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RESUMO

Resultados antigos de potencial de superficie de filmes de Langmuir não eram

reprodutíveis, devido à presença de impurezas na subfilse aquosa sobre a qual os

filmes se formavam. Dados recentes para o ácido esteárico, no entanto, mostram um

comportamento reprodutível Neste trabalho, foi promovida com sucesso uma

recaracterização através de medidas de pressão de super.ficie (TI) e potencial de

superficie (âV) de compostos alifãticos simples (álcoois, ésteres, ácido e amina),

obtidos sobre subfilses devidamente purificadas. Os resultados obtidos são inéditos e

mostram que o potencial de superficie desses filmes é nulo para grandes valores de

área molecular média (A), aumentando a partir de um valor de área crítico, Acr, até

atingir um valor máximo, âVJDáx. Modelos para o potencial de superficie de filmes de

Langmuir mostram boa concordância com os resultados obtidos. As curvas de

pressão e potencial de super.ficie para os álcoois e ésteres praticamente não se

modificam pela alteração do pH da subfàse na fàixa de 1 a 13. Porém para a amina e

ácido há grandes alterações, principalmente nas curvas de potencial de superficie, em

virtude da contribuição da dupla catn9da elétrica. Foram produzidos, também, filmes

de Langmuir-Blodgett (LB) a partir de monocanmdas de ácido esteárico que foram

caracterizados através de medidas de potencial de super.ficie, com o objetivo de

comprovar a importância da contnbuição dipolar para o potencial desses filmes. Os

resultados indicam que além da contnbuição dipolar, há uma contrIbuição negativa

(em tomo de -200 mV) da interfàce substrato/filme. O potencial de superficie se

confirma como uma técnica de caracterização bastante sensível, tanto para filmes de

LanpJ'Tl11ircomo para filmesLB.



ABSTRACT

Old surfàce potential data in the literature were not reproducible, because of

impurities in the aqueous subpbase where the monoIayers were formed. Recent data

for stearic acid, however, show a reproducible behavior. In this work, a

recharacterization of surfàce presssure (TI) and surfàce potential (AV) for Lanemuir

monoIayers of simple aliphatic compounds (alcohols, esters, acid and amine),

:fàbricatedover· convenient1ypure subpbases, were successfully carried out. These

new results show that the surfàce potential is zero for large areas per molecule and

only increased below a critica1area per molecule, Acr. Surfàce potential models for

Langmuir films are in good agreement with the data obtained. There is almost no

change in the surfàce pressure and surfàce potential for alcohols and esters for a

subpbase pH range of 1 to 13. However, for amine and acid large changes are

observed, mainly in the surfàce potential curves, because of the electric double Iayer

contribution. Langmuir-Blodgett (LB) films were deposited from stearic acid

monoIayers. They were characterized by surfàce potential measurements in order to

confirm the importance of the contn'bution from dipole moments of the film-forming

molecules. The results a1sopoint towards a.negative contnoution (around - 200 mV)

due to the film/substrate interfàce. The surfàce potential technique has been

demonstrated to be a very sensitive characterization technique for Langmuir

monoIayersas well as for LB films.



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Os estudos de substâncias orgânicas em nível molecuIar têm sido objeto de

interesse de vários pesquisadores. Esse interesse deve-se ao filto dessas substâncias

/ apresentarem uma grande variedade de estruturas moleculares e propriedades

elétricas, magnéticas, óticas e biológicas interessantes. O principal objetivo de

pesquisas nessa área é conseguir construir estruturas moleculares altamente

organ17.adas,visando a aplicação em áreas que requerem controle molecuIar [1-5].

