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PREAMBULO

No presente trabalho estudou-se Interfaces

zWItterIônIcas com o obJetIvo de caracterIzar os processos

que regem a acumulação e troca IônIca a estas. Estes estudos

foram oaseados prIncIPalmente em tecnIcas fluorlmétrlcas,

cInétIcas e oe espalhamento de luz.

A dIssertação encontra-se subdIVIdIda em 7

tÓPICOS, que são: 1) Introdução, onde serão abordados

aspectos

DrIflcIPalS

generIcos de Interfaces zWItterIônIcas, oem como das

tecnIcas utIlIzadas para estudá-las; 2) materIaIS,

aparelhos e metodos; 3) resultadOS; 4) dIscussão, onde será

apresentaco um modelo eletrostátIco SImples para mIcelas

zWltterlônlcas e os dados apresentados no tOPICO ...,
,..J ser~o

CIscutIdos em facE' as preVISÕes oeste; 5) conclusão; 6 )

referêncIas blOllOgráflCas e 7> ApêndIces, onde estão

apresentadOS os desenvolVImentos matematIcos utILIzados para

raCIÜna}12aç~0 do modelo.

A segUIr" estão apresentados o indlce, lIsta

de fIguras e tabelas, e uma tábua de simbolos e abrevIaturas,

para facIlItar a leItura da dIssertação.
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RESUMO

InveS:lgOU-Se o efeIto de "caráter IônIco" de

Inter-faces zWltterlônlcas, formaimente neutras, representadas

por rnicelas e vesIculas oDtldas de monomeros com cabeça

hidrofi I ica dipolar, nas propriedades de acumulacão e troca

de espe:tes lonlcas.

Os sIstemas estudados Incluíram, mIce]as de

l-(N-hexadecil-N,N-dlmetilamônlo) propanossu}fonato (HPS) ,

Hexadec 11 fosforll colIna (C:16 P i-J) , ]-hexaaec 1 I

gl icercfost idi I

cal ina (PC).

colina (lISOPC) e vesículas de fosfatidil

o €studc da I igac:ão e troca lonIca n est as

interfaces, foi monitorado a partir d~ efeitos sobre reacões

prototrópicas de sondas como a 8-hldroxi-l,3,6-

pirenotrisulfonato de sódio (piranina). Observou-se a

ligacão crescente da Plranlna na seguInte ordem lisoPC

C~6PN ( HPS e c roc a lonlca com saIs aOlClonaaos (função do

ânl0n) na ordem Inversa, lSCO é, llS0PC ) C~6PN > ~PS.

Estudos de repro:onacão de 1 e 2 ,f - -••na,tols-

lncluido~ nestes a~regacos, via salto de pH induzido POI-,

laser, revelaram um perfIl de concent racão de prótons



Inverso

x

àquele das cargas do dlPolo, isto é, concentraç~o nos

aInda refor,ados por estUdos de exclusão de volume, VIa

polos

foram

negatIvoS e exclusão nos POSitIVOS. Estes resultados

espalhamento

adicionada.

de luz, com mlcelas de HPS em função de sal

A partIr destes resultados propos-se um

modelo de capacItor esférico Imerso em melO eietrolítlco para

estas interfaces, o qua I se mostrou oastante versátIl na

analIse e prevIsão de resultados experImentaIs.

Em suma, estabeleceu-se no presente trabalho a

VIsão de qU€ Interfaces dlPolares são geraaoras ae aSSImetrIa

lonlca na CIrcunVIzInhança oa Interface, assImetrIa esta de

InvertIda aquelapolarIdade

Interface. A

do dipolo radialmente dISPOSto a

generalIdade deste modelo poae ser extrapolado

para outras Interfaces e colaoorar na compreensão ae CIversos

processos que dependem da acumulação e troca Iônica.



x

SUMMARY

The effect of 10nlC domains of formal1~

neutral 2witterlonic interfaces, represented D~ mlcelles and

veslcles obtained wlth dlPolar heaagroups amphiphíIes, on the

bínding and exchange of 10nlC speCles were lnvestlgated.

The s~stems studled included: a9ueous mlcel1es

of l-(N-hexadec~l-N,N-dimeth~lammonio) Propane Sulfonate

Chol1ne (C L6 PN), and 1-

ChoI1ne (]lSOPC) and ves1cles of

(HPS), Hexadec~l Phosphor~J

hexadec~lgt~cerophosphat1d~1

Fhosphatid~lcholine (PC).

Sinding and lon-exchange processes were

as~;essed from the effeet of these aggregates on prototrapic

reClctlons of prODes suci. as 8-to~drox~-1,3,6-

aepenoent saItof anlon

11S0PC

af p~ranine 1ncreased

lhe

theof

HPS.(

d1splacement:

C:Lb PN(

31n01n9

order

,p:;ran1ne).p~~enetrlsu}fonate

ln the follcwing

effectlvenes~

proDe trom the aggregates was OPPoslte to that of affln1tles,

l.e. 11SOPC [,(!,PN ) HPS.

Laser pH Jump stud1es w1th 1 and 2 napntols

lncorporated

concent I-at 10n

In these aggregates revealed a proton

p r ot11e 1nverse to that ar the charged dipole,

accumulat10n 1h th€ region Vlclnal to the negatlvel~t har 1$,

çharged group and exclusion from the posltlve end of the



obtalned from light scattering studiesvolume data,

dipole.

excluded

These flndlngs were substantiated b~

xi

HPS mlcelle

as funct10n of added salto

A mode1 of a spher1ca1 capac1tor 1mmerseo 1n

an electr01~te medla for these 1nterfaces was proposed. ThlS

mode1 accounts for sat1sfactor1l~ the observed

character1st1cs of these 1nterfaces. The mode} estab1ishes

that d1Polar 1nterfaces generate 10n1C as~mmetr1es 1n tMe

ne1ghborhood of the interface that opposes the radial b

extended monomer d1P01e. The general1t~ of the model can be

ver~ helpful 1n the anal~sls and undersrano1ng of

processes occurr1ng 1n/at zwitterlonic 1nterfaces.

several



1.U

1)rNTRODUC~O

ASPECTOS GENÉRICOS - INTERACOES I~NICAS EM INTERFACES

2

ZWITERIONICAS

Os organlsmOs VlVOS sa:o slstemas dinâmlcos

constltuídos

organlcas.

de uma ln'f1ndável quantldade de moléculas

A prlnclPal caracteristlca capaz de

transformar um conJunto de moléculas OrgânlCaS em um slstema

padronlzado que segue, quase estrltamente, uma lÓglCa

determlnada, é a organlza,ão deste slstema.

Dentre outros fatores, a compartimentaliza,ão

dos slstemas blOloglCOS tem lmportáncla fundamental na

organiza,ão destes. De fato, desde os organlsmos menos

desenvolvldos (por exemplo, células procarlotlcas), até os

mals desenvolvldos por exemplo, células eucarloricas),

compartlmentallza,ão como membrana

apresentam sempre slstemas

por

que

exemplo,

promovem

a

a

Cltoplasmatlca. Sendo que nas células eUCarlC)t lcas eXlstem

alnda organelas cltoplasmátlcas, reticulos e carloteca,

conferlndo a estas células uma lntensa compartlmentallza,~o.

(Voet e Voet 1990; Zuba~ 1983).

Tem sldo demonstrado que as membranas

blOlóglCaS, além aa sua função lnqUeSrlOnável de

compartlmentallza,ão, exercem também fun,ões especiflcas



dentro de determinados mecanlsmos celulares.

por exemplo, Rooert R. Rand e colaboradores

Neste sentido,

demonstraram que

3

fostollPldeos de membranas ~xercemos

essenclal no forneclmento de

OiológlCaS

energia para o

func;:âo

ciclo

visua1. (Rand 1991>

Fenômenos que dependem da concentrac;:ão lonlca

mUlto próxlma das membranas blológlCaS são frequentemente

cltaaos na literatura. A síntese de ATP, a guisa de

exemplificação, expllcada através da hipótese quimiosmótica,

EXlstem autores que acreditam que a

lmpllca

energla

em um gradlente

para o processo.

osmótlco de prótons que fornece

memorana blOlógica per Sl exerce um papel fundamental neste

processo. (Nagle e Morowitz 1978; Nagle e Nagle 1983) Um

outro exemplo está na proposta de ..Joachlm Seellng e

colaboraaores, na qual a lnterac;:ão da memorana blológlCa com

determlnados ions pode alterar o potencial transmembrânico,

consequentemente

lnterfaclalSposlClonar os dipolos

permltlr o llgamento e

dlferentemente

desjlgamento

e

ae

varlos jlgantes a blcamada e a proteinas de superficle. (

Seellg et al 1987)

As membranas blOlógicas são descritas pelo

modelo do mosalco fluido, segundo o qua 1 , estas são

dupla camada lipídica, onde encontram-seconstltuídas

mergulhadas

de uma

proteínas, glicoproteínas, etc. (Singer e

Nlcolson 1972) o estuao destas membranas e relatlvamente

compl1cado

moléculas

deVldo a

constitulntes e

qUantldade e

a dlflculdade

a compjexldade

de Obtê-las.

das

Neste



sentldo, utillzam-se sistemas que lmitam as membranas

4

oiológlCas (slstemas biomiméticos), sendo que, est~s sa:o

simplificadOS e de fácil obten~ão. São exemplos deslstemas

slstemas olomimetlcos, as monocamadas, as blcamadas

(representadas pelos dlversos tipos de vesiculas), as

membranas pretas, as mlcelas e as mlcelas reversas (Romsted

1977; Fendler 1982) (fig.!)

Os slstemas blomlmetlcos, em geral são

agregados constituídos de moléculas anflfílicas possuem uma

porção hldrofillca e outra 11Pofíllca). Genericamente, pode-

se dlzer, que dependendo da geometrla espaclcil ao anflfillCO,

bem como da composl~ão da solu~ão, este apresentará um

oetermlnado empacotamento medlo que pode ser reiaclonado com

um dos dlversos tlPOS de slstemas blomlmetlcos.

(Israelachviil 1985)

No presente estudo, emp reg ou -.se somente

m1celas e vesiculas e por COnsegu1nte apresenta-se a segulr,

uma breve d1scussão oestes slstemas.

Mlcelas são geralmente constltuidas de

detergentes com uma cadela alquíllca. Os mocelos que

explicam a estrutura mlcelar, conslderam-na parclalmente

esferlca, onde a parte nldrofillca do monomero sltua-se

parte hldrofób1ca situa-se lnternamente

tendo pouco contato com água (f19. 1).na estrutura mlcelar,

superflClalmente

Clreto com água

na estrutura

e a

mlcelar, entrando em contato

Estes agregados são estruturas termodlnamlcamente estávelS (A

G. de mlcellzação e negatlvo), em vlrtuce princlPalmente, ao
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FIGURA 1: Exemplos de slstemas Olomlmétlcos: a)mlcelas;

b)mlcelas reversas; c)blcamadas; d)vesiculas; Obtldos de

lsraelachlvil1 1985



aumento de entroPla conferido ao sistema, qUandO as cadelas

6

hldrofóblcas se agregam forma;ldo a estrutura micelar e

llberando a agUa que interagia com estàs.( Tanford 1980)

A formac;:ão das mlcelas pOde ser detectada

pela medlaa da varlac;:ão de dlversos parâmetros fislcos da

soluc;:ão como tensão superflclal, conautlvlaade, espalhamento

dE' luz, etc, em func;:ão da concenrrac;:ão de detergente.

ODserVa-sE- uma var-lac;:ão oestes par-âmerr-os, em uma estrelra

falxa oe concentrac;:ão e isto esta relaclonado com a agregac;:ão

espontanea dos monomeros. Esta estrelta falxa de

concentração, e aeflnloa como concentrac;:ão mlcelar crítlca

(CMC). (Romstea 1977; Fendler 1982; Shlnoaa 1963>

Poae-se DlVlalr as mlcelas em alversos

subgr-upos, De acordo com as característlcas eletrostatlcas do

ZWl:terlonlcas

anlônlcas,catlônlcas,grupo polar 00

e não

monômero:

lonlcas. (Romsted 1977; Fendler 1982;

Shlnoaa 1963) U19. 2)

A apllcaollloaae aos VarIaS tlPOS ae mlcelas

em peSqUlSa Daslca em químlca e bloquímlca e extensa, uma vez

que estas fornecem um slstema slmplIflcado para o estudo de

Dlversos processos em amblentes lnterfaclals. Pooe-se citar

por exemplo: estuao ae catállse em melO mlcelar( QUlna e

Chalmovich 1979; Fendler 1982; Cuccovla et aI 1982; POlltl e

ChalmoVlcn i991~, apllcac;:ões PratlCaS aas teorlas de DLVO em

melO mlcelar <Corti. et a i 1982; Dorshow e: aI 1982; Dorshow

er ai 1983), estudos De processos olfuslonals em melO mlceIar

(Gutman et al 1986), etc.
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FIGURA 2: Estrutura molecular de detergentes
...lonlCOS e

2wltterlônlCos: em AI Br o me t: o a e c ei i 1 r r i me til a mÔ ti i o CCTA 3) :

B) 3_CN_hexadeCI1-N,N-dlmetliamônlo>propanossulfonato (HPS>;

c) DoaeCllsulfato de SÓdiO (SDS); D> l1exaaecil tosf'oril

coIlna (C~6PN> e E> l-hexadecll gllcerofosfatldll colina

(llSOPC); obtidos de Correia et aI 1992.



Vesículas, diferentemente das micelas, s~o

8

geralmente agregados termodinamlcemante InstáveIs,

em geral por anfifílicos que apresentam duas

formadas

cadelas

a}quillcas, que podem ser anfifilicos SlntetlCOS como cloreto

de dloctadec1l dlmetll amônlo (DODAC ) e Dlcetil fosfato (DCP

ou anfifílicos naturais como fosfatldil colIna (PC ) .
Estes agregadOS possuem uma blcamada lIPídIca que defIne um

amDIente aquoso Interno e um amb1ente aquoso externo. o

numero de b1camadas constItuintes de cada agregado, bem como

a tamanho do agregaao em Sl são cependentes do método de

preparação. Desta forma pOdem-se preparar vesículas pequenas

por ultrasonlcação, que são un1lamelares constItuídOS de

uma DICamada) com d1âmetro médIo em torno de 400 Ã, ate

ves1culas multilameres (11Possomos) preparadas SImplesmente

atraves

1982)

Ga m1stura forçada dO anfifilico em água. (Fendler

aos CIversos

antlfilicos

eXIStentes~

Dev1do

nem como

aos var10s tIPOS

t1POS

de

de pOPulações de

veslculas que se pOdem prOduzlr, é bem grande a quantldade de

averlguação

realIzadosestucos

exemplo:

que pOdem ser

de

com

proprIedades

vesiculas,

intrinsecas

por

das

memoranas blológlCaS (Luc~ et a I 1970), apllcações praticas

de teorIas de lnteração lnterpartículas de soluções cololdals

(DlVO) (Carmona e MidMore·1992) estudos de catalIse de reações

organlCaS em melO veslcular (Cuccovla et ai

uma vez que o tema principal

1982), etc.

deste traoano e

caracterIzar Interações iônIcas com Interfaces 2witterIônicas



9

enfatlzaremos a segulr, com mais detalhes, a lnterac;:a:o de

íons com estas lnterfaces.

A lntera,ão ae 1 on s com mlcelas lonlcas, Já

f 01 extenslvamente estuaada. Experlmentos clnétlcos

demonstraram que estes agregados pOdem reallzar catállse de

a acumulac;:ão de íons reatlvos.(Chaimovlch 1979; QUlna e

varlas

eles,

oraens de magnltude, devldo a varlos fatores, entre

ChalmoVlch 1979; Cuccovla et ai 1982)

Entre os varlos mOdeios descrltos para tratar

catailse em melo mlcelar, um aos malS utillzadosos

e o

daaos de

de troca lonlca em pseuao-fase CPPIEM) (Qulna e

ChalmoVlch 1979 Romstea 1977). Embora este modelo conslga

expllcar dlversos dados eficlentemente, apresenta faihas na

sua concepção teOrlca, uma vez que, postula a OlV1São entre

oeflnlndo dlssoclac;:ão mlcelar,grau de

lnterface

da

llgaOOS,

oeflnlnao

lonlca

não

forc:a

lons

aa

emlcelar

lndependentecomo

a

como

fator

d..

este

llgaaoslons

alnda,

soiução. ~stes postuladOS, se contradlzem as i el S

eletrostatlcas que prevem a dlStrlDUlc:ào de lons ao reoor da

interface mlcelar, de forma que, cZ não apresenta um

slgnlflcado fíS1CO evidente.

Um mOdelo alternatlvobaseado na equac:ão de

POlsson-Bolrzman (EPB) , proPõe a dlV1São da região

lnterf"acla; de uma mlcela iônlca em camada de Stern, onde os

lons estão adsorVldos e a distrlbuic:ão e concentra,ão de lons

ser estlmadareglâo POde lsotermasutlllzando as oe

aondeelétrlcacamadaduplaevolmerouLangmulr

nesta
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concentra,ão oe íons. (Bunton e Moffat 1986)

Embora a concep,~o teórIca dos modelos PPIEM e

e concentra,ão de íons são obtIdas resolvenoo-se

a

a

vIsta

com

poucos

de

relaCIona

ponto

10nIcas,

5100 realIzados em

/V

Interface,

do

causa estranheza, POIS

natureza aas membranas,

da

equa,ao

10nIca tem

sIstemas

com a

os modelos apresentam alcances

partIr

às Interfaces

Este fato

a

de rea,ões orgânIcas em meio mIcelar.

e troca

POIsson-Boltzman.Esta

Em compara,ão

potencIal

olstInta, ambos

maIs relaCIonados

na análise

zWItteriônIcas são

zWIterIônIcas.

de

de

de lntera,ão

seja oem

equa,ão

Interfaces

estrutural,

Interfaces

estudos

varIa,ão

a

EPB

semelhantes

dIstrIbuu;ão

(Bunton et aI 1991)

uma vez que, as memoranas bIológIcas são constltuíaas por uma

granae qUantIoaae oe anfIfíllCOS zWlterlónlcos como leCItIna

e fosfatldlletanolamlna o que demonstra a grande

ImportânCIa aeste estuao. (Voet e Voet 1990)

A despeito oas Interfaces zWItterIónIcas serem

formalmente neutras, trabalhos anterIores aemonstraram que

estas Interfaces acumulam íons. Neste sentIdo, a Intera~30

De prótons, íons monovalentes, íons dIvalentes com modelos de

Tocanne e TeIsslE 1990; SeeligdescrIta na

da

está

cátIons

(PC) em

os

varIa,ão

Chapman et al

a

que

zWIterIônIcos

estudandO

oDservou

Ghazal 1983;

ae fosfatidilcolina

fosfollPlaeos

Chapman

salIna,

aI 1977;

D.

oe vesiculas

lIteratura.

Hauser et

concentral;ão

exemplo,

de "ase

constItuíDOS De

aa

Por

aI 1987;

f'unl;ão

transl~ão

1977)

et

memoranas

cem



oeservada. (Chapman et al 1977)

quanto maIor o rala do cátion maIor a Interação

propanosulfonato

11

e

negativos,

Bunton

= C}- > OH- > F-.

Trabalho realizado

por

acumulam ions

estas Interfaces do que os

aflnlaaae: Br-

por medidas ae cInétIca de reação,

3-(N-hexaaecIl-N,N-dlmetllamonío)

realIzados

(fig. 2)

Bunton et ai 1989)

Interação a

de

ordem ae

(HPS)

Traoalhos

comprovaram,

al 1987;

uma maIor

et

mlcelas

e que

a segUInte

que

tenao

colaooraaores

an 1on s

(Bunton

apresentam

pelo nosso grupo obteve resultado semelhante, com a dIferença

que eVlaenclou-se uma aflnldaae de Br- pela mlcela de HPS,

maIor qUe a ae C1- pela mesma. (Brochsztaln et aI 1990).

Na tenta~lva ae generalIzar o comportamente de

lnteração ae lons com Interfaces zWItterlônlcas, encontram-se

ha lIteratura varIaS rraDalhos que oescreveram Inter-faces

zWItterIônlcas 00 tIPO ao HPS, onae as cargas PosItIvas aos

monomeros

como

est~o sItuadas

pseuaoCatlÔnlcas

maIS proXlmas

Erochsztaln et

aa fase nldrofóblca,

aI 1990; OlIveIra ec

ai 1991; BaptIsta e ?Olltl 1991; Hoage ec al 1991; CorreIa ec

a\ 1992) ~ ou seJCi., estas tem comportamento semelhante a

catlônlcas e interfaces do tIPO de PC onde a cargaInterfaces

negatIva esta maIS prÓXlma a regIão hlC!rof'óblca, como

pseudoanlôcas, (Lukac 1983; Chapman 1977). Não oestante a

estas conSlaerações, a racIonalização ae um modelo que

eXplIqUe os fenômenos que regem a acumulação e troca iônIca

nestas Interfaces, é aInaa objeto ae conjectura. Pelo fato

aas mlcelas zWltterlônlcas serem eletrostatlcamente neutras,
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pr-Inciplos básIcos das técnIcas maIs utIlIzadas neste estudo.

fosse regIda unIcamente por Interações especifIcas

1.2) ABORDAGENS EX?ERIMENTAIS E TECNICAS EMPREGADAS

é

suas

pouco

HPS. (

estas

poaenao

ener-gla

nas

pr-ocessam

de

Interfaces

lnter-faces

olológlcas

com

ae

se

Interfaces

de um modeio

em

prInCIPalmente,

de

a

mlcela

que

e

lonlca

lmpor-rante,

hlcrofillCOS

alterações

memoranas

lon

na

lonlca

efeIto

aosorçâo

que

reaçÕes

o

sofrem

troca

de

bioquimicas

de

bastante

a r-aclonalização

Em contr-adlç~o a esta hIPótese,

cUJa contrloulç~o das forças de

lnteraç~o

e

EQUILIBRIO ACIDO-BASE EM ESTADO

extr-emamenre

a

acumuiam-se

para

ao pape~

apresenta-se uma oreve abordagem aos

(vIde InfOra)

Interação deste

lons

moléculas

reações

qUE.'

processo

mostra

cInétIcas

lIgação

as

pequena,

que

der Walls).

em

a

para a

se

NO

A seguIr

Neste sentIdo,

mUltas

como hldróxloo,

pensar

explIcações

ESTADOS EXCITADOS:

nas

aar Informações

ae Wan

explIque

der- Walls

eletromagnétIca,

1.2.1.>

EXCITADO E FUNDAMENTAL.

próxImas a estas.

for-necer

que

podenco

exercem

Van

2wltterlônlcas

presumIvelmente

Br-oChsztaln et ai 1990)

zWltterlônlcas

polarlzavelS

aemonsrrou-se

poaer-se-la

lnter-f'aces

(for-ças



é chamado de estado excitado.

uevldo a dlferenças lntrinsecas ae dlstrlOul,ão

estados excltados apresentam várias reaçÕes que não

diferente do estado fundamental, que

13

de

estado

reações

uma

(Rohatgl-MukherJee

estudo,

levadas

nosso

processam em estaao excitado.

o

funaamental.

sendo

varlas rea'~es que são descrltas, e

para

que se

estadono

eletrônicas,

lnteresse

Dentre as

oe próton

de energia

ooservadas

especialde

1978)

tranferêncld

são

dlstrlDuições

estaclonárlo

eletrônlca,

(Weoer 1931; ~orster 1950)

Várlas moléculas aromátlcas que doam ou

malor ao que no estaco fundamentai, enquanto que em

algumas substânclas hlcróxl-aromat:cas possuem

alguns compostos hlorÓX1-aromátlcos ou

oe

equllibrlo

fundamental.

constanteesta

estado

eXCItadO varlas ordens ae

constantes de

no

no estaoo

amlno-aromátlcas

excltado slnglete ae menor energla, bem

ooservadas

pOdem apresentar

das

no estaao

de eqUIliorlo

suostânclas

prótons, como

magnltuae

algumas

constante

olstlntas

Generlcamente,

aCldo-oase

amlno-aromatlcos,

receoem

equlliorlo pOde ser várias ordens de magnitude menor.

