

recentemente por varias autores (MASCARENHAS 1980 (1), CLEMENTI

1980 (2), FRANKS 1975 (3)). Como resultado do trabalho do Labora

tôrio de Biofísica de São Carlos organizou-se inclusive no VII

INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS AND II I PAN-AMERICAN

BIOCHEMISTRY CONGRESS, Mexico City, aug 23-9, 1981 simpôsio sobre

biofísica da água.

Sabe-se que a retirada da água de todo o organlsmo VlVO

resulta na dormência do mesmo ou sua morte; isto mostra a impor -

tância da água para a vida.

A quantidade de água nos seres vivos pode variar desde

97 por cento de água em alguns invertebrados marinhos a 50 por

cento em algumas bactérias.

o ser humano adulto contém de 65 a 70 por cento de água.

Os tecidos nervosos são constituídos por 84 por cento de água en-

quanto os adiposos têm somente 30 por cento. Um adulto cOI'lsome

cerca de 900 litros de água por ano. Apesar destes números, o co-

nhecimento do papel da água na vida, a nível molecular, é muito

pequeno.

Até recentemente muitos biologistas tinham a água corno

um melO de suspensão para as moléculas ativas ou um mero preench~

dor de espaço nos organismos vivos. Sendo a água aparentemente i-
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nerte, e difícil imaginar que ela tenha papéis importantes no pr~

cesso da vida, além de s~r um mero meio de transporte de molécu -

Ias ativas.

A nível molecular, a água interage entre si, formando â

gua liquída ou vários tipos de gelos; é possível também oc(])rrer

sua interação com outras moléculas. Estas podem ser desde peque -

nos ions, (Na+, K+, CL-, e outros), até macromoléculas (1).

As macromoléculas que são essencialmente de três tipos

ou seja, proteínas, polinucleotideos e polissacarídeos, interagem

com a água basicamente de dois modos:

1) Interação hidrofilica- através de pontes de hidrogê

nio ou solvatação das cargas da maçromoléculas.

2) Interação hidrofóbica - a água, sendo repelida pela

molécula: é obrigada e se auto-organizar formando

por exemplo dodecaedros pentagonais e estruturas al-

tamente organizadas.

No caso de proteínas,globulares (conformação esferoi-

daI), pode-se explicar tal forma como devida à interação com a a
.

gua. Para que a proteína seja solúvel, os aminoácidos hidrofili -

cos devem ficar na parte externa para solvatação e os aminoácidos

hidrofóbicos preferem o interior da mo-lécula.

A interação da água &etermina sua ligação com moléculas

biológicas importantes. Ao se pensar nessas moléculas, a estrutu

ra seca não é suficiente para explicar sua ação biológica; a exis

tência de moléculas de água ligada deve ser levada em conta, isto

porque a água interage com os resíduos hidrofilicos e polares mu-
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dando sua conformação.

Ternos o DNA como exemplo: Durante a determinação da sua

estrutura atrav~s de raio-X foram obtidos diagramas diferentes em

função da hidratação.

Existem virias t~cnicas para o estudo da igua estrutura

da em macromol~culas bio16gicas.

Uma das t~cnicas mais poderosas para o estudo da

ligada ~ a cristalografia de raio-X ou neutrons (4).

agua

Como o número de el~trons na água ~ pequeno, esta espa-

lha pouco os raios-X; por outro lado, os neutrons sâo bem espa -

lhados pelos hidrog~nios da água, permitindo desta forma serem 10

calizados mais precisamente.

T~cnicas de refinamento de estruturas, em certos casos,

permitem aos cTistalógrafos veTem água em mapas de densidade ele-

trônica, mesmo nos de proteínas.

Com NMR estuda-se como os spins magn~ticos de prótons

da água tem seu tempo de relaxaçâo alterado pelas ligaçôes com

os diversos sitias, em funçâo da hidrataçâo e temperaturo (5).

A água ligada pode ser estudada tamb~m por espectrosco-

pIa infravermelha (6).

Nessa t~cnica estuda-se as vibraçôes das ligaçôes O-H

da água na regiâo infravermelha, atrav~s da mudança da frequ~ncia

de absorção.

Outras t~cnicas foram introduzi das por nosso laborató -
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rio para o estudo da água ligada. Uma delas é a técnica de corren

te termoestimulada (CTE) do BIOELETRETO (1) na qual:

1) O material em estudo é montado entre dois eletrodos.

2) Através da aplicação de um campo elétrico, a uma da-

da temperatura, os dipolos são orientados (a agua

tem um dipolo de 1,84 Debye).

3) Abaixa-se a temperatura com o campo ligado e, aSSIm

os dipolos, inclusive os da água ligada, ficam "con-

gelados" na posição de orientação.

4) Monitora-se a cprrente elétrica, ,que passa a ser p~~

duzida devido à desorientaçãodos dipolos, quando o ma-

terial é aquecido linearmente com o tempo.

5) Da curva. corrente c9ntra temperatura, podem ser cal

culados vários parâmetros sobre a âgua ligada.

Uma outra técnica introduzida pelo nosso laboratório

foi a de pressão termoestimulada (PTE) que será discutida no capi

tulo IV da presente dissertação.

O resultado das técnicas descritas anteriormente têm u-

ma grande dependência do conteúdo de água na amostra.

No sentido de complementar os estudos de CTE, PTE resol, -
veu-se introduzir a técnica de isotermas de sorção da água em no~

sos laboratórios. A mesma é utilizada comumente no estudo da água

ligada.

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FlslCA E QulMICA DE SÃO CARLOS· USP

FI S IC A

,
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Desta mane~ra poder-se-; dar apo~o ~ grupos que traba 

lham em nossos laborat6rios com outras t~cnicas tais como: crista

lografia NMR, corrente termoestimulada, pressão termoestimulada

e propriedades elétricas de macromoléculas.

A introdu~ão da técnica de isoterma de sor}ão deu-se

com a construção de uma microbalança a cristal de quartzo, que se

r; d~scut~da detalhadamente no capttuio V.

Foram realizados testes preliminares da microbalança u

tilizando-se DNA cuja isoterma de sorção de ~gua ~ conhecida da

literatura (7).

Realizou-se também estudos sobre a ~gua ligada à molécu

Ia de insulina utilizando-se a microbalança e a técnica de pres

são termoestimulada.

A escolha da insulina para este trabalho deve-se ao fa

to de ser conhecida a posição cristalogr~fica das moléculas de ~

gua e sobretudo pela grande import~ncia bio16gica desta macromolé

cula.

o presente trabalho é uma continuação de trabalhos ante

riores do grupo do professor S.MASCARENHAS com S.CELASCHI (8), S.

QUESADO (9) E J. N.ONUCHIC (10).

Nova contribuição al~m da parte de instrumentação, vem

atacar o problema central de interesse do grupo que é a bioffsica

da ~gua, tanto em seus aspectos experimentais (CTE, PTE e agora

a microbalança de quartzo) como te6ricos (modelo de interação de

~gua com métodos qu~nticos e estoc~sticos, Monte Carlo).
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Novas contribuições estão sendo dadas, em nosso labora~

tório, com a técnica de NMR pulsado (11). Com esta técnica é pos

sível distinguir água ligada, na molécula de insulina, da água li

vre.



11. A INSULINA

Inicialmente será feito um histórico sobre a insulina

(12, 13, 14), passando posteriormente a sua estrutura.

Em 1889 Von Mering e Minkowski, comprovaram que, com a

extirpação do pâncreas de um animal, surge rapidamente um estado

denominado diabete pancreática, que se caracteriza por um alto

teor de açúcar no sangue, hiperg1icemia, e a perda do açúcar pela

urina, glicosurina.

o aumento do açúcar no sangue e a perda do açücar pela

urina sãp proporcionais à quantidade de hidratos de carbono da

dieta. O animal sem o pâncreas excreta uma quantidade considerá 

vel de açúcar; mesmo sob dieta inteiramente proteica a reserva de

açúcar do c~rpo, isto é, o glicogênio hepático, é perdido rapida

mente.

Nesta situação o açucar é formado a partir das protei

nas dos tecidos e o animal perde peso. Também são utilizados os

depósitos de gorduras e o 'aumento da desihtegração,delas, traz co

mo consequência, o aumento dos corpos cetônicos no sangue e na u

rina.

Os compostos cetônicos possuem propriedades tóxicas e a

eles se atribui em grande parte o início da coma diabética.

Os sinais e sintomas observados em animais cujos pan

creas foram retirados são encontrados na diabete humana~ a qual,

na maioria dos casos, é consequência de afecções das ilhotas de

Langerhans do pâncreas.

