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Resumo 
 

Neste trabalho são apresentados resultados sobre o uso da voltametria 

com microeletrodos para o estudo de sistemas micelares. Estes estudos se 

basearam na obtenção de coeficientes de difusão de micelas em solução 

aquosa. Para tanto, o ferroceno foi utilizado como sonda eletroativa, haja vista 

que esta molécula é pouco solúvel em água e possui grande afinidade pelo 

interior micelar.  

A partir de experimentos envolvendo o tensoativo brometo de hexadecil 

trimetil amônio (C16TABr) pôde-se calcular parâmetros como o coeficiente de 

difusão do agregado na concentração micelar crítica e o coeficiente de 

interação intermicelar com a aplicação dos dados de coeficiente de difusão 

obtidos pela teoria de interação linear. O coeficiente de interação intermicelar 

permitiu a estimativa da concentração de eletrólito necessária para a mudança 

morfológica da micela (micela esférica para micela alongada). O raio 

hidronâmico da micela foi o calculado a partir da relação Stokes-Einstein. Um 

estudo complementar envolveu a adição de n-decanol à solução de tensoativo, 

e comparações dos coeficientes de difusão obtidos na presença e na ausência 

do álcool foram efetuadas.  

Estudos subseqüentes foram realizados empregando outros tensoativos 

(C14TABr, C12TABr e C10TABr) com a finalidade de verificar a dependência do 

coeficiente de difusão micelar com o comprimento da cauda hidrofóbica da 

molécula do tensoativo. A influência de outros parâmetros como o raio 

hidrodinâmico e a concentração de eletrólito necessária para a transição 

morfológica com o comprimento da cauda hidrofóbica também foi estudada. 



 

Em experimentos voltamétricos envolvendo a oxidação eletroquímica do 

ferroceno em meio de C16TABr e de SDS (dodecil sulfato de sódio) foi 

verificado que o sinal anódico ocorre em potenciais menos positivos em 

soluções de SDS, fato justificado pela interação da micela de SDS, 

negativamente carregada, com a superfície do eletrodo positivamente 

carregado. 

A investigação da interação do produto de oxidação eletroquímica do 

ferroceno, o íon ferrocínio, com as micelas de C16TABr foi realizada em 

experimentos envolvendo uma microestrutura geradora-coletora. Esta estrutura 

consiste em dois eletrodos de área similar separados por um canal de 

espessura micrométrica. A utilização deste dispositivo possibilitou a obtenção 

do coeficiente de difusão do ferrocínio e, a partir deste dado, foi possível fazer 

inferências sobre a afinidade deste íon pelo interior micelar.     

 
Palavras-chave: Voltametria, microeletrodos, coeficiente de difusão, 

tensoativos, micela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 Voltammetry with platinum disc microelectrodes was employed to gain 

information on diffusion coefficients, D, of micelles in aqueous solution. Owing 

to the low solubility in water and high affinity for the micellar core, ferrocene was 

used as electroactive probe. 

 Diffusion coefficients of hexadecyl trimethyl ammonium bromide 

(C16TABr) were determined in solutions containing the surfactant in different 

concentrations and the data were fitted according to the linear interaction 

theory. This procedure allowed the diffusion coefficient at the critical micelle 

concentration to be found, as well as the intermicellar interaction parameter. 

The latter was used to estimate the minimum concentration of electrolyte that 

promotes morphological changes in the micelles (sphere to rod transition). The 

micellar hydrodynamic radius was calculated by using the Stokes-Einstein 

equation. A complementary study involved the addition of n-decanol to 

surfactant solutions and the diffusion coefficient was compared with the one 

obtained in the absence of the fatty alcohol. 

 Experiments were also performed in solutions containing other 

surfactants (C14TABr, C12TABr e C10TABr) to investigate the dependence of D 

on the length of the hydrophobic tail. The influence of the hydrodynamic radii 

and supporting electrolyte concentration for the sphere to rod transition on the 

surfactant tail was also studied. 

 A brief study on the electrochemical oxidation of ferrocene at two 

different micellar media (C16TABr and SDS – sodium dodecyl sulfate) was done. 

The voltammetric experiments showed that the anodic process occurs at less 



 

positive potentials in solutions containing SDS and a likely explanation involves 

the electrostatic interaction between the micelle and the electrode surface. 

 Experiments with a homemade twin-electrode thin-layer cell (TETLC) 

were performed in order to evaluate the interaction of ferrocinium, the product of 

ferrocene oxidation, with C16TABr micelles. The diffusion coefficient of 

ferrocinium was obtained and the affinity of this generated electroactive species 

with the micellar core was discussed. 

 

Keywords: Voltammetry, microelectrodes, diffusion coefficient, surfactants, 

micelle. 
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1. Introdução 

 

1.1. Fenômenos de transporte de massa 

  

 A interpretação e a discussão de experimentos envolvendo a técnica de 

voltametria exigem o entendimento de fenômenos de transporte de massa. Os 

processos de eletrodo são reações que podem ser divididas em, no mínimo, 

três passos consecutivos: a chegada do reagente ao eletrodo, a transferência 

de elétrons entre o reagente e o eletrodo, e a saída do produto das 

proximidades do eletrodo. A velocidade global de um processo de eletrodo 

depende da cinética destes três passos. Os fenômenos de adsorção podem ser 

também considerados, sendo um fator a mais para a interpretação do processo 

de transferência eletrônica com reações químicas acopladas. Há três modos de 

transporte de massa: convecção, migração e difusão (Delahay, 1980).  

 A convecção é resultado da agitação da solução por um dispositivo 

mecânico ou, na ausência deste elemento externo, esta é causada pela 

diferença das densidades entre dois pontos em função de um gradiente de 

temperatura ou de concentração. 

 A migração é o movimento de partículas carregadas sob a ação de um 

campo elétrico. Este fenômeno complica a interpretação de resultados obtidos 

por voltametria e é vantajoso que seus efeitos sejam minimizados. Para tanto, 

um grande excesso de eletrólito suporte que não interfira no processo de 

eletrodo é adicionado à solução. Sais de metais alcalinos cujos íons 

dificilmente se reduzem ou se oxidam são empregados para este fim. Deste 

modo, a migração do reagente estudado se torna irrisória e a dupla camada 
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elétrica entre o eletrodo e a solução é composta quase que somente pelo 

eletrólito suporte. 