ROhatgl-MuknerJee 1978; Forster 1950; PInes et aI 1986)

Os equllibrlos observados em estado excltaao

em reiaç~o aos equilibrlos no estaao funaamental,constantes,

possuem das

paratempo

magnltudeda

aetermInaao

alem

umtêm

báslca

estes,que

clferença

t'a to

outra

e oque
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espéCIes no estaco excItado.(Rohatgl-MukherJee 1978)

e

o

aa

que

oas

e

estado

vioa

basIca

(PIranIna)

oe

no

alssoClacão

prototróPlCO ae

forma

ae

fluorescênCIa

tempo

a

SÓdIO

hIarÓXI-aromátlcas

o

de

protonada e deprotonaaa,

por

excItaao, respectIvamente.

funaamental. K4" I<n,'" k.l' e

reac;ões

protorrÓPlCo

ae equilibrIO

representam, respectIvamente, as

para

representam

da sonaa

como por exemplo, l-nafto}, 2-naftol,

de moiéculas

aecaImento

x-···

eXCItaao, onae: hX e riX~ representam a

excIrado e

relaCIonado com

e k o ......

funaamental e

o

equIllbrlo

velOCIdade

~epresenrac;ão

k on

o

e x····

, .....

e excItado

de

no estaao

não raaIoatlvo

tempo este

no eStado

Tunaamencal e

estes processos

representam

e k (:)n'
H

aClaa

*., k off J,:.
-" H 0+EX + H

2
0 • X +

<

*

k;,1
3

k
on

:< 1,

" nr'nr

k r1
HX H

2
0 off • X- H

3
0+ +.

k
on

Esquema

fundamental

sofrem

B-hldroXl-1,3,ó-Plrenotrlssulfonato

ocorrer,

moiécuia

forma

estaaos

respectIvamente.

k o.f'.f~ ...·

constantes

assocIação

aecaImento

I
k"r ,

(f19.3), esta representado no esquema l.



equlliorlO ae protonação no estadO excItado:

maIS rápida do que o decaImento por fluorescênCIa e não

Vale comentar que as constantes de dlssoclaç~o

15

da

de

de

de

das

água

a

Uma vez

são

ae

casos

ce prótons

que

k -I' + 1<., ,- )

relaCIonada

funaamental,

processo

e

k ,,,.,. ... )

três

do

consIderar que a

de aecaImento

e

o

na

estado

k '" -I' ·1' ". «

difusão

maIor

i< ... + k ." .. )

concentração

rea~ão

o decaImentO da espéCIe

no

(kc,.f>..,"

a

ocorre

1<-1' + k." .. )

da

que o tempo necessárIo para

mUlto

espéCIes reagentes.

k f:l~)'P'" =

dIssocIação do áClao excitado e

do que

dIssocIação do aCldo excItado e

tanto

não

escala de tempo das veloCIdaaes

e

aIssoClação e

questão, pOde-se

prototróPICo,

medIda

somente da

1 ,

uma vez

kc, ... .p ... »

fundamental

são tIpIcamente processos dlfuslonals,

próton

kor» são de segunaa ordem, sendo que, as

e

dIfusão aas

caso

ao que o decaImento por fluorescêncIa e por

mUlto maIor

do

reprotonação

processo

constantes de assocla~ão no estaao excItado e

ordem consIderando

processos ae

velocloade de

velOCIdade de

veloCIdade

No

Dependendo da

ce proton,

(k ar>" ,

As

ar-omátlcas em

oe

no

com a

a

1) A

2) A

aIfusão

3) Os

ae assocla~ão

excItado, depenaem

maIS ienta

processo é

a

seJa,

Caso

Caso

estado excItado

Caso

forma áCIda são competItIvoS

tranferêncla

este

que

mUlto

mUlto

quanto

radIatIvo cesta especIe

processos não radIatIvos desta espeCle

pseuao-prlmelra

envolvIdas

no melO. (Forster e Volker 1975)

suostânclas

velocIoade

reações

no

ou

alretamente

constante.

fundamental



excitado, a fluorescêncIa observada vaI

16

esta

estado

a

aolevada

ser devida

forHXformaaseforma,destaHX",

-::'orma, ocorrendo o mesmo para X..... Uma vez que a técnIca

fluorlmetrlca apresenta maIor senSlbllldade em rela<;ão a

técnIca espectrofotométrlca, suostânclas que atuem desta

respectIvamente, kD~+- e KonCH":.

os processos de decaImentO e de transferênCIa de

2, ocorr-e o processo ae transferêncIa

no

magnItUde

deprotonac:ão

pH. (Schulman

da

equilíbrIO

forma HX" e X--"

e

de

depender

totalmente estabelecIdO,

o processo de tranferêncIa

vaI

reprotonac:ão

quantIdade de

determlnação de

não é

de

estabelecImento

que a

3, ocorre

eXCItado

sondas para

o eqUliIorlO

também o

velOCIdades

No caso

NO caso

estadOno

das

exc:..tado, sendo

são ótImas

vez que

proron, mas

próton como

proton são competItIVOS.

uma

1971)

presente

for-ma

estado

ae

r-elatlva

de

LJm exempio tiPICO de perfI: varIação de

se ooserva emIssão da forma X-- , uma vez que a velocldaae de

sondas que se encaIxam no caso 2, está mostrado na fIgura SA.

de fluorescênCIa em func:ão de PH para

de

PIC," -1 < pH <

velOCIdadesas

regIão

(-10g (k">.ç.ç"''''k",,..,* »,só

regIão p~ ) pK m - + 1, só

entre

HX", na

Para valores ae ph ) pk m , ocorre

e para

abaIxo dO pK,.,"

eqUIlíbrIO

da forma

e despreZIvel.

e aeprotonac:ão

ocorre

oe emIssão

perceoer que

-+-

observa emIssão

reprotonaç:ão

reprotonac:ão

pK ,.,,'"

se

IntenSIdade

F'ode-se



caso 2 de equllíbrlo prototroPlco,onde ocorre equilíbrlo
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da lntensldade de fluorescêncIa em função

o

curvas

estado

a forma

o

e

caso 2 onoe

onde

B) o

POSSUl

em A.,.!

esta apresentado

estado excltado sofre

marcadosnão

cheIas) ,

e rendlmento qUântlco e ~ e

e aDsorve

na flgura

fIgura ·A)

~

popula~ão 00

curvas

molar. ~~ é o comprlmento de onda de

símbolos

e

HX ~X·· + H···. A f o r ma o as 1 c a (1 n d 1 Ca G a

X da

excItaoo e

aClOa. Na

por

balxa energla

Obtido de Po1iti 1984.

e transparente.

de extlnção

o slstema

no estadO

aa forma

de malS

uma fra~ão

<indlcada

símbolos marcadOS

p H para

dlssocla~ão.

somente

completo

aDsor~ão

coeflclente

traCeJadas),

áClda

por

slnglete

ae

;IGURA 3: VarIa~ão



(c) segunao Huppert 1981

(b) segundo II'lchev 1991

PROTOTR~PICO DAS SONDAS °IRANINA, 1-NAFTOk E 2-NAFTOL

18

no

de

(i-x)

EQUfLIBRIO

perfil

fra,ão

e l-naft01 que

envolvIdas

DO

umaque

Note que em valores de pH

VElOCIDAD~

velocIdade

apresentado o

sendo

de

sonaas, Plranlna

I estão apresentados os valores aas

do caso 2 e do 2 nafta! que se encaixa no

constantes

no caso 2,

encaIxam no caso 3.

CONSTANTES DE

Na tabela

Na fIgura 3B está

prototroPlco aas

nao ocorre a dIssocla,ão comPleta no estado excItado

1

que se

prIncIPaIs

verIfIcaao

encaIxam centro

PK a, ••

TABELA

varIação ae intensIdade de fiuorescêncla em iun,ão do pH para

r< f +k n )" )( n·P +
,.

i\ on
...

k C:) 1""1

( S···· " ) ( S···· 1 ) ( "" ..- ,. S···· ]. ), .

Plranlna'"'' .::. , 92x 10f.1 9x10 9 .::. , 8x 10]'·) 1 x 10 1.1.

l-nafta} 'I:> \ 1x10 lil 3x10 9 5x10 10 5x10'·0

2 - n a f to] 'I:>' 1x 10"1 5x 10 -;r (c:: ) 5x10,·0 5x 10""

equIIIOrIo

permanece na forma HX· e uma fração (x) vaI para a forma X--
o

caso 30

das

aumento de emissão devIdo a excita,ão estar se realIzando no

se

comprImento de onda mixImo de absor,ão de X-o

sondas

como

(ai segunGOPOlltl :98 4 Q"8,4)



OH

PIrenotrlssuifonato de SÓdIO

19

3

(PIranIna), na forma protonada.

se
3

Estrutura molecular da sonaa 8-nIdráxI-J,3,6-4:FIGURA



apos aCIção ce 15Y. de a9Ua. (Huppert e Kolodne:l 1981).

No presente estudo, estas sondas fluorescentes

de próton e oe água dIsponivel na Interface para

20

ce

na

Por

para

pode

oroem;

aodecl)

ocorre

solução

e aInda

nenhuma,

menor 00

interaç:~o

torna-se

ambIentes

estudos de

não

ordem

equIlíbrIo

em

M

processo

em

alteraça:o

o

Interfaces.

que

ae agua

aescrItas,

aSSIm,

G

0.05

como

destas

análise de

começa a ser observada

vale lemorar que ka~~-

para

pseudo-prImeIra

presumIvelmente

ooser-vado

oe

Interfaces,

solução

de água constante, na verdade

lIteratura várIos

hlcrÓXl-Plrenos

apresenta aISSOCIação

ae pseuoo-prlmelra

em

a concentração

fatores,

com

e

hIdróXl-aromatlcas

comportamento

~undamenta]

prototróPlco.

a deprotonaç~o

constante

ferramenta para

ae ser

o

zwitterIônIcas, sendo

hIorÓXl-aromátlcas com

e

varIos

exemplo, Tal

2-naftol

<SDS>, não

naf'tóIs

uma

Intera,a:o

sonda l-naftoi apresenta aIssoclação, mas com

a concentração

por

E:ncontram-se na

~lversos traoalhos ca :lteratura mostram que a

ce

agua

POl-

cesconheclaa, porém

Em

das sonoas

sonaa

senoo que

00 processo

descrever

ae soncas

ae

lnterfacIaIS onde

que a

a

oe SaCIO

em Interfaces

utilIzadas como

constante ceIxa

alteraao

trataco como

Interação

exemplo,

sulfato

enquanto

metanóiIca,

que em regIão ce SOlvente ISOtrÓPIco.

r-eprotonac:ão.

reprotonação

r- e 1 a t 1 va me n t E:'

oresença

TOl

amOIenteS

esta

realIzação

conslcerando-se

prototróPlco

concentração

foram

InterfacIaIs.

IônIca

ser

Importante



1, haverá dlssoclaeão no estaco excItado e por conseguinte, a

uma expressiva dimInui~ão na deprotonação no estado excItado,

s-~, uma dImInuIção de 15 vezes em relacão ao valor em ãgua.

(Politl 1984) Este efeito de dlmlnulcão na velocidade de

21

a

ao

em

um

de

ocorre

reaeão

onde

o próton

o valor de

forma HX"

dIretamente

retorno

equIlíbrIo

um tempo de

reprotonaeão

uma

apresenta

e

Incorporadas

e

receber

Para o

POlltl 1984)

Com efeito,

do ambIente

de CrAS foi 4,8 x 10 8

encaIxam nas condleões

píranIna

esta

para

Interfacesmícelares

na Interface.

da ordem de lx10~~ M-~s-~ e

velocIdade

(CrAS).

interessante da

que se

a forma X- sofre

A sonda

fundamental.

sua

Interface

comentado,

intera~ão com

que

1977) •

torno de 6, IstO equIvale a

e 3, na sItuação em que pK~- + 1 (pH ( pK~ -

sondas hIdroxi-aromátlcas

ConsIderando k an

encontra-se ligada

Outro aspecto

Para compostos

à concentraeão de prótons

sendo

ae agua na

de pré-excitaeio,

de X-- no est ado

f 01 relacIonado prIncIPalmente com a diminuIção da

o pH do melO em

presenea

retornando a HX.

Como J a

sonda estIver.

dlfuSlonal,

proporcIonal

equilíbrio

provenIente ao processo de reprotonacão.

de equIlíbrIO 2

quando a sonda

mIcelas,

prototróPlco destas sondas, está relacIonado com a velocIdade

de reprotonaç~o no estado fundamental.

concentraeão

brometo de cetiltrlmetilamônio

deprotonaeão de

Kc~~" observado em solucões micelares

o equilíbrIo no estado excItado deslocado para

(Selinger e Weller

perfil semelhante em



lntera,ão entre as espécles reagentes, como lntrodu,ão de uma

das moléculas em uma região SUJelta a um potencial externo ou

1984; Gutman et aI 1981)

Baseado no modelo de COl1S~O molecular pode-se

rea~~o da ordem de 10us, perfeitamente mensurável pela

técnica de fotólise de relâmpago a laser ( vide aparelhos e

métodos). Isto torna a medida de velocldade de reprotona,~o

22

da

dI?

são

para

salino

(Deb~e

(Deb~e

Fendler

promover

e

rea,Oes

potenclal

efeito

estas.

devem

blmoleculares

ferramenta muito

Deb~e-Hucke;'

carregadas

Politl

lntera(;ão entre as

( Strehlow e Knoche

destas

entre

uma

solu,ão,

o efeito de for(;a iônlca na

que alterem o

da

POlitl 1984;

de velocidades

lônlca, na equação de

lonlca

situada.

for,a

forma, processos

eletrostática eXlstente

constantes de velocidade

da dlfusão das espécies reagentes e ao potencial

da

nas constantes

de atmosfera

Utll1zando o potenclal ae

carregadas obtldo dO modelo de

obtem-se a equa(;ão para

Desta

sondas no estado fundamental,

que as

rea,ões difusionais entre espécles

para análise de concentra,~o prótons no amblente em que

lntera,ão

sonda estlver

1977)

para

1942) ,

constante ae velocldade de reprotona(;ão

espécles

corre(;â:o

1942)

altera(;ão

altera,ões

rea,ão.

de

depententes

dlzer

a

útil

destas



diferente de zero

clara a necessldaae ae eVldenClar que tlPO de comportamento

onde: Kon ( ,.; ~ O) - constante de reprotonação a f'orça lônlca

23

DE

Com este

torna-se

locallzação da

f'oram est udadas

ELETROSTATICAS

é necessàrlo obter

Para fazer valer esta

1,02 x Z X{;. (equaç~o 1)

1+2xfÀ

PROPRIEDADES

lnterfaClals,

que neste trabalho

- 4>

zero

- força lônlca da solução

- carga dO centro atrator (para plranlna e

Uma vez

Esta equação é vállda para a correção de força

lonlcas em lnterfaces zWltterlônlcas,

ae lnteração são conheClaos.

para amOlentes

lSotrOPlco, onde constante dlelétrica do melO e o

DETERMINACPíO DE

z

"'t

Kon( Itt,0> = ln Kon(A(= O> +

Kon(~ = O> - constante de reprotonação a força iônica

MICELARES.

lnterações

eietrostatlco eXlste nas lnterfaces zwitteriônicas.

valores para estes parâmetros no sítlO de

INTERACPíO ENTRE MICELAS - ESPALHAMENTO DE LUZ DE SOLUCOES

1.2.2>

equação

sonda.

lônlca para reações difusionalS que ocorrem em regiões de

solvente

Dotenclai

in



centro espalhador e com o indlce de ref'ra~ao relatlvo (centro

aproXlma~~es da equa~ão de Poisson-Boltzman. ( Hlemenz 1986)

propóslto foram utllizadas as técnlcas de espalhamento de luz

estático e dinâmico.

24

a

da

dO

luz

são

f'or~a

modelos

de

que

últlmos s~o

aumento da

tamanho

pela

sUDstânclas.

distâncla a

este, que pode

o

são sensívels

POlsson-Boltzman,

modelos

com

com a

os d01S

lnfluenClado

varlos

lnclde nestas

técnlcas que

atuarem como oscllaaores quanao

por exemplo:

sendo que,

inerte ocorre o encurtamento

do potenclal

forma geral,

fontes emlssoras de luz, uma vez que,

eXlstem

De

aecaimento e

eletromagnétlca

superficle carregada pode ser lnterpretado por

EXlstem várlas

o decaimento

Gou~ Chapman,

ae eletrólito

das suostânclas

no espalhamento de luz estátlco, como os

Este

solu~ão.

na aupla camada elétrlca, dentre as qUalS poae-se

alcançada pelo potenclal, fenômeno

Eletroforese, pressão osmótlca, espalhamento

da

ae uma

osciladores são

raalar;ão

de Ra~lelgh, Zlmm e Mle. ( Hlemenz 1986)

utlllzados

proprleaade

espalhaaor-solvente),

varios modelos matemátlcos,

Estes

partlr

uma

dlstâncla

lonlca

cargas aceleradas emltem luz.

De acordo prlnclPalmente com o

concentração

alterações

estátlCo e dlnâmlco. ( Hlemenz 1986)

O espalhamento de luz é uma técnlca baseada na

Deo~e-Huchel,

ser deslgnado como blinaagem da dupla camaaa elétrica.

cltar:



mUlto menores do que o comprlmento de onda da luz lncidente e

en/dc representa a varlação do índlce de refração da

M.... é peso molecular meOlO ponderadO por peso

25

Osum.

Ra~lelgh,de

com dimensões

e a contagem de

x 10- 5 - 488nm e

(equação 3)

(equa,ão 2)

prÓXImo a

emprega-se a segulnte

é 3,96

seja

espalhamento

da amostra

+ 2 A;;.! Cc • "In G }

relatIvo

de Ra~lelgh,

1

M....

a razão oe

refração

possuam centros espalhadores

contagem aosoluta

o modelo de Ra~lei9h pode ser aplicado somente

=

a contagem do tolueno

concentração em g/cm 3

representa

mlcelares estudados se encalxam bem dentro 00 modelo

e

entre a

índIce de

e uma constante ótlca dada por:

K:: 4 nn 2 (dn/de)2

N .t 4
A

I~

c

Na aproxlmação

IR

K (,,: -"r.:,",,: )

sIstemas que

Ae e o segundo coeflclente vIrlal

CMe é concentração mlcelar CritICa

1,408 x 10-~ - 632nm).

tolueno.

razão

solução em função aa concentração de soluto

onde:

equação:

onde:

a

ae Ra~leIgh.

CUJ o

I<

slstemas



obtém o segundo coeficlente vlrial (A e ).

se o parâmetro peso molecular (M w ) e da lncllnaçào da reta se

função da concentra<:ão de polímeros e em fun<:ão ao ângulo de

26

de

Afi.~ e

zero de

Mw '

determInada

ae tamanho

dados

BasIcamente,

para

especificamente

espalhamento em

(equa<:ão 4)

uma

aos

retas que relacIonam

ae

graflcando-se K<c_

substância estudada,

a

retas

de Zimm.

solu<:ão;

um parâmetro

os parâmetros

de espalhamento pode ser

equa<:ào

em

2 A -(c-c ). -1, emc

esta

lntensldade

ao ângulo

(Rgif.!) é

de gráficos

de

concentração da

Do valor do intercepto desta reta obtêm-

partículas

ângulo obtem-se

funç~o

extrapolanao-se estas

gráflcO, um conJunto ae

o parametro

em

AplIcando-se

A anállse dos dados

anállses

Como pOde ser observado,

e ae

função da

de espalhamento com concentraç~o a um determInado

vetor de espalhamento ( q = (411" n/ À ) sen (6) /2),

ae espalhamento obtlaos experlmentaimente, obtem-

a

li(1 + q2 < Rg
2 > /3) +

também através

médIo das

uma reta.

e outro conJunto de retas que relacIonam IntensIdade

é o

<Rge) é o ralO de glra<:ão médIo.

q

num mesmo

(Rgif!.).

espaCIal

concentração,

espalhamento

concentra<:ão

ângulo,

IntensIdade

se,

IntenSIaaae

mediaa, segundo a equa<:ão:

proceae-se

realIzada

r.:mc:)/I R em

obtêm-se

onde:

K(c-c )/1 -
emc R



do formato, de forma que o momento de InércIa seja o mesmo da

pequena, o segunco coefICIente vIrIal poae ser relaCIonado

somente com exc;usã(J ae volume.(~lemen2 1896j ~m pollmeros

total da partícula pOderIa estar Incluída, Independente

27

o

das

dO

das

Este

como

e

ditos

mUlto

entre

1986) .

segundO

lnterac;:ão

solvente-

no qual a

o

fInIto

e

oDtenc;:~o

sImples

etc.

<rnmenz

somatória

adeqUaaO

polimeros

o ralO

eXIste

para

da

em

tamanho

conSIdera

luz,

Dem

estudo

sIstemas

o

de

que

polimero-solvente é

seja,

Interação eXIstente

em

forma

em

soluto-soluto

ou

matemátICO

tanto

específIca, é

resultante

varia de acordO com o SIstema que

o tratamento maIS aceIto relaCIona

Desta

desde

tratamento

SIstema

quanto a

1986)

coefICIente vlrlal descreve desvIos

como por exemplo: VIscosldaae, pressão

a Interação

um

como

espalhamento

Flor~-Hugglns,

refletIr

1IOfilICOS,

tratamento

em experImentos de medIda de proprIedades de

ce exclusão e com a energIa ae Interacão total

por

O

uma partícula

Vlrlai

soiuto-solvente,

analIsado.

deve

ou seja,

em suspensão

dIfusão,

eXIstentes no

em solução,

coeilClente VIrIa]

senao

reaIS até

SIstemas car-regaaos,

carr-egados

com volume

lInearIdade, oDservado

A,::

Para

polímero-soivente,

lIOfóDICOS,

solvente,

desenvolVIdo

coeilclente

Interac;:ões

não

esta

partículas

estas. (Hlemenz 1986 ; AtkIns 1990)

coeilClente

segundO

pollmeros

osmótica,

gases

massa

partícula real. (Hlemenz

O segundo

de

Imaginando-se



cados com respelto ao potencial de superfícle destes.

extrapolaoa para zero de concentração de oetergente (D 0 ).

os valores de dIfusão e empregando-se a equação de

28

oe

de

ae

em

ralO

1982;

de uma

fornece

- (vlde

do

aI

dados

de AI.'.~

partículas,

dlnâmlco e

et

constante

Os

o valor de D, e

valor

coeflclente

Obtem-se tamoém,

das

o

e a VlscoSldade oa

o

K& e

função de correlação

carregados,

DorshOW

tempo.

de espalhamento

(Yamakawa 1971)

dIfusão

onde:

solução.

1981;

DIfusão),

dlretamente

de

segundo uma

o estuoo de varla~ão

proprla concentração ae aetergente

de polímeros

função do

e aependente não so oa torça 1ônlca

slstemas estudados.