,
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Essas formações são as únicas responsáveis pelo forneci

mento de insulina ao corpo. Num corte do pâncreas elas se aprese~

tam como pequenos grupos de c~lulas espalhadas aqui e ali, entre

os alvéolos pancreáticos.

A conclusão é que o pâncreas elabora substância que ma~

t~m baixo o açucar no corpo e normal o metabolismo dos hidratos 

de carbono.

A terapia de diabete começou em 1922 quando Banting e

Best obtiveram ~xito no isolamento de substância que agem direta

mente no metabolismo dos hidratos de carbono ou seja a insulina.

A insulina injetada subcutânea ou endovenosamente, eli

mlna todos os sinais da diabete nos amimais dos experimentos ou

em pacientes humanos.

A deficiência de insulina provoca a diabete e a sua hi

perprodução é responsável por um quadro clínico denominado hiper

insulismo, cuja principal característica é um baixo teor de açú 

car no sangue (hipoglicemia).

Os sinais da hipoglicemia são: hiperexcitabilidade neu

romuscular e fome. A exitabilidade aumenta, conduzindo a contra 

ções involuntárias dos músculos e posteriormente a convulsões ge

neralizadas.

A glicose ~ o melhor antídodo para o excesso de insuli-

na.

Em 1953 Frederich Sanger e colaboradores determinaram a
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sequência de aminoâcido das cadeias polipeptidicas da insulina

primeira proteína para a qual se determinou a estrutura covalente

completa.

Esta determinaçio foi o resultado de cerca de dez anos

de estudo cuidadoso e meticuloso.

A sequência de aminoácidos da insulina pode ser vista

na figura 1 bem como as posições das ligações cruzadas -S-S- li

gando as cadeias A e B.

$----------$I I
C.dsl. A: H'1N-g1t -He--~tll··glu-gln- cys - cys -thr-~r-iJe- cys -~r-leu-tyr-gln-It!I)--glu-asn-'v'-cV5-asn--COO-

~ ~ 10 . 15 120 _

-, 5 '--:d,C// ~~i<::.
"" f j l ';'0,

C.deia 8· k 2N -pr,e--vi;lI-."-l-gl" -his-Ieu- cys -g'Y7~-hi5-::"I&u-vaJ-g'u-oill-leu-tyr-lelJ-val- cys -gly-gJv-.rg':'gty-pne"':'1>h~tyr- thr -pro-Iys-ala-COO ~.~;,;
5 10 15 10 '25 30

FIGURA 1 - Estrutura primária da insulina bovina (de

Sanger F. e colaboradores, Biochem, J., 49,

481 (1951); ~, 366 (1953); 60, 541 (1955)).

A insulina e sintetizada primeiramente em uma forma i-
nativa de cadeia única, denominada proinsulina. Ela contém as ca

di:das A bV~B da insuli na.

A cadeia A constitui a extremidade carboxilica da pro

insulina e a B a extremidade aminica. Entre as cadeias A e B há

uma terceira, C, conectora.
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As cadeias A e B s~o separadas da C por dois pares de

aminoâcidos bâsicos, figura 2

[xtlt'n1ldadE' N-lermlnal Cadl'12 B

s

[xl rprnidadl:'

C-l('rrn:nal

. ---s~
Pro

I,\,s
/\Idw

/1\1;:, .,
/' / Rr'<,iOuo"1\ rI' !
Glu' "'rl1ov,do,

VaJ

Pro GJu

Pro ( "de,,, C GJy
Gl Gln Pro

Y GJu Leu Gly Gly Ala," Giy Pro G!y Gly Ala Leu GI\J Leu Aja GIrou Vai

I

Vai CilJ ,';1" C\" (:y" AI" Ser V;<I,,,C:\'.'! S" 1.1'11Tyr C!r, I.ell (;Iu ASII Tvr C\,'" A",
JI"

(;Iy

:\ 'h ..', 1 R."íduo,I.\', J rClI1ovrdo<,
Gln
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FIGURA 2 - Estrutura da proinsulina bovina. A remoção

dos aminoácidos indicados produz a insulina e

a cadeia C (mais escuro). (LEHNINGER; A. L

BIOCHEMISTRY)

A figura 3 mostra os est~gios e as relações temporais na

biossíntese, secreção e liberação da insulina a partir das células

B do tecido insular.

A proinsulina é clivada, formando insulina e peptideo C,

que sao armazenados nas vesículas de Golgi, onde a insulina e o

peptideo cristalizam-se com Zn++

Um aumento de glicemia, desencadeia um processo, onde o

conteGdo das vesiculas é liberado por exocitose, através da membra

na plasmática para o sangue circundante.
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FIGURA 3 - Representação esquem~tica da biossíntese da

insulina e sua liberação das células S das 1-

lhotas de Langerhans, mostrando relações de

tempo. Os grânulos maduros não são liberados

enquanto a glucose sanguínea não estiver sig-

nificativamente elevada.

A sequência de amino~cidos da insulina tem pequenas va-

rlaçoes para espécies diferentes de anImaIS.

A insulina, em solução se agrega em polimeros de di-

ferentes tamanhos dependendo do pH, temperatura, concentração, for

ça iônica e composição iônica.

Em pH neutro ou moderadamente alcalino na presença de

zinco++ ou c~tion divalente, h~ predoninância da forma hexâmera

(15). As cadeias A e B podem ser vistas nas figuras 4 e 5 respecti

vamente, e a forma hexâmera é mostrada na figura 6.

~._--.~:-.-. ---;:~-~ o CARlOS· uSP
BIBLi01ECA DO ItISl',I'J1U :,,:: ',:3:·_', it'a,C\ iJ~ ,,1\ ,

••.1 I' \
I' 1." '. ------
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L__
K i------..J..1, ..•.

FIGURA 4 - Cadeia A da rnol~cula de insulina (15)

FIGURA 5 - Cadeia B da mol~cula de insulina (15)
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FIGURA 6 - Posição atômica na insulina hexâmera projeta-

da ao longo do eixo de terceira ordem (15).

Outra forma comumente encontrada em solução ~ em dimeros,

(figura 7) a proporção de dimeros aumenta com o abaixamento do pH,

concentração e força iônica.

Sakabe (16) e colaboradores, através de técnicas crista-

logrificas, obtiveram a estrutura da insulina 2 zinco em cristais

romboédricos com uma resolução de 1,2 A.
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o

p

FIGURA 7 - nfmero de insulina projetada ao longo do elXO

de terceira ordem (15).

o cristal cont~m trinta por cento de mol~culas de agua

que sâo empacotadas não s5 no canal formado ao longo do eixo de

terceira ordem, mas tamb~m ao redor do hex~mero.

Neste cristal há cerca de 280 mol~culas de água, isto ~,

aproximadamente 47 mol~culas de água por monômero (16).



111. MODELO DE SORÇÃO

Urna maneira de se obter informações da interação entre

macromoJêculas biológicas é através da medida de sorção de vapor

de água.

Sorçio pode ser definida corno sendo o processo em que

moléculas no estado de vapor ligam-se a sítios nos s61idos (17).

Tanto o termo adsorção como absorção são utilizados pa-

ra designar o processo de sorção.

Segue-se um desBnvolvimento hist6rico sobre isotennas

de sorção, começando por Langmui r 1916 (18), depois uma i extens ão

da teoria de Langmuir devido a Brunauer, Emmett e Teller 1938 (19)

e finalmente pelo tratamento feito por Guggenheim (20).

3.1 - ISOTERMA DE LANGMUIR

Langmuir desenvolveu uma teoria quantitativa de sorçao

baseada em considerações da cinética molecular. Assumiu que os a-

tomos ou moléculas dos gases ligam-se a pontos discretos ou cen-

tros ativos na superfície dos sólidos, para formar um filme mono-

molecular.

A cada centro pode-se ligar somente um átomo ou molécu-

Ia e as forças envolvidas nesse processo são de curto alcance e,

portanto, independentes dos centros adjacentes estarem ou não ocu

pados.

Seja Nt o número de centros ativos por unidade de
-
area,
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estando ocupados n desses centros.

A taxa 1'1 de evaporaç~o ou desorç~o de ~tomos j~ liga -

dos será proporcional a n. Então:

r = an
1

A taxa T2 de sorção de novos átomos será

(III-I)

proporcional

ao número de sitias livres (Nt-n) e da pressão P, pois a taxa m

com que as moléculas do gás entram em contacto com a superficíe e

dada por m = I(M/(2TTRT))'P (21) onde m é a massa do gás que coli-

de com a superfície por unidade de área por unidade de tempo; M é

a massa molecular; T a temperatura absoluta; R a constante de

Boltzmann e P a pressão.