A difusão é um movimento natural observado sempre que existe uma 

diferença de concentração do soluto, mais rigorosamente, quando houver uma 

diferença de potencial químico de uma dada espécie entre dois pontos em uma 

solução (Brett e Brett, 1998). Este fenômeno é descrito pela primeira lei de Fick 

que, em uma dimensão, pode ser definida pela equação: 

 

 

onde J é o fluxo das espécies, c/x é o gradiente de concentração na 

direção x e D é o coeficiente de proporcionalidade conhecido como coeficiente 

de difusão. Valores típicos de D em soluções aquosas estão em torno de 10-5 – 

10-6 cm2 s-1. A variação da concentração com o tempo devido à difusão é dada 

pela segunda lei de Fick: 

 

 

 

 

Em um processo de eletrodo, o gradiente de concentração é 

estabelecido quando há consumo da espécie eletroativa na superfície do 

eletrodo. Um caso particular acontece quando (c/t) = 0, o que significa a 

obtenção de uma resposta de estado estacionário e, desta forma, os valores de 

corrente não variam com o tempo. Este tipo de comportamento pode ser 

conseguido empregando-se eletrodos hidrodinâmicos ou microeletrodos. 
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Considerando-se a técnica de cronoamperometria, quando o potencial 

aplicado à célula é mudado de uma condição na qual não há reação de 

espécies eletroativas presentes na proximidade do eletrodo para outra 

condição onde estas espécies sofrem processo eletroquímico, a variação da 

corrente elétrica em função do tempo é dada pela equação de Cottrell: 

 

)3(
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2/1

t
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onde F é a constante de Faraday e I é a corrente medida no tempo t em 

um eletrodo de área A, sendo este valor diretamente proporcional a c, a 

concentração da espécie eletroativa no seio da solução. 

Para eletrodos esféricos de raio r0, a equação de Cottrell recebe um 

novo termo: 
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Deste modo, nota-se que em tempos curtos o primeiro termo é 

dominante e em tempos longos a corrente se torna independente do tempo. 

Entretanto, se r0 for muito pequeno (um microeletrodo) o segundo termo se 

torna dominante. 

O gradiente de concentração causado por uma reação eletródica tende a 

zero com o aumento da distância entre o eletrodo e a solução. Para 
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comparação entre diferentes tipos de eletrodo e entre metodologias 

experimentais define-se uma camada de difusão de espessura : 
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 onde o índice „‟ se refere ao seio da solução e o „0‟ à superfície do 

eletrodo. Quando c0 = 0: 
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onde ktm é o coeficiente de transporte de massa (ktm = D/). Sendo 

assim, a espessura da camada de difusão e o coeficiente de transporte de 

massa podem ser obtidos via equação de Cottrell pelas seguintes equações: 
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1.2. O comportamento dos microeletrodos 

 

Microeletrodos normalmente são definidos como dispositivos que 

apresentam área eletroativa da ordem de micrômetros (Pons e Fleischmann, 

1987). Muitas propriedades indesejáveis decorrentes das técnicas 

eletroquímicas e eletroanalíticas podem ser reduzidas ou até eliminadas 

empregando-se microeletrodos. As vantagens do emprego destes dispositivos 

em comparação com macroeletrodos são (Forster e Keyes, 2007):  

(i) queda ôhmica é reduzida devido à pequena área do eletrodo, 

tornando possível a realização de experimentos na ausência de 

eletrólito suporte ou em solventes orgânicos apolares. 

(ii) baixa contribuição da corrente capacitiva, ou seja, a energia 

necessária para se carregar a dupla camada elétrica entre o 

eletrodo e a solução é insignificante devido à área diminuta do 

eletrodo. Como conseqüência, os microeletrodos exibem uma 

relação sinal-ruído bastante favorável. 

(iii) alta eficiência do transporte de massa em processos de 

eletrodo, permitindo que condições de estado estacionário de 

corrente sejam rapidamente estabelecidas. 

(iv) microeletrodos podem ser construídos facilmente e com custo 

relativamente baixo.   

  

A característica que determina o comportamento de um eletrodo é o 

transporte de massa do seio da solução até a superfície do dispositivo. Quando 

o potencial em um eletrodo é mudado de uma condição onde não há reação 

eletródica para outra na qual se obtém a corrente, a concentração da espécie 
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eletroativa na superfície do eletrodo se torna zero e o gradiente de 

concentração se desenvolve até certa distância da superfície do eletrodo, em 

direção ao seio da solução; esta distância aumenta com o aumento do tempo 

de eletrólise. O volume dentro do qual o fluxo difusional da substância se 

estabelece é chamado de camada de difusão. O fluxo da espécie eletroativa 

em direção ao eletrodo é descrito pelo produto do coeficiente de difusão da 

espécie e sua concentração no seio da solução dividido pela espessura da 

camada de difusão,  (Equação 6). Esta quantidade é definida para difusão 

planar semi-infinita pela Equação 7.  

Quando a geometria do eletrodo é aproximada para o modelo de um 

eletrodo plano de largura infinita com o fluxo de espécie eletroativa 

perpendicular ao plano do eletrodo, então o fluxo de material é uniforme em 

toda a superfície do eletrodo e a concentração da espécie eletroativa atinge o 

valor da concentração no seio da solução em distâncias bem curtas, ou seja, a 

camada de difusão é bem estreita. Entretanto, o fluxo de material não é 

uniforme para outras geometrias. Por exemplo, ao se limitar o tamanho do 

eletrodo, como num eletrodo convexo envolto por um isolante, o fluxo nas 

bordas é diferente daquele nas regiões mais centrais do eletrodo (efeito de 

borda). Deste modo, existem dois casos limitantes, quando  é muito menor 

que r e quando  é muito maior que r. 

Para  << r, a perturbação do fluxo linear causada pela difusão 

hemisférica nas bordas do eletrodo se estende por uma distância curta, da 

mesma ordem de grandeza de . Deste modo, apenas uma pequena extensão 

da superfície do eletrodo é afetada, e o comportamento do eletrodo pode ser 

aproximado pelo modelo da difusão infinita. 
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Para  >> r, o efeito de borda exerce papel predominante e o fluxo 

difusional é constante com o tempo, porém não é homogêneo por toda a 

superfície do eletrodo; ele aumenta progressivamente do centro para as bordas 

do eletrodo. A concentração da espécie eletroativa atinge o valor limite descrito 

pela equação de estado estacionário, que corresponde a (c/t) = 0 na 

Equação 2. 