A técnica de Langmurr-Blodgett (LB) permite a deposição de camadas

monomolecu1ares orgânicas (filmes finos) sobre substratos sólidos. Essa técnica tem

se mostrado bastante promissora e possui atrativos como permitir a fubricação de

filmes com um alto controle da espessura (da ordem de angstrons) e com grande

ordenamento estrutural. A forma de filmes é adequada para várias aplicações,

principalmente por ser de fácil manipulação. Mais especificamente, a fabricação de

filmes ultrafinos (dimensão de nanometros) com alto controle estrutural é

interessante, pois a confecção de dispositivos eletrônicos moleculares, por exemplo,

só é possível através de técnicas que possibilitam o controle de estruturas em nível

molecular.

Filmes de Langmuir são filmes monomoleculares produzidos espalhando-se

uma pequena quantidade de um material constituído em geral de moléculas antipáticas

(com uma parte hidrofilica e uma parte hidrofóbica) sobre a superficie limpa de um

líquido (subfase), geralmente água ultrapura. Filmes Langmuir-Blodgett (LB) são

obtidos a partir da transferência de um filme de Langmuir da subfase aquosa para um

substrato sólido.
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As técnicas mais empregadas na caracterização de filmes de Langmuir são as

da medida de pressão de superficie (TI) e do potencial de superficie (àV). A pressão

de superficie é a mudança na tensão superficial do líquido (subfàse) devido à presença

do filme de Langmuir, enquanto que o potencial de superficie, medido em relação ao

potencial superficial da subfase limpa, aparece por causa dos dipolos das moléculas

formadoras do filme e da ionização desses filmes. Até há alguns anos as curvas de àV

em função da área média por molécula (A) não eram reprodutíveis e os valores

obtidos para grandes áreas por molécula eram maiores que zero. Mais recentemente,

em experimentos com ácido esteárico, observou-se que àV era nulo para valores de

área molecular média maiores que um certo valor crítico, Acr. Concluiu-se que os

valores não nulos obtidos anteriormente eram causados por impurezas na subfàse

aquosa. Tornou-se necessária, então, a reanálise dos resultados experimentais para

diversos compostos simples, como ácidos, álcoois e ésteres, com longas cadeias

alifáticas, no sentido de verificar se o comportamento de monocatruldas dessas

substâncias, em subfàses adeqlJadarnentepurificadas, seria semelhante ao obtido para

o ácido esteárico, o que é o objetivo inicial deste trabalho. Embora a técnica da

medida do potencial de superficie em filmes de Langmuir esteja sendo empregada há

mais de 60 anos, somente nos últimos anos apareceram modelos teóricos que

explicam os resultados experimentais de uma maneira quantitativa Esses modelos

encontram-se bem estabelecidos e proporcionam boa concordância com os novos

resultados obtidos de potencial de superficie de compostos alifáticos simples.

Para os filmesLB, a medida do potencial de superficie também representa uma

técnica de caracterização bastante útil e embora existam resultados que datam da

década de 1930, os estudos sobre esse assunto são quase inexistentes na literatura.

Uma das razões para o número pequeno de trabalhos nessa área é a dificuldade na

interpretação dos resultados, pois não existe um modelo que explique

quantitativamente os valores medidos. Recentemente, apareceram novas idéias sobre

o mecanismo do potencial de superficie dos filmes depositados, mas ainda não se tem

um modelo acabado. Nesse contexto, as medidas do potencial de superficie em :filmes

LB de ácidos graxos, que constituem a segunda parte deste trabalho, têm o objetivo
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de esclarecer um pouco mais quais são as contnbuições mais importantes no

aparecimento do potencial de superficie dos filmes depositados.

No próximo capítulo, encontra-se uma descrição minuciosa da técnica de

Langmuir-Blodgett e dos processos de fàbricação e caracterização dos filmes. Em

seguida, apresenta-se os modelos existentes para a análise do potencial de superficie

dos filmes de Langmuir e LB. Os procedimentos experimentais utilizados durante este

trabalho estão detalhados no capítulo 4. Os resultados referentes aos filmes de

Langmuir se encontram no capítulo 5, e no capítulo 6, os referentes aos filmes LB.