Quando o gás está em equilíbrio com a superficie estas

duas taxas, 1'1 e 1'2 ' devem ser iguais, portanto:

n SP

a + SP (I11-3)

A relação n/Nt pode ser substi tuído por h/hm porque a

quantidade h expressa em gramas de um gás sorvido é proporcional

ao número de moléculas n por unidade de área. O fator h é a quanm -

tidade sorvida quando todos os Nt sitios estão ocupados e, porta~

to, reprcJenta a capacidade de monocamada.
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a ;-SP

Substituindo S/a por b obtendo:

h b P
m

1 + bP

(III-4)

(111-5)

A isoterma de Langmuir (eq. 111-4 ou 111-5), comumente

designada de tipo I, tamb~m pode ser deduzida a partir de conside

rações termodinâmicas ou estatísticas.

A equaçao 111-5 pode ser rescrita na forma linearizada.

P 1+
1
P (111-6)- ---

h
hb h

m
m

A forma da isoterma de sorção de Langmuir pode ser VIS-ta na figura 8a.

Na figura 8bobserva-seo gráfico dessa isoterma

na forma linearizada. Com frequ~ncia f conveniente expressar-se a

pressao em termos da pressão relativa de vapor P/P onde P e ao o

pressão de saturação do material sorvido.

A forma linearizada (111-6) f útil em dois aspectos:

1) Atravfs do gráfico (P/h)xP ou (X/h)xX onde X=P/P deo

resultados experimentais f possível saber se o pro-

cesso em questão está de acordo ou não com as consi-

derações de Langmuir.

2) Facilmente podem ser calculados os valores das cons-

tantes h atrav~s do coeficiente angular, e b do in-fi -

tercepto extrapolado do eixo p/h.
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h
hm
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X:: p/ Po

1.0

1.0
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FIGURA 8 - Em 8.a temos a isoterma de Langmuir (Tipo 1)

para um valor de b = 10 e na figura 8.b a 1-

soterma á graficada na forma linearizada.

(eq. 111.6).
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No entanto, as isotermas experimentais de sorção comu-

mente apresentam duas regiões: ~ baixas pressões a isoterma ~ c6n

cava e ~ altas pressões convexa em relação ao eixo das pressões.

Refinamentos introduzidos na teoria exposta tais como

interação entre sitios (22), causam uma mudança na forma da 1S0-

terma, mas esta nova isoterma n~o apresenta as caracterfsticas di

tas acima, que são encontradas normalmente em resultados experl-

mentais de sorção de ãgua em biomateriais.

Na prática normalmente o que ocorre é não termos a for-

maçao somente de monocamada em processos de sorção, frequentemen-

te temos a formação de multicamadas.

A formação de monocamada geralmente ocorre a valores

baixos de pressão, correspondendo no caso de materiais bio16gicos

a pressoes parciais de vapor d'água da ordem de 0,15

( 22) .

ou menos

A teoria de Langmuir para monocamada pode ser generali-

zada para multicamada, este tratamento foi feito por Brunauer,

Emmett e Teller (19), esta isoterma é designada frequentemente

por isoterma B.E.T.

3.2 - rSOTERMA DE B.E. T

Sejam So' S], S2"'" Si· ..· as ãreas que são cobertas

pelas o, J, 2,.·., i, .... camadas de moléculas sorvidas.

Então no equilíbrio tem-se que S deve permanecer conso

tante, a taxa de condensação é igual a de evaporação na prlmelra

camada.
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(111-7)

onde P é a pressão, E 1 é o calor de adsorção na primeira camada e

independentes do
..J

numero

de moléculas sorvidas na primeira camada.

A expressão 111-7 ~ essencialmente a equação de LangmuiL

No equilíbrio SI também deve permanecer constante, atra

ves de considerações anglogas à primeira camada será obtido:

b2 S2 exp(-E /RT) (III-8)

Essa argumentação pode ser estendida para S2' S3' ..... ,

s. , .. , dessa forma:1

a 3 P S 2 == b 3 S 3 e xp ( - E 3 / R T )

(111-9)

a. P S.1 1-1

1==00

A
==2: S.

11==0

b. S. exp(-E./RT)
1 1 1

A superfície total é dada por:

(111-10)

e o volume total sorvido e:

v
1=00

V L. i S.o . 11 =0
(IIl-ll)
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onde V ~ o volume do gis sorvido por unidade de ~rea da superfio

cie quando esta e completamente coberta com uma camada monomolecu

lar. Dessa forma

'.'

1=00L
i S.

V

V
~

(111-12)

1=6
---=---

A V

V1=00o
m

LJ
011

1=0

onde o V ê o volume do gis sorvido quando a superfície inteira ém

coberta com uma monocamada. Podemos substituir V/V por h/h ]am m

definido anteriormente.

Podemos calcular os somat6rios da equação 111-12 atra -

ves das seguintes suposições:

E = E
2 3

E.1 E t (I11-13)

onde Et é o calor de liquefação e

=
b 3

a3

b 1- --
= ••.•..• a.1

g (111-14)

onde g ê urna constante apropriada.

Isto é equivalente a assumir que as propriedades de e-

vaporação-condensação da segunda camada em diante são as mesmas -

do estado liquido.

Esta suposição é razoâvel urna vez que a partir da se -

gunda camada as moléculas sorvidas s6 estão em contato com

própri as .

Podemos expressar S2' S3'" .S., ... em termos de So. 1

elas
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S1 = Y So onde Y = (a1/bI) P exp(E1/RT) (111-15)

S 2 = X S 1 o n d e X = (1 / g) P e xp (E .Q, / RT)

(111-16)

S = X S = X2S

(111-17)
3 2 1

i-I 1-1 1 ,
(111-18)S. = X S· = X S1= y X S = c X S 1 l-I 0·0

onde

(111-19)

substituindo na equaçao 111-12 será obtido:

1 =co

C Se L: i Xl
i=lv

V
m S (1 + c

e

I=CO
L: X)

i=l

(III-20)

onde as somas sao dadas por:

I =co

(L: Xi) - 1
i=l

X

l-X

(III-21)

I =co d
I =co X

L:

iXI = X-- L:Xl=
i=l

dXi=l (1 -X )2.
(111-22)

Substituindo (111-21) e (III-22) em (111-20) sera obti-

do
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V
m

=
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(l-X) (l-X+tX)

=
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cX

(1- XJ (1 + (c-1 ) X)

(III-23)

Quando P=P , pressão de saturação do g~s, um nGmero Ino

finito de camadas ~ sorvido sendo assim V = 00 portanto X deve ser

igual a unidade na equação 111-23. Da equação 111-16 segue-se.que:

e

(III-24)

x = P
p-

o

e obtida.

(111-25)

Substituindo em 111-23, a equação da isoterma de B.E.T.

v 011-26)

da.

A equação 111-26 pode ser reescrita na forma lineariza-

1- ---
V c

m

+ ~-l
V C

m

P

Po

011-27)

Atrav~s de um gr5fico P/(V(~ -P)) contra P/~ as segUIn

tes informaç6es podem ser obtidas:
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1) Se o processo em questão obedece às condições do de-

senvolvimento da teoria, uma linha reta será obtida.

2) O valor num~rico das constantes V e c pode ser obtim -

do através do intercepto, l/V c, e do coeficiente m

angular (c-1)/V c.
m

As equações 111-19 e 111-14 fornecem o valor da constan

c =

Devido a natureza de aI ' a2 , b e b1 2
temos

(111-28)

que

(aI b2)/(bl a2) não deve diferir muito da unidade sendo assim c

pode ser escrita como sendo:

011-29)

Em um processo de sorção nem sempre ~ formado um numero

infinito de camadas, pode haver casos em que somente há n camadas.

Tomando-se as somas das séries da equação 111-20 até o

n-ésimo termo e não mais até o infinito, obtemos a equação 111-30,

em lugar de 111-26

v
v cX

m

1 - X

1-(n+1)Xn + nXn+1

1+(c-1)X - cXn+1

(I II - 30)

A equação 111-30 tem dois casos limites importantes:

1) Se n = 1 a equação 111-30 se reduz a



v =

l+c (P/P) o
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011-31)

Comparando 111-31 com a equação de Langmuir 111-5 tira-

mos o valor do parâmetro b com o valor de c/P .o

2) Temos o outro caso extremo, isto e, n = 00, e a equa-

ção assume a forma da equação 111-26, isoterma de sor -

ção de B.E.T.