Os efeitos descritos acima demonstram que a espessura da camada de 

difusão depende do tempo. Por esta razão, a diferenciação entre os dois casos 

acima também é dependente do tempo. Em tempos suficientemente curtos, 

qualquer eletrodo planar, não importando quão pequeno ele seja (dentro das 

limitações do modelo de difusão), se comporta como um eletrodo de largura 

infinita. Em tempos longos, o comportamento do eletrodo gradualmente muda 

em direção ao segundo caso. De fato, a simples relação entre  e r é suficiente 

para descrever o comportamento do eletrodo. Após tempos suficientemente 

longos, um estado estacionário é estabelecido para eletrodos com algumas 

geometrias (planar ou esférica, por exemplo). Todavia, para um eletrodo 

cilíndrico infinito não se alcançam condições de estado estacionário (Stulik, 

Amatore et al., 2000). 

Eletrodos esféricos exibem um padrão de fluxo de material 

especialmente simples, onde o gradiente de concentração é igual ao produto 

da concentração da espécie eletroativa no seio da solução, c, com a soma 

dos recíprocos de  e de r (Equação 9).  
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O primeiro termo predomina em tempos curtos, enquanto o segundo em 

tempos suficientemente longos (Stulik, Amatore et al., 2000).  

Logo, o tempo necessário para que condições de estado estacionário de 

corrente sejam alcançadas depende das dimensões do eletrodo. Quanto menor 

o eletrodo, mais curto é o tempo ou, mais precisamente, o tempo é 

proporcional ao quadrado do raio do eletrodo, ou seja, à área do eletrodo 

(Figura 1). 

 

A B

Difusão RadialDifusão Planar

 

Figura 1 – Regimes de difusão de um eletrodo convencional e de um microeletrodo em tempos 
longos. 
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1.3. Determinação de coeficientes de difusão por métodos eletroquímicos 

 

A determinação de coeficientes de difusão (D) não é normalmente 

considerada em estudos de processos de eletrodo. No entanto, muitas 

informações podem ser obtidas a partir do valor de corrente obtido. Por 

exemplo, para determinar o número de elétrons envolvidos em uma reação 

eletródica (n) ou para o cálculo da área do eletrodo (A) a partir dos valores de 

corrente, se faz necessário o conhecimento do valor preciso de D da espécie 

eletroativa (Adams, 1969). Em teoria, conhecendo-se a área do eletrodo e o 

número de elétrons que participam da reação eletródica, o valor de D pode ser 

obtido por diversas técnicas eletroquímicas desde que a etapa lenta do 

processo de eletrodo seja o transporte de massa. Dentre as técnicas utilizadas, 

as mais precisas para o cálculo de D são as que empregam eletrodos rotativos 

e microeletrodos e as respectivas equações que correlacionam a corrente limite 

com o coeficiente de difusão são apresentadas abaixo. 

 

)10(554,1 2/16/13/22  

 DnFcrIL  

 

)11(4 DrnFcIL   

 

onde r é o raio do microeletrodo de disco, D é o coeficiente de difusão,  

é a viscosidade cinemática da solução e  é a freqüência de rotação do 

eletrodo. Os outros parâmetros têm o significado usual. 

Outros métodos permitem a obtenção de D sem o prévio conhecimento 

dos valores de n e de c. É possível a determinação de D comparando-se a 
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resposta da corrente faradaica transiente (proporcional a D½) com a resposta 

de corrente estacionária (que varia com D) (Biondi e Bellugi, 1970; Kakihana, 

Ikeuchi et al., 1981; Baranski, Fawcett et al., 1985; Amatore, Azzabi et al., 

1990) porém, na maioria dos casos, estes estudos requerem pelo menos duas 

medições separadas, como por exemplo, experimentos com eletrodos de 

diferentes geometrias ou tamanhos (eletrodo planar, eletrodo rotativo, 

microeletrodo) ou empregando técnicas eletroquímicas diferentes 

(cronoamperometria e voltametria). Eventualmente, há necessidade da adição 

de espécies eletroativas padrão à solução de trabalho. A literatura reporta que 

o valor de D de uma espécie pode ser obtido a partir de experimentos 

cronoamperométricos onde é necessário apenas o conhecimento do raio do 

microeletrodo (Denuault, Mirkin et al., 1991). 

Mais comumente são empregadas células eletroquímicas que operem 

no modo gerador-coletor. Neste caso, a solução contém uma espécie 

eletroativa (O) e durante a aplicação de potencial suficientemente negativo em 

um dos eletrodos ocorre redução (O + e-  R). No outro eletrodo, o potencial é 

fixado em um valor em que a espécie gerada eletroquimicamente (R) possa ser 

oxidada na superfície do substrato (química ou eletroquimicamente, e neste 

caso o substrato é um condutor que pode ser polarizado empregando-se um 

bipotenciostato), regenera-se a espécie O. Deste modo, pode-se determinar o 

valor de D da espécie eletroquimicamente gerada em solução ao se medir o 

tempo que a esta espécie leva para alcançar o outro eletrodo. O uso da 

microscopia eletroquímica permite a determinação de D sem o conhecimento 

da concentração da espécie eletroativa ou do número de elétrons que 
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participam da reação eletroquímica (Bard, Denault et al., 1991; Martin e Unwin, 

1998a; b). 

  

1.4. Interdifusão e intradifusão 

 

Ao estudar a difusão é importante ter em mente que o fenômeno 

acontece de duas maneiras distintas: a interdifusão e a intradifusão.  

A interdifusão (chamada também de mutual diffusion ou difusão em 

tempo curto) existe quando há gradiente de concentração na solução, seja por 

movimentos térmicos aleatórios ou por troca das substâncias presentes na 

solução, como em uma reação eletródica. A intradifusão (self-diffusion ou 

difusão em tempo longo) se refere à troca natural de espécies sem que haja 

gradiente de concentração. Um exemplo para intradifusão seria o contato entre 

uma solução de sacarose 1 mol L-1 com outra solução de sacarose na mesma 

concentração contendo uma porção de moléculas marcadas com 14C (Figura 2) 

(Leaist e Hao, 1994). 