ASSlm os valores de Rh para cada torça

intensidade

obtidos da

e DeglOrglo

partículas em

oe Rh ,

( Rh = Ki / 611' 'f D_;

tamDem aa

ser

1983).

coeficlente

Temperatura em Kelvln; ~

onde obtem-se

A técnica de espalhamento de luz

(R h ) dos

Desta forma,

em soluções

solução em

e

e

são anal1sados

( Cort1

de

D

podem

méolo das

na medlda da

SOLução mas

10nIca

empregado

Dorshow et al

oa

hldroolnâmico

consequentemente

Boltzman;

solução;

Stokes-Elnsteln

utIllzando

lntensloade

temporal

d1fusão

baseada

aetermlnada

função de Cs

entre duas partículas em solu,~o.

dlscussão)



e troca IônIca a Interfaces zWItterIônlcas.

efe:tos aeVIdo a região Interf'aclai como, potencIal de

e ae regIão dlPolar, oem como fenômenos ae ligação

29

e

os

nestas

cargas

Interfaces

explIcar

aas

em

dIPol0

InvestIgar

aesenvoiver um

característIcas

é

do

pua esse

posIção

10nIca

nas

a

que

em relação ao melO aquoso e

que

relatIva

trabalho

e t roc a

fIna] propos-se

exercem

deste

efeito

posIção

ao dlPol0

o

SImplifIcado

estudos foram planeJadOs para determInar

a lIgação

pela

Os

Como obJetIvo

o obJetIvo

hIarofóblCO,

ou seJa,

e negatIvas

que regem

eletrostátICO

melO

papel exercIdo

modelo

fatores

o

prever

Interfaces,

eJetrostatlcas aestas Interiaces.

1.3) OBJET I VOS

ao

superfícIe

zWItterIônIcas.

POSItIvas



~ MATERIAIS. APARELHOS E MÉTODOS

segundo método Já oescrlto. (F"endler et al 1971)

utlllza~ão da enZIma fosfol1Pase A2. (Hubbeli e Connell 1971)

30

ae

e

oa

em

gel

collna

(CTAB

unlca

através

lsolada

Kaatze et a:

não mostrou

e teve a sua

gradIente

sílIca

e

f 01

(C ...... PN - ilg. 2)

um

mancha

oe

v:v.

v:v)

lecItIna

(PC)

v:v:v).

aescrlto e purlflcado por

aa

trlmetll amonlO

solvente

g11cero-tosiatloll

(90/10

colina

apresentar

delgada

obtloa

fostorll coi lna

65:35:5

3-(N-he><adecIl-N,N-dlmetllamonlo)

f19.2) fOI slntetlzaao e purlflcado

tOl

por

camada

oe 8/2-v:v ate 1/9

usanao como

de ovo (Hanahan et ai 1957)

--,., e><ad ec i 1

2)

(HPS -

tosfatidil

A

de

ce acetona/água

A Plranlna f 01 adqUIrIda aa KODAK, trIPlamente

O Brometo de Cetll

A ,.,e><adecII

o

A

flg.

sílIca

da gema

comprovada

de

slntetlzado segunao método Ja

lmpurezas em placas de cromatogratla em camada delgada.

recrlstallzaaa

"01

1980)

clorofórmlo/metano:

coluna'

propanossulionato

pureza

flg.2) f 01 trIPlamente recrlstallzado de acetona/metanol/água

(80/10/5 - v:v:v).

cromatografla

PUrltlCada

2.1) MATERIAIS

(}lSOPC

(clorofórmlo:metanol:água



200,13 mega Hertz.

foram reaiIzados a temperatura ambiente, t = 25 p c.

unIlamelares. (Hubbell e McConeI1 1971)

A água utIlIzada foi bidestilada e a empregada

31

em

da

100A

tem

nos

vesículas

soluções,

de

bldestllada e

fIltradas

(LS5)-R

foram ootldos

adquiridos

das

utillzaoas

utilIzadas

foram

foram

luz, fOI

homogênea

luz,

reportados neste relatórIO

spectrometer

substâncias

de fluorescêncIa,

de absorvânclas

de RMN de ~3C e ~H foram obtIdos

e 2-naftol

população

outras

soluções mlcelares

uma

espalhamento de

lumInescence

espalhamento de

200 com frequênCIas ae respeCtIvamente 50,32 e

o l-naftol

Os espectros

Todas as

Os espectros

Os espectros

de

fornecera

Perkln-E:lmer

experImentos de

BRUKER AC

f' 1 1 t r a d a e m f 1 1 t r o mIl 1I P o r e 0, 2 2 i~ m•

Merck e purifIcados por sublimação.

As vesicuIas foram preparadas por sonIcação de

forma

nos

fIltros de N;jlOn 0,22Afm.

Tooas as

grau de pureza P.A.

Tooos experImentos

foram obtIdas num Beckman DU-70.

num

Record.

experImentos

2.2) APARELHOS E MÉTODOS

num



Para corrIgIr a não lInearIdade aos poiarOldes, fIxa-

ou seja, medIdas de IntenSIdade de fluorescênCIa 0-90

mostrado na esquema 11, Introduz-se um polarOlde no

32

e

11

de

ae

de

de

90-0 e

<PERKIN

geometrIa

OPtlCO

medIdas

vertIca~

emIssão

a

equação 5

e

Ou seja,

vetor

pojarlzaç~o

polarC)1deS

camInho

...
"'.l.

segundo

e

no

de

de

a moblildade do cromótoro

excItação

e realIzam-se

par

em um Instrumento da DIgImed

outro no

planos,

um

excItação

de pH foram realIz9das utilizando

medIdas de

a

de vIdro

experImentos

excItação e

diferentes

que relacíona-se

e um fator de correção para não
llnearIdaae aos polaroldes.

vetor horIzontal

utIlIzou-se

I 0 -_'j>0 X G

IÇ!>-90 X G

em

UtIlizando estas medIdas Chega-se ao parâmetro

As leIturas

Nos

LaKOwItz 1983; Kondo et aI 1982)

meCldas de emIssão de fluorescêncIa nos planos

...

~OlarIza-se

OPtlCO ae

de ~]uorescênCla nos planos 11

e realIzaram-se

(equação 5),

eXCItação nn

eletrooo combinado

1 11

0-0.

p

1 ......_....

1 0 -- 0

1';>0.....
onde G = -----

1''' ...... 90

e

Como

p =

emIssao

modelo DMPH-3.

um

e

fluorescênCIa,

fluorescêncIa

se

realIzam-se

emIssão.

esboçaaa nu esquema 11:

camInhO

913-90.

em solução.

tlMER)



Esquema lI-ARRANJO GEOMtTRICO PARA MEDIDAS DE POLARIZA

çÃO DE FLUORESC~NCIA. Onde "a" representa o

polar6ide da excitação, "b" representa o pola

r6ide da emissão, "C,t representa a cubeta

33



PhotoPn~sIS.

de luz foram ootldos no laoorat6rIo ao IaUSp e no laborat6rlo

harmônICO (354 nn) para os experimentos utilIzando a

34

o

no

no

e o

a medida.

ApPlied

compativel

da

excItaaos,

utIlIzado

apareCImento da

experImentos com

de especles

foram monItorada

desenvolvlao

fOI

estátIco e dInâmIco

pelo esquema 111, há

aCIOos

ou o

e

PC-AT IBM

aOqUlrlOO

onae as clnetlcas foram

cuoeta: O feIxe ae laser

relâmpago a laser, mostrada

e um

sonoa

fOI

(266nm> nos

Nd-YAG

maIor senslbllldaoe

uma populac:ão

e um TeKtronlx 2230-100mHz com

("soft ware"

oe

como

aeprotonada

alcan~am a

ser oDservado

e

Clnetlcos adqUlr-IOOS no OSCIlOSCÓPIO

oe espalhamento

o computador,

fotóllse de

aparelhos

que e utIlIzado para dcomDanhar~ no nosso

a permItIr

utilIza

laser

calcuiaoas

lUZ que

ai:

da forma

quarto hamônlco

As clnetlcas de reprotona~ão

o

func:ão eXCItar

Os daaos

Como pode

Os dados

que

e

o feIxe óptICO oe análIse e oe xenônIO sendo tambem

e no

de forma

conjunto

OPtlCO comum

aparelhagem oe

feIxes oe

tem como

transferloos para

pela

no esquema IIJ.

terceIro

Este

PIranlna

naftclls.

pulsado,

feIxe

laoOratÓrIO).

o oscIloscÓPIO

0015 canaIS de aqUISl~ão.

O mIcrocomputador

dOIS

que

E'Xper-Iment0,

oesapar-eClmento

forma protonada

analIsadas

(Novaoata>.

são



,
ESQUEMA 111: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DO APARELHO DE FOT~LISE DE

35

LÂMPADA

FEIXE DE

LASER

FEIXE ÓPTICO

CUBETA

I I COMUM

LMONOCROMA-
DOR

FOTO
MULTIPLICADORA

MICRO

COMPUTADOR

LASER

OSCILOS

CÓPIO

RELÂMPAGO A LASER.



detecção é slmllar ao nosso. ( Reeo ec ai 1981)

um computaaor PC-AT IBM compativel (Novadata).

se aSSIm, uma reta (segUndO equação 2 - Introdução) para cada

36

o

e

um

pelo

cada

foram

Tulane

a

usa

permIte

de

aparelhagema

ca;cuiadOS

mlcelares

desenvolVIdo

de espelhamento de

de Tulane

sao

a 488nm e o SIstema de

estátIco é necessárIO

porta-amostras

(BrookHaven)

a UnIversldade

UniverSIdade de Tulane.

raPIda e preCIsa de medIdas

soluções

A análIse de dados é feIto em

e

sImplificada,

de 1uz

("software"

das

de K,c.-cme>II R

Reed da

cada dilUIÇão a IntenSldade de luz

forma

da UnIverSIdade

dos experImentos

de luz é um laser de He-Ne de 10 mW

aa concentração de detergente, obtendo-

ArgônIO operandO

de

luz estátICO,

64 canaIS.

gOnIômetro

auto-correlador

dILUIções

Os valores

No espalhamento

o

Obtêm-se a

o SIstema

Para aetermInação

o

pror-. Wa~ne

sallna estUdada

mostra,

em funcão

e este dadO é transferldo ao computador ("software"

na realIzação

varIas

SInaIS em

IV

polarlzado de

espalhamento de

grupo do

laser

luz estátIco e dInâmIco.

espalhada

reaiIzar

graflCados

A tonte

= 632nm ) (Hughes).

desenvolvldo pelo laDoratórlo).

de

dO

empregada

acumular

concentração de sai.

esquema

construidOS no IQUSP.

concentração

laDoratórlO).



tSQUEMA IV:DIAGRAMA SIMPLIFICADO DO APARELHO DE ESPALHAMENTO

37

LASER

fOTOMULTIEEICADORA

MULTICANAL

feixe incidente

CUBETA

feixe espalhado

TERMOSTATIZADA

CUBA

MICRO

COMPUTADOR

CORRELADOR

DE LUZ.



que amagnltude medlda de (R g 2) (o valor encontrado

necessarlo proceder à anállses segundo gráflCOs de Zlmm.

lnstrumento que coleta dadOS de espalhamento a

38

de

em

luz

RalO

luz

Cabe

estes

e

de

de

estudo

reallzadas

correlador,

o

Zlmm.

reallzadas

do

de

facilitado

foram

para

Dlfusâo (D)

em cada medida (W~att

foram

espalhamento

espalhamentos

mUlto

de

de

aparelhagem,

de en/dc

mlcelares de HPS e CTAB, não sendo

coeflClente de

tornando

(26'"'> a 128 C
')

modelo de Ra~lelgh

baseadas em gráflcos

experlmentos

experlmentos

medldas

do

ralO hldrodlnâmlco - vlde lnfra), comprovou a

Nos

As

Nos

(Rh), são obtldos dlretamente

aas solu(;ões

Dawn-F) ,

os parâmetros

teorlcas

utlllzando esta

com um

slmllar ao

ângulos diferentes

f 01

OlnamlCo,

hldrodlnâmlco

com "software" fornecldo pela BrooKHaven.

espalhamento

apilcaOllldade

refratómerro diferenclal montado no laboratorlo.

experlmentos.

15

Instruments

estátlco

anállses

ressaltar

conta



protonaaa e aeprotonada,respectlvamente, no estado excItadO).

Nota-se que na ausenCIa de HPS o espectro apresenta uma oanda

resulta na dImInUIção Ga banda a 510nm com concomItante

soore a emIssão dO sIstema pO~*/Po-* (Plranlna

39

a

de

para

banda

estado

uma outra

Plranlna

equIlíorlo

de

INTERFACES

efeIto

e

a POH*

o

adIção de HPS em

-!s M - Herrmann

no

sonda-(lnter-race

A

COM

que, com o aumento da

X 10

deslocamento da

Introdução, a

= 5

apresentado

banda deVIdo

Interação

PIRANINA

ocorre o

a

forma POH1f.

sera

e aa

zWItterlônlcas

esta proprIedade fOI utilIzada com

oDservação e

em estaco excItado, seguIndo-se

DA

5A estão apresentados os efeItos da

equilíorlo prototróPlco

cmc (cmc

comentadO na

3) RESUL TAPOS

no

lIga a Interface de mIcelas (POlItl 1984;

Outra

deVIdO a

1984) e

IONICA

monItorar

para 525nm

mIcelares

Na fIgUra

InICIalmente

aCIma da

Como Ja

de detergente,

da PIranlna

centrada em 510nm devIdO a PO-*

varla<:ao

ae

qUandO se

a 440nm.

em 440nm

e Fendler

INTERACAO

pequena

maJorltátla

deVIdo a PO-*

1966)

concentrações

Interfaces

prototróPlcO

concentração

aal<:ao de HPS

3.1)

ordem HPS, llSOPC e C~6PN.

aumento

excItado

oDJetlvo

apresenta

zWItterIônlca).

Po llt 1

ZWITTERIONICAS.



de excItação de 403nm.Curvas de a-I:[HPSJ=16,7-467nm (B)

40

[HPS).uM/,50

função da

B

300

fluorescêncIa não

150

/,

de piranIna em

10

16

R

Àlnml

a

[HPS)

/,/,0

HPS. [POHJ =4,5x10- 6 M.Comprimento de onda

A

Espectro de emIssão de

[HPSl

~

51D

( A)

(unIdades arbItrarIas)

u..

a

GráfIco ae R em função da concentração de HPS.

concentração de

FIGURA 5:

corrIgIda



concentrac:ão de NaC], a auas concentrac:ões aIstlntas de HPS.

mIcroambiente da sonda (vIde infra).

Na fIgura 5B, estão apresentadOS OS valores da

está melhor eVIdenCIado pelo gráfICO de R em iunc:ão da

41

a

o

de

com

os

Estes

que

(440nm) ;

e CsC I, é

Plranlna-

Observa-se

os valores

mUdança

varIação do

notar

(510nm)

POH*

Na fIgura 7, este

apresentados

lIgação

ele NaCl

uma

de HPS.

comprImentos ae onda

PO··'"

forma

eletróllto, ocorre

a

da liDerac:ão da sonda

POH·", para

POde-se

Plranlna (fig. 5).

que

apresentaoo a

forma

IndIcam

63, estão

CsC 1 •

PO-·" e

R = I~~0nm/I440nm) em função da

melO aquoso.

da

retorno aos

emIssão aa

6A e

oa concentração

8, est á

aquosas de

NaC} e

concentração ae

A varlac:ão deste parâmetro em função da

permIte monItorar a lIgação da Plranlna

para o

a 440nm

aas -tormas

concentrações dIstIntas

InterpretadOS através

deslocamentos

Intensldaoe de fluorescêncIa observada a 510nm

em func:ão

POde-se evidencIar

Nas ':Iguras

Na fIgUra

fluorescênCIa

ae NaBr,

aImInUIc:ao aa

observa-se o

oe HPS.

oe HPS,

em soluções

aumento da

R para a Plranlna em Interac:ão com H?S em func:ão oa

taIs

aa

de R

a Guas

ao aumento da concentrac:ão de NaCl sobre a emIssão da

de HPS) apresenta saturação aparente a cerca de 400uM

ae emIssao

na Interface

entre ti

poaem ser

com c

aquela observada

Interface.

maXImo

que

paralelamente

e

razão

varlac:ao

aumento

a

parâmetro

efeItos

concomItante

430nm,

concentrac:ão

concentrac:ão

concentração

oDservaaos

aados

lIgada

efeIto

PIranIna

(mlcela

ce HPS.
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R

250 uM

43

(NaCl)mM

( ~) [HPS J=250um.

900600

(HPSJ=660um;

300

( o )

i.p

2,0

NaC l ;

FIGURA 7: Gráflco do parâmetro R em fun,ão da concentra,ão de
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0.40.350.3

(*) NaBr, para solução micelizada de

0.15 0.2 0.25
[SAL] M

0.1

(+) CsCl;

0.05

R

2

1

3 I 1

o ~ I I I I I I I I

O

1.5

2.5

Plranina; CHP5J=650uM; [POHJ=5x10-6~.

de (e) NaCl;

FIGURA 8: VarIação do parâmetro R em função da concentração



da sonoa em amD1ente SImIlar a agua (vIae Infra).

do aumento da concentra,ão de llSOPC soore o processo

ao que ocorre com HPS, a Plranlna e deslocada

45

e

da

de

da

que

que

uma

por

os

muito

a

aquoso.

pequena

é

utIlIzaaa

a

Nota-se que

Nota-se

processo

aaIcIonado

afInIdade

e

afInIdade

mostrados

que ieva

a observada

notar aInda,

ocorre em cerca ae

varIação

C1 ....

o amb1ente

de IlSOPC

menor

maIor

llSOPC.

estão

por

a

cátlon no

ae sal

uma

HPS (flg.8).

9B,

Deve-se

NaBr a

de

:0B, estão apresentados os

que

de anflfílIcO

em relação

e

neste caso,

llSOPC para

do

9A

sugere

10A e

para o

e 9B).

tamanho do

a concentração

aeslocamento de máx1mo ae emIssão em

no valor oe R) e menor que no caso de

Br····

demonstram

Interface

dado

ae llSOPC

slm1lar ao que ocorre com HPS (f19. 5),

a concentração

aa p1ranIna em agua, sugerlndo a lIgação

a

Plranlna no estado eXCItado.

+lguras

oe NaCi como agente competItIVO da lIgação

a quant Idade

por

mlcelas de

dados

( f 1 g. 9A

Este

aInda que

Nas

com

I\las tlguras

nao ocorre

enquanto que

constâncIa

exercIda pelo

mlcelar

Estes

por mlcelas

saturação aparente,

também, que

ao espectro

da aC1i;:aü

A

maIor.

caso porem,

U19. 8)

P1ranlna

Interface ae

reprotonação oa

efe1to ODservaao e

Not a-s.e

Od

oa

saturaçâo

pratIcamente

mUlto

efeItos

i-/PS

relação

seJa slgnl~lcamente maIor que a de

semelhantemente

maIor.

HPS.

troca 10nlca.

efeItos

neste

equIvalente,

Interface

1nfluêncla

P1ranIna

ae

o

55mM ae llSOPC
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[~spc) mMSS1,0

B

20

B

I,

lI,

R

~(nml1,1,0

l,.

concentração ae lisoPC; curvas ae a-l:

[POHJ=3,37x10- 6 M. (B) Gr~flCO da varlação do

A

Espectro de emlssão não corrigida da Plranlna

20

a

u..

SlO

parámetro R em função da concentração de lisoPC

CllsoPCJ=0-50mM.

em função aa

FIGURA 9: (Al
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I~ClJmM900

o

600

B

300

3,9

R

Alnml. 1,1,0

A

Espectro de emIssão não CorrIgIda da PIranIna

CPOHJ=2,5x10- 6 M. (B> Grifico da varIação do parimetro

510

l.J...

I-<

a

FIGURA 10: (A)

em função da concentração ae NaCl à concentração de 55mM de

11 soPC.

R em função aa concentração de NaCl.



SImIlar par-a NaBr e esCI, sendO um pouco menol'" para o NaC!.

C:1.6 PN ) ocorre a cerca ae 7mM de C:1.6PN.

a ausenCla ae deslocamento espectr-al da PIranlna nesta

48

e

da

do

ae

da

que

com

àquela

ae R

ocor-r-e um

PIranIna,

bIcamadas

função

funç:ão

efeIto do

C:1. <!,PN,

através

SalIenta-se

espectro de

concentração

da

Plranlna

em

de

em

ae

uma

aa

R

8) •

de concentraç:ão de

a var-Iaçao

Na fIgura 12B, está

a

PIr-anIna-(mIcela

Inter-aglnoo com C:1.6PN

C :L <!.PN no

IntermedIár-la

Nota-se qUE:'

5 e

e.,:'eIto

oDser-vaao com as mIcelas

eVldencIaaa

Plranlna

apr-esentaaa a muaança no

apresentado o

CsC}

r-epr-otonação

a falxa

o

lnter-ac:ão

da

1lga,ão

e

8, 10).

concentração

notar o aumento na emIssão da

notar que

par-ametro

NaBr-.

ae

a

llgaç:ão e

melhor

da

da

emIssão desta sonda Incorporada em

da PIr-anIna

concomitante dlmlnul,ão aa emIssão

ao

NaCl

6, 7,

12A, está

11A, está

do detergente

I lSOPC (fIg.

11B,

ser

(510nm)

POde-se

semelnante ao

Pode-se

função

eVIdenCIar-

DI'"OceSSo

ocol'"l'"e a

pOde

NaBr-,

ressaltar, que

e em

satura,ão

rlgur-a

var-Iaçao

no

em

de

Na fIgura

Para

concentracão ae

a

espectros de

;:<

Na

ae C~6PN, demonstrando a llgaç:ão da sonda a esta

Caoe

depl'"otonada

em que

l1soPC (flgS.

oe Cu:,PN.

em HPS

que a

ae

ae fluor-escêncla

Na fIgUra

da concentra,ão

da PIranlna.

ae C,,,,PN

oe competlcaG

Pl'"otonaca (440nm) e

forma

-runcão cc..

HPS e

mIcelas

oDtlveram-se

2wItterIónIcas

constante

Interrace.

demonstr-a

de

efeItu

gra+"1co

da

fOl'"ma

apresentada

concentr-acão

em

espectr-o

aInda,

emIssao

detergentE'

ooservada

aumento

concentl'"acão

Intel'"face.



corrlgldo (unldades arbltrárlas> de Plranlna em função da
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não

A

0.014

550

0.012

f'luorescêncloae

0.01

emlssão

). (nm)

-I

de

0.006 0.008

[C16PN] M
0.004

~spectro

0.002

( A )

o

...

.L ~ •

R x [C16Pf\J]
R

1G r--
14-1

12~
I B10, -

8

6

4
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2 l ~
~ <>

0-1-------1 --------.,--------,------ ,------_.-,------_.- --, ----- -.-

O. O I..- ---::_=_'

4\0

~ =

1,0 .-

u...:
H

o - 13mM. eB) GráflCo de R em função oa concentração de C~6PN

concentração oe C~6?N, CPOHJ=Sx10- 6 M; curvas de 1-8: CC~6PNJ=

FIGURA



NaBr (+) e CsCl (*) a concentração de 15mM ae C~6PN

em função da concentração de NaCl à concenrraç~o de 15mM de

50

B

A

0.7

.~

550

(B) Gráflco de

0.60.5

A lnrn)

0, 1-----,---------1- ----

0.3 0.4
(SAL] M

0.2

I ·1

0.1

n

o

Curvas de 1 - 10 [NaBrJ=0 - 0,6M.

1,0

LL·
-/

varlação ao parâmetro R em função da concentração NaCl (-),

c j ..,.,PN.

FIGURA 12: (A) Espectro de emlssão não corrlgido da plranlna



aa lnterface veslcular para o meio aquoso, como observado nos

llteratura. (Hubbell e McConlell 1971)

Tabela 11. LIGAC~O E TROCA IONICA DE PIRANINA ENCAPSULADA
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em

por

por

R

2,63

1,9L.

salina

2,93

alíquotas

medlcos

P1ran1na

da vesicula

da

métoClo cescr1to na

Cs = 0,01M, é 1,94.

18,5

[PCJ,mM(C>

18,5

18,5

aGIC10nanco-se

11gação

lncorporaçao

a ruptura

a

f19S. 7, 8, 10, 12).

solução O,001 M ce P1ranIna e um

dlversos ae concentração

aJustaCla

ocorre

ser observado na tabela 11, o valor

1. ,5

0,5

0,5

de proceaer

:01

vesiculas de PC, a

que

Pode-se perceber tamoém, que o aumento ae

a valores

y. Ge 1ncorporação tb
)

(o) Porcentagem de

lon1ca

ensa10 contendo

ce SOLuça0 estoque ae NaCl concentraClO (2,5M) a

aumento de R, caracterlzanco a lloeração da sonda

este valor com R da Plranlna em solução aquosa ( R

ae PC.