Na figura 9 podemos observar a equação 111-30 para
-

va-

rlos valores de n. Na figura IDa e 10b podemos observar a equaçao

111-26 para dois valores de c tais que haja uma mudança no compo!

tamento da curva. Na figura 10 a temos que El >Ef isto implica em

c > 1, e no caso b temos El < Ef levando a um valor de c menor

que a unidade. Essas isotermas são designadas por tipo 11 e 111

respectivamente.
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FIGURA 9 - Pode-se observar a mudança de comportamento

da isoterma de BET para virios n~meros de ca

madas,
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FIGURA 10 - Pode ser observado nessa figura a mudança do

comportamento da isoterma de B.E.T.

c < 1 (FIG 10a) e c > 1 (FIG 10b).

quando
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~.3 - lS0TERMA VE GUGGENHEIM

Será utilizado agora um formalismo baseado em
~ .

mecanlca

estatística da sorção em multicamadas, feito por Guggenheim, que

será adotado com ligeiras modificações.

Será desenvolvido primeiramente o modelo de Langmmuir.

Considerando-se a existência de Nt sitios localizados ,

idênticos e independentes; a grande função de partição do sistema

sera:

Nt
F = (I + Àq) 011-32)

onde q é a função de partição de uma única molécula e À ê a ativi
j

dade absoluta, relacionada com o potencial quimico através de ex-

pressão À = exp(~/RT).

_~Cada termo I + Àq é proporcional i probabilidade de

que o sitio considerado esteja ocupado ou não.

De acordo com as propriedades de grande função de parti

çao o número total de moléculas sorvidas será:

a ln F (111-33)n = À

a À

Através da substituição de 111-32 em 111-34 será obtido

o numero de moléculas sorvidas



N ÀIt
n = --.-

1 + Àq
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(I I I - 34 )

Como as mol~culas sorvidas est~o em equilibrio com o

g~s, À ser~ proporcional ~ pressão do g~s P, e q ~ independente

de P, sendo assim q pode ser escrito como sendo

Àq = b r Ir = b Xo (111-35)

Substituindo 111-35 em 111-34 a isoterma de Langmuir se

ra ob tida

011- 36)

Ser~ feito agora um desenvolvimento analogo para multi-

camada.

Seja a grande funç~o de partiç~o

F (1 + Àq +1 011-37)

onde À ~ a atividade absoluta do g~s e q- ~ a função de partiçãol
para uma Gnica mol~cula sorvida na i-~sima camada.

Cada uma das Nt somas correspondem a um sitio, e cada

termo e proporcional ~ probabilidade de que o sitio considerado -

esteja ocupado por 0,1,2, ••• moléculas.

Supondo que
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= q. = .. o. q1 (111-38)

: Isto ~, que a energia livre de todas as mol~culas, exce

to a primeira que ocupa cada sitio (mol~cula da primeira camada) ,

são iguais e escrevendo a função de partição para as moléculas da

primeira camada como

q = cq
1

a grande função de partição ser5

(I II - 39)

Nt
+ o o • o o) (111-40)

como À c q + À2 C q2 + À3 C q30 0.0 estão em uma progressao geom~

trica, podemos escrever a grande função de partição como sendo

F (1 +

N
À c q ) t
1 - Àq

N

( 1 + (c-l)~) t
1 - Àq

OII-41)

Utilizando a relação III-33 será encontrada o numero de

sitios ocupados

n
d À

Nt c Àq----
(1 + (c-I) Àq) (l-Àq)

(III-42)

Como as moléculas sorvidas estão em equilíbrio com o

seu vapor, À é igual a atividade absoluta do gás e proporcional à

pressão sendo q independente de P pode-se escrever



Àq =
P

p~
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PII-43J

o novo parâmetro P* ~ mais facilmente entendido atrav6s

das relações

c = exp (- 6~ IRT) P IP
m 9

(III-44)

P*

P/Po

Po exp (6~j\'1 IRT)

x

= (l/b)P o (III-4S)

(111-46)

onde P é a pressão de saturação do vapor; 6~ diferença entre oo m

potencial químico das mol~culas ligadas aos sitios primários e o

líquido; 6~M é a diferença entre o potencial químico das mo1~cu 

Ias ligadas a partir da segunda camada e o líquido; T temperatura

absoluta, e R constante de Boltzmman.

A equação 111-42 pode ser reescrita utilizando-se essas

relações.

h c b X (III-47)

h (1 - b X) (J+ (c -1) b X)m

o parâmetro b fornece uma indicação sobre o quanto se

afastam do estado liquido as moléculas da segunda camada em dian-

te.

Enquanto na isoterma de E.E.T. só havia a saturação lS-

to e, h = 00, quando X = 1; nessa nova isoterma o mesmo não ocorr~

Se b < 1 temos a não ocorr~ncia da saturação e se b > 1 temos a

saturaçao ocorre
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A influ~ncia do parâmetro b pode ser observado na figu-
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FIGURA 11 - Isoterma de Guggenheim, para v~rios valores

do parimetro b, normalmente b < 1.



IV PRESSÃO TERMOESTIMULAVA

Durante o tratamento térmico, para medidas de despo1arl

zaçao termoestimulada, observa-se um aumento da pressão parcial

de vapor d'água no recipiente de medida.

Este aumento de pressão ocorre devido ao rompimento das

ligações de hidrogênio entre moléculas de água e os sitios de hi

dratação da macromolécula biológica, ocasionando a dessorção.

Monitorando-se o aumento da pressão de vapor d'água, em

um volume fixo, em função da temperatura da amostra, podem ser me

didos alguns parâmetros relativos a essa dessorção.

Será feito um desenvolvimento segundo o trabalho reali

zado por CELASCHI (23).

Assume-se que todas as moléculas de ãgua ligam-se em Sl

tios idênticos, isto é, que estas possuem uma mesma energia de li

gaçao e ~~a mesma probabilidade de transição do estado ligado ao

estado livre.

Com base nestas hipóteses, se a amostra no instante de

tempo t e temperatura T, possuir N(T) moléculas no estado ligado,

após um intervalo de tempo infinitesimal dt teremos uma variação

de N(T) dada por:

dN(T) = - W(T) N(T) dt (IV-I)

onde W(T) é:a probabilidade de transição do estado ligado ao li

vre.

,
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Impondo-se um aumento da temperatura linear com o tempo

isto e

T( t) = TV' + bto (IV-2)

o diferencial dt pode ser escrito em função do diferencial dT co-

mo sendo:

dt = 1
b

dT (IV - 3)

é obtida:

Atrav6s da substittuição de IV-3 em IV-l a equação IV-4

dN(T) =
1
b

W(T) N(T) dT (IV -4)

Conhecendo-~e a função W(T) a equação IV-4 pode ser ln-

tegrada, obtendo-se desta forma a função que fornece o numero de

mo16culas no estado ligado em função da temperatura.

Supondo válida a lei de atividade de Arnhenius.

W = W exp ( ~.o

com

~E )
KT

(IV-S)

6E = ~H - T ~S

onde

6E - energia livre de ligação da água

(IV-6 )
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óS - entropia de ativação da dessorção

óH - entropia de ativação da dessorção

Wo - probabilidade por unidade de tempo~ característica do proce~

so

K - constante de Boltzmann

T - temperatura absotuta.

e utilizando a seguinte condição de contorno.

T = T.1

NeT.) = N.1 1

(IV-7)

(IV- 8)

na integração da equação IV-4, a expressão IV-9 que fornece o nu

mero de moléculas ligadas, é obtida

NeT) = N. exp e 1
W

o

b

T
'.

f exp (

T.1

óE

KT'
) dT') (IV-9 )

No processo em questão há somente dois estados, portan-

to, da conservaçao vem

N(T) + neT) = N.1 (IV-IO)

onde N(T) é o nfimero de moléculas ligadas, n(T) nfimero de molécu-

Ias no estado livre quando a temperatura da amostra é T, N. nume1
ro total de moléculas de água.

A baixa densidade de vapor d'água é válida a aproximação
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de g~s ideal na equação de Van der Waals, portanto o nGmero de mo

l~culas de ~gua dessorvidas ~ proporcional i pressão.