Um fato interessante acerca destes dois fenômenos é que a interdifusão 

independe da concentração da espécie que difunde, dependendo apenas do 

meio em que a espécie está inserida. A intradifusão, por outro lado, é 

dependente não só do meio em que a espécie se encontra, mas também da 

concentração da mesma, pois as interações entre as partículas exercem papel 

importante na difusão das moléculas quando o gradiente de concentração não 

é a força motriz. Neste caso, a difusão é tão mais pronunciada quanto menor 

for a concentração da espécie. Deste modo, enquanto a interdifusão é 

importante para uma série de estudos envolvendo processos de transporte de 
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massa, a intradifusão fornece informações sobre a solvatação e sobre a 

estrutura e dinâmica de soluções. 

C


A B

 

Figura 2 – Representação pictorial dos fenômenos de interdifusão (A) e intradifusão (B), onde 

c representa o vetor gradiente de concentração, () representa uma molécula e () uma 
molécula marcada radioativamente.  

 

1.5. Tensoativos 

 

A palavra tensoativo deriva da palavra inglesa surfactant que significa 

surface-active agent, ou seja, agentes com atividade em superfície. 

Tensoativos possuem na sua estrutura um grupamento polar ou carregado e 

uma porção apolar na mesma molécula. Ter atividade em superfícies significa 

que estas moléculas adsorvem na interface entre duas fases, sejam elas ar e 

água, óleo e água ou eletrodo e solução. A força motriz da adsorção é a 
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diminuição da tensão interfacial, ou seja, a minimização da energia livre 

interfacial (Rusling, 1994).   

As moléculas de tensoativos têm a característica única de formar 

diferentes tipos de agregados dependendo de sua natureza e de sua 

diversidade estrutural. As propriedades únicas destes compostos, também 

chamados de detergentes, decorrem das regiões hidrofóbica e hidrofílica 

distintas em sua estrutura. A região hidrofílica da molécula é chamada de 

cabeça, podendo ter carga positiva, negativa, neutra ou anfotérica ou 

zwitteriônica (com as duas cargas, positiva e negativa, na cabeça). A região 

hidrofóbica é chamada de cauda e consiste em uma ou mais cadeias 

carbônicas, geralmente contendo de 6 a 22 átomos de carbono, podendo a 

cadeia ser linear ou ramificada. Algumas estruturas de tensoativos são 

mostradas na Figura 3 (Rusling, 1994). 
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Figura 3 – Estruturas moleculares dos tensoativos: brometo de cetil trimetil amônio (C16TABr), 
dodecil sulfato de sódio (SDS) e Triton X-100, respectivamente. 
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Em solução, as moléculas de tensoativo se adsorvem preferencialmente 

nas interfaces, devido ao caráter hidrofóbico das caudas do tensoativo, 

resultando na diminuição da tensão superficial do líquido. Porém, se todas as 

interfaces disponíveis estiverem saturadas, a diminuição da energia livre pode 

ser conseguida por outros caminhos. A manifestação física de um dos 

possíveis mecanismos é a cristalização ou precipitação do tensoativo na 

solução, ou seja, uma separação de fase. Um mecanismo alternativo é a 

formação de agregados moleculares ou micelas que permanecem 

termodinamicamente estáveis como espécies dispersas em solução com 

propriedades distintas daquelas de um monômero. A faixa de concentração 

onde ocorre a formação de micelas é denominada concentração micelar crítica 

(CMC). Quando a concentração de tensoativos solúveis em água é aumentada, 

a concentração micelar crítica pode ser estimada monitorando-se propriedades 

físicas da solução como a condutividade e a tensão superficial. Estas 

apresentam descontinuidade quando a CMC é alcançada, indicando a 

presença de micelas na solução (Myers, 1999). 

A micela em solução aquosa pode ser descrita como um agregado de 

monômeros de tensoativo, onde as caudas tendem a se reunir umas às outras 

e formam a parte central do agregado, enquanto que as cabeças formam a 

região externa do agregado. Logo acima da CMC, a estrutura da micela é 

considerada esférica, embora haja controvérsia sobre sua morfologia exata. 

Como exemplo, há evidências de que as micelas possuam uma superfície 

rugosa com penetração considerável de moléculas de água entre as cabeças 

(Fendler e Fendler, 1975; Fendler, 1982). 
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O núcleo hidrofóbico das micelas tem seu raio limitado pelo comprimento 

da cadeia carbônica estendida. A capa que envolve as micelas iônicas, 

chamada de camada de Stern, é parcialmente neutralizada, cerca de 60-90%, 

pelos contra-íons em soluções aquosas de tensoativo na ausência de sal 

(Fendler, 1982). A carga superficial das micelas iônicas resulta num potencial 

elétrico da ordem de 100 mV na interface micela-água com a mesma carga do 

grupamento cabeça do tensoativo (Gratzel, 1989). Com a adição de sal à 

solução, o potencial superficial é parcialmente neutralizado. Esta atenuação na 

repulsão coulômbica entre os grupamentos cabeça adjacentes favorece a 

formação de micelas maiores e com possível mudança de morfologia (Figura 

4). Uma solução que possui micelas em uma distribuição de tamanhos bem 

estreita é geralmente chamada monodispersa (Myers, 1999). 

 

Camada de Stern

A B
 

Figura 4 – Representação de uma micela circular típica (A) e de micela cilíndrica (B). 

 

Com o aumento da concentração de tensoativo ou de sal (ou ambos) em 

água, micelas esféricas gradualmente são transformadas em micelas maiores 
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com o aumento do número de agregação (número de monômeros que 

compõem a micela), e micelas de forma alongada. Sob algumas condições 

experimentais, micelas esféricas e micelas alongadas podem coexistir em 

solução (Rusling, Shi et al., 1988). Os sistemas que contêm duas distribuições 

distintas de tamanhos de micelas são chamados de polidispersos. 

Aumentando-se ainda mais a concentração de tensoativo podem ser formadas 

fases lamelares líquido-cristalinas (Fendler e Fendler, 1975). 

Para tensoativos solúveis em água como C16TABr (brometo de hexadecil 

trimetil amônio) e SDS (dodecil sulfato de sódio), o processo de micelização é 

espontâneo, ou seja, a energia livre padrão (Gº) do processo é negativa 

(Equação 12). 