EM VESrCULAS DE PC

solução Cle

perceoe-se

paarão depois

ce PC;

(c) Concentração ce PC medIda por

A "'orça

tubo ae

leva ao

R em

( lol\ )

15) ,

( a )

fIlme

um

5DS;

curva

Cs

apropr1acas

sistemas mlcelares estudados

0,10

0,01

vesiculas

Cs

0,1.5

=

de

Comparando

vesiculas de PC

(Cs) <tabela 11).

Como pode



a emIssão màxIma oa forma POH* em àgua ~ 443nm e da forma PO-

de mlcelas de CTAB, os comprImentos de ondas màxlmos

Em solvente de polarIdade menor, como metanol, o

52

a

em

em

de

OE'

Na

da

e

emIssão

sa 1, ou

sistemas

DeVIdo

sitio

polarIdade

ambIente de

de

emIssão

aquosas

CTAB

um

nos

de

de

e

das formas POH* e

Pode-se verIfIcar

POH- ~ 426nm.

aOlcão de

PosICIonamentos

maXlmos

tIPO de

com mlcelas de CTAB ~

solucões

- 523nm.

sonoa em

maXIma

meIos

sugerIndO

em

màXlmo de emlssio de POH-

Interfaces

emIssão de

um mesmo

dIstIntos

mIcelas de llSOPC e C~6PN e com

da sonda

apresenta

agua,

caso de solucões oe HPS, a sonda

para PO·_'"

estas

diversos

revertloo pela

de onda

de fluorescênCIa

em melO metanóllco, pode-se estImar

a sonda volta a apresentar espectro

Na tabela 111, pode se observar que

em

No

IntenSIdade

oDservados

oe onoa 430nm e 525nm respectIvamente,

com mlcelas de HPS.

com

maXImo de

apresentaoo pela

430nm e

de Cs

com

CTAB e

a Plranlna

efeIto e

ondas

de lnteracão

lnteracào com

Plranina em

Comparando-se os comprImentos de ondas maXlmos

de

Plranlna

de onda

POH"· -

Na

pode-se eVIdencIar

00 comprImento

ao metanol.

emIssão màxlma

oe PC,

aa Plranlna

aos ooservados

oa

metanóllca, sugerIndo

que este

para

com aumento

semelhante ao

nestas Interfaces.

nos comprImentos

f1 uorescênc la

o amOlente

lnteracio com

e 508nm •

emIssão da

que

llgacão

veslcujas

mUlto

lnter-acao

semelhante

P"'" ·.···w.u

compr-Imentos

apr-esenta

em

seJa,

i:amoem

de

presenca

so~ucao

semelhanc<l

são:

de

SImIlar- a agua.

SImIlares

sonoa

Plranlna.

comprImento

estudadas,

..



CORRIGIDA DE POH- E PO-- EM vARIOS MEIOS.

111. COMPRIMENTO

metanol

53

C:;~::l...........

525

514

523

508

515

508

508

508

508

PO-"

525

DE FLUORESCENCIA N~ODE ONDA

MáXImo ae emlssão (nm)

443

426

431

437

431

430

434

443

443

POH'·

443

443

430

= 18,5mM

0,537

0,096

0,033

0,976

0,20

[HPSJ mM (aq)

0,565

MEIO

Tabela

[C~6PNJ = 13mM

0,1M I'.;aOH (aq)

[PC)

0,05M CTAB

3M de IiCIO.q (aq)

[llSOPCJ = 50mr-;

0,666mM HPS + [NaC1J M



função de concentrac;:ão de detergente e eletrÓ]lto.

Vale comentar que não se pretende caracterIzar

concentrac;:ão de HPS, o valor de "p" aumenta até

54

de

de

em

mas

lmM e

Para a

mIcelar

afInidade

experimental

gráfIco aa

medIdas

a

e llSOPC,

obtIdos,

polarlza,ão

Nota-se que com

maIores.

p

Interface

por

variac;:ão até

de

Pode-se apreCIar que

ae HPS

da

parâmetro

concentrações, aCIma de

apresentaao o

técnica

de sal.

cados comprovam

parâmetro

realIzada

a altas

a

a concentrac;:ões

do

através de

pelas mIcelas

13, encontra-se o gráfIco ObtIdo do

sOLução de PIranIna em Interação com

14, está

Estes

apresenta pouca

varIa,ões relatIvas deste parâmetro em

lloerac;:ão cesta

seja, aumento da mobilidade rotacIonal da

observação

JJ JIde p

oe uma

aa concentracão salIna ocorre a GlmlnUlção ao

ou

utilIzou-se

da concentração

No sentIdo de eVIdenciar a llgac;:ão da PIranIna

Na figura

a

fotofislCOS

Na f'í9ura

de polarlzacão de fluorescêncIa.

da PIranIna

ater-se às

saturac;:ão somente

de "p"

o valor

comprovando a

d
' II I1

·e p

(fI9.:3 Inserto).

interfaces estudadas

a elevac::ão

em função

detalhes

aumento da

fluorescêncIa.

nas

Tluorescêncla (~19S. 5 e 9).

Independente,

experImento

lmM permanecendo constante

40mr-:

lISOPC,

varIac;:ao

o

valor

olferencIal

apresenta

concordâncIa

HPS

com

sonda,

para o melO aquoso.

unIcamente

os



13: Parimetro de polarIzação de fluoresc~ncla "p', em
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lISOPC,

I~U"') .....

< ..

'O

e

LO20

HPS

(SURF.) mM

I . .' .

•

o lnserto apresenta os

<o

..

3

de

2

CPOHJ=2,7><10- 6 M.

,

a altas concentrações de lISOPC.

n

JI P 11

,.

0.1

0.2

p

OA

da concentração

valores de

Tunção

respectIvamente.

FIGURA



para o slstema Plranlna-HPS. [POHJ=2,7x10- 6 M, [H?SJ=475uM.

;IGURA 14: Varlacão ae "p" em funcão da concentracão de NaCl,
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700600soa300 400

(NaCl] mM

200100
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0.01,

-0.06
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das Interfaces mIcelares estudadas, maIS precIsamente o grau

de hIdraéação Gas metIlas lIgadas ao nItrogênIO em mIceJas ae

3.2) DETERMINAC~O DAS CARACTERISTICAS DE SOLVENTE DA

INTERFACE DAS MICELAS ESTUDADAS E CARACTERIZAC~O DA INTERAC~O

MIC~LA -PIRANINA POR RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO

E PROTON.

direta polaridaae/deslocamento, em geral o aumento de

57

de

da

nos

os

uma

Sabe-

estudadOS,

metílas

experimentos

de rlPS, C:j.óPN e

localização

não eXIsta

r"lldratação aas

apresentadOS

a

destas

de

magnétIca nuclear

detergentes

13C das metI las lIgadas ao

estão

que, embora

dos

realIzaram-se

de caracterizar a polaridade

o grau

9ulmlcos

o deslocamento qUímICO observaao

IV,

soluções mIcellzadas

RMN, sendo

deslocamento do núcleo InvestIgaco para

nItrogênIO

no HPS esta sItuado maIS para campo alto

monitorar

a Intenção

tabela

notar que

ao

Interfaces,

.l.:3c

deslocamentos

guimIcos de RMN de

Na

lIS0PC, bem como monItorar

Com

.Para

conouz o

POSItIVO ae

as tecnIcas de ressonanCla

POde-se

polarIdade co solvente afeta o deslocamento químIco

por utilizar o efeito de solvente no tac RMN.

lígadaS

nestas

estas metI las

C1. b .PN e

relação aos

que a

espetro de

para

IISOPC.

em

polarIdade

relação

deslocamentos

nItrogênIO

campo oalxo. (LIchter e Roberts 1970)

no

meti las

utlllzando

carbono e proton ( RMN de ~3C 2 lH ).

se

optou-se

HPS,

sonda



TABELA IV. DESLOCAMENTOS QUIMICOS DE j.3C DAS METILAS LIGADAS

AO NITROGENIO DE SOLUCOES MICELARES DE HPS, Ct6PN e llSOPC

HPS(~) 47,5

]ISOPC<M) 54,1

C~6PN<~) 54,1

(a) Deslocamentos qUlmlCOS em ppm. [detergenteJ = 0,02M

Como a plranlna é um nucieo pol1aromátlco, utilizou-se

58

de

aJ

de

nas

protons

varlações

Plranlna) ,

varIações nos

Ca sonoa

de correntes

ou pollaromátlcos

da dlferença dOS

malor hidratação

ae

Sllversteln et

as

apresentam

blindagem nos

nos espectros ce RMN de ~H

pOSIção

o efeIto

solução

A nuvem eletrônIca de núcleos

posH:ão" em que esta sonda se

duas concentrações ae Plranlna.

em

A magnItude

sugerindo uma

que estes

observados.

V, encontram-se

núcleos aromátICOS

HPS a

11 soPC.

ao nItrogênIo em interfaces mlcelares de

aquosa e

6.6 ppm,

oe forma

monItorar a

vIZlnnanças.

exercem um efeIto de

químicos ODservaoos

Na taoela

é de

Cu,PN e

entre os oesiocamentos químicos observados para as

Para InvestIgar a

estudadas, utilizou-se

mlcelar-es ae

em solução

que, usualmente,

efeIto para

aeslocamentos qUlmlCOS

metI las ilgadas

mlcelas

este

aeslocamentos

ClrcunvlZlnhantes,

lnterfaces

exercem nas suas

poliaromáticos

1979>

soluções

nos

sItua na Interface mlcelar.

anels

(dlferenr:a

1 I S o P C e C u. P N•

detergentes

aas

oeslocamentos



próton esra llgaao.(b) aeslocamentos ODservaaos para campo

alto) observados no RMN de 1H de soluç6es mIcellzaaas de HPS

SOLUCOES DE HPS EM FUNC~O DA CONCENTRAC~O DE PIRANINA (~>

59

1.8 ( t) >

2

20

14

10

8

6

0

4.19mM PIranina

CH~e

N+! -CH - CHZC HZ-S O;
\ : z

C H f 9 h
3

dco

2.13mM piranina

a

baIXO. [HPSJ = 0,6mM

a auas concentrac6es ae Plranina em função do carbono a que o

a 0

b 2

c 10

d 10

e 8

f 4

9 6

h 0

Hf - (CHZ)-C H.zC~ -
11.

Tabela v. VARIAC~O DOS DESLOCAMENTOS QU!MICOS (1H) DE

(a)VarIação dos deslocamentos espectraIS em Hertz (para Campo



3.3.a) MEDIDAS DE VELOCIDADE DE REPROTONAC~O DA PIRANINA.

que ocorrem varIações nos deslocamentos qUímICOs dos

CItar que em todos os espectros foram observados

60

da

(vlde

próton.

eXltado,

func;ão

IntrOdução,

variação de

posicionamento

necessarla para

na

em

no estaao

foram evidencIadas

um

POH ( ooservado a 403nm)

com determlnado

comentado

na situação em que pK.- + 1

espectral

que nos espectros de RMN de ~H

indIcando

equilíbrio pré-excltac;ão

llSOPC não

que acompanham a

como

k ' ) - 'nr , o qUal aSSOCIa-se a um proton

de reprotonac;ão pode ser monitoraaa

PO·..·... predomlna

proXlmo ao nItrogênIO na mlcela de

do

de

TRANSFERENCIA DE PROTON EM INTERFACES

caso 2 de equllíorlo prototróPlco de

relaCIonados

sonda,

(k \- +

Desta forma,

a forma

deslocamentos

grande concentrac;ão de sonda

da

e, f do HPS

A clnétlca

A Plranlna,

Cabe ressaltar

únlCos

da Plranlna

segundo o

de

o aparecImento da forma

I>.

c, d,

P1COS

Vale

o restabeleClmento

CARACTERIZAC~O DE

também a

) pK", - 1,

soluc;ões micellzadas

medlnoo-se

para

)pH

esquema

decalnao para PO-

estado eXCltado.

comporta-se

varlac:ões

ZWITTERIONICAS.

3.3>

vlsuallzac;ão do efeIto ooservado.

de

Note

concentrac;ão de Plranlna.

HPS.

sempre

Nota-se

prótons

concentrac;ão

preferencIal



ou O desapareCImento da forma PO- ( observado a 454nm). Nos

fOI obtida a partIr da medIda do PH.

Pode-se perceber que a curva experImental para

Incorporada nas mIcelas estudadas.(vide discussão)

61

o

a

o

na

de

1).

e

(VIde

sInal

t e

aquosa,

solu<;:ões

varla<;:ão

estIvesse

do

lIgada

kobs

somente

[ w+· ]

de prImeira

a

em

acompanharam

Vale comentar

(equa<;:ão

equIvalentes.

solu<;:ão

aumento de for<;:a

k OI">

quandO

concentra<;:ões

=

PIranIna

InICIal,

resolu~ão

teórIca

mostraaa

Plranlna

relaxa<;:ão

a

a

monItorou-se

totalmente

teórIca aerlvada do efeIto

concentra<;:ão de NaCl e NaF.

de

da

= A0.exp-kabm.t, onde: A é a

que

que

as cInétIcas acompanhadas em

está

a Plranlna

seJam

ocaslonaao pelo

absorvâncla

vez

( A

rela<;:ão kC,bY\

a curva

para

que

reportados

a

log(k on )

fun<;:ào da

foram utilIzadas

uma

aInda que

=

adequada a curva

de prótons utIlIzados nos cálculos de kOI">

que os dadOS

i="lgUra 15

i ) - ( f19.15 lInha cheIa).

que

SeguIr

PO-,

também

válIda

é, comportando-se como clnétl~as

HPS, em

a

sufICIentes

fInal, A" e a

de reprotona<;:ão da plranlna em

e melhor,

ae forma

de velOCIdade ooservada experImentalmente,

notar

equa<;:ao

senao

(' de

exponenclas sImples

), IstO

ressaltar

comprImentos de onda

apresentado ramoém,

a concentra<;:ào

Na

log (Kobs/CH+])

blIndagem eletrostátIca

veiocldade

que

10nIca

acompanha

Deve-se

do

aquosas

ae

lntrodu<;:ào).

Está

aosorvancla

Vale citar aInda,

tempo

ordem,

constante

transIente

curvas

detergentes

totalmente

Caoe

ambos

experImentos

apareCImento de
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250200150iOO50
10.6I; I I

O

.6

10.8

11.0

Cs (mM)

11.2 I
log(kon )

-1--1M :::>

de NaF <A). A curva teórlca (-) é obtlda da equa~ão 1.

FIGURA 15: Varla~ão de 109 (Kobs/(H+J) da piranlna em solu~ão

aquosa <e) e de HPS em fun~ão da concentra~ão ae NaCl <O> e

(HPSJ=2,5mM; (PlranínaJ=a,ax10- é ;



caso em que o sal adlclonado fOI NaF, a Plranlna é deslocada

Interface ae HPS. (BroChsztaln et aI 1991) (vloe dlscussão).

que com o aumento da concentra,ão salIna a Plranlna é

63

e

o

às

na

No

de

de

sal

Vale

que

de

lIgada

M..- :lo S ..- 1. )

de Cs..,.,PN em

inlcial

valores

mosrraao

Nota-se que os

15 e 16, tabela

função

10.1..1

os

perceber

x

li) um comportamento de

1. ,2

velocldade

completamente

Pode-se

i )

encontram-se

anlon com pouca aflnldade pela

está

semelhantemente ao

Plranina (fl9S.

reprotona,ão em

VI,

16-, está apresentada a varIa,ão ae

aquosas

F".- e

oorlOos em soluções mlcelares de eTAB

de

PIranina sItuada em mlcelas

apresenta:

em função do pH do melO.

Tabela

que o

a Plranlna

C1..,.,PN) de

lntensa da Interface mlcelar, como serla de

equação 1.,

solu,ões

Na -FIgura

llgelramente dlmlnulda;

mlcelar

em que

aa Plranlna,

da Interface mlcelar como mostrado na flgura 6.

(HPS e

para

uma vez

semelhante ao observado em solução aquosa.

de CTAB),

de Koos/CH+J observados, são mUlto menores do que os

de varla,ão de 10g (KobS/CH+]) em função de sal, segue

da concentra,ão de NaCl.

( K o b s/ [ H'· :; ) da

maneIra menos

preVIsto pela

Na

fIgura 15.

mlcelas

valores

KObS/CH ...·::

log

ObtlOOS

mlcelares

1>.

fun,ão

perfll

o

esperar,

varla,ão da velocIdade

bastante

reprotona,ão

lnterface

de

oeslocada

cItar

(sltua,ão
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da

de

concentrac:ão

em Tun,ão

P 1 ran 1 na-C .. ..:.PN.

veiOClCJade

pela

oa

sIStema

:lnna continua representa

(KObS/[ H·" J)

dlVlOlOO

iogaritmo

log

para o

elo

plranlna

00 melO

aa

[PlranlnaJ=lx10- 5
• A

de NaCl,

VarIação16 :

cC.. 4!.PN J=20mM;

a curva teorlca segunoo a equação 1.

hiorogenlÔnlca

çoncentrac:ão

reprotonac:ão

FIGURA
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em direcão à parte h1drofóbica ao agregaoo, ao que o Sit10 de

sitio de 1ntera,ão das Interfaces estUdadas com estas sondas

deve estar sItuado em uma reg1ão mais interna aa 1nterface,

65

a

Vale

que o

com

1nterfacesem

10n1co da calota

acontece

Especula-se

que

estes exper1mentos podem

tanto as sonaas l-nafto] e 2-

de prótons

1nterfaces.

l-naftol comporta-se segunoo o caso 2 de

e 2-naftó1s são áC1dOS eXCItados.

Semelhantemente ao

o obJetivo destes experímentos e mon1torar a

VARIACAO DO Kobs/CH+J EM S6LUCOES MICELARES DE

ae transferênc1a

o 1

que o

MEDIDAS DE VELOCIDADE DE REPROTONAC~O DO l-NAFTOL é

incorporadas nestas

lembrar,

fornecer ma10res 1nforma,ões do amb1ente

equilibrio prototróP1co, enquanto gue o 2-naftoi, emDora não

CCTABJmM ! pH I k r:.ba/C H+ J
( M- 1. • s···· j. )

10 ! 4,93 I 3,6 x 10 9
I

I
10 I 4,26 I 2,3 x 10';>I

I
10 I 3,79 I 1,8 x 10 r

,>

( a ) [P1ran1naJ = 8,8 x 10-- 6 M

1nteracão oa P1ran1na e portanto,

c1Polar (lnterface).

P1ran1na,

veloc1dade

naftol

3.3.b)

zW1tter1ôn1cas utilizando para

2-NAFTOL.

Tabela VI.

CTAB. < .... )



susceptível a estudos de salto de pH induzido por laser.

da emlssão da forma

(caso 3 - vlde lntrodução), e

66

interfaces

áClda. ( Sel1nger e

com as

dimlnuição de ko.~· que

sondas

através da

A liga,ão destas

f 01 monitorada

em aumentoresulta

estudadas

apresente dlssoclação completa

Weller 1977; Lee et aI 1986; lI' ichev et aI 1991)

Nas figuras 17A e l7S, estão apresentados os

desloca os naftóls aas lnterfaces de HPS, C16PN e PC.

varlaçao da concentra,ão salina da solução não causa nenhuma

alteração nos espectros de emissão dos naftáls

em

não

das

que

PC,

forma

formas,

de

Pode-se

sal

da

varlações

i-naftol,

o

interagindo

lnterfaces.

as

e

espectros de

que

específlcas

espectros, é

os

vesículas

estas

ocorrem

ambas

respectivamente

a

de

Cabe cltar alnda, que a

sao

2-naftol

i-naftol

que

sondas

l-naftol

do

demonstranao

forma protonada dos naftáls em

C16PN e de

pelo desapareclmento

e

de reprotonação do i-naftol e 2-

qUântlco,

estudadas,

no caso do

emlssão da

2-naftol

em lnteração com vesículas de PC.

e 18S estão apresentados

em solução aquosa e micelar (HPS e C16PN).

deprotonadas,

fluorescência

monltoradas

rendlmento

de

As clnétlcas

aspectc semelhante em todos

que,

a llgação destas

e

interações sonaas-melO.

de

de

mlcelares de HPS e

foram

aumento ae

que um

notar

flgUraS i8A

naftol

com as lnterfaces

Vale

respectlvas

aparentes

protonadas

soluções

notar

aemonstrando

Nas

fluorescência

ocorre

solução aquosa e

respectlvamente,

espectros



pH= 5; [HPSJ=tC~6PNJ=5mM.
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(A) e l-nafto1

(---) e de C i6 PN (---).
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pH=5; [PCJ=2,5mM.

<A) e l-naftolde 2-naftolâe emissão
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ondas de 330nm e 360nm, respectIvamente.

observado efeito Invprso na Interface de C~6PN.

aumento em ~obs (HPS) ou dImInUI(;ão (C 16PN).
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1-

1-

melo

como

Está

muito

amoas

2-naftol

em

para

,
, e

sondas

para

maIor,

do

em agua, senao

k 001U.

das

que

solução.

sondas

ser

l< c.h 11

a

ae Cs ocorre pequeno

de

do que

(kC:)h".)

que

k o.) $ 00 servad o

valor de

que devem ser ressaltados

tamDem,

de Cs, mostra, com o aumento

de HPS e C16PN, em fun(;ão da

l-nafto], excetuandO-SE? que a

K(:>l:>'" aestas

experImentos foram realIzadOS

ao Inves

adICIonada

e menor

Na figura 19.B, está apr-esentaaa a

C:I. ."PN o

valor de

ao do

k ohm na Interface ae C16 PN e aumento

valores maIores

ODserva-se

de kobm alcança um plata minImo (HPS)

reprotona(;ão

os pulso de laser, nos comprImentos de

valor do

em -Função

que estes

E? menor e que na Intera(;ão InICIal cesta

ser eVIdenCIadO

com HPS

na agua,

nas mlcelas

e a

varlOS aspectos

eletróllto

HPS.

de varIa(;ão de k obm do l-naftol em Interac;:ão

há

Na figura 19A, está apresentada a varia~ão da

de

Interface de

tamoém o

a o I( (') h 'H

a magnItude

para o l-naftol.

ao eiE?lto

diminuí(;ão cfo

observada de

formadas apos

vale cItar,

Poae tamoem

e 2-naftol

o perfll

em lntera(;ão

com a

ComparatIvamente, o

ambas Lnterfaces

ma)<imo (C:l 6 PN)

Interface de

mesmo pH.

Cs, a

1 lI)

d

11)

magnitude

l.nterfaces

ou

observado

sonda

segue perfil semelhante

na

semelhante

básica,

naftol

naftol

apresentado

no

desta figura:

de

constante

com

concentra(;ão

aquoso;



kobs s-l x 10 e-5 70

p.,

8

1

HPS

0.9

-
0.8

ClllPN

0.70.4 0.5 0.6

[NaCl] M
0.30.20.1

kobs s-l X 10 e-5
5 r-j------------------------- -,

2.5 I , I I I I , I I I I

O

4.8

4.5~ x-

3.5 G--
•

6.5

5.5

- ..

4.2

4.4

4.6

10.90.80.70.4 0.5 0.6
[NaCl] M

0.30.20.1

4' I I I , I I I I I I

O

(") e C,r.,PN (+).

(+) ; oe 2-naftoi. em HPS (O) e Cu.PN (Jl) em fun,ão de [NaC1 J.

do 2-naftol, apresentaoo na flgura 19(A) em soJu,ão Of! HPS

<B) Amplla,ão do gráflCo oe Koos

(*) - K">'H' = 4,8x10~'; 5 .• " • Cl-nafto1 J = [ 2-naftol': =

Sx10- S M; [HPSJ=(C~6PNJ=5mM.