A equação para g~s ideal fornece

P (T) =

onde

K Til !l(T)

V
(IV-lI)

v - volume do recipiente

T"- Temperatura do gás

Através da substituição da expressão IV-lI em IV-IO e

utilizando N(T) da expressão IV-9 a expressão final IV-12 é obtida

P (T) Pf (1 - exp (-

w
o

b

T

J exp(6E /KT') dT'))
T.1

(IV-12)

onde Pf = (Ni K T")/V é a pressão do sistema após a passagem de

todas as moléculas para o estado livre, onde Tilé a temperatura -

do gás.

Através do ajuste da equação IV-12, as curvas experlme~

tais de P(T) x T, os valores de W e 6E podem ser obtidos.o

Na figura 12 pode ser vista uma curva onde está super-

posta a curva de pressão termoestimulada ~s cargas parciais obti-

das das curvas de despolarização termo estimulada obtidas por

CELASCHI para a lisozima.
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FIGURA 12 - Curvas de PTE superpostas às cargas parciais

obtidas das curvas de CTE para 1izosirna (23).



V SISTEMA DE MEDIDA

Neste capítulo é apresentada a teoria e construção da

microbalança a quartzo e o procedimento experimental para a obten

ção de isotermas de sorção de vapor de ~gua em biomateriais.

Descreve-se tamb~m o equipamento e o modo de

para as medidas de pressão termoestimuladas.

5.1 ISOTERMAS DE SORÇAO

5.1.1 - TEORIA DA MICROBALAN_ÇA A QUARTZO

-
operaçao

A t~cnica de microbalança a cristal de quartzo ~ comu-

mente utilizado, entre outras aplicações, para a monitoraç~o de

espessuras de filmes depositados por evaporaç~o (24 e 25).

As medidas são efetuadas através da monitoraç~o das mu-

danças na freuquência de ressonância do cristal de quartzo quando

é depositado um filme em sua superfície.

No caso específico deste trabalho é de interesse o estu

do da variaç~o de massa de uma amostra biol6gica em funç~o da umi

dade relativa do ar que a circunda; para tanto um filme do mate-

rial biol6gico em estudo é depositado sobre a superfície do crlS-

tal.

A frequência fundamental de ressonância de uma lâmina

de cristal de quartzo é dada por:
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(V-I)

v - velocidade da onda elástica no cristal de quartzo
q

1 - espessura da lâmina de quartzo
q

N - 16 7O KH z mm para corte s do q liar zo AT C 26) C fi g 1 3)

Considerando uma onda acGstica de frequ~ncia f, gerada

piezoeletricamente, que se propaga da face em x = O para a face

em que o filme está deposi tado (fig. 14). Na interface, qU8rtzo-

filme, isto é x = 1 , a onda é parcialmente transmitida, e parq
cialmente refletida.

Os coeficientes de transmissão, t, e reflexão, r, sao

dados por (27):

2 Zq __

t(q + f) = ~ + Zf)q

(V-2a)

r (q + f)

onde

2f = P f If

- r (f + q) = r (V - 2b)

(V-2c)

(V-2d)
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z

( a)

z

y

corte Z

(b)

y

"

FIGURA 13 - 13a Sistema da coordenadas cartesianas uti

lizadas com quartzo 13b agulos de orientações de cor~e

para que os coeficientes de variação da frequência com

a temperatura sejam minimizados (AT, BT).



- 42 -

Cristal de quartzo I filme

FIGURA 14 - Ressonador composto consistindo de um tran~

dutor de quartzo e o filme depositado, mostrando as in

terferências. Na realidade a direção é perpendicular às

faces.

Pq

-massa especifica do quartzo

(

dofilmeP - massa especlficaf
V

-velocidadeda onda elástica nocristal
q

V -

velocidadeda onda elastica nofilmef

Zq e Zf são as impedâncias acústicas por unidade de a

rea da secção transversal.

Assumindo que a onda é totalmente refletida em x = O e

x = lq + lf' e que as perdas no filme e no quartzo são pequenas

a frequ~ncia f em que o sistema, cristal-filme, é ressonante, sa-

tisfaz a equação V-3 (28).

2r (cos(2 Trf/ff) - cos (2 Trf/fq)) +

+ (1 + r2 ) (1 - (cos(2 Trfi fq)) (cos(2 Trfi ff))) +

+ (1 + r2 ) (sen(2 Trfi fq)) (sen(21T fi ff))

onde

(V- 3)
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- 43 -

(V-4a)

Vf
(V-4b)

f = -f
2 lf

Definindo (V-5)

Pf lf
D =

Pq lq

A equação pode ser reescrita utilizando-se das defini-

çoes de r (equ V-2b), Zq e zf (equ V-2C e V-2d) e das

V-4a e V-4b, e de mf = Pf lf S

relações

(1 - r) f
D =

----3 (V-6a)

(l + r)
ff ,'(- ..•... ';"

D = (V-6b)

onde

mf ~ massa do filme depositado

S - superficie do cristal

Utilizando as identidades trigonométricas

sen sen (21T(f - f)/ f)q q (V-7a)

,
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(V - 7b)

e o fato que

gonométricas

2 TI f/f «1 e 2 TI ((f-f )/f )«1, as funções tri
q q q

da equação V-3, que é uma função implicita da nova

frequência de ressonância, podem ser aproximados pelos prlmelros

termos da expans ão em série de Tay1or. Sendo assim urna're1ação,eÀ'P1i

cita da frequência de ressonância do sistema composto é obtida.

(f - f ) + 2D Fq
(f - f ) + Df::: Oq (V-8)

f

T

6T

f
q

(1 + D)

Portanto o período é fornecido pela relação

T (1 + D)
q

T - T :::D T
q q

(V-9)

(V-IOa)

(V-10b)

Reescrevendo 6T (eq v-lOb) utilizando a relação V-6b en

contra-se a expressão V-lI que mostra a proporcionalidade entre a

variação do período com a massa do filme depositado sobre o crlS-

tal.

T (V-lI)
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5.1.2 -A mlehobalança a quahtzo: opehaÇaO e

5 . 1 .2. 1 - Opehaçào

A utilizaç;o da m~crobalança no levantamento de isoter

mas de sorção de água em macromoléculas biológicas é feita da se-

guinte manelra:

1) Mede-se a frequência de ressonância do cristal antes

de ser depositado o filme do material biológico do

qual se quer a isoterma de sorção;

2) Deposita-se um filme do material em estudo sobre o

cristal, esta deposição normalmente ê feita prepara~

do-se uma solução da macromolécula em um solvente vo

látil onde o cristal é banhado, formando-se assim, ~

pos a evaporação do solvente, um filme sobre o cris-

tal;

3) O cristal assim preparado ê colocado em um reclplen-

te com temperatura e pressão de vapor d'água contro-

lados.

4) Observa-se a variação do período de oscilação do

cristal de quartzo em função da umidade relativa.

5) Através desta medida, calcula-se o conteGdo de agua

na amostra.
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5, 1, 2 ,Z - C 0116 Dwção-------

Um diagrama em bloco de equipamento pode ser visto na

figura 15, a seguir ser~ feita uma descrição de cada componente.

CRISTÁL

OSCILADOR
FREQUEN-

CIMETRO

CONTROLADOR

CONTROLE

DA

T DE
PI P o

FIGURA 15 - Diagrama em bloco do equipamento para estudo

de isotermas de sorção.

5.1.2.2.1 - Cont~ole de tempe~atu~a

o controle de temperatura foi feito através da imersão

da câmara contendo o cristal em um banho isot~rmico produzido pe-

la FANEN UNITEMP, sendo que este dispunha de uma unidade de refri

geração, permitindo, desta forma, o controle de temperaturas meno
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- res que do meio ambiente (Figura 16).

FIGURA 16 - Conjunto montado vendo-se da esquerda para

a direita, milivoltímetro ligado a um termo

par, frequencimetro e controlador de tempe-

ratura.

Existiam termopares que permitiam a medida da temperat~

tura do banho isot~rmico e interior da câmara em uma regi~o

Xlma do cristal.

5.1.2.2.2 - COVlIfLO-te. da~.ó.óão de.

vapoJt d'água

-
Dro-

A umidade relativa do meio foi controlada atrav~s de

soluç6es saturadas com precipitado (29) que eram colocadas no

interior da câmara.
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Os valores das pressões parciais de va~or de igua em

função da temperatura para várias substâncias podem ser vistos na

tabela que se segue:

Valores de umidade para várias soluções saturadas

Temp. (C)

KZ 804

KCl

NaCL

NaNOZ

NaBr

NaZCrZ07

KZC03

MgC1Z

CH3COOK

LiCl

NaOH

LiBr

10~0

98.3

86.8

75.8

67.4

62.5

57.5

44.5

33.8

24.5

12.7

7.8

20~0 2S~030 ~O40~050.0

97.9

97.697.497. O96.6

85.1

84.Z83.58Z.l80. 7

75.6

75.475.Z75.074.9

65.4

64.363. Z61.259.2

59.3

57.856.253.O49.6

54.7

53.45Z.049.246.3

44.1

44.043.843.442.8

33.1

32.83Z.431.630.6

23.2

22.421.619.719 .5

11.1

11.111.111.111.0

7.0

6.96 .86.55 .8

7.2

6 .76.35.25.0

TABELA 1
5.1.2.2.3 - CJtih:ta! e. c.dmaJta do C.Jtih:ta.!