)12(000 STHG   

A entropia de micelização é alta e positiva, sendo que mais de 90% da 

energia livre de micelização está contida no termo TSº (Hiemenz, 1986). De 

fato, a presença do grupo hidrofóbico na molécula do tensoativo em solução 

causa uma distorção desfavorável na estrutura das moléculas de água, 

diminuindo a entropia do sistema. Esta só é reestabelecida quando as 

moléculas são transportadas até a interface ou, em concentrações maiores que 

a CMC, unindo-se as cadeias carbônicas com formação de agregados 

micelares. Esta associação das caudas dos tensoativos é chamada de efeito 

hidrofóbico, ou interação hidrofóbica (Tanford, 1980). 
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1.6. Dinâmica das micelas 

  

Uma característica importante da micela é a existência de um equilíbrio 

dinâmico entre o agregado e moléculas livres de tensoativo em solução, ou 

seja, a micela não é uma estrutura estática. A saída de um monômero que 

compõe uma micela ocorre na escala de tempo de microssegundos e sua 

recaptura ocorre a velocidades similares àquelas provindas de processos 

controlados por difusão (por volta de k = 108 – 109 mol L-1 s-1) (Zana e Lang, 

1980; Fendler, 1985). O tempo de vida de uma micela é da ordem de 

milissegundos (Myers, 1999). 

 Equilíbrios entre solutos e micelas são de importância fundamental em 

diversos campos de pesquisa onde tensoativos são aplicados. A velocidade de 

entrada/saída de solutos nas micelas vem sendo determinada por diversas 

técnicas, como decaimento de fluorescência, fotólise de relâmpago a laser 

(flash fotólise), entre outros (Fendler e Fendler, 1975; Zana e Lang, 1980; 

Fendler, 1982; 1985). Com estes estudos surgiu um modelo similar ao 

equilíbrio micela-monômero para explicar a relação entre micelas e solutos. 

Para compostos aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos halogenados, 

cetonas, e dienos alifáticos, as constantes de velocidade para a entrada em 

micelas como C16TABr e SDS são bem altas, essencialmente controladas por 

difusão (cerca de 1010 mol L-1 s-1) (Zana e Lang, 1980; Fendler, 1985). A taxa 

de entrada não depende muito da estrutura molecular. A constante de 

velocidade para a saída do soluto da micela é da ordem de 103 até 107 mol L-1 

s-1. Estes valores diminuem quanto mais insolúvel em água for o soluto. 

Geralmente considera-se que solutos apolares como hidrocarbonetos 

aromáticos residam próximo ao lado hidrofóbico da camada de Stern, perto da 
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superfície da micela. Solutos com caudas hidrocarbônicas têm a velocidade de 

saída menor, proporcionalmente ao comprimento da cadeia hidrocarbônica. 

Tendo em vista que o tempo de recaptura (tempo de entrada) é independente 

da estrutura da molécula, solutos com cauda carbônica mais longa apresentam 

constantes de ligação maiores (K = kentrada / ksaída) e tempos de residência mais 

longos (Zana e Lang, 1980).  

 Muitos solutos iônicos possuem forte atração coulômbica com 

superfícies de micelas com a carga contrária. Como exemplo, o tris(2,2‟-

bipiridil)-cobalto(II), Co(bpy)3
+2, se liga fortemente a micelas de SDS. Todavia, a 

repulsão das cargas entre íons e superfícies de micelas iônicas de mesma 

carga pode ser superada por interações hidrofóbicas fortes, como no caso da 

ligação do Co(bpy)3
+2 às micelas de C16TABr em soluções de KBr 0,1 mol L-1 

(Kamau, Leipert et al., 1987). Este fato mostra que tanto as interações 

coulômbicas quanto as hidrofóbicas são importantes para a solubilização. 

 

1.7. A difusão dos agregados micelares 

 

A difusão é de importância fundamental para aplicações em meio de 

tensoativos. A partir dos valores dos coeficientes de difusão dos agregados 

micelares obtidos usando sondas eletroativas pode-se estimar o raio 

hidrodinâmico das micelas com a relação de Stokes-Einstein (Equação 13).  

)13(
6 0

HR

kT
D




 

onde k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura,  é a 

viscosidade da solução e RH
0 é o raio hidrodinâmico. 
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Por não se tratar de uma estrutura estática, a medição do coeficiente de 

difusão da micela envolve algumas complicações que decorrem da troca de 

monômeros e do seu tempo de vida. 

Muitas técnicas são usadas para estudar a difusão de micelas. As 

técnicas mais comumente empregadas incluem espalhamento de luz (Corti e 

Degiorgio, 1981; Dorshow, Bunton et al., 1983), espalhamento de nêutrons 

(Aswal, Goyal et al., 1995; Aswal e Goyal, 2002; Aswal, 2003), dispersão de 

Taylor usando marcador (Tominaga e Nishinaka, 1993) e medições de fronteira 

móvel (Leaist, 1991). Com estas técnicas é obtido o coeficiente de difusão em 

tempos curtos (mutual diffusion coefficient – Dm), excetuando-se a dispersão de 

Taylor usando marcador. Com base em medidas eletroquímicas efetuadas em 

sistemas micelares usando sondas eletroativas que se incorporam ao interior 

das micelas são obtidos coeficientes de difusão em tempos longos (self-

diffusion coefficient – Ds), pois um gradiente de concentração de micelas nunca 

é criado na superfície do eletrodo, e sim um gradiente de concentração da 

sonda. 

 

1.8. Medição do coeficiente de difusão micelar por métodos 

eletroquímicos 

O primeiro trabalho que reporta o uso de métodos eletroquímicos para o 

estudo de coeficientes de difusão micelares empregou a técnica de 

polarografia. Neste estudo, os autores calcularam os coeficientes de difusão de 

3 tensoativos diferentes: decil, dodecil e tetradecil sulfato de sódio empregando 

lauratos de metais divalentes como sondas para o estudo (Hoyer e Novodoff, 

1968). 
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Recentemente, o estudo de sistemas micelares por técnicas 

eletroquímicas variadas ainda faz o uso de sondas eletroativas. É desejável 

que as sondas tenham as seguintes características: (i) alta afinidade pela 

interior da micela; (ii) o tamanho deve ser compatível com as dimensões do 

interior do agregado, para não causar distorções na estrutura micelar. Alguns 

destes estudos estão voltados para a determinação da CMC (Mandal, Nair et 

al., 1988; Mandal e Nair, 1991) ou do coeficiente de partição micela-água da 

sonda eletroativa (Zana e Mackay, 1986). A sonda eletroativa mais usada é o 

ferroceno (Zana e Mackay, 1986; Mandal, Nair et al., 1988; Mandal e Nair, 

1991; Charlton e Doherty, 1999; 2000), devido às suas características 

eletroquímicas favoráveis e sua baixa solubilidade em água, porém outros 

compostos orgânicos também vêm sendo utilizados para este fim (Kaifer e 

Bard, 1985; Zana e Mackay, 1986; Rusling, Shi et al., 1988). 