CAPÍTULO 2

A TÉCNICA DE LANGMUIR-BLODGETT

A técnica de Langmuir-Blodgett permite a fabricação de filmes ultra finos de

moléculas orgânicas. Sua principal vantagem sobre outras técnicas que são

normalmente uti1i78das nessa área está relacionada ao alto grau de ordenamento

estrutural e também ao elevado controle da espessura do :filme.

O fenômeno de formação de filmes sobre a água é conhecido desde antes da era

~ no entanto, o conhecimento acerca das causas desse fenômeno não avançou senão

neste século. Há registros de práticas de adivinhação através dos padrões de eSpalhamento

de óleo sobre a água que remontam ao século 18 aC., com os babllônios. O óleo

colocado sobre a água se espalha e forma um filme muito fino, com propriedades de

8C$Ilmm-as ondas de superficie. Esse efeito calmAnte era antes atribuído à "SRnnnade" do

óleo do que à sua oleosidade em si. A Drimeiratentativa de colocar o assunto em bases

científicas ocorreu com BeIgamin FrankIin, em 1774. Investigações mais modernas desses

filmes se sucederam com Agnes Pockels (1890), que construiu o protótipo dos

equipamentos utth7MOS nos dias de hoje e desenvolveu várias das técnicas utt1m.das

atuahnente. Foi Lord Rayleigh quem primeiro propôs que uma gota de óleo se espalharia

sobre a superficie da água até atingir a espessura de uma única molécula. Por volta de

1917, Irving 1.Rllenn1ircomeçou a desenvolver a técnica de 1àbricação de filmes sobre a

superficie da água e sua assistente Katharine Blodgett (1930) aperfeiçoou-a, conseguindo

depositar os filmes sobre substratos sólidos, imergindo e retirando o substrato através da

monocanmdl'l na superficie [1].

Após um período de relativo desinteresse pela área, houve um ressurgimento de

pesquisas sobre o assunto na década de 1960, após a publicação de um trabalho de Kulm e
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Mõbius [1], mostrando que monocamMas poderiam ser usadas para construir

superestruturas moleculares, precisas, indicando novas perspectivas para a área. Desde

então, a técnica tem sido cada vez mais lrt:t'l~da tendo sido reconhecida como das mais

importantes na fàbricação de estruturas moleculares organl~das"

2.1 - Aspectos Fundamentais

Sudàctantes são materiais constituídos de moléculas anfifilr.as. ou seja, moléculas

compostas de mna parte hidrofilica e mna parte hidrofóbica (figma 2.1). Os grupos

hidrofilicos são atraídos por meios polares, como a água, e as forças que agem sobre eles

são predominantemente do tipo coulombiana. Os grupos hidrofóbicos são muito menos

(ou até mesmo não são) solúveis em água, e as forças que agem sobre eles são do tipo

Van der WaaIs. As moléculas anfifil1cas são aprisionadas em interfàces porque possuem

dois tipos muito diferentes de ligação dentro de mna única estrutma molecular.

____ parte hidrofóbica
(cauda)

parte hidrofilica
(cabeça)

Figura 2.1 - Representação esquemática de uma molécula anfifilica.

Quando moléculas sur1àctantes são dissolvidas num solvente volátil e colocadas

sobre a superficie da água, o solvente evapora, deixando-as orientadas na interJàce líquido

ar, com o grupo hidrofilico imerso em água e o grupo hidrofóbico em direção ao ar. O

espaJhamento dessas moléculas pela superficie ocorre porque elas são mais atraídas pela

água do que entre si [3,6]. Uma monocamada superficial só será formada se o balanço

entre as partes hidrofilica e hidrofóbica for correto. Isto é, se a "cauda" hidrofóbica for

muito pequena, a hidrofobicidade da molécula é pequena, e ela poderá ser dissolvida na

água. Ao contrário, se não houver parte hidrofilica, as moléculas formarão fihnes muito

rígidos, em mu1ticamadas, ou poderão até evaporar.














































































































