A camara do cristal foi construida utilizando-se um re

cipiente de vidro com tampa de material plástico (Figura 17), pe~

mitindo que ela fosse usinada de forma que todos os componentes 

da câmara pudessem ser fixados.

Nesta câmara foi necessária a colocação de dois agitad~

res, acoplados ao mesmo eixo (Figura 18). Um dos' agi tadores era

responsável pela agitação da solução evitando, desta forma, a es-

,



- 49 -

tratificação da mesma, acelerando assim o equilfbrio da soluç~o

com o meio, o outro era utilizado na movimentação do ar no inte

rior da câmara evitando gradientes de concentração de moléculas

da ~gua; desta forma o processo de equilibrio era acelerado.

FIGURA 17 - Câmara onde se faz o controle da umidade e

temperatura.

o eixo dos agitadores ~ movido por um motor externo com

aproximadamente trinta rotaç6es por minuto.

o cristal utilizado ~ urna unidade normalmente comerCla-

lizada para equipamentos de telecomunicações. Para sua utilização
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~ necess~ria a remoção de capa met~lica protetora (Figura 19).

FIGURA 18 - Interior da câmara podendo ser visto da es

querda para a direita agitador da solução ,

agitador do ar e protetor do cristal.

Estes cristais já têm depositados em suas faces eletro

dos de prata ligados a contactos da base.

o cristal ~ fixado pelos contactos da base em um supo~

te que fornece o contacto el~trico a um conector tipo BNC, o qual

faz a coneção entre o cristal e o circuito oscilador figura 20.
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FIGURA 19 - Vista do cristal sem capa protetora metáli

ca, esta e soldada com estanho e unidade

montante.

FIGURA 20 - Elemento sensivel, cristal, conectado ao

suporte.
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o cristal utilizado nos experimentos era de 6 MHz, para

esta frequ~ncia de oscilação sua espessura ~ de aproximadamente

,.,
tr~s d~cimos de milimetro apresentado, desta forma, pouca reS1S-

t~ncia mec~ncia. Devido a este fato foi previsto no projeto um

protetor. Figura 21

FIGURA 21 - Vista geral do interior da câmara podendo

ser observado o cristal sem o protetor que

está à direita.

5.1.2.2.4 - OSCILAVOR

o circuito oscilador utilizado na microbalança a quartto

está esquematizado na figura 22.

Os componentes utilizados sâo de custo praticamente des

....
prezlvels.
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47n~o
1.8Kfl.

1.6 nF

1.8 Kn

para o

frequencimetro

IOOpF I IKn

FIGURA 22 - Circuito oscilador, Cl - 7400 alimentação 5

Volts.

ª utilizado um circuito integrado 7400 da familia TTL

que cont~m quatro portas l6gicas. São utilizados duas destas por-

tas ligadas como inversoras.

A alimentação ~ feita por uma fonte estabilizada de

cInco volts.

o circuito fornece um sinal com amplitude suficiente p~

ra excitar um frequencimentro com baixa sensibilidade.

5 • 1 • 2 . 2 • 5 - F R E QUE N C (M E T R O

A medida da frequ~ncia de oscilação do cristal

quartzo foi feita atrav~s de um frequencimetro comercial

FLUKE modelo 1953A com uma resolução de uma parte em 106,

de

marca

A utilização deste frequencimetro e do banho teYmost~ti
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- co foi devido ã sua existência no laboratório.

Todo o equipamento utilizado pode ser adquirido ou cons

truído com materiais facilmente encontrados no mercado.

5.2 PRESSÃO TERMOESTIMULAVA

Um diagrama de blocos do aparelho de medida de pressao

termoestimulada pode ser visto na figura 23.

o aparelho utilizado foi desenvolvido inicialmente por

CELASCHI (23), e posteriormente modificada por ONUCHIC, PIRES e

VERA (3D).

As medidas foram feitas em um recipiente de vidro com

um volume de 5 litros, cujas paredes são aquecidas através de urna

resistência elétrica até cerca de 450 °K. Este aquecimento e ne

cessirio~~ara evitar que moléculas de igua desorvidas da amostra

sejam sorvidas na superficie do recipiente, mascarando resultados

que, devido a quantidade de igua sorvida poderiam falsamente par~

cerem menores.

A amostra foi colocada em urna cavidade feita no

frio, que pode ser visto em detalhe na figura 24.

dedo

A temperatura deste dedo foi medida através de um termo

par cobre-constantan. O equipamento possui outro termopar para

medida de temperatura do gis (vap0r d'água).
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FIGURA 23 - Diagrama do equipamen to de PTE C2 a a 2e

válvulas, 13.D. Bomba de vácuo).

Através de um registrador gráfico de dois canais fêz-se

o registro da temperatura da amostra (temperatura no suporte) e

da pressão do recipiente contra o tempo.

A pressao foi medida através de um medidor diferencial

marca MKS 13aratron Presure Meter Type 77, com saida para registr~

dor linearmente proporcional i ela. Este medidor, por ser diferen

cial, requer um recipiente no qual a pressão seja mantida constan

te. A referência foi construída por um cilindro metálico com uma

capacidade de aproximadamente 25 litros.

A utilização de um recipiente com tal volume deve-se ao
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fato de ser minimizada a variação da pressão devido a algum vaza

mento eventual.

FIGURA 24 - Vista do dedo frio, onde ser visto o termo

par da amostra, e o do g~s, na parte infe

rlor pode-se ver a cavidade onde era coloca

da a amostra.

o aquecimento da amostra foi feito por uma resistência

elétrica com potência controlada para se obter uma variação linear

da temperatura da amostra contra o tempo.

Uma vista geral da montagem pode ser vista na figura 25.

As medidas de pressão termoestimulada foram realizadas

adotando-se o seguinte procedimento (figura 23);
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FIGURA 2S - Vista geral do equipamento de PIE.

1) Com as válvulas 2b, 2d e 2e fechadas, a válvula 2e

~ utilizada para introduzir ar no sistema, ~ feito

váculo no recipiente de referência. O vácuo na refe-

rência normalmente não e desfeito, pois sendo seu

volume da ordem de cinco vezes e do recipiente de

medida necessitar-se-ia de uma bomba de vácuo de

grande capacidade para que o vácuo pudesse ser re-

feito em pouco tempo.

2) Coloca-se a amostra na cavidade do dedo frio e intro

duz-se todo o conjunto no recipiente de medida.

3) Fecha-se as válvulas 2c, para manter o vácuo da refe

rência, abrindo-se as válvulas 2d, desta maneira a-

baixa-se a pressão no recipiente de medida at~ por
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volta de 10 mtorr. Durante esta fase deve-se fazer

um controle da temperatura da amostra, mantendo ini

cialmente em torno de 270 °K e posteriormente abai

xando-a gradativamente.

4) Uma vez que a pressão do recipiente de medida esteja

próxima do valor da referência, todas as válvulas do

sistema devem ser abertas para a equalização da pre~

são entre o recipiente de medida e a refer6ncia, ex

ceto naturalmente a válvula 2e.

5) Uma vez estabelecido o equilibrio são fechadas as

válvulas 2c, 2d e 2a e inicia-se o aquecimento da

amostra, registrando-se a temperatura e a pressão em

funçãõ do tempe.

,



VI - RESULTAVOSEXPfRIMENTAlS

Este capítulo está dividido em duas partes. Primeirame~

te serão apresentados os resultados referentes i isotermas de sor

çio e posteriormente os obtidos atrav~s da t~cnica de pressão ter

moestimulada.

6.1 - ISO TERMAS VE SORÇÃO

Inicialmente foi realizado um teste para verificar o

funcionamento da microbalança a cri~tal de quartzo.

Optou-se nesta fase pela utilização do DNA por ser um

material disponível em nosso laboratório e sua isoterma de sorção

de água ser conhecida da literatura (7).

Foi levantada também a quantidade de água sorvida no

cristal L-} quartzo limpo, em função da umidade relativa do meio.