Dentre as técnicas eletroquímicas, a voltametria com microeletrodos 

possui atrativos especiais na medição de coeficientes de difusão micelares, 

pois os dados experimentais são obtidos em situação de estado estacionário 

com soluções quiescentes. Técnicas hidrodinâmicas como a voltametria 

empregando eletrodos rotativos permitem a obtenção de dados com estas 

mesmas características (Eddowes e Gratzel, 1983; 1984; Charlton e Doherty, 

1999; 2000), todavia a geometria micelar pode ser significativamente 

influenciada pelo regime de convecção forçada, com conseqüente distorção 

dos resultados experimentais. Alguns pesquisadores empregaram a voltametria 

com microeletrodos para o estudo da difusão de micelas de dodecil sulfato de 

sódio (Yang, Lu et al., 2004; Yang, Zhao et al., 2004a; Yang, Zhao et al., 

2004b). 
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1.9. Teoria de interação linear 

  

É bem sabido que a estrutura micelar e as interações intermicelares são 

criticamente dependentes de variáveis experimentais, incluindo: natureza do 

tensoativo e sua concentração, natureza do aditivo e sua concentração, 

temperatura e condições de cisalhamento da solução (Myers, 1999). 

Geralmente assume-se que, em estudos voltamétricos de sistemas micelares, 

a interação intermicelar não afeta o comportamento eletroquímico da sonda; 

porém, estudos eletroquímicos demonstram que esta suposição não é sempre 

válida (Charlton e Doherty, 1999; 2000). Mesmo em concentrações muito 

próximas à CMC, as micelas interagem fortemente entre si. Em conseqüência 

deste fato, o coeficiente de difusão micelar medido é menor do que aquele na 

CMC. Para contornar este problema, é preciso medir o coeficiente de difusão 

micelar em diferentes concentrações de tensoativo e aplicar a teoria de 

interação linear (Dickinson, 1983). Esta teoria possibilita a estimativa do valor 

do coeficiente de difusão micelar na CMC, por extrapolação. A Equação 14 

mostra a dependência do coeficiente de difusão micelar com a concentração. 

   

)14()](1[0 CMCCkDD sDss   

 

onde Ds é o coeficiente de difusão micelar obtido pela medição, Ds
0 é o 

coeficiente de difusão micelar na CMC, kD é o parâmetro de interação 

intermicelar, Cs é a concentração total de tensoativo e CMC é a concentração 

micelar crítica. 



22 

 

 O tratamento de dados de coeficientes de difusão micelares usando a 

teoria de interação linear permite investigar a influência de parâmetros 

experimentais como concentração do tensoativo, natureza e concentração do 

aditivo nas propriedades morfológicas do agregado micelar. 
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2. Objetivos 

 

- investigar a viabilidade do uso da voltametria com microeletrodos como 

um método simples para estudar as propriedades do agregado micelar em 

solução (coeficiente de difusão micelar, raio hidrodinâmico micelar e alterações 

morfológicas causadas por aditivos) empregando o ferroceno como sonda 

eletroativa. 

- verificar como o comprimento da cauda e a natureza do contra-íon 

afetam o coeficiente de difusão do agregado micelar.  
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3. Parte Experimental 

 

Microeletrodos: Foram utilizados microeletrodos de diferentes materiais 

(platina, ouro e fibra de carbono) e de diversos raios (5 – 50 m). Os 

microeletrodos foram fabricados encapsulando a microfibra em capilares de 

vidro sob aquecimento, no caso de fibras metálicas, ou usando resina epóxi, no 

caso de fibras de carbono (Silva, Alves et al., 1998). Estes eletrodos são então 

polidos em suspensão de alumina de diâmetro adequado (0,3 m) e testados 

em soluções padrão de K3Fe(CN)6 em KCl 0,1 mol L-1, cujo comportamento 

eletroquímico é bem conhecido (Adams, 1969; Baur e Wightman, 1991; 

Winkler, 1995).  

Eletrodo de referência: foi utilizado um eletrodo de Ag / AgCl saturado 

fabricado pela eletrodeposição de AgCl em um fio de Ag. Este conjunto foi 

acondicionado em uma ponteira de micropipeta contendo solução saturada de 

KCl. O contato elétrico do eletrodo com a solução externa foi feito usando-se 

um pedaço de separador de bateria (Pedrotti, Angnes et al., 1996). 

Eletrodo auxiliar: consistiu em um fio de platina imobilizado em tubo de 

vidro. 

Eletrodo rotativo disco-anel: foi utilizado um modulo rotativo da PINE® 

com um dispositivo contendo eletrodos de disco e anel, também da PINE®. 

Instrumentação: Os experimentos foram realizados no potenciostato 

PGSTAT 30 da AUTOLAB®. Para o registro dos voltamogramas foi utilizada 

célula eletroquímica convencional com sistema de 3 eletrodos inserida em 

gaiola de Faraday para minimizar ruídos eletrônicos. Todos os experimentos 
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foram realizados em temperatura de 25,0  0,5ºC, utilizando-se para tanto um 

banho termostático modelo 5321-3 da marca Ética equipamentos científicos®. 

Reagentes e soluções: Todos os reagentes utilizados possuiram grau de 

pureza analítico e todas as soluções foram preparadas com água desionizada 

pelo sistema Nanopure® da Barnstead®. 

Os tensoativos da classe dos brometos de alquil trimetil amônio 

utilizados foram: C10TABr (brometo de decil trimetil amônio), C12TABr (brometo 

de dodecil trimetil amônio), C14TABr (brometo de tetradecil trimetil amônio) e 

C16TABr (brometo de hexadecil trimetil amônio), dentre os quais apenas o 

C16TABr foi obtido comercialmente. Os demais foram sintetizados e cedidos 

pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Omar Abou El Seoud. 