Est~ mostraoo tamD~m o Kobm do 1 e 2 naftol em solu,ão aquosa

PH=5

fIGURA 19: (A) Varla,ão ae Kobs do l-nafto] em HPS("); C,,;.P1\



3.4) MEDIDAS DE INTERACOES MICELARES POR ESPALHAMENTO DE LUZ

estátICO para monItorar através, prInCIPalmente, do parâmetro

amplIação da varIação de k Obti do 2-naftol nas interfaces de

HPS e C~6PN em função da concentração de sal.

71

de

dO

Cs,

destas

destas

de

termos

maIores de

um platô,

como pode

oescrito na

dIretamente

variação

e

oe

aumento

interação

presente,

Como

Cs

de PC,

alcança

espalhamento de luz

se

CTAB, para

que

valores aInda

maior; com

função de

energIa de

ocorre um efeIto semelhante ao

técnIca de

fornecer daoos

força 10nIca.

mIcelas de

CaracterIzou-se a varIação de Ae em

superfICIal,

micelares oe C~6PN, ou seja, à Cs =

velOCIdade

pode

velOCIdade a

de Interação IntermIcelar de soluções de

na

varIaçao aa

fIgUra 20,

que

aumento da

também para

UtilIzou-se a

Em interfaces de vesículas

Obteve-se aInda oestes experImentos, o valor ao

o

a varIação Ae em

com a

eletrostátICO

aumento da

em função de Cs.

dImInuI,ão

ae Cs

perante o

o comportamento

ooservado na

a velocIdade é lIgeIramente

mIcelas

função

comparaçao.

A E! ,

Introdução,

relaclonaoa

particulas,

potenCIal

HPS,

Cs.

ocorrendo

ocorre

observaoo nas Interfaces

ser

0,

peso molecular médIO ponoerado por massa das mIcelas

estudadas ( Mw).



func:ão da concentração de NaCi. Está apresentaao também o
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0.10.08 0.090.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
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5.5

k'oDS observado em água (C); CPCJ=2,SmM; [l-nafto} J=[2-

nafrolJ=S><10- 0 M.



e .1313.

o valor de Mw para as mIeelas de HPS manteve

se pratIcamente Inalterado de 0 a 100mM de NaBr, Mw = 53000

valor de 1,6 x 10-4 cm 3 xmol/g 2
, por volta de 2000mM.

73

e

de

Poae-

escala

a Cs =

esta

Pode-se

an/dc =

o peso

na fIgura

numeros

o valor de Mw

CTAB,

HPS em

CTAB apresenta

Sendo

com Cs,

CTAB -

Para o HPS, dn/de =

para

Para HPS

a 170.

+5Y..

AE, para

Apos IstO, A2 dImInuI até

obtIveram-se

mleelas ae

ae HPS e de CTAB.

De magnltuae

68000

= 2, 5 x 1 0 -- ... c m:~ X mo 1 I 9 /.'.', va 1o r

fOI de 65000 +5Y. numa faIxa de

39J.,

observaDa

X 10-~ cm 3 xmol/g 2 e em Cs = 2mM,

varIaçao ae A2 oDservaaa para HPS

valor ae Aa é 5 x l0-~ cm 3 xmol/g 2
;

valores de

Mw =

de HPS de 130

Igual

1 0 _. :'1 C m:'1 x mo 1I 9 E·~ •

onae A",

o o

aquela

para mIeelas

ae CTAB,

duas ordens

emoora a

medlOos experImentalmente:

Nestes experImentos utIlIzou-se os seguIntes

Cs =

vaior ae Ae para

de 5 a 50 mM de NaBr.

de Cs, ocorre um aumento de Ae , que alcança um

oe A ,O! é 7,7

~sta apresentado na fIgura 21A, a varIação de

De Cs

6,18 x

= 15mM,

menor

em

que o

De quase

a 50mM.

oe an/de

para mlceias

mUlto

em Cs

estão apresentaoos

o vaior

ae 0 a 100m~ de NaBr; a 500mM an/de = .1534 e a 2000mM,

valor é

A 500mM de NaBr, este valor subiu para Mw = 60000 +5r. e

o aumento

se mantém constante até l00mM.

perceoer que,

em função

= 5

2000mM de NaBr, para

que

mensuravei.

platô

o

com

AF.!

21B) ,

perceber

varlaçao

seJa

se

ampllaca),

medlao

70mM,

este

valores

Cs

em

moiecuiar de monomero

agregaçao para mIeelas

.1585 na faIxa

.1622

+5r..



FIGURA 2:: (A) Varlac:ão de A e <cm 3 xmol/g 2
) para CTAB (C) e HPS

6

Cs (mM)
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1000

<B) AmplIação do dado de AexCs para

Q

co

l:i o ~éJ l:i l:i
6. 6.6. Ó6.

l:i l:i l:i
l:i

I A6.
O6.

I O
1.0E-2~.

AZ

1.0E-3

1.0E-4

1------.11.0E-5~------10 100
1

(à ) em func:ão de Cs;

mlcelas de HPS.



que para HPS, IndicamaIS

o fato

expressslva para

da variação

CTAB ao

de A,,! com Cs ser mUlto

que no

75

prImeIro caso eXIste uma forte Interação eletrostátIca

lntermlcelar ou grande exclusão de volume, que ocorre em

mUlto menor IntenSIdade em mlcelas ZWIterlonlcas.

espalhamento aInâmIco de luz paraexperImentos de

aesta

foram

fornecendD

Introdução,na

mIcela em solução (R B - fIgUra

detergente,

deste parâmetro foi extrapolaao

comentado

o cálculo

aparente da

Como

concentração de

o Rh •

o tamanho

zero de

+'orma,

realIzados

para

calculat-

26 li

o Rh obtIdo fOI •27 A para rlPS e 25 •A para

[TAB.



constatar a llgação e troca de íons para estes sistemas.

5, 9 e 11, pOde-se notar que a varIação dO parâmetro

A adlção de eletróllto

76

o

R

umaa

pOde-se

seja,

entretanto

Chalmovlch

micellzado,

lnterfaces

ou

HPS > C16PN )

e

de HPS, 7mM de

1980; llSOPC

a

POde-se observar

lons

QU1na

1nerte (NaCl)

da ordem de 5 x 10-~ M

a ordem:

Deve-se citar que todos

de

ae detergente

aqUI apresentados,

1979;

(f19S. 6, 7, 8, 10 e 12).

resultados apresentados nas

- Kaatze et aI

A extensão destes estudos para

troca

zWltteriônlcas esta

de R

Estes dados sugerem que a ligação

forma que estes efeItOS observaaos

de cerca de 400uM

saturação aparente,

a sonda se 11ga nesta interface em

e

possuem cmc

tlPo

4) DISCUSSAQ

uma

estaoelecido para slstemas mlcelares e

na presen<;:a

<Chalmovlch

Pelos dados

1nterfaces segue

llSOPC.

aI 1989)

do valor

1 966; C >. ... PN

ou seJa,

llga~ão

1979), ae

uma concentração malS baixa de HPS do que de

dev1dos a diferenças na cmc.

menores ae detergente.

ocorre

Comparando-se os

A

neutras do

está bem

a concentração

55mM de

que

e tal

012 P1ranlna

Cuccov1a et

ao aumento

- Herrmann

pOdem ser-

P1ranlna nestas

detergentes estudados

In1CIa-se a

leva

llsoPC.

da

solução

também,

constante,

C:I.<!.PN e

rlelenlus

não

C:I.".PN e 11S0PC,

flguras

os

concentrações

R,

pouco documentada.

lnterfaces

1979;

(HPS

tamOém ves1culares.

carregadas



com a mesma eflCIênIcla.

o efeIto de competIção ooservado em mlcelas de

aumenta na segUInte ordem: llSOPC > C16PN > HPS.

77

a

da

os

íon s

NaC 1 ,

maIor

que

a

600mM em

~ue

lIteratura

Interface,

deslocar a

vez que

eflclênlca,

plranlna com

de

competição de

deprotonação

sonaa-interface.

IndIcando

em HPS,

e NaBr deslocam a

com a

mesma

orometo ao que por

da Interface mIcelar

a

comprovanao

CsCI

maIor

aados

i2B) ,

iIgação da

Inerte NaCl

lonlca, uma

da Interface pelo

com

de 900mM

lnterar;:ão

saIS

efeIto de

Interface mlcelar mUlto maIS

Interar;:ão

aos

cloreto,

perceoe-se claramente

a pIranIna

(flg. 17)

Vale notar tambem, que a saturação

não carregadas como 1 e 2 naf'tóls,

Percebe-se também, que cátIons não

<(" 10 e

Implica numa

a Plranina

em torno

lons

dO eletrólito

Ionlco da

analOgIa

pIranIna da

de Interfaces zWltterlônlcas pelo aumento

sítIOS de

sondas

9ue

de R

em

(fIgUra 8),

em llSOPC

do

o fat o

AnalIsando-se o

seus

caráter

et ai 1991).

esC], eleslocam

de deslocar

neste processo de troca

o

ae Interfaces ae HPS por lons

dos

elecrólitos pelo sitIO de

do valor

ele HPS

üesiocam a

sIstemas ocorre

para o melO aquoso.

no estado excitaao que é relacIonado com a lIberação da

cloreto,

NaCl e

lemorar que

são aeslocadas

aumento

facILIdade

C16PN e 500mM

sonda

sonda

nestes

pIranIna

mIcelas

aemonstra

Cabe

brometo

nao

aa força IônIca da solução

dIversos

lnterferem

eficientementE"

íons

afinidaae

C~bPN (fig. 12B>, mostrou que os

plranlna da Interface mIcelar

saIS

( Broc h szt a lr1



apresentaco pela sonda em melO de mIcelas De HPS e semelhante

dIferenc:as estejam dentro do erro experImental.

A llgac:ão oa Plranina em vesiculas de PC segue

o mesmo per-fil que é eVIDenCIaoo na lnterac:ão llSoPC-Plranlna

de troca IônIca e que nesta Interface ions cloreto e

78

a

da

de

pela

troca

oe PC

espectral

sitIos

prótons

indicando uma

CTA3 e mIstur-as

exercIdo

Interferem neste

dIversos

em vesiculas

situa-se Inter-nallzada

deslocamento

segur-o afIrmar que estas

efeIto

sonoa nos várIos tIPOS de

a demonstrac:ão aa llgac:ão,

mIc~las ae

Por- sua vez, em presenc:a de

tiPICO processo de

o

o

efIciêncIa pelos

um

cát 10n5 nã,o

bem como

a pIr-anIna

que

qUimICO dos

o efeito ooservado para NaC1, emoora

sendo maIS

de HPS (tabela V>, pode-se eVIDenCIar a

também

que os

a altas concentrac:ões salInas o parâmetro

mlcelas de HPS.

poslclonamento da

e NaBr,

magnItude, não parece aiverglr sobremaneIr-a ao

Acompanhando-se

Estes oeslocamentos refletem amOlentes de oa~xd

Observa-se

Os dados ae deslocamento espectral contidos na

suger-lnoo que

de mlcelas

aa Plranlna.

novamente

no deslocamento

de C16PN e lisoPC,

II), então

ooser-vado na presenc:a de

II1, além de corrooorarem

lndicios do

Interface de

Interface

mlcelas

PIranIna

na

<taoela

sonda não apr-esenta deslocamento espectral,

localizac:ão maIS externa á Interface mIcelar.

aquele

interface.

água/etanol.

polarldaae,

dão

tabela

lonlca.

R aumenta, mOStranoo

lnterac:ao

brometo competem com a mesma

seja de menor

efeIto ae CsCI

processo

IndIcando



de deslocamento químico para cada próton que varia com a

ser sufiClenremente lntensa para ser evidenciada

para a plranlna não llgaaa.
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a

e

d01S

malor

varlações

relaçãoem

interação sonda-

oDservados

de HPS, próximo ao

Vale comentar que

lntensldaoe

ser

apresentar

que a plranlna apresenta-se

raPloamente

não1·H

quanoo a Piranlna lnterage com a

explicaDO pela

aevioo a piranlna ligaoa e outro

apresenta

da ressonância magnética, uma vez

de

na interface.

com a provável locallzac:ão da sonda.

processa

sldo observado a presença de um único

lenta, aeverlam

lnterface mlcelar

conclul-se Que a troca entre a Piranina

RMN

efelto

se

poce ser

de medlda

próton, um

ao

de ter

pOde-se comprovar

este

dos monomeros

de sonda,

esta região,

nos ces!ocamentos

troca fosse

o fato

nãc

onae

de I isoPC,

e desllgada

de tempo

ao fato

forma,

para cada

lnternallzaoa na

se a

micela

mícela

Cjuantidade

llgada

Cjue

escala

eVloenres

bem

nltrogênio

relaclonar

aevido

Desta

PiCO

região

P1COS

lnrerfaces (vlde infra) oDtidas Das flgUraS 5 e 9.

na região malS externa Da interface e tamb~m

concentrac:ão De

da

ser

nestes

foram

(tabela

C...... PN a

Piranlna-

Jigacão

R não estar

que pOde

lisoPC

a

llgação

IlSOPC e

estlmatlvas

hldrarac:ão

com

de

7Y.

o parâmetro

Estas

atríbuído

malor

sonaa ligada,

mlcelas de

apenas

1. H.

e

constantes

poae ser

de

que em

riPS

um améJlente

aas

Isto

possibilldaàe De

RMN

com

Uma vez

de

atrav~s

em 90Y.

Situa-se em

se Dar

a baixa

aventamos a

esta técnlca.

realizaoas

por

experimento;

estimaDa

devido

11 1) ,

piranlna

Plranlna



utlllzou-se o método de polarlzação de fluorescêncla

que a sonda se encontra. ( Lakowic2 1983;

a llgação de sonda à lnterface,

80

esta

deste

meramente

experlmentos

mas

varlac;:~O

evidenclar

a

nestes

soluções mlcellzaaas de

Para

atra'Vés do parâmetro "p", o

Nota-se que

obtldos

13.

dados

forma dlreta,

dlstintas hidrata,ões.

e sooremanelra malor para

de mobllldade

eVlaencla de

Os

parâmetro

que

questão,

encontram-se na flgura

grau

t<onao et aI 1982)

monltoranao

refletlnao

HPS, lndlcando que a sonda apresenta uma menor mobllldade

rotaclonal nesta lnteração, ou seJa, a llgac;:ão da sonaa a

lnterfaces ao~ anflfíllCOS.

ae concentra,ão que ocaslonam varlaçSes em R contlaos

R, escolhidO para eVldenclar a llgação da sonaa as

dO

que

aosrelac;:ão

concentrac;:ões

Nota-se tamoém

efetlvlaaae

a

em

concentrac;:ão

a

JJ JJ

P

de

de

valores

valores

doS

pode-se comprovar

dos

9,

realmente malor e ocorre

no caso de mlcelas ae llSOPC.

o dado apresentaao na flgura 14 demonstra que

5 e

semelhanc;:a

varla,ões

do que

pela

lnterface e

flguras

parâmetro

valores

que,

nas

menores

ocaSlonam

esta

o aeslocamento da sonda da Interface mIcelar de HPS, que f 01

prlmelramente monitorado pela variac;:ão do parâmetro R (f19S.

resulta também em uma granae varIac;:ão no parâmentro

solução.

lneqUlVOcamente que a sonda e llDerada da

dalonlcaforçaao aumento aemlcelar através

, demonstrando

e 7),

I1 "P

lnterface

6



ooter a equação:

anallsou-se fenomenologlCamente os dados segundo o modelo de

compara~ão da liga~ão da Plranina nas micelas estudadas,

81

de

llgada a mlcela.

parâmetros

1 (equação 6)

POHMIC

obter-se

~

de

'"

sentido

9 e 11, o valor de 100Y. de 11gação ~ estimado

No

[POHMICJ

K. = ----------------
CPOH J >< (M I C J

1 1 1
= ---- >< --------- +

Y.L K", L c ...

flguras 5,

POH + MIC

llgaça:o abalXO:

Nas

onde:

sendo: [POHJ~ = [POHMICJ + [POHJ

onoe Y.L representa a porcentagem de sonda

onde [POHJ: t ] ~ a concentração analitlca oa sonda, pode-se

a partIr oa reglão em que R é constante e 0Y. e oDtldo quanoo

segundo a equação 6, Obtem-se os gráficos apresentaoos na

calculadOS oe K. são: 1,02 x 10 4 M-1 para HPS, 4,7 x 10 2 para

mIcelizado na cubeta (concentração analítica menos cmc).

• 1....9 e

Os valores

flguraS 5,

Na fIgura 13 o valor

(llsoPC).e 22C

forma semelhante para o parâmetro

22B (Cj.,-.PN)

Tratando-se os dados das

Cc] representa a concentração molar de detergente

100% e 0% é Obtldo de

sonGa esta em solução sem oetergente.

)J P I) •

a

fIgura 22A (HPS>,

de
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D

c

p.:

B

11ga,ãoY. de

'.0

llga,ão versus

u

Gráf1Co de duplo

u

(C)

s.o

Y. de

u

l.S

(B)

3.0

(fig.ll).

1.0

2.0

(D) Y. de liga,ão do parâmetro de

2.0 J.O

11 [HPS] M-'x 10-4

llga,ão versus (HPSJ dos dados de

11 [HPS] M-'x '0-4

(fig.S).

I/CLisoPC] ~1 X 10-2

o.,

LO

'0

Y. de

(\.16 _. 0.31 _-<'~ . O.:"~..:-0cll.~._. (\.,~

1/[CI6PN]H--l X 10-3

f1gUraS 5,9,11 e 13.

UI I

2.0

'.0
U

..J LO

~
......- ...

1.0

0.0

..J

~
'.

).~o

3.00

...J 2.40
o

à'
...... 1.10.... .

1.20

..J

-;.
.........-

polar1za,ão de fluorescênc1a (fig.13).

intens1dade de em1ssão

versus [llSOPCJ (f1g.9).

reciproco de: (A)

apresentados nas

FIGURA 22: Análise de acordo com a equação 6 dos cacos

(C~6PNJ dOS dados de em1ssão
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C~~PN e 40 M-~ para lISOPC, comprovando a ordem de afinidade

da piranIna com as Interfaces estudadas: HPS > C:l. 6 PN >

análIse maIS sIgnifIcatIva poderIa ser realIzada utillzanao o

semelhante ao obtido da análIse dOS dados da fIgura 5.

Para o processo de troca iônica considerou-se

aI

1978)

10nIca

(Marshal

(equação 7)

(Bacaioglu et

POH

c

forma utILIzou-se um modelo tIPO

+

~

Desta

segundO a equação 7, obtem-se os gráfIcos

SAL-t"

Tratando os dados relatIvos a troca

= K:l. * CcJ
1

rol

CPOH J

K~ = ------------------
[SALJ * [POHMICJ

Análise sImIlar realizada através do parâmetro "p"

13) utIllzanao a equação 6, fornece um valor ae Km

6, 10 e 12)

Romsted 1977)

Interação PIranIna-HPS de 4,0 x 10 3 M-~ (figura 22D),

(fi g.

com C representando termos constantes.

POHMIC

onde

segundo o qual:

enzimátIco sImples de Inibi,:o competitiva,

1989;

modelo de pseudofase de troca iônica, mas para tanto aeverIa-

se saber a ativIdade da PIranIna lIgada.

para

o sal como um agente competitIvo para a pIranIna lIgada. Uma

lisoPC.

( figura



e CsCI para HPS ( figs. 24A e 24B> e C16PN (flgs. 25A e 25B).

Estas análIses foram realizadas tamoém com os saIS NaBr

ae K~ = 1 M-~ (fig. 23D> para troca lônlca em mIcelas de

84

a

de

de

de

NaBr e

e 23C

lisoPC,

PlranIna

aaoos

um valor

aflnldade

dados

e

a

realIzou-se

005

uma

dOS diferentes

com

(Cj...:.PN)

fornece

10M-··l. para

oe experlmentos

23B

a ordem: lIS0PC ) C1. 6 PN )

reallzada

Estesdaoos demonstram

com o tamanho destes e que

apresentam

11 M-·1.,

por prótons

C1.~PN não demonstraram esta

(HPS) ,

(flgura 14>

HPS

foram: 32M-~ e 6M-~ para NaBr e

resultadO oDtlao

H~S ootlaos

de

semelhante

com o

estudadas

estudadas segue

mlcelares

AnalIse

valores de K~ obtidos são: Kj.= 3 M-~ , 7,5 M-1

respectivamente para HPS, C16PN

que a faCIlldade dO NaCl deslocar

ae f:uorescêncla

por anIons de acordo

M·..·;\·

e os

de interfaces

lônlca em mlcelas de

respectIvamente, em HPS e

respectIvamente, em C1. 6 PN

em concordânCIa

20

lnterfaces

Interfaces mlcelares de

resultados ObtldoS de Kl

tipos

para

fluorescêncIa (fig. 23A).

Para caracterIzar a afinldade

polarlzação

HPS,

troca

afInIdade dlferencIal com a sonda estudada.

as

que

dlferenclal

CsCI,

Os

CSCLo,

lIgada as mIcelas

HPS.

e

demonstrandO

apresentados nas figuras 23A

(llsoPC)

medida da velocIdade de reprotonação no estado fundamental da

vesiculas ae PC>.

(CTAB) e

llgados a lnterfaces mIceiares

C1.06 PN eede HPS

2 naftóls

2wItterIônlcas <mIcelas

: ee aopiranlna

lônlcas
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dados

D

(B) Dado ae

B

A

c

I
10~ll

+

+/
./'

1.00

u

'1.60

0.80

+

2.D 10 4.0 U

(NaCL) M Xla
1.0

(D> Dado de "p" do slstema Plranlna-HPS versus

+

emlssão do sistema Plranlna-llsoPC versus [NaCIJ

i i i • i i .~

0.20 0.40 0.60 0.10 1.~ 1.20 1.40
[HaCIJ H x 1.0

u

f. 24 1

,··1
01.16

'.0

10.0

'.0

I~I, 1.12
1

.

\

004 i +/
i 1.OIj +/
I ! Z o

, •.40 0.80 1.20
t conc.N~Cl(")

2.80

2.40

II 4'~f
3.~1

I 2.00r~
~ i
" 1.~..

o.~. , ,
0.00 0.20 0.40 0.60

[H..CIJ H

2.~

'.J 1.'0
Ix
I~ 1.20

0.10

0.40

O.~·
O.~

Dado de

figura 10.

(C)

[NaCIJ da Tlgura 14.

da

emlssão do slstema Plranlna-C~6PN versus [NaCIJ da figura 12.

apresentaaos nas flguraS 6,10,12 e 14.(A) oaoo de emlssão do

FIGURA 23: Anallse de acordo com a equação 7 dos

slstema Plranlna-HPS versus [NaCIJ da flgUra 6.



(B ).

incorporada em mlcelas de HPS em fun,ão de NaBr (A) e CsCl
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B

~

I

I
i
! AI
I

I
I

I
I

i i i } !
0.80 1.00

na f19ura 8. Dado de emissão ae Plranlna

8.~j
1

6.00 i,,
"I

4.00 ~
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\0 1

I.... 2.001
I x 1.60
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[HaBrl H

FIGURA 24: Anál1se de acordo com a equa,~o 7 dos dados

apresentados



Incorporada em mIce1as de C~6PN em função de concentra,ão de
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0.80 1.20 1.60 2.00 2.~ , I
[HaBrl t1 x .1.0

4.00

NaBr (A) e CsC1 <B).

apresentados na fIgUra 12(B). Dado de emIssão de PIranina

FIGURA 25: Aná1Ise de acordo com a equa,ão 7 dos dados
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experimentalmentetranferênCla

Como

de

Ja

prótons

comentado,

observada

a velocidade de

é

Plranlna em mlcelas de HPS, e~~PN e eTAS, está mostrado nas

figuras 15, 16 e Tabela VI, respectlvamente.