Posteriormente estes valores foram comparados com a quantidade de

água sorvida pelos filmes de materiais biológicos. A quantidade

de água sorvida na superfície do cristal ê desprezível em relação

à dos materiais biológicos estudados, sendo menor que 0,1 por cen

to.

O filme de DNA depositado na superfície do cristal foi

preparado dissolvendo-se 3 mg de DNA de timo de bezerro em 3 ml

de água destilada e deionizada.

Adotou-se o procedimento descrito no capítulo V, para

a teterminação da massa do DNA seco colocou-se silica gel na cama

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE rlSICA E QulMICA DE sAo CARLOS· u~p "I
a FIslCA .,
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- ra do cristal.

Com a silica gel consegue-se umidades relativas menores

que 0,01 por cento.

A curva de hi~ratação foi obtida utilizando-se algumas

das subs~:âncias da tabela I.

o resultado da isoterma de sorçio a 25QC pode ser obse!

vada na figura 26 onde é feita uma comparação entre os dados des

se trabalho e a curva ajustada a pontos experimentais obtidos por

Falk e colaboradores.

Uma vez confirmado o funcionamento do equipamento pas-

sou-se ao estudo da insulina.

j

A insulina utilizada tanto nas isotermas como na pres-

sao termoestimulada é de pâncreas bovino processada pela SIGMA.

Na deposiçio do filme de insulina no cristal de quartzo

utilizou-se uma solução com concentração de 1,5 mg de insulina

em 1,0 ml de tampão fosfato 0,02 M pH 8.

Adotando-se o procedimento já descrito foram obtidas va

rias curvas totais ou parciais de sorção de água, havendo uma

boa concordância entre elas.
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FIGURA 26 - Resultados obtidos neste trabalho com o

DNA comparado com a curva dada por Falk (7).

Os dados de uma medida típica a 25 °e pddem ser observa

dos na Tabela 11.

Período de oscilação do cristal 1,667131xl0-7s.

Período de oscilação com a insulina sêca 1,667698xlO-7s.
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Sorçio de igua pela insulina a 25 CPeríodo (5)

gramas (Ie agua por 100

PIPo
gramas de insulina s~ca,'----0,069

1,667742x10-7 7 ,75

0,111

1,667757x10~7 10,49

0,165

1,667780x10-7 14,52

0,224

1,667819x10-7 21,19

0,328

1,6678l0xlO-7 19,71

0,440

1,667834xI0-7 24,02

0,578

1,667934xlO-7 41,72

0,643

1,668160xlO-7 81,57

0,754

1,668407xlO-7 125,10

Tabela II

Utilizando um programa que pode ser visto no
j

f~z-se um ajuste dos pontos experimentais.

ap~ndice

h =
11m c b X

(1 - b X) (1+ (c - 1) b,X )
011-47)

Os valores das constantes obtidas são dados a seguir:

hm = 13,82 g H20 I ,100 g de insulina s~ca =

= 46 moles de H O Imo1 de moriômero
2

b = 1,17

c =16,70

A curva ajustada e os pontos podem ser vistos na figura
27.
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FIGURA 27 - Isotermas da isulina.



- 64 -

Foi realizado um estudo da sorçao de água no

utilizada na preparação do filme, concluindo-se que a

do mesmo é menor que 12 por cento de erro.

6.2 - PRESSÃO TERMOESTTMULAVA

tampão,

influencia

A insulina utilizada nesta etapa do trabalh~ era prove

niente do mesmo frasco da empregada nas medidas de sorção.

Foram realizadas medidas tanto em forma de pó

pastilhadas com as seguintes características:

diâmetro 11,0 mm

espessura 0,5 mm

massa específica 0,9 g/cm3

quanto

As amostras utilizadas:tinham uma massa da ordem de 60

mg e uma hidratação de cerca de 5 por cento.

A taxa de aquecimento para as medidas

0,167 °K /seg.

foi de

Na tabela 111 são dados os valores da energia de liga

çao da água à insulina obtidos pelo ajuste das curvas de PTE atra

vês de um programa desenvolvido por CELASCH1.

-----------------------.---- -

\
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VALORES DA ENERGIA DE DESSORÇÃO

DE ÁGUA PARA A INSULINA

ENERGIA (eV)

Primeira medida pastilha 1 O ,32

Segunda medida pastilha

10,32

Primeira medida pastilha 2

0,30

Segunda medida pastilha

20,30

Primeira medida em pó

O ,35

Primeira medida pastilha 3

0,34

Segunda medida pastilha

30,30

Tabela rrr

o valor m€dio da energia de ligaç~o € (0,32·~ 0,02) eV



VII CONCLUSDES

Este capítulo está dividido em três partes a saber:

7.1 - Instrumentaç~o

7.2 - Isoterma de sorção de água da ínsulína.

7.3 - Pressão termoestimulada da insulina.

Um dos objetivos desta dissertação é dar contribuição

na área de instrumentação, portanto pode-se adiantar as

sões relativas também a tais aspectos.

7.1.1 - O~c~ladoh

conclu-

As duas conclusões relativas neste aspecto sao:

o oscilador, dentro da grande preclsao necessarlas, mos

trou-se estável (uma parte em 106).