Cálculo de coeficientes de difusão micelares usando sonda eletroativa: 

O método se baseia no uso de uma sonda eletroquímica insolúvel em água que 

tem grande afinidade pelo interior da micela (parte hidrofóbica). Esta sonda é 

eletroativa em uma dada faixa de potencial e difunde no interior das micelas 

sob a ação de um campo elétrico. 

A sonda escolhida para o desenvolvimento do método foi o ferroceno, 

devido à sua baixa solubilidade em água (Charlton e Doherty, 1999; 2000) e 

ao seu comportamento eletroquímico bem definido (Adams, 1969). As 

dimensões desta sonda são compatíveis ao interior do agregado micelar, ou 

seja, sua presença não altera significativamente as dimensões da micela.  

As soluções de tensoativo foram preparadas de modo que houvesse em 

média uma molécula de sonda para cada micela em solução. No caso do 

C16TABr, sabendo que o número de agregação micelar (número de 

monômeros que compõem uma micela) tem valor reportado entre 92 
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(Hansson, Jonsson et al., 2000) e 95 (Lianos e Zana, 1981) na CMC, os 

estudos foram realizados com soluções contendo o tensoativo em 

concentração 100 vezes maior do que da sonda eletroquímica, a fim de 

equalizar a concentração da sonda com a concentração micelar (Figura 5). 

0,15 M

0,0015 M

N
agg

 = 100

0,0015 M

0,0015 M
 

Figura 5 – Esquema da metodologia usada para a determinação do coeficiente de difusão 
micelar do C16TABr. 

 

A mesma metodologia foi usada para os demais tensoativos estudados.  

 Microestrutura geradora coletora: As microestruturas utilizadas nos 

estudos envolvendo o íon ferrocínio foram fabricadas segundo o procedimento 

descrito na literatura (Paixao, Richter et al., 2006a) e cedidas pelo Prof. Dr. 

Eduardo Mathias Richter.  
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4. Resultados e discussão 

 

4.1. Funcionamento dos microeletrodos 

 

A verificação do bom funcionamento dos microeletrodos foi realizada 

pelo registro de voltamogramas em soluções de ferricianeto de potássio, um 

sistema sabidamente controlado por transporte de massa (Adams, 1969; 

Winkler, 1995). Uma série de voltamogramas foi obtida empregando-se 

microeletrodos com fibras de diferentes dimensões (Figura 6). 
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Figura 6 – Voltamogramas cíclicos registrados em solução de [Fe(CN)6]
-3

 0,025 mol L
-1

 em 
KCl 0,1 mol L

-1
 para diversos microeletrodos (v = 5 mV s

-1
).  
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Figura 7 – Dependência da corrente limite com o raio dos microeletrodos para dados retirados 
dos voltamogramas cíclicos apresentados na Figura 6. 

 

 A corrente limite medida experimentalmente é diretamente proporcional 

ao raio do microeletrodo (r), segundo a Equação 11. Deste modo, o bom 

funcionamento dos dispositivos foi comprovado pela Figura 7, que mostra a 

dependência linear de IL com o raio do microeletrodo (R = 0,9999) (Winkler, 

1995). 

 

4.2. Comportamento eletroquímico do ferroceno em solução de C16TABr  

 

Experimentos similares aos anteriores foram executados para verificar 

se a oxidação anódica do conjunto ferroceno / C16TABr em meio aquoso 

também era controlada por transporte de massa (Figura 8). Para tanto, a 

dependência da corrente limite com o raio dos microeletrodos deve fornecer 

uma reta (Figura 8 – gráfico menor). 

 O voltamograma apresentado forneceu E1/2 = 0,243 V. O número de 

elétrons calculado para a oxidação anódica do ferroceno solubilizado em meio 
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micelar foi próximo de 1, uma vez que o gráfico E x log (I/IL-I) forneceu reta 

com coeficiente angular de 65 mV (Brett e Brett, 1998), conforme mostrado na 

Figura 9.  

Os resultados mostram que a oxidação do ferroceno em meio micelar de 

C16TABr é controlada por difusão, ou seja, a corrente limite obtida nos 

voltamogramas é dependente do transporte do material eletroativo (ferroceno 

dentro das micelas) à superfície do eletrodo. 
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Figura 8 – Voltamograma cíclico realizado em solução de ferroceno 0,0015 mol L
-1

 em 

C16TABr 0,15 mol L
-1

 para microeletrodo de 25 m de raio (v = 5 mV s
-1

). O gráfico menor 
mostra a dependência da corrente limite com o raio do microeletrodo para voltamogramas 
registrados nesta solução. 
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Figura 9 – Dependência do potencial com o log (I/IL-I), usado para calcular o E1/2 e o número 
de elétrons envolvidos no processo (r = 0,996). 
 

 

Na Figura 10 são mostrados voltamogramas obtidos em diferentes 

concentrações de ferroceno, mantendo-se a relação de uma molécula de 

sonda para 100 moléculas de tensoativo descrita anteriormente (esta relação é 

válida desde que se conheça o número de agregação do tensoativo). A análise 

da Figura 11 indica que a corrente limite não aumenta linearmente com a 

concentração da espécie eletroativa, diferentemente do que acontece em 

sistemas convencionais (ferricianeto) em que a dependência linear é mantida 

(ou seja, onde o valor de D não varia). Com estes dados foram obtidos os 

valores de D para cada condição estudada e verificou-se que eles diminuem 

com o aumento da concentração de tensoativo. Isto se deve às interações 

entre as micelas, as quais afetam a difusão. Estas interações são tão mais 

intensas quanto maior a concentração do tensoativo. Como não há gradiente 

de concentração de micelas, a difusão é afetada pela interação entre as 

espécies que difundem (micela + sonda), provocando a troca de posição entre 
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estas espécies na solução de acordo com o modelo de intradifusão (Leaist e 

Hao, 1994). De fato, durante a eletrólise ocorre a formação de um gradiente de 

concentração de ferroceno e, como o tempo de entrada e saída do ferroceno 

na micela é curto, jamais se forma um gradiente de concentração de micelas 

na superfície do eletrodo.  
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Figura 10 – Voltamogramas cíclicos obtidos em soluções de ferroceno/C16TABr usando 

microeletrodo de platina (r = 25 m). As concentrações de C16TABr e ferroceno são dadas em 
mol L

-1
, respectivamente: 0,20/0,0020 (A); 0,17/0,0017 (B); 0,15/0,0015 (C); 0,12/0,0012 (D); 

0,10/0,0010 (E); 0,07/0,0007 (F); 0,05/0,0005 (G).  
 