Comparando, os valores de KODS/[H~] para solu,Ses

de Plranina em melO aquoso ( Kobs/(H+] = 1 x 10~~ M-~.s-~) e

entre estas segundo a equa,ão 1.

CTAB (Taoela lI), eVlDenCla-se que o Kobs/[H+J

de lnteração

reprotona,ão da

prótons do amblente

Sendo que k on ' é dependente da

velocldade De

reagentes e do potenclaÍ

e da concentra,ão de

o estudo da

de k ar>

a sonoa estIver sltuada.

mIcelas deem

dlfusão oas espécles

onde

aependente

nas rnlcelas de CTAS, é aproxImadamente 60 vêzes menor do que

o oDservado para soiuçSes aquosas de Plranlna, demonstrando

que a concentração aparente de prótons na Interface da mIcela

de CTAB, e mUlto menor ao que a encontrada no "bulk" aquoso.

Valores estes, compativels com os valores encontrados na

literatura.( Po 1 i t i 1984; Po li ti e FendJer 1984) A

explicação para este fenõmeno é relaCIonado com a granDe

extensão alcançaaa pelo potenclal superficlal posltlvO da

mlcela ae CTAS, ou seja, e><lste uma força contrárIa a

para a região da Interface mlce]ar e

aquosas e em soluções mlcelares de HPS

alcançam esta pelo processo que

da

menorem

difusão

/<obs/[H+]

mas

de

devalor

aproxImação,

o

apreve

Comparando-se

oos prótons

em so]uc:ões

prótons so

Plranlna,

estatisticamente

IntensIdade.

os

aproxlma,ão



são muito parecidos, contrastando

os valores

89

quecom o

quepercebe-se16),15 e(f19.

encontrados

e de C:t..t.PN

ocorre no SIstema PIranIna-CTAB. Analisando-se o perfil de

varIação da velocIdade de reprotonação da sonoa em função da

as espéCIes

realIzado em soluç~o

observado quando

o

o

não

este

seJa,

que

ou

Deb~e-Huckel,

percebe-se

aquosa,

por

blIndagem sobre

e 16),

semelhante ao

(flg.15

conforme preVIsto

é

eletróllto exerce um efeIto de

Interagentes,

experimento

segue comportamento muito

concentração de NaCl

lmportando se a sonda está ligada na Interface de mIcelas HPS

e C~6PN ou em solução aquosa.

ae 28~ o próton Já está na gaIola na coulômOlca da

vIsuaLIzado analIsando-se o seu ralO de Deb~e.

que a espessura médIa das Interfaces

a

e

e

A

T

seja,

espéCIes

deve-se

Interface

sonda.

K Z:t.Z~~/KJi<Té

de prótons,

ou

das

Interação com

da

pela

são as cargas das

•28A,

eietrostá.tlca

de Boltzman,

Z I.~~

Para

resultado

é

de atração

região

dIstânCIa

1990)

a mb 1 e n t e ( RI:' =

a

monItorada

a

este

e

de Interação

a constante

sendo

da PIranlna

e Nachllel

KJ;, é

termIca do

está

Deb~e

parâmetro

a energIa

precisamente

que

constante de Coulomb, Z1 e

Para compreender

este

- Gutman

ConSloerandO

energIa

maIS

em que

reagentes,

e a

POSSUI um enorme potenCIal

a

o ralO de

K

pode ser

próton

dIstânCIa

temperatura

Plranlna.

espécies

19ual

BaSIcamente

onde

reagentes

pIranlna

como

analIsar

zWltterlônlca

zWItteriônlcas presentemente estudadas e em torno de 4~,



pode-se raCIonalizar que a piranina está na verdade

90

monitorando uma regi~o externa a interface.

Face aos resultados experlmentals de varIa,ão

mínlmo que e totalmente sobrepUjadO pelo grande

potencIal eletrostático negativo da pIranIna.

1o 9 (k <:> t. '" / [ H'" J )

de

de

re91âo

e Cj.4.PN

potenc1.al

a

Interfaces

um

processo

que

resultadOS

as

de HPS

o

os

POSSUI

que

conciUlr

alteram

em mIceias

não

pOde-se

exp llcação para

zWltterlônica

da PIranIna

caracterIzou-se

PIranlna,

estUdadas

uma outra

lnterface

onde

a

Obtldos,

eletrostátICo

externa

reprotona,ão da

de

zWltterlônicas

reprotonac:ão obtlaos com a Plranlna figs. 15 ~ 16) serIa que

esta é deslocada da Interface mIcelar com o aumento da força

lônlca, como'poae ser ooservado pela figura 7 e 12, o que

diminUIria a porcentagem de sonda llgada na Interface, que

esrlvesse monltoranco realmente a reprotonaç:ão neste

mIcroamDlente. Vale cItar que mesmo no experImento com NaF

onde a
, .

Plranlna e deslocada da interface mlcelar menos

o prlnCIPal determlnante dos resultados obtidos.

(fig. 15), de forma que este efelto não e

experlmentos com o l-nafto}

ao

emprótons

, .
com a PlranIna

semelhante

de

forneceram dados

f 01

e 2-naftol

9ue ocorreu

obtIdo

transferênCIa

resultado

processo de

o

DIferentemente do

do

com NaCl

lmportantes

os

efIClentemente,

oDservado

lnterfaces zwítteriônícas. Este lato está provavelmente

relaCIonado com O menor potenClal de atra,ão destas sondas,

RI:' ::::
11

7A para lnteração com prótons e o provável



processo ae reprotonação ae manelra completamente dlversa ao

lnterfaces ae mlcelas de C~bPN e vesículas de PC.

o ooservaco em água, enquanto que para micelas

91

de

de

da

ca

e 2-

força

estes

Para a

da

que

lnterface,

região

processo

lnterface

MlcrofóblcO

os naftóls na:o

uma

a concentração e

e compatível com

na

no

na

flg. 20) o !<C>I:>." e

com l-naftol

garantir

de PC

sonda

de mlcelas de HPS afetam o

ao centro

pela

+'19. 19A) o k ob <!> ao l-naftot e

este resultado

reglão malS 1nterna da lnterface.

lnternallzados

não poce-se

0mM

em vesículas

vesiculas de PC

ae reprotonação

que estas monltorem

que as alterações de kol:>m sejam deVldos

as lnterfaces

monltorada

C5 =

lnterface mlcelar pelo aumento

próton,

aos naftolatos prodUZ1dos

a

19A) e

e menor do que a co melO aquoso, enquanto que

Co1.6PN e

alterações na concentração lnterfaClal de

0mM, este dado demonstra que a concentração de

ressaltar que

Os Gados

De

Deve-se ressaltar também, que

completamente

zWltterlónlca próxlma

Quanto

a Cs ::;

na reglão

ConSloeranoo

Cabe

de HPS

mostram que

do que

forma, espera-se

DeslocaDos da

C~.,.,PN (+'lg.

malOY.

mlcelas de HPS

em mlcelas de

malor.

menor

mlcela

que

unicamente a

oe

independentemente da força lônica da solução.

nafto)

prótons

prótons

estejam

tranfOerêncla

10nlca.

mlcela.

são

lnterface

poslclonamento destas numa

Desta

2w1tterlônlcas, umamicelas

concentraçâo

a

ae

para

de HPS esta

lnterface

apresentaao),

em m1celas

1nterna aa

ser a

vez 'lue

(que

na região

moceloao

d& prótons

prevlSõesas



Cs (19A e 198) apresenta o mesmo perfIl a~ varIacão de kobm X

região possuí grande densIdade de cargas PosItIvas ocorrendo

o oposto para micelas de C~6PN e vesículas de PC.

em Intera<;:ão com as Interfaces estudadas em tunc:ão de

92

a

de

em

2-

calota

Interface,

um platô

InferIor

k <:>I:>m ao

da

ooservados

velocldade

a valores de Cs

bem

a apresenta<;:ão do

cargas da

as

na

alcan<;:a

prótons

que

varIac:ão de

no k<:", prevIsto segundo a

k c:>b'"

ao

C~ d.PN oc orrem

Cs,

C~6PN e vesículas de PC (flgs.

alterac:ões

varIac:ão seJa

que a

as varIa<;:6es ae k obm em fun<;:io de

analIsadas após

de

e altera<;:ões

Estas

concentra<;:io ae

mlcelas de

na

(HPS) (fig. 19A), um perfil exatamento oposto

IntensIaade malor

magnItUde

Caoe comentar

Com aumento de

processo de neutrallza<;:ão de

serão melhor

a forc:a i6nlca dIferente de zero sao decorrentes

HPS.

Ressalta-se que

de

i e

(viae Infra)

embora a

altera<;:ões

20) •

observaaas em mlcelas de

observado para

Cs~

naftol

mlcelas

interna

equacao

modelo.

menores e com

reprotona<;:ão

de

devldo a um

maxlmo e decaI

ao

19~

Cs,

observaaa para o l-naftol, um efeIto que pOSSIvelmente esta

relacIonada com a diferente locallza<;:ão aestas sondas nas

Interfaces mIcelares e vesiculares estudadas.

A maneIra que se utIlIZOU para monItorar

qUantItatIvamente a varla<;:io do potencIal InterfaCIal ae

mlcelas zWItterlônIcas em fun<;:ão de Cs fOl estudar a varIac:ão

A~ em lun<;:ão de Cs, em soIuc:ões mlceIares de HPS, atrav~sde

de experImentos de espalhamentos oe luz. tsta varIac:ão como



torno de 100mM Az alcan~a um valor máxlmo que volta a decalr

em fun~ão oe Cs InOIca que a lnterface ae mlcelas oe HPS ceve

ser observaaa na flgura 21B apresenta um perfIl bastante

93

Cs

ou

se

zero,

Cs

1982;

de

1966)

a

com Cs,

de

aI

lntera~ão

lnterfaces

consloeradas

a

detergente

valores

aparelhagem

varla

19ual

ser

que

(Herrmann

de

que

o aumento

deste

Dorshow et

Indlca

escolhloo

com

claro se o valor encontrado

de Intera~ão intermlcelar é

Hermann

1981;

a valores malores de Cs.( flg.

Isto

caracteristlcas de

mIcelas de HPS

superfícle

= 0mM, alcan~a um platô máxlmo a

que

mlcelares

decal

llgacão mUlto malor às mIcelas de

InsenslDIlldaoe

de

Cs.

Não está

autor ter

Deve-se ressaltar que a varIa~ão de Ae

a Cs

de varla~ão

DeglOrglo

a decalr

de

CItar

por mIcelas de IISOPC , senao que a llga~ão

e

solu~ões

deste

aevIao a

1983)

A Cs = 0mM o valor de Ae é mínlmo, a Cs em

As prInClPalS

Vale

lntermIcelar

dIverso do observado em mlceias carregadas onae

que estas mlcelas não pooem

potencIal

e mlnlma

que

malores

Cortl

do que

ldealmente.

valor de A e para

um

Este perfIL

ao fato

A PIranIna apresenta

HPS,

Hermann é

lnteracão

= 100mM e volta

valores

lmproprlamente espa~aaos.

1 )

cevlOo

por

comportam

zWItterIônIcas demonstrados até aqUI foram:

pOSSUIr

concluindo

encontrou

demonstrando

eletrostatlcamente neutras em solu~ão de eletróllto.

a

f!g.21A).(

21B

completamente

Dorshow et aI

Cs

lntermlcelar

a

Interessante.

pode



aparente de prótons menor, na reglão lnterna de suas

lnterfaces 00 que no amblente aquoso, enquanto que as

lnterfaces malor 00 que no melO aquoso. (figs. 19,

de superfície em função de Cs.
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a

de

FOl

volta a

100mM

seletlva

como os

potenclal

apresentam

observou-se

=

observado na

bem

oe Cs

PC

Cs

característlcas

e

reglão lnterna

de

com

intermediário.

naftóls,

não

tem

dados,

que

HPS tem afinldade

o

= 0mM~

estes

(fi9S. 8, 12, 23, 24, 25>

em solu~ões oe HPS apresenta

vesícula

um valor

1l9a~ão

e

CI-,

Demonstranoo varlaçao 00

a Cs

esta

HPS, a Cs = 0mM, apresentam concentração

mlcelas de

expllcar

a reprotonação de

Br-" >

aparente de prótons na

C... .,.,PN

que

mlnlmo

e máxima e a valores malores

Para

(fIg. 21B)

de

C,-<!".PN apresenta

mlcelas de

valor

anlons

lntera~ão lntermlcelar

lnterface de

que

mlcela

concent ra~ão

20)

Monltorando-se

suas

interface mlcelar de C'-6PN.

1nteração

decalr.

A

por

um

demonstrado

eletrostátlcas. (fl9S 5, 9, 11, 13, 22)

com

1 v)

1 1 )

111) A

I-ep ort ao os na lIteratura, fOl proposto um modelo para

caracterlzar

zwitterlônlcas

proprledades

oaseaoo no

eletrostátlcas

Poslclonamento

de

do

lnterfaces

dlPolo na

lnterface mlcejar. Baslcamente conslderou-se a mlcela de ~PS

esférIca com os dlPolos Poslclonados radialmente. Os estudos

de Chevaller demonstraram que os olPolos dos monômeros, tlPO



dlPolos possuem de 1

lnterf'aclalbetaínas,

mlcelas

encontram-se estendldos

quando e5tes

na região

a 4 grupos

de

de

95

a] :988; Chevalier et

metilenos

et

entre as cargas posltlvas

aI 1991)

e negatlvas. (Chevalier

Deve-se lemorar que esta

dlSPOSIc;:ão esta de acordo com os dados apresentados na tabela

IV que indicam que as meti las llgadas ao nitrogênlo posItivo

densldade de cargas Posltlvas malor do que

locallzadas em ambiente de

densIdade

cargas

mlcela,

mIcelar,

deveria

as

da

polarIdade.

gue

menor

Interfacena

HPS pOSSUIremde

dipolar posItivo,

cargas negatIvas

potencIal

prÓXlmas ao centro hidrofóblco

aos monômeros

de

mals

em uma

em um

ao fato

HPS estão

a

resultando

resultarla

positlvas

dO

DevIdo

promover atração para ânIons. Em mIcelas que POSSUlssem o

dipo]o invertido, ou seja, carga negatIva do monomero maIS

proXlma ao centro hidrofóblcO, esperar-se-Ia um potencIal

dlPolar negatIvo e como resultado uma Interação com cátlons.

Caoe ressaltar que não fOI possivel até o

fisICOS mensuráveIS. (BaptIsta e Politi 1991)

Neste sentIdo, propôs-se um modelo alternativo

transformar este mocelo fenomenológico de potencIal

dos monómeros na Interface mIcelar.

e

regIão

cargas

Interface

na

as

parâmetros

facilitado.

posItIvas

aa

Neste modelo o

com

cargas

é nulo e

das

que apresente

condensador esférIco,

Interface mIcelar

o compartImento dipolar

desenvolVImento matemátICO

poslc;:ão média

um

modelo matemátIco

pela

como um

externo à

em um

consIdera-se

apresenta

negatIvas

potencIal

Neste

que

momento

dIPolar

zllJItteriônIca

aetermInaoas



baseado em cálulos eletrostáticos sImplificados para o modelo

região dIPolar de mIcelas do tipo de HPS.

cecorrente da neutrallzação do potenCIal da calota Interna e

advém dIretamente das preVIsões dO modelo.
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a

da

de

da

das

foram

cargas

relação

iônica

BaSIcamente

determinada

Observa-se,

matemátIco

desenvolVIdo

alteração no

em

modelo

é

uma

concentração

força

no

superfícIes

de

1986)

aI 1992)

e negativas eXIste um

regi~o como trapeaaora

por uma

tratamento

que a

VIde Introdução)

o modelo

dIstribuição de

seJa pequeno

potencIaIS

(HIemenz

um

externo das

que

Ao aumentar a

de uma superfícIe carregada, com a

o potenCIal

Vale CItar que a acumulação de íons

dos

(BaptIsta et

responsável

ambiente.

o potenCIal

na sltuaç~o em

que e

Infra) •

o potencIal

primeíramenre a

Vale comentar

dIstânCIa r

o cálculo

Desenvolveu-se

entre as cargas positivas

InertE aa sOlução ocorre uma acumulação ae Ions na

de superficIe.

na regIão dIPolar é puramente eletrostátIca, sendo

alto, que caracteriza esta

(VIde

t érm 1 c a. do

dIPolar

zWIterIônIcas é nulo e o potencIal da região dIPolar

a uma

equações relacionam

modelo, que

regIões onde

conaensador esférIco.

máXImo

conSIderando-se

para

regIão

energIa

concentração de íons nesta regIão.

ambas

efetuaaos utIlizando-se a equação de DeD~e-HuecKe), que e uma

lInearIzação da Equação ae POIsson-Eoltzmann, sendo válIda

potencIal

observada

mIcelas

é

regIao

eletro]lto

neste

soluç~o e zero,

dO

de íons.(Baptlsta e Politi 1991)

potencIal

determInaaa
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Conslderando a reglão dlPolar da micela

zllJltterlônica como a superposl,ão de duas esferas

concêntricas carregadas com cargas opostas pode-se

esquematlzar uma mlcela zllJltteriônlca como mostrado na flg.

26, onde a esfera lnterna e carregada Posltlvamente e POSSUI

Boltzmann, segunao Verwe~ e OverDeeK 1948)

Mim ,sendo M o peso molecular da mlcela e m o peso molecular

esfera externa é carregada negativamente e POSSUI

o

o

em

para

A está

POlsson-

para

opostas.

movels.

catlônIca,

t ot aI

oe

aquoso e C é o

resolvlda

lons

cargas

apêndlce

mlcela

DH

contrlbul

de

equação

(equação 8)

a espessura da região

( no

potencial

do melO

da

o

em unldades oe MKSA (metros-

como uma

em amDas superfícles, oaoo por

é:

lmpermeável a

que

r ~ R
A

interna Posltlva

de cargas

e a carga eiementat-, é é a permltlvldaoe 00

esferas concêntrlcas

5, onde 5 representa

dedu,ão da equa,ão de

desta, expresso

constante dlelétrlca

hldrofóolco é

A calota

Considerou-se

a

P. 146 )

esféricas, partlndo-se

duas

regi~o da micela fosse resultante da superposi,ão

RA +

Ze eK ( RA-r)
47tt{l +leR )r

A

o número

e acumula,ão ae íons

de

Z é

t1>c(r) =

vacuo vezes a

00 monomero, "e'"

onde

Kllogramas-segunaos-amperes),

potenclal <p"C r)

apresentado

superfícIes

CUJo o centro

potenclal

ralO R.... , a

ralO R.:. =

clPolar.

llnear

determinada

(vlde nota -



fIGURA 26: Modelo Esquemático de micela zWltterlônlca onde

está apresentada a região dlPolar de espessura S, o ralO da

apresentada tamoém, uma demonstra~ão da concentra~ão

resultante de ions em cada região da lnterface mlcelar (vide

dlscussão).

-

calota Posltlva R~ e o raio da calota negatlva R~. Está

98



a solução mlcelar em mlllmolar (mM).

transforma~ões executadas para obten~ão da equa~ão 9).

a concentra~ão de eletróllto unlvalente adiclonada

99

as

serpodequal

encontram-se

o

B

(equação 9)

apêndice( nocomo:

" (AoI) = VCs/ 97

Cs é

parâmetro de bllndagem de Deb~e-Hueckel,

onde

calculado

Vale comentar que o parâmetro ~ tem um sentldo

mUlto Importante no modelo de DH. Ele representa a

lntensloace de bllnaagem de uma determlnada superfícIe

• 37Y. do seu valor lnlClal, Isto é, l/e.

A super~icle anlônlca flxa em RA não crla

A super~ícle externa negatIva

a

a

uma

plana

até

o lnverso

como

representa

movels

age

e

superfícle

íons

uma

a

depotencIal

que seu valor aumenta com Cs.

unIdades de dlstâncla

o

anlonlca permeáve:

d~ RA •

ce forma

em que

apresentak

mlcela esférlca

superficle

de

carregaDa cal a

dlstâncla

carregada,

campo elétrlco para centro ca esfera, POIS o potenclal devido

ao prlncíplo de Farada~ que 012 que qualquer excesso ce carga

a calota anlônlca fa(r) é dado por:

um melO condutor resldirá no exterlor.

Isto é paralelo

(equa~ão 10)

o potenclal devldo

r ~ R
B

é constante nesta reglão.

Z K (R -r)
- e e D

= 47ii(l+KR:Jr
D

q.n(r)

calota negatlvaa

em
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negatIva é oot1do através da equa~ão 10 Igualando-se r a R~

apareC1mento ae três regiões dIstIntas: o centro hidrofóOICO

de uma

da calota

resultando no

t ot a 1

(equa~ã:o 11)

a reg1ão dlPolar onde o

o potenc1al

o ~ r ~ Ra

run~ão de potenCIal

é a soma de termos constantes devIdo as

reg1ao da micela, deve-se somar os potenc1aIs

é resultante da

as calotas Posltlvas e negat1vas,

-Ze
~a a ~ni{1 :FKR;1Ra

Para obter-se

potencIal

onde o potenc1al

calotas negatlvas e Pos1tlvas,

devldo

(r = RF.').

determinada

o potenc1al para dentro da reg1ão dIPolar dev1do a calota

Posltlva adIclonado a um termo constante da calota negatlva e

a reglão externa da superfícle mlcelar onde o potenCIal e

resultante da soma aas fun~ões de potenclal para as calotas

Slmplesmente ad1Clona um termo negat lVO constante a ,.(,.) nesta

Para a reg1ão externa à mIcela, o potencia: é:

negat1vacalota

R ~ r ~ Rs (equa~ão 12)A

que a

forma o potenclal resultante

~ .. ~ --R~ 1

B 18 L lOTE CP,
INSTITUTO DE QUIMICA

Un'versida~e de São Paulo

Desta

POde-se perceoer

K (R - r)
Zc [C A

q,(r) ="47tt IT1+KR
A

)

reglão.

para a reglão dlPolar é:

negatlvas e Posltlvas.



No centro hidrofóblco o potenclal é constante

em função 00 parâmetro r e e expresso por:

K(RA-r) [ 1
cP(r) = ~:ce r {I+KR~-

(equac;ão 14)
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r ;:: R
B (equac;:lo 13)

r S R
A

KS
- (i~R~) ]

R-(l~R-l ]
B B

Ze [ 1
"47U n-nTKIf]

A A
cP(r) =

As equac;ões 12 e 13 predlzem que com o aumento

por um máxlmo e decalrá novamente na sltuação

o potenclal externo será sempre negatlvo com

externo da mlcela , cv..) ( r = REc ),

que '* for

começará em zero

aumenta) a magnitude do

Este perfll de varlação de

«

19ual a zero ( k = 0), passaraforça lonlca

mUltO grande.

exceção aa sltuação oe Cs = 0).

potenCla)

na sltuac:.:ão ae

da concentração de eletrólito

potenclal superficial em função de Cs pode ser observaao na

flgura 27 onoe está apresentaao a varlação ae () em RJ.:' em

função oe Cs. Os parâmetros usados para o cálculo foram: m

espalhamento oe luz estátlco.

segUlr este valor é obtldo de cálculos oe médlas rotamérlcas

demonstratlvos e maIS faclimentes mensuráveIs oa lnteração de

• 4) .

4 A ( como sera apresentado a5 =

REc = 27 t de cados de espalhamento de luz

Com o ODJetlvo de obter-se parâmetros maIS

termoolnâmlcas),

= 391 (monômero de HPS),

dlnâmIco e Mw = 54700 valor obtIdo dos experlmentos de

inter-faces ZWltterlônlcas com íons serão calculados

par-âmetros como: a densldade de carga na região dlPolar e na
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em fun~ão de Cs.