A reprodutividade foi satisfat6ria apresentando um des -

V10 de + 5HZ.

~~~_Câmaha de h~dhatação

Feito um projeto desta importante parte do equipamento,

construiu-se um prot6tipo que mostrou-se plenamente satisfat6rio.

No entanto, o sistema poderia ser aprimorado através de um even-

tual dispositivo de controle contínuo da pressão parcial de vapor

de água.
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Conclui-se que houve um desempenho muito bom do SISTEMA,

dada a concordância dos dados' da litera tlUra para o DNA.

A principal conclusao é que tem-se condições de cons-

truir no Brasil uma microbalança a quartzo, com sensibilidade de

7 x 10-7 g, para estudo de sorçao de água, a partir do

des te trab alho.

projeto

Construída esta balança sua aplicação irá além do pre

sente uso, podendo ser utilizada na química, na farmacologia, bi~

química e outros campos. Dada a urgente necessidade de substitui

ção de equipamentos estrangeiros por instrumentos e equipamentos

brasileiros, esta balança a quartzo, se coloca em uso em laborató

rlO de pesquisa e de tecnologia, poderá dar uma contribuição a ní

vel da problemática da instrumentação.

7.2 - l~o~e~ma~ de ~o~ção de água da ~n~u{~na

Através da tecnologia de pesagem (em nossa balança a

quartzo) encontrou-se para a insulina 46 moles de água por moI de

monomero para a capacidade de monocamada, vale dizer hm no modelo

de Guggenheim (equação III.47). Este vapor é semelhante ao encon

trado por SAKABE e colaboradores em 1980, através da técnica de

espalhamento de raios X (16). Sendo assim, estes dados estão ple-

namente satisfatórios.

Nesta mesma equação (111.47), b assume valor 1,17, que,

sendo maior que 1, mostra haver saturação antes que a umidade re-

lativa seja de cem por cento.

\
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Estas conclusões reforçam pois os resultados de raios-X

o que a nosso ver ~ um dos resultados mais relevantes da presente

dissertação.

7.3 - PRESSÃO TERMOESTIMULAVA

A pressão termoestimulada (tabela 111) apresentou como

resultado da energia de ativação o valor m~dio de 0,32 eV !0,02,

Para os dados te6ricos e experimentaifi, obtidos de estudo de gel~

são encontrados para as ligações de hidrogênio na água, energlas

de 0,25 eV. Através desses dados é possível estimar-se que, em me

dia, as moléculas de água se ligam à insulina por 1,3 pontes de

hidrogênio.

Esta conclusão poderá vir a ter eventuais repercussoes

na interpretação dos dados estruturais obtidos por raios-X.

Entretanto na presente fase de tais estudos torna-se di

ficil uma utilização deste resultado para obtenção de conclusões

comparativas com os dados estruturais. Além de tudo, trata-se cer

tamen te ('; um valor médi o.

As conclusões gerals sao p01S que:

1) - O instrumental relativo à microbalança a quartzo

apresenta bom desempenho e concordaram com os vaIo

res experimentais usando-se as curvas do DNA como

curvas de referência.
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2) - Os resultados referentes i insulina concordam com

os resultados de raios-X e lhes dão apoios experi-

mental, o que é importante em virtude das conheci

das dificuldades com o método em face do baixo po

poder de espalhamento da água.

3) - Ainda com a insulina os resultados de PTE indicam

uma energ~a de ligação de 0,32 eV, o que leva

conclusão de que em média a água realiza 1,3 ponres

de hidrogênio. Entretanto não temos meios de ana-

lisar tais resultados com os dados estruturais.

4) - A presente balança poderá vir a ser utilizada no

país em química, farmacologia, bioquimica e outros

campos.
J



caWTRlsUrçVESVA PRESEWTE VISSERTAÇ~O

1) - Projeto, construção e desenvolvimento de uma filcro

balança a cristal de quartzo para o estudo de iso

termas de sorção de água em materiais biológicos.

2) - Controle do desempenho da microbalança, construída

em nossos laboratórios, atrav~s da isoterma de

hidratação do DNA; com desempenho satisfatório.

3) - Estudo da hidratação da insulina atrav~s da micro

balança construída em nossos laboratórios, com re

sultado ajustado ao modelo de Guggenheim, obtendo

se para a capacidade da monocamada 46 moles de á 

gua po~ moI de monõmero de insulina.

4) - Estudo da desidratação da insulina atrav~s da t~c

nica de PTE, encontrando uma energia de ligação de

0,32 eV, isto ~, em média as mol~culas de água li

gam-se à PTE de insulina atrav~s de 1,3 pontes de

hidrogênio.

5) - Implantação de um programa computacional para ana

lise de resultados de isotermas de sorção.

6) - Intercâmbio com o grupo de biofísica de La Plata

(Argentina) .



SUGESTDES PARA TRABALHOS FUTUROS

1) - Desenvolvimento de um sistema de controle de unida

de relativa, com a capacidade de variação contínua

da pressão parcial de vapor d'água, permitindo de~

ta forma maior facilidade para a obtenção de cur-

vas de sorção e dessorção.

2) - Desenvolvimento de um sistema gravim~trico para o

estudo de isotermas de sorção, o qual possa ser

utilizado com amostras na forma de cristais ou p6.

3) - Complementação do estudo da interação da água com

a insulina:

3.1) Isotermas na forma cristalina da insulina determi-

nando~se se a mesma está na forma de dimeros ou

hexâmeras;

3.2) Estudos de correntes termoestimuladas da insulina

como função da hidratação;

3.3) Propriedades diel~tricas atrav~s de decaimento ISO

t~rmico de polarização da insulina em função da

hidratação.
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ANEXO

Ajuste da função

A B c X.1

(J - b X.) (1 + (c - 1) B X.)1 1

esta funçio pode ser reescrita convenientemente na

Z :::a 1 + a 2 X. + a 3 X2.I I

A B c

a :::
B(c-2)

2
A B c

B ( c -

1 )
a :::

3
A B c

Da literatura os valores a1, a2 e a3 que minimizam
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são dados pela soluç~o do sistema linear

L: Z . X.1 1

Os valores de A B e C em função de aI, a2 e a3 são dados por:

A = (a - 4 aI a )-1/22 3

B = (112) (B c - a Ia)2 1

C = (B c) I B

Foi desenvolvido um programa em FORTRAN para fazer

ajuste.

es te

O número de pontos e os pontos, X. e Y., que são respec1 1 -
tivamente pressão parcial de vapor d'~gua e massa relativa de a-

gua sorvida, para maior flexibilidade são introduz~das atrav~s do

terminal.

O programa define a nova variável Z.1
a matriz dos coeficientes do sistema linear.

X.IY. e1 1 monta
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A soluçâo do sistema linear ~ realizada atrav~s de uma

sub-rotina de eliminação por Gauss.

~
Como salda, o programa nos fornece os valores de A, B

e c e uma tabela contendo os valores de X., Y. e f(X.) y ..1 1 ·11

Na verificação do programa procedeu-se da seguinte ma -

nelra; atribuiu-se valores às constantes A, B e c dentro dos limi

tes encontrados na literatura; calculou-se os valores da função

nas umidades dadas pela tabela I a 25 De com J casas decimais. Ro

dou-se então o programa sendo encontrado erros inferiores a 0,08

por cento nas constantes A, B e c.

A listagem do programa e um exemplo de saída são mostra

dos a seguIr.
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DIMENSION X(30),V(30),Z(30),S(4),SO(30),A(3)
REAl. MTC(:S,4)
TYPE 1

1 fURMAr Ç/,lX,~NUMERO DE PONros=?·)
ACCf..Pl' *,N

TyPE 2
2 FORMAl u/,lx,rXCI),y(J)q

DO 3 r:q, N
ACCEPT ~,X(I),YCr)

:s CONTINuE

00 10 1=1,4
;-;0 S (l ) : 0

00 20 1::1,3
2050(1)=0

OU 30 I=l,N
Z(l)=X(1)/YO)

30 CONTINUE

no 1~0 NI=l,N

DO b0 1S::l,'4

60 S(IS)=S{IS)~X(NI)*~IS
SD(l)=SD(l).~(NI)
DO 70 15U=2,.3.

70 SD(lS0)=SO(ISO)+Z(NIJ*(X(NI)*Á(lSP-1»)
40 CONTINUE

MTCt1,l):N
DO 80 ll;1,3
DO 80 J=l,3
M1C(1,4)=50(1)
l<=I+J

80 IF{K~NE.2) MTC(I,J)::S(K-2J
CAbL GAUSS(MTC,A,3,4)

B c = 2 * S Q RTI ( (A (2) I (2 A A (1 ) ) ) 1d, 2 - A (3 ) I/I (1 ) )
R:l/(SQRT(A(~)*AC2)~q·A(1)*A(3))J
B:(BC~A(2)/A{1»)/2
C=BC/8
SQl)::0
TyPE. 10~

100 FORMAT(II,10X,'VALOkES UAS CONSTANTES')
TYPE 110,R

J10 FORMAT(II,lX,'A:~,F9.q)
TyPE 12"',B

120 FORMAT(lx,'B:~,F9.a)
T'rPE 130,C

130 fORftlAl (lX, 'e::' ,Fq~4)
TYPí: 14[4

140 FO RMAT (/ / , 3 X , ~x ( 1) , , iJ X , "y (1) • , 4 X , , F (X ( I) } " , ~ X, "F CX ( 1) )

* .L.Y (U t , I)
DO 1510 1=1,1'1

F:(R*BC*XCI»)/(l-B*X(l)*Cl+(tlC-B).X(I»)
D=F-y(n
TyPE 160"X(1),v(l),F,D

160 FORMATCtX,F6,3,f9,3,f9.3,E23.7)
150 CONTINUE .

STOP
ENO
SUBROUTINE GAVSS(A,X,N,NP1)
DIMENSrON A(N,NP1),X(N)
NM1=N~1

00 b00 K=t,NMl
KP1::K,+1

L-=K

,
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DO 400 l=I<Pl,N
lF(ABStA(I,KJ).GT~ABS(A(L,KJ))L=l

IFt~~EQtK) GU TO 500
00 410 J;q<,NPl
TEMP:;At!<.,J)
/J.(K,J)=A(L"JJ
A(L,J)=TEtlíP

DO 600 J::KP1,N
FAC10H=ACl,KJ/A(K,K)

PO 600 J=KP1,NPl

A(l,J)=ACl,J)-FACTOR*ACK,J)"

X(N):A(N,NPIJ/A(N,N)
!=NMl

lPt=ltl

SUM=0.~
no H30 J=IP1,N
SUM=SUM+A(r,J)*X(J)
x ( 1 ) :; (A (l , N P 1 ) - S LI(1' I A (I, 1)

1=1.-1
IF(J.GE.l)GU TU 71~
Rt::TURN

;V' f:ND

,
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NUMERO DE PONTOS=?
11

X(I),Y(!)
.069,4.247
.111,5.844
.224,8.971
.328,11.453
.44d4.365
.534,17.375
.578~19.082
.643,22'.125 .
•754,29'.706
.842,40.009
.976,81.113

VALORES DAS CONSTANTES

A= 9.9999
1:1=

0.9000
C::::

9.9985

j

XCI) Y ( I )F(X(I»

0.069

4.2474.247
0.111

5.8445.844
0.224

8.9718.971
0.328

11.45311.453
0.440

14.36514.365
0.534

17.37517.375
0.578

19.08219.082
0.643

22.12522.125
0.754

29.70629.706
0.842

40.00940.009
0.976

81.11381.114

,

-0.7724762E-0·4
-0.2365112E'-03
0.4367828[-03
0.3595352[-03

-0.1792908E--03
-0.2136230E ....03
-0.3890991E--03
-0.9918213E-04
O .4711151E"-03
0.1525879E-04
0.6713867E>03
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