Diferentemente do que ocorre no caso da dependência da corrente limite 

com a concentração do tensoativo, a dependência do coeficiente de difusão 
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com a concentração do tensoativo é linear (Figura 11), concordando com a 

teoria de interação linear (Dickinson, 1983). 

O coeficiente de difusão micelar é calculado diretamente usando a 

equação que rege o comportamento da corrente limite de um microeletrodo 

(Equação 11), onde C é a concentração da sonda (ferroceno) e o D obtido é o 

D micelar, pois a sonda se move sob ação do campo elétrico aplicado quando 

está no interior da micela, devido à sua alta afinidade pelo interior micelar. 

Cumpre ressaltar o fato de que os valores obtidos para D são significantemente 

mais baixos do que os normalmente encontrados para o ferroceno livre em 

solução aquosa (D = 6,9 x 10-6 cm2 s-1) (Bond, Mclennan et al., 1987). Tal fato 

se deve à alta afinidade da sonda pela micela, ou seja, a espécie que difunde 

sob a ação do campo elétrico é a micela com a sonda em seu interior. 
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Figura 11 – Dependência da corrente limite e do coeficiente de difusão micelar do C16TABr em 
função da concentração do tensoativo.  
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4.3. Estudos sobre o efeito da adição de eletrólito em soluções de 

C16TABr 

 

Estudos sobre o efeito da adição de eletrólito sobre o coeficiente de 

difusão micelar do C16TABr foram feitos com a finalidade de avaliar como a 

natureza e a concentração do contra-íon influenciam o valor do coeficiente de 

difusão micelar medido e o reflexo nas dimensões e na morfologia dos 

agregados. 

 

4.3.1. Sistema C16TABr/KCl 

 

Os experimentos voltamétricos foram realizados em três concentrações 

diferentes de tensoativo para cada concentração de KCl. Os valores obtidos 

foram inseridos na Equação 14, que rege a teoria de interação micelar 

(Dickinson, 1983), possibilitando o cálculo do coeficiente de difusão micelar na 

CMC (D0). 

Com os resultados obtidos (Figura 12), verificou-se que a adição de 

baixa quantidade de eletrólito acarreta aumento do valor de D e este valor 

tende a diminuir a partir de uma dada concentração de KCl. Este fato se deve à 

competição entre dois fenômenos: (i) a adição de eletrólito faz com que o 

cloreto neutralize a repulsão entre os grupamentos positivamente carregados 

da micela, diminuindo o seu volume e aumentando a mobilidade. Nessa faixa 

de concentração ocorre a troca do brometo pelo cloreto como contra-íon do 

tensoativo; (ii) a adição de mais eletrólito faz com que o cloreto penetre em 

maior extensão na superfície micelar, aumentando o número de agregação e, 
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conseqüentemente, aumentando o tamanho da micela e diminuindo a 

mobilidade dos agregados.  
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Figura 12 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C16TABr com a concentração 
de KCl para as seguintes concentrações de C16TABr e ferroceno, respectivamente: (■) 
0,05/0,0005; (●) 0,10/0,0010 e (▲) 0,15/0,0015  mol L

-1
 

 

A Figura 13 mostra a aplicação da teoria de interação linear nos dados 

obtidos em diferentes concentrações de KCl para as três concentrações de 

C16TABr estudadas. Com base na teoria de interação linear, foi possível 

determinar o coeficiente de difusão da micela de C16TABr na CMC, condição 

onde não há interações entre as micelas (D0). O valor de D0 é obtido pela 

equação da reta quando x corresponde ao valor da CMC, 0,87 mmol L-1 

(Hansson, Jonsson et al., 2000). O parâmetro de interação intermicelar (kD) é 

calculado através da inclinação da reta obtida (o coeficiente angular da reta 

corresponde ao produto do coeficiente linear e kD). 

 

 



35 

 

 

0,05 0,10 0,15

0,6

0,8

1,0

1,2 [KCl] / mol L
-1

 0,005

 0,100

 0,200

D
 /

 1
0

-6
 c

m
2
 s

-1

[C
16

TABr] / mol L
-1

 

Figura 13 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C16TABr com a concentração 
de tensoativo em diferentes concentrações de KCl. 

 

A dependência de kD com a concentração de KCl fornece informações 

sobre como as interações entre as micelas são atenuadas com a adição de 

eletrólito (Figura 14). As interações entre os agregados micelares se tornam 

progressivamente mais fracas com o aumento da concentração do sal, até 

atingir um valor mínimo. O aumento súbito no valor de kD observado na Figura 

14 pode levar à conclusão errônea de que a adição de sal a partir do valor 

mínimo de kD faz com que as micelas interajam mais fortemente entre si. Na 

verdade, o que ocorre são mudanças morfológicas nos agregados micelares 

originadas pela adição de eletrólito. A literatura reporta que a região onde o 

valor de kD é mínimo corresponde à transição da micela esférica para micela 

mais alongada em sistemas similares (Dickinson, 1983; Dorshow, Bunton et al., 

1983). Como a teoria de interação linear se baseia na relação de Stokes-

Einstein, em que se assume que as partículas são esféricas e difundem em um 
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meio contínuo, esta não pode ser empregada nas regiões mais concentradas 

de eletrólito, onde predominam agregados não esféricos.  

Pela análise da Figura 14, percebe-se que entre 0,02 e 0,05 mol L-1 de 

KCl se localiza o mínimo valor de kD, sendo esse valor concordante com aquele 

obtido para o sistema C16TABr/KCl usando um indicador solvatocrômico ácido-

base (0,06 mol L-1) (Johnson, Drummond et al., 1995). 

Uma vez que para o cálculo de D assume-se que a partícula deve ser 

esférica, os valores de D0, e conseqüentemente os valores de kD e Rh
0, só 

podem ser considerados em condições onde o agregado micelar permanece 

esférico (concentrações de KCl menores que 0,05 mol L-1). 
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Figura 14 – Dependência do coeficiente de interação intermicelar (KD) com a concentração de 
KCl em meio de C16TABr. 

 

Com os valores do coeficiente de difusão micelar na CMC