Varia~ão do potencial na calota externa

segundo equação 13, para r = R~, em fun~ão da(R 9 ) ,

concentração de íons (CF), segundo equa~ão 18 -vide lnfra-

concentra~ão salina da solução (Cs) e varla~ão do fator de

FIGURA 27:

80] rO
-qJ(RS) . CF

70 - 70

(mV)

(60t ~1::50

40
-cp(R

S
) 40

30 30

20 20

lO 10

O O
0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0

Cs (mM)



a ooservada em uma superfíc1e PosItIva na ausenCIa de uma

calota dipolar pode ser muito maIor do que a for~a lonlca aa

a equa~ão de P01sson:

103

Para

10ns na

(equação 15)

(equa(:ão 16)

que esta últ1ma

r ~ H
8

a carga total na região

A dens1dade de carga de íons

uma vez

KS
{l+KR;J ]

que a densidade de carga ae

R
A

s r s Rs

eq. 16) é, entretanto, slgnificamente

a esperada para uma mIcela catlôn1ca com Z e

e fator de concentra~ão de ânions (CF).

lnterna Pos1t1va.

Vale ressaltar

negat1va externa,

somente com um termo constante de potenc1al nesta

Como resultado dlSto a concentração de

( QI:I )

fora aa mlcela

.ZCK2
[ cK

( R A - r) ]
47t rrl+KR~

-t.V ~(r)

-ZCK 2 cK(R A-r) [ 1
~nr {l+KRT·

A

move1S

R... da calota

micelar para a obtenção da densldade de carga nesta região,

íons móve1s dentro aa reg1ão dIPolar (eq. 15) e a mesma que

menor do serla. esperado para uma superfícIe negatlva lsolada,

região.

solução e Igual

contribuI

segundo a equa~ão de POlsson.

No apêna1ce C estão apresentadas as derIva~ões executadas na

expressão do potenc1al de uma determinaaa região da 1nterface

superfície

íons móveIS dentro e fora da mIcela zWIteriônica, utll1zando

tanto é necessário come~ar calculando a densldade de carga de

dipolar

superfícle externa da micela (P),

per)

per) -

p(r) a



esperado para uma mlcela iônica.

varlação de CF em função de Cs oe acordo com as eqs. 17 e 18.

ser encontrada lntegrando-se a equa~ão 15 sobre o volume

104

de

do

pelo

Desta

gráflCO

íons na região

zWltteriônicas

atenuada

o

(equação 18)

(equac;ão 17)

Sendo aSSlm, pode-se

27,

interna positiva.

lnterfaces

de ânlons dentro da reglão

f'lgUra

oerlvac;ões matemátlcas para a

oe

concentra~ão de

que serla mUlto llustratlvo

íons

o que fornece:

de concentração

seJa, a razão entre a concentração de carga

zwitteriônica são muito menores do que serla

força lônlca da soluc;ão.

Encontra-se na

Um parâmetro

A carga negatlva móvel total na região dlPolar

CfB QD

47t/3(RD 3
• RA 3 )eN

A
Cs(mM)

da função de densloade ae carga (eq. 15) sobre o

na região dipolar e a força iônica da solução, que e

o fator

com a

(CF), ou

termo devido a superfície

tanto o potencial quanto a dlstribui~ão de íons para

um que relaclonasse a

de acumula~ão de

da mlcela

vez que esta densidade é extremamente

apêndlce D encontram-se as

_ • K Ze .
QD - {r-+-;;;R-Ã)l RA + K I • (R8 + K-1)e-KSJ

poder

expresso por:

negatlva

dipolar

volume da calota dlPolar.

No

dlPolar

calcular

lntegrac;ão

serla

fora

pode

da região dlPolar.

forma,

uma

segundo



em fun,ão de Cs, que lndlca a previsão do modelo de satura,ão

Com o aumento de Cs o ,potencial em RA dimlnul e o em RB segue

o perfil da flgura 27. Na figura 29 está apresentada a

varlação de P em fun,ão de r para valores seleclonados de Cs.

Na figura 28 está apresentada a
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por um

calotada

varia,ão de ~

lons,de

positivas

Pode-se notar que quando

diminuic;ão neste parâmentro

cargas

em RA é máximo e em RB é nulo.

acumula,ão

elas

quanto a

em fun,ão de r para várlos Cs.

= 0 o valor ao potenclal

região dipolar,

lnterna.

processo de neutraliza,ão

Cs

da

Pode-se perceber que ocorre uma

o perfil ele concentra,ão de ions, obtido pelo modelo e

s u pe r f lC 1 a I ~ (r) pa r a r >" RB, c a r g a n a r e 9 i ã o d 1 Po 1a r (Q D) e o

ele espalhamento de luz, conautivlelade elétrlca e supressão de

fluorescêncla, respectlvamente.

da solu,ão e na região dlPolar ocorre uma concentração

do

sua

Neste

a

a Tor,a

testados,

dentro

experlmentais

foram

demonstrar

modelo como potencial

experlmentals.

é

lmportante

levemente superlor

(CF),

modelo

dados

muito

um

comparando-se os dados

prever

de

aspecto

acumulac;ão

para

Um

Na região externa da mlcela próxlma a interface

de

na flgura 29 está esquematlzado qualitativamente na

os parâmetros propostos pelo

uma concentra,ão de íons

26.

fator

sentido,

desenvolvlmento

apllcabilldade

semlquantitatlvamente,

lonlca

de íons bem superlor a Cs.

figura

mostrados

ocorre
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FIGURA 28: Varla,ão do potenclal da mlcela zWltteriônlca em

fun,ão de r (dlstância do centro da micela), para dlversos

valores de Cs, segundo equa,ões 12,13 e 14.
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Os potencias obtidos pelo modelo para a regi~o

termo U(~1e) representa o trabalho reversível necessário para

de rala RB e o segundo termo representa a integral de energia

excluído por partícula na lnterar;ão entre partículas rígidas

a

(lq)

fatores

ou seja,

Como micelas

quanto

(Hil1 1962) e o

para polímeros

expresso pela equar;ão

até r = RJ:"

foram testados através do

der Waals)

Este segundo termo é deduzido

pode ser

+ 4" (l~ . cxp(-U(r,.>' ~T)) "12 dr11 ]

O segundo coeficiente vlrial

327tRB3

3

lnterar;ões de van

em solur;ão

o prlmelro termo entre colchetes representa o volume

N

2~2 [

interar;ão lnterpartículas.

~---

Este termo deve a priorl inclUlr tanto fatores

repulslvos como interar;ões eletrostáticas.

atratlvos

energla de interar;ão entre duas partículas.

trazer duas moiéculas de r = ~

por argumentos de termodlnâmlca estatístlca

de

onde,

21 B) •

carregados

(Vamakawa 1971):

estudo da variar;ão do parâmetro Ae em funr;ão ·de Cs (figura

de superfícle externa da micela

zwiterlônlcos apresentam estabilldade termodlnâmlca mesmo a

concentrar;ões iônlca.s altas, onde os termos repulsivos são

praticamente totaimente bllnaados, conslderaremos que os

termos atratlvos são negligenclávels e U(,-u:n será domlna.<lo

por lnterar;ões eletrostátlcas.



Expressões aproximadas para U(r~e)' tem sido
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deduzidas por várlos autores (Verwe~ e Overbeek 1948; Hogg et

aI

et

1966; Corti

aI 1983).

e DegiorglO 1981; Dorshow et aI· 1982; Dorshow

Basicamente eXlstem duas dedu~ões distintas que

são dependentes do valor de IR. o valor de ~R tem

significado importante pois reflete a rela~ão entre a

extensão do potenclal de uma partícula em dire~ão ao solvente

e o ralO desta. Quando o valor de AR é muito menor do que 1

isto indica que a distâncla t'-:t. é muito maior do que o raio

da esfera considerada. Para obter-se a expressão de energia

de lntera~ão neste caso deve-se calcular o campo elétrico na

superfícle da esfera e após isto calcular a energla livre de

lntera~ão procedendo a

Para a sltua~ão em que

lineariza~ão das equa~ões de campo.

IR é malor dO que 1 ( lndicando que

a distâncla k- 1 é pequena em relação a R) pOde-se calcular a

energla de lntera~ão deVldo a duas superficles planas e

transformar este valor diretamente para a energla de duas

super-fícies esférlcas sem necessarlamente promover uma

linearlzação. (Verwe~ e Overbeek 1948)

para ~R < 1 :

U(r
11

)
e: 21ttRB cI>(R B )2

(l +x)

·2KRBX
C r (equação 20)

onde f e uma fun~ão de r- 1 E e ~. Foram obtidas

representa~ões gráficas de f de Verwe~ e Overbeek 1948, para

cálcuio ae Ai.:,l.

dada por:

o parâmetr-o x é uma transforma~ão convenlente



(equação 21>

x s (r 12 • 2RB)! 2RB

para ~R » 1
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(equaç~o 22)27ttR <I>(R )110[1 + exp(-2KR x)]
B B BU(r12) -

Infelizmente, deVldo ao tamanho das mlcelas de

HPS e a fal><a de força iônica utillzada neste trabalho, o

valor de kR é próxlmo de 1, de forma que nenhum dos dois

métodos para o cilculo de U(r~2) cevem funCIonar bem. Uma

manelra slmpllsta de estlmar o valor de A8 , mas que se

mostrou extremamente condlzente com os resultados Obtldos

(vide lnfra) ~ conslderar que a mIcela tem um ralO efetlvo,

R~, que é a soma do seu ralO RB maIS uma dIstâncIa da

superfície em que o potenclal decala para uma fração da

energla térmIca dO ambIente (kBTle), por exemplo metade de

i<BTle, que é Igual a .0013 v. Desta forma a expressão para

AF-!' fIca:

~ _ N A _ ( ~Re3 ) (equação 23)

A despeito desta conSIderação

sentldo em que consldera arbltrarIamente uma frontelra de

nose mostra artifIclal

energIa para o calculo de R••

Esta aproxImação

os resultaaos da equação 23, utillzanao kt/2e como "cut-off",

se mostraram surpreendentemente compatíveIS com os resultados

experImentaIs de A8 .( VIde infra).
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Para testar-se o modelo utillzou-se as

equações de energla de lnteração intermlcelar baseadas em

potenciais de superfície que são obtidos do modelo), na

equação teórlca de Ae e comparou-se os resultados obtldos com

os dados experlmentals.

Procedendo desta forma para mlcelas de CTAS

esta apresentado na figura 30 a varlação de Af.! com Cs

prevista pela equação 19, usandO energla de lnteração

1 n t e r m1 c e 1a r d a d a p e 1 a e qu a ç ã o 20 e ~ CR) da d o p o r :

q,(R) Ze
- 47tt(l-+KR)R

(equação 24)

onde R é o ralO da mlcela iônlca. A previsão da eq. 19 se

mostrou bem compatível com os dados experlmentals, sendo que

a reta POSSUI um coeficlente de InclInação de -1,03. Vale

cItar que a parte de volume excluído deVldo a esferas rígidas

em Ae POSSUI o valor de 3,67 x 10 -~ cm8xmole/g~.

A fIgura 31 mostra a varlação de Ae em Tunção

de Cs para mlcelas ae HPS calculados segundo a eq. 19 com

potenclals de Interação dados pela eq.20 e pela eq. 22 com f

obtido da Verwe~ e Overb eek 1948 e fi; segundo eq. 13. Vale

cltar que a equação 20 foi usada para valores de Cs no

gráflco em que ~R < 1 e a equação 22 para a região de

rígldaS no Ae de mlcelas de HPS segundo a eq. 19 temesferas

A parte de volume excluído deVldo a

experImentai,

Embora o modelo ceórlco

resultadooexatamente

~R é > ~.

PrevlStO

7,27 x 10 -~cm3xmole/g2.

tenha

em que

valor deo

não

Cs
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FIGURA 30: Valores de Ae experimentais em fun~ão de Cs para

micelas de CTAB (O) e HPS (à) segundo figura 21. A lInha

continua mostra a previsio teórIca da equa~ão 19, usando Ur~E
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segundo equação 20 e segundo equa~ão 24.
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FIGURA 31: Valores de Ae experimentais em funcão de Cs para

micelas de HPS (AJ segundo flgura 21B. As linhas contínuas

são as curvas teórlcas usando a equacão 19 para Ae e equacees

20 e 22 para Ur~P.. Está apresentada também a curva teórlca de

Ae segundo a equa,ão 23.
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dev1do ao fato de terem Sldo feItas mUltas aprOXImações (como

por exemplo, o negl1genC1amento aos termos atrat1vos na

em função de [s.

Com o aumento de Cs ocorre aumento de potencIal ce superficie

constante d1elétrlca na região dIPolar Igual ao valor da

agua), e a1naa deV1ao ao problema jâ comentado com o valor de

a

Na

da

sua

aados

da

ae mane1ra

ose

modelo teórICO

despeIto

cons1deração

experlmenralmente.

experImentaIs,

o

a

onde o valor Aa decaí

a

dos aados obtIdos.

Poae-se ooservar também

teórIca

comentar novamente, que o

a aplIcabilidade do modelo

erros

A 2 aev1do ao volume excluiao

oDservaao

boa.

de

Vale

pelo modelo é conseqUênCla

Cs e é completamente dIverso do

frisar que

dados experImentaIs

é

Inter-partículas levanao ã regIão

x

prev1são

1nterm1celar,

(;

o que

a

limítes

ae

Cs, comprovando

AE! prev1sto

aspectos qualítatlvos

aos

Ae , seguIao de declineo do potenCIal e ae Aa a

de Interação

É Interessante

é relati.vamente

ajustou-se aos

entre

de interação Inter-particulas são 19uais a zero,

Interação

um valor minImo de

em que Cs = 0 , ocorre que o potencial de superficIe

de

no máX1mo

observado para mIcelas IônIcas

devIdo

máXImo em

valores de

todos os

esferas rigidas,

surpreendentemente a equação 23,

e

ae energIa

a energIa

dIreta

perfIl

platô

para mIcelas zWIteriôn1cas.

aI tos

e

ae máxímo ae

por

e

preve

acarretanao

que

sItuação

aaequada em uma extensa faIxa de Cs.

slmplIc1dade,

experlmentals

concordâncIa

energIa

~R



Outra prevIsão do modelo

móveISdIPolar ae mlcelas zwiterIônIcas sequestra

e que

íon s

a região

aa
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soluc;ão. Estes são prIncIPalmente ânIons, no caso de mIcelas

a prevIsão dos fatores de ponaerac;ão aa equação

ae

de

HPS, POIS

forma que

o potencIal nesta região e POSitIvO (fig. 28),

de Boltzmann, para ânIons Up(tfu\/l(tí ), ('·pl-.(4(')'~'T) f:átIons)

mostra a acumulação de ânIons na região dlPolar. Este

sequestramento ae anIons pela regIio dipolar de mIcelas de

HPS é representado pelo fator de concentração de íons móveis

CF (eG. 18), gue está apresentaaa graficamente na f19. 26.

Uma con1Irmação semi-quantitativa da prevIsão

de concentração de lons segundo a equação 17 f 01 obtlda

analisando-se a dIferença da condutividade IÔnIca em micelas

e em solução aquosa (4 cr >< Cs, experlmentos estes

realIzados pela prof. Iolanda Cuccovla (Baptlsta et ai 1992).

Como poae ser oDservaao na fIgura 32 ocorre um

aumento no ~~ (aumento na aiferença entre a condutividade de

soluçio a9uosa e mIcelar), com o aumento de Cs. Este efeito

de abalxamento na condutlvldade da solução mlce1ar f 01

atrlbuído ao sequestramento de ânlons na reglão dIPolar da

mlcela de HPS. Pode-se perceber tamoém que as curvas são

dependentes do tIPO de sal que se emprega, um efeIto ae

seletividade qUe não e previsto pelo modelo, mas que

obtidos por outros et aI 1987; Bunton

acompanha os caaos ae seletívidade por

experlmentos.CBunton

Interfaces de ... cc
• I' ..;

et al 1989; Brocnsztaln et a] 1990) <vide introdução) Deve-

se frISar 9ueo modelo consldera os íons como cargas pontuaIS
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FIGURA 32: Valores ExperImentais de 4~ (varIa,ão entre a

condutlvldade de uma determinada concentra,ão salina em água

e em solu,ão mIcelar, em fun,ão da concentra,ão de <.) NaBr;

( a ) CsC I ; (A) NaCI; (A) KC1; (o) NaI; (.) NaOH. A curva

contínua mostra a previsão do modelo ae acordo com as

equa,ões 27 e 17 usando valores experImentaIs de f~ = 75uS/mM

para r-, Ér-,CI-.



conautlvldaae é deVlda somente ao sequestramento aos ânions,

e n30 POde prever seletlvidade iônica, uma vez que esta deve

ser resultado de efeitos específicos como tamanho do
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na

íon,

soluçãoda

a dlmlnulçãoque

foi considerado que os ânlons

e os cátions como não são

forma

a condutlvidade

de

não conduzem,

conduzem,

Para estimar

ml ce 1ar a uma d ad a Cs (c1lf\"~)~

hidratação deste e polarizabllidade.

sequestrados

conforme descrito pela equação a seguir:

sequestrados

U (c) == U Cs - UI. C (CS)
m • o '.m

(equação 25)

onde Jo é a condutlvldade especlfica dos sais utllizados, por

exemplo,

õ;=

para NaCi

138 uS/mg/mM. Ui

e CsC} ~ = 148uS/mg/mM e para NaI e NaBr

é a condutlvidade especiflca do anlon

sequestrado na mlcela e C•• m (Cs) representa a concentração

de ânlons sequestrados:

C•.m (C.) = Qo(Cs ) Cmie

(equação 26)

onde QD(Cs»)e representa o n~mero de ânlons sequestrados

pela micela e em representa a concentração em milimolar

de micelas (C m = (HPSJ / Hw )

Em termos de parâmetros do modelo .dc1' é

representado por:



teórIca prevê relatIvamente bem os valores de

figura 32 que a curvaPode ser observado na
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para NaI e

e principalmente

(equação 28>QD(Cs)CmO'i
C

.10' =

desvIando-se dos dados de NaCI, KClNaBr,

dos dados de NaOH e NaF. Este deSVIO é esperado uma vez que

os íon s, OW"" , F- são altamente hidratados e volumosos em

solução, sendo que a interação destes com Interfaces é

dificultada. Bunton et aI 1992)

Outra eVldêncla de efeIto de sequestramento

pode ser Obtldo dos dados de supressão de N-butil-2,3-

naftallmlda (NBN) x Cs em micelas de HPS Obtldo do trabalho

de BroChsztaln (BroChsztaln et aI 1991). Em solução aquosa o

gr~fIco de Stern-Volmer rol! de NBN x Cs e lInear,

enquanto que em solução mlcelar de HPS este apresenta

Incllnaç:ão. A fIgura 33 mostra a médIa efetIva de força

IônIca na reglão cIPolar (Cs'), onde Cs' = CsxCF, CF Obtldo

aa equaç:ão 181 em funç:ão de Cs, Juntamente com o dado ae Io/I

x Cs (Brochsztain et aI 1991> • A concordânCIa e

excepcIonalmente boa demonstrando que a curva no gráfico de

Stern-Volmer pode ser explIcada pelo efeito de saturação, por

neutralização de cargas, na calota dipolar como mostrada na

flg. 27. Pode-se inferIr deste resultado, que o modelo

também deve explIcar dados de catállse de hlcróllse em

mlcelas zWltterlônlcas reportados anterIormente, por um
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íons na lnterface mlcelar ( Cs'=CsxCF -CF, segundo a equa~ãa

da referênCla Brochsztaln et aI 1991. A curva

4000

1
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1'0
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i i
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I •
I'

10aai
oTI' , I I I l I
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Cs (mM)

18 ), em fun~ãa de Cs.

Obtldos

contínua representa a prevlsão teórlca para a concentra~ão de

FIGURA 33: Dados experlmentais ae I.II de NBN em fun~ão de Cs(C)

6000~-----------------------I

C5 (mM)

SOa0
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efeit a de concentração de íons na calota dlPolar. (Bunton et

aI 1987; Bunton et aI 1989; Brochsztaln et aI 1991>

Vale comentar que o únlco parâmetro ajustável

utilizada no modelo e o valor de S. o valor deste parâmetro,

rotamerlca suflClente para se lnclinar de forma a neutralizar

Cs. Outra consloerac:ão importante obtlda deste cálculo e que

puoeram ser estaoelecloos valores de S para várlos Cs

de

uma

Estes

estados

de

proposto

mobilldade

de

rotamerlcas

Posltlvas e

Através deste

a 3,5 ~ (Cs =
o

3,9 A.

por

zwitteriônica

se trata

S =

medlas

do modelo

não POSSUl mobilldade

a s í t 10 IJ f o r te" (s i t la

no modelo em função de

densldade

as cargas

íons:

(fornecidas

S usado

e baSlcamente

número de

forc:a iOn1ca,

calculada porf 01

d1stânclas entre

valor de

este varla de 4 ~ (Cs = 0)

monômero

a a it a

a I 1992)

semelhantes entre Sl, tornanoo oesnecessarla

Este cálculo f 01 realizado pelo prof. Wa~ne

lnteração com

com uma determlnada distância e a energla de

A generallzação prátlca

ponoerada por:

de um

entre a carga negativa de um monômero e a calota ae

trabalho,

na vlsuallzação dentro da mlcela

são oem

senao que

corre,ão no

Posltlvas neste estaoo conformaclonal.

das possivels

SitlOS oe

(Baptlsta et

verlflcou-se que

grupo sulionato nas mlcelas de HPS

lmpllca

GOlS

o nltrogênlO POSltlVO.

160mMJ,

o

valores

e

alguma

lnterac:ão

cálcuio

medla

cargas

negativas

rotamerlca)

conformaClonals

usada no

termod1nâmlcas.

Reed

pOSltlvO na mlcela de HPS) que promove uma lntenSa

concentração ae íons com cargas opostas às suas ( ânlons para



o HPS} e o sítio "frouxo" que apresenta uma pequena interaç:ao

concentração de cátions em

com os íons
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Desta

cargasaspossuem

micelas de HPS).

que

iônlca dif~rente de zero (à forç:a

2wltterlônlcas

em soluç:ão,

micelasparaforma

pequena

Posltlvas na calota lnterna espera-se uma forte interaç~o com

ân 1 on s e para mlcelas que possuem as cargas negatlvas na

calota Interna uma forte lnteração com cátions.

K~ = 20 M-~) e os para mlcelas de HPS ( figo 23 A- K~ = 3 M-

(Kfi) com mlcelas de HPS da ordem de Kfi = 1 X 10 4 M-~

~lSOPC do que da mlcela de HPS.

Inicialmente aventou-se

de

Estes

miceIa

( f i g. 23, (-

com o SitlO

et aI 1987;

22) •

Foi reportada

constante deuma

fraco da

(fig.

a Possibllidade da

1990) •

iônlca destas lnterfaces

40 M-1.

et a I

apresenta

documentada (Bunton

mais fácil deslocar a Plranlna da mlcela de

de HPS e com o sitlO

de L1SOPC KVL =

podem ser expllcados pelo modelo desenvolvldO,

se encontra

1989; Brochsztain

A Interação e troca

valores de K~ com NaCl para LlSOPC

se trata oa lnteração da plranina

Os

de K",

et a 1

da mlcela

trabalho que a piranlna

vez que

comprovam ser

para mlcelas

J. )

valores

forte

uma

L..ISOPC.

e

llgação

Bunton

neste

com anlons já.

lnteração da Plranlna com mlcelas de LisoPC ser devida a uma

inversão do poslcionamento do dipolo na interface miceIar

oeste aetergente, como prevlsto por Di 11 e St1gter (Dill e

Stlgter 1988) para monocamadas de pc. Embora a POSlÇ~O do

d1Polo em monocamadas ou vesivulas de pc Já tenha Sldo

extenslvamente estudada, ainda hOJe é assunto contradltórlo.
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Contrarlamente ao que Dill e Stlgter propuseram muitos

estudos ( RMN, difra,ao de raio x, dlfra,ão de elétrons,

e t c • ) indlcam que o dipolo de moléculas de PC estão

relatlvamente deltados na superficie da monocamadas ou de

vesiculas deste anfifilico ( Hauser et a) 1981; ZakrzewsKa e

Pu}l man 1982; Seelig et aI 1977; Tocanne e Teissle 1990;

através ae dados

et al 1987; Hauser et al 1977; Ghazal 1983; Chapman et

monocamaaas.

o
0,86 A a 25°C e pode ser comprovada

de segundo coefIciente vlrIa} de compress~o

Conslderando que , como os próprlos autores

apenas de

Cabe ressaltar que a lnvers~o proposta por DlI} e

o erro experlmental em técnIcas como RMN e difração

1977) .

comentam,

ae

aj

Stlgter é de

Seellg

de elétrons e ae ~ 1 A os d01S resultados que aparentemente

sao contraaltórlos se tornam condIzentes, com a conslderação

suas preVIsões teórlcas é malS sensível.

que ~ técnlca experlmentaI utlllzaaa por

StIgter para demonstrar

no

e as

sufiCIentes

angstron

são

ae

de LISOPC

estas conslderações não

Di 1 I e

em mIcelas

a alterações oe frações

do dlPoio

u::ll1zada por

baseadas no modelo proposto

A aespeIto de todas

parece provaveJ

seja senslvel

a tecnIca

nos

nos

que

POSlclonamento

consloerac:ões

para explIcar d Interação PIranlna-mlcela ae lIS0PC.

o vaior de Km encontraao para a interação da

PIranlna com mlcelas de C1.<i,PN K.. = 470 M·····1. figo 22B)

Intermediárlo ao observado paraum valor

ae K", aa

apresenta

LISOPC. Uma possível explIcação para o vaiar

HPS e

pIranlna na interação com C1. 6 PN ser em torno de 100 vezes
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ae PC na estrutura de vesículas ou monocamaoas.( Hauser et aI

por causa 00 gllcerol que deve estar relatIvamente hIdratado.

maIor ao que o Km na interação com LISOPC (K m = 40 M-~ -flg.

de

em

que

para

Esta

plano da

colIna

uma vez

obtIdas

a

ao

observado

aI :977)

aos monômeros de

oe K...

que o

que ocorre com moléculas

Seel1g et

que a LISOPC deve possuIr um

POSSIbIlIta qUE'

menor do

Interface mlcelar,

observado em mlcelas de C~6PN (k~

as diferenças

InclInem em dIreção

semelhança ao

se

estruturas moleculares

23B) ser

Pullman 1982;

(k 1 = 20M-~ flg.23C), est~ relacIonada com

maIor na

dlPolos aos monômeros na estrutura mlcelar.

o fato do k:i.

pooe explIcar-

mlcelar- em

de llSOPC

de llSOPC

7,5M····~· flg.

um grupo hldrofil1cO maior que o C~6PN, prIncIPalmente

e de C~6PN, percebe-se

Zakrzewska ('

maIor grau oe lIberdade

ce 1loerdaae

e para

mobIlIdade dos

1981;

InclInação

]IS0PC

mOLéculas

Interface

grau

Esse

mlcelas

a

POSSUI

Baseado somente nas

22C)

(NaCI)=

LISOPC e C~ ....PN~ por um processo de neutralIzação de cargas e

dImInUIção da espessura ca regIão olPolar. Alnoa que os

nas Interfaces mlcelares de llSOPC e C~6PN, estudos

apresentadOS ce RMN de taoela IV não detecte

dOSnltrogenlono

1. ;~C na

polarIdadesdIferentesaeambIentes

monomeros

dados

de espectros de constante dlelétrlca (é ) em fun,~o de

frequência (y de soluções mlcelares (Kaatze et aI 1980;

Potre] et aI 1978) obtIveram dados de mobIlIdade do dlPolo

na Interface mlcelar, oelrJ como do numero ce aguas oe

hIdratação por- monomero, que são compatlvelS com as preVlsoes

baseadas na ~strutura molecular do mon6mero. A mobIlIdade da
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dlPolo em micelas de LlSOPC é 2 X 10- 6 s-~A-e, para HPS 1,8

x 10- 6 s-~A-e e para C~6PN é 1,41 x 10- 6 s-1A-m. o número de

aguas de hlcratação por monômeros são para !....isoPC 12

águas/monômero, para C1 <!.PN e HPS 8 aguas/monômero. Estes

nu.meros InOIcam que a interface mlcelar de LISOPC possui uma

meCla dos dlPoios na lnterface mlcelar malS 1ncl1naaa

tem SIdo usado também para explIcar dados de

lônlco no processo ae troca lonlca.

o

aa

K~

em

as

melO

Poae-

que

var1a,ão

em

soluçt5es

llsoPC

dO

f(., para NaBr

K:. para Cl-·· e

lnteração

P1ranlna, e

aa

cltar alnaa que

de

que ocorre com HPS

do sítlO "frouxo" e

ootlcoce

Vale

hIdratada

sirlO

não apresentam

h1aratação

SIstema Plranlna-C1.6PN

dlstIntos de

malS

se trata

1ntera,;ão com

e

c e K.,.

pode estar relaclonaao com uma

9-fluorenocarooX1lato

Como o

com o

as cargas Posltlvas e negatlvas ao

lnterface mIcelar, resultando em uma

diferentemente do

cado lmportante

HPS em

o que

K, p a r a Na Br = 11 W··· :lo ••• k" p a r a Cs C 1 =

De C 1 <!.PN

24) •

do tamanho co an10n ou co cátlon do sal

constantes K.i.

vai ores oem

e

mobllidade

encontra-se

valor DalXO

ce

plano da

que as

23, 25),

Um outro

Na C1 = 3M··>, Kl para Cs C 1 = 6 M •.. ,.

malor entre

7,5 M····:.. ,

ce m-nltro';enli

":195. 23,

em função

maior e

e num

para compet1,ão

at:'· C;1.",.PN

Corre1a et aI 1992>

com mlceias

a C,. <!>PN

co ;:amàn~o

duas estudadas,

Nae 1 =

são Observacos

clferen<;:a

<K" para

H-· 1. f 19 s .

oerceoer

relação ao

321'1·- 1=

expresslva

ut1llzado

para

10

mlcelares

Br-

mlcelar-.

onde

P1ranlna

ei·e1to

relação

decompoS1ção

se

esta

posl<;:ão

em

moollidaoe

neutrallzaç:ão

zW1tterlon

outras
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externo das mlcelas de C~bPN, pode-se dizer que a piranina se

hldrata~ão que ocorre nos íons cloreto, não lmpede que

diferencas expressivas entre o K~ para NaCl e NaBr.

orometo.íons

relacionado com a

Plranlna, de forma

aos

de interfaces de HPSNo caso

lntera~ão da

brometo.

este efeito pode estar

sitio de

lntera~ão relativamente débil de forma que a

que íons

em uma

energla envoJvlda na desidratacão

comPlta pelo

A explicação para

menor

malor

este

obteve-se

enco"ltra

semelhante

Emoora seJa bastante improvável que íons como cloreto e

brometo

totalmente

altera'~es na estrutura de hidratação destes, de forma que

facilmente desldratávels como brometo lnterajam

desidratados, é possível que equebras

carregadasmicelas

ocorram

delnterfacescomlnteraJam

malSíons

malS f'ürt emen te com lnterfaces, efeit o este, que pode

as dlferenças de k~ ooservadas para NaCl e NaBr, bem

lnterfaces de HPS por brometo do

várlos

por

malor

pooe-se

que

a

forma,

comprovam

Desta

que

1990)aI

literatura,dedados

de

(Brochsztaln et

aflnloaoe

cloreto.

coma

expllcar

conclult- que a lnteração com a sítio "frouxo" e externo de

zwitteriônlcas nao necessarlamentelnterfaces

desldrata~ão do íon, enquanto que

impllca na

a lnteração com o SítlO

forte provavelmente implica numa alteracão da estrutura de

hidratação. o fato de não se visualizar efeito pronunciaoo

da tamanho da cátion na processa de troca iônica, pode ser

entendlCO como uma separação dos SítlOS de llga~ão para

cátlons e para ânlos em lnterfaces 2witteriônlcas. Como em

todas estudos ~eallzados com a Plranina o sít ia que está
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sendo monitorado é o sítio de ligaç~o para ânions o efeito de

tamanho do cátion n~o influencia nos resultados.

Os dados de reprotonação dos n~ftóis também

são explIcados pelo modelo desenvolvido. Na sItuação em que

Cs = 0, o modelo prevê que a concentraç~o de prótons na

região dIPolar de m1celas de HPS será menor do que no meio,

ocorrendo o oposto para a região dipolar de mIcelas do tIPo

de C~.PN e vesiculas de PC, perfil este que é completamente

compatível com os dados de reprotonação (figs. 19, 20). Com

o aumento de Cs o modelo prevê que ocorre uma dIminuIção na

concentração de prótons na região dIPolar de mIcelas de Ci~PN

e vesiculas de PC, por um processo de neutralIzação de cargas

da calota negatIva Interna, ocorrendo o inverso para mIcelas

de HPS. Na ~lgUra 34 está apresentado este perfIl de

varIação da concentração oe prótons na região olPolar das

Interfaces oe mIcelas de HPS (f19. 34A) e Ci6PN (fig. 34B) e

vesículas de PC calculadas segundo as equaçÕes 12, 13 e 14,

alterando-se a pOSIção relatlva aas calotas positivas e

negatIvas, utIlIzando S = 4~ para mIcelas de Ci6PN e 5 = 6A

para vesiculas ae PC, estão apresentadas na fIgUra 35.

regiões da Interface micelar em que estas Os

valores de Cs,

são válidas.

13 e 14 para as respectIvas

a dIversos

fatores ae ponderação oe Boltzman e

34C)

dipolar para mIcelas de Ci6PN e

( fI g •

de região

de PC

potenciais

vesiculas

as equações de potenclals 12,

calculaoos utIlIzando os

•

o perfIl observado oe varIaç~o de kob~ dos

naftóIs nas Interfaces zwitteriônIcas estudadas (figs. 19 e
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FIGURA 34 A: Curvas teórlcas de concentra~~o de prótons na
região interfacial de micelas de HPS , em fun~ão da
concentra~ão salina da solu,ão, calculados segundo os fatores
de pondera~ão de Boltzman e potenclals segundo as equa~ões

12,13 e 14, utll1zando S = 4A. O~ valores de for~a iônlca
utll1zados foram: a = 1 K 10- 6 M , b = 0,025M, c = 0,15M, d =
0,35M, e = 0,8M.
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FIGURA 34 B: Curvas teóricas de concentração de prótons na
regIão interfaclal de mlcelas de C~6PN em função da
concentração salIna da solução, calculados segundo os fatores
de ponderação de Boltzman e potencials segundo as equações
12,13 e 14.
UtIlizou-se as equações 12,13 e
relatIva das calotas negativas e
força' 16nlca utilIzados foram: a
= 0,15M, d = 0,35M, e = 0,8M.
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teórIcas de concentra,ão oe prótons na
de vesículas oe PC, em fun,ão

da solução, calcUladOS segundo os
de Boltzman e potencIaIS segundo as

FIGURA 3~ C: Curvas
regIão InterfacIal
da concentração salIna
fatores de ponoera,ão
equa,ões 12,13 e 1~.

UtIlIzou-se as equa,ões 12,13 e 1~, alteranoo-se a
posi,ão relatIva das calotas negatIvas e posItIvas. Os
valores de forca I6nIca utIlIzados foram: a = 1 H 10- 6 M, b =
0,025M~ c = 0,15M, a = 0,35M, e = 0,8M.
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FIGURA 35 A: Potenciais de regIão dlPolar e superfICIal para
mlcelas de C~6PN ~ calculados segunao as equações 12,13 e 14,
utIlIzando 5 = 4A,; _ em função da força 16nlca da
solução. Os valores de força 16nica utIlIzados foram: a =
1 x 10- 6 M, O = 0,025M, C = 0,15M, d = 0,35M, e = 0,8M.
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20) pode ser compreendldo como a somatórla de OOlS efeltos:
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altera~ão na concentração de prótons na região da lnterface

micelar monltorada pela sonda em função de Cscomo prevlsto

modelo e varlação ae k on em função de Cs, como previstopelo

pela equação i. Desta forma nas micelas de C~~PN os d01S

efeltos, dlmlnulção de k on e dlmlnulção na concentração de

prótons em função de Cs, acarretam uma clmlnulção na

velOCldade da reação de reprotonação com lntenSldade malor ao

que o aumento de k abm observado no caso de mlcelas de HPS

andl:'

ae

os 0015

Cs ocorre

efeltos são contrárlos, ou seja, com o aumento

um aumento na concentração de prótons na região

interfaclal e dimi.nuição de k <:>rl • Para valores altos de Cs,

como poae ser observado na figura 34, a alteração na

concentração de prótons na região dlpolal- de Interfaces

zWltterlónlcas em função de Cs Já está bem dlmlnuída , uma

vez que a calota de cargas Internas Já se encontra

neutrall.zada. Alnda nesta situação, d acumula~ão de

eletróllto ~a regIão dipolar tamoém é menos lntensa (flg. 27)

de forma que amoos efeltos que alteram o valor de k obm ( [H+:

e alteração de k oft ) apresentam pequena alteração a valores

altos de Cs, o ~ue resulta na

observada a valores altos de Cs.

pequena alteração de I<c>b."

Cabe ressaltar, que a análise teÓrlca destes

que o objetivo do

analisai

dados de reprotonação

os aspectos

preCIsa ser melhor trabalhada, sendo

estudo aqui apresentado, f 01 somente

~ualitativos destes dados em face ao

modelo proposto.



133

5) CONCLUSOES

torna-se patente o caráterpresentes,

Em termos geraIS, a luz dos

iônICO de

resultados

Interfaces

2wItteriônIcas, que serIam formalmerrte neutras. Este caráter

e funç~o marcante

relativa co olPolü

da concentração de eletrálito e da pOSIção

na Interface. A adIção de eletróllto

resulta na acumulação diferenciada na calota olPolar

pela pOSIção dIPolo.radIal do Em Interfaces

serãoquaisoscátIons,ouanlonsdeincerfacial

discrIminados

com o InterIor carregado POSItIvamente, isto e, a calota de

cargas positivas dos monômeros encontra-se mais próxIma ao

centro nldrofóblcO da mlcela, ocorrera a acumulação

preferenCIal de ânions, e em sistemas invertidos, ou seJa,

calota negativa posicionada maIS proXlma ao centro

hidrofóbíco, ocorrerá acumúlação preferenCIal de cátions.

Como visão geral de Interfaces dIPolares num

melO aqUOso, concluímos por fIm, que o amOIente IônICO estará

diferencialmente acomodado em regiões prOXImas á interface,

com carga oposta as cargas dos dIPolos lnterfaClalS. AInda

que a propagação desta regIão seJa de bastante curto alcance,

ísto é, prolonga-se a cerca de 2 a 3 vêzes a dImensão efetIva

do dipolo, quando imagínada para SIstemas bIológicos como



memoranas, deve auxiliar na compreens~o de várlos eventos que

134

dependem desta dlstribul,ão iônlca.

EnfIm acredIta-se que o modelo d~senvolvido
,
e

bastantE' genérlco e pode ser extrapolado para Outros tipos de

Inter-faces dipolares e desta forma I aJuoar a compreender

diversos processos que dependem da acumulação e troca iônIca

em lnterfaces zWltteriônlcas.
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7) APtNDlCE

AP~NDICE A

•
140

o modelo par a mi cel a zwi t..er i ôni ca ut..i 1 i za a sol uç:ro 1 i near i zada

de Debye-Hueckel da equaç:ro de Poisson-Bolt..zmann.

-&~</J = 1:
i

Zi lei n,
o\.

e-ZilelqvJcT _ equaç:ro de

Poisson-Bolt..zmann

onde: ~</J - Laplaciano do pot..encial

& - permissividade elét..rica do meio

Zi - carga do ion "i"

lei - a carga do elet..ron

n ,- o numer o de i ons "i" por uni dade de vel ume na regi :ro
o\.

onde 4J .. O

k - const..ant..e de Bolt..zmann

T - t..emperat..ura

-Zile IqvkT ,expandindo o t..ermo e e 19norando t..ermos com pot..ência

maior que 1:

- & ~</J = E
i

Zi Ie In, C 1 - Zi Ie I qvk T )
O"

- devido a condiç~ode elet..roneut..ralidade E
i

Zileln, =0
o\.

Z

",z </J = Ie I </J E Zi
z

n , considerando Z Z ,Z
~ = le I 1: Z" n.

& kT . o\. , o\.

" lo

& kT

~</J = Z
equaç:ro de Deb~-Hueckel C EDH )~</J ..

Resolvendo a EDH para calot..as eS~éricas:



condiçoes de con~orno lim qJ:.r) = O
r ..+OO

e lim d4>/dr = O
r ..+OO

141

como o sis~ema apresen~a sime~ria es:férica. u~ilizando

coordenadas es:féricas • a EDH se reduz a:

1 d
"2 dr
r

( r2~ ) f/J
dr

Z= :le f/J =) qJ:.r) = A e-ar

r
eq. 1

a cons~an~e A é ob~ida da condição de con~orno para o campo

elé~rico radial em Ra:

( ~r ~r) ) r=a<1
= tT

&

onde: tT = densidade super:ficial de carga Z= Q / 4n Ra

4n & ( 1 + :!eRa )

A
-.a<1e C 1 + :!eRa ) =

Raz
Q

2
4n & Ra

=) A = Q
.a<1

e

Subs~i~uindo A na eq. 1:

~r) = Q
a(a<1-r)

e

4n & C 1 +:leRa) r

es~a equação para 4'r) :foi usada ao longo do ~rabalho



APENDlCE B

Tomemos ~ como most.rado no Apêndice A:

142

~ = [ lel
2

I: ~ n. r"o\.i.

& kT

Como é o número de ions 3
é relacionadon. por m. n.o\. o\.

com a concent.ração molar de ions Mi. por:

n . = 1000 Mi. Na.
o\. • onde Na. é o número de Avogadro

2
~ = 2

1000 lei Na.

& kT
I:
i.

Zi.2 Mi. • onde: I:
i.

Zi.
2

Mi. = 2 Cs

Se Cs ~or expresso em mM:

2
~ = 2

lei Na. 2Cs

& kT

Subst.it.uindo os t.ermos const.ant.es:

T = 298 K -~2 2 -2 -~
& = 78, 54 x 8, 85x1 O C m N

lei = 1, 6x10-U
) C k = 1, 38x10-Z3 J K-~

Na. = 6.02x10zS . t.emos:

~ = 1, 03x10s fC'S" -~
m =) ~ = 0,0103~ Â -~

~ = --I Cs

97

Â -~



APDmICE C

Para Ra ~ r ~ Rb

143

,::J:.r)
Z= - € 9 qJ:.r) =-€..,z[ Z lei

4n €

X(aC1- r )

( rC
e
1+xRa)

1
Rb C 1 + _. -) ]

como o sis~ema de es~udo apresen~a sime~ria es~érica:

..,z = 1 d
2' dr
r

( r
Z

~r )

,::J:.r) = - _1_ ~ ( rZ~) Z lei [ eX
(aC1-r)

Z dr dr 4n r C 1 + xRa )
r

Rb C ~ + xRb) ]

XaC1 Z -xr
,::J:.r)=- Zlele 1 ~(r~) __e_

4n C 1 + xRa ) Z dr dr r
r

-r ) Z I I Z x (aC1-r)fJ"'"r = - e ~ e
4n r C 1 + xRa)

Para r ~ Rb

,::J:.r) = € Z lei
4n €

XaC1e [ 1
C 1 + ~a )

xS
e

C 1 + ~b ) ]
9 Z C e-acr

/ r )



vvt

[ ] = (..J-p



APDmICE D

TZI p:.r) dT = QD

T1

145

sendo dT
Z= r sene de dVl C cooredenadas es~éricas )

Zn n ab Zn n ab

I I I p:.r) Z
sene de dVJ I dVl I sene de I Z

r = p r dr

o o aa. o o aa.

ab ab

4n I Z lei
Z .aa. Z

dr Z lei
Z .aa. I -.r- ~ e r = ~ e r e dr

4n C xRa)
.r

C xRa. )aa. 1 + r e 1 + aO.

C 1 + xRa )

QD= Z
- Z lei ~

.aa.
e

-.re C-~-l)

Z
x

la.
aa.

QD= Z lei

C 1 + xRa )

[ - ~Ra - 1 + ~Rb
-.5

e -.5+ e ]

QD= Z lei x

Cl+xRa)

-1
[ Ra + x - C Rb + -i.

X ) -.5e ]
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tro..Ia

lons, para obtenção docarregadas

A somatórla

impermeáveis a

dos potencIaIs das superfícIes

potencial

total em uma determinada região da micela não é um artifício

rIgorosamente válido dentro da aproximação de Deb~e Huckel, o

que pode ser facilmente evidenciado pela contradição física

a lons em relação a calota positiva e impermeável

crIada,

permeável

uma vez que a região do dipolo lnterfacial e

em relação a calota negativa. Este artifício matemático fOI

utilizado devido a dois fatores principaIs:

i ) o tratamento segundo D.H. para regiões onde Z e ~ /Kf:< T

» 1 ( no caso da miceia em questão/a baixa força iônica} este

valor alcanc:a valores em torno de 6 - figo 27) I eva a uma

superestimatlva

de

do potencial

íons na calota dlPolar,

e subestImativa da concentração

devido a linearização efetuada.

Este fato leva a uma subestlmativa dos valores de potencial

superfIcial, segundo coeficiente vlrlal e concentrac:ão de

íons na região

do modelo.

lnterfacial que serão utilIzados para o teste



i i ) A solu~ao de Poisson-Boltzman, embora

1~1

seja mais

confiável numa situa~ão de valores altos de ·potencial, não

fOI por nos utIlIzada, uma vez que a sua solul;ão para o

sistema em questão só é possível através de cálculos

numerlcos, não se obtendo expressões simplificadas como

obJetiva este trabalho.

Desta forma para evitar os erros Inerentes da

aproximaç:~o de D.H. na região interna da interface mlcelar e

a ImpossibIlidade de se obter expressões analíticas da

resolu~ão de P.B. optou-se por utilizar o artifícIO

matemático da soma dos potenciais das esferas concêntricas.

Cabe ressaltar que a resoluç:ão seguindo

rIgorosamente as equac;ões de D.H. e as condll;ões de contorno

do sIstema, como sera apresentado a seguir, fornece

resultados sImilares ao que ser:}o apresentados na

Olssertac;ão, excetuando-se a magnitude destes pelas razões Já

comentadas. <E!aptlsta et al 1992)

Assumindo que a camada dipolar é permeável aos ions e que o

int..eri or micelar é impermeável. os pot..enciais t..êm

as seguint..es ~ormas em cada região:

4J (r)
-ar

~ RB (1)= a e r
1

r

ti> (r) b e xr -ar
Ra ~ r ~ Rb (2)= + c e

2
r

ti> (r) = const..anle r ~ Ra (3)
3



Aplicando as condiçOes de con~orno:

148

- (d t:/J(r)
- 2dr )r=a:

Q
2

41t& RQ

- (~r t:/Js.(r)) +

r=ab
(

d t:/J(r))
dr 2 r=ab

= - Q

41t& Rb
2

t:/J (Rb) = t:/J (Rb)
s. 2

t:/J (RcL> = t:/J (RcL>
2 3

Aos po~enciais das eqs. (1). (2) e (3). ob~emos:

a = Q

41t& ( XaQ [e 1 - (~RQ - 1)

1 + ~RQ 2~b

-xS
e ] - ~X:b )

b = _ Q e- xab

41t&C2~Rb)

c = Q e
xaQ

41t& ( 1 + ~Q ) [
1 - (~RQ - 1) e -xS ]

2~b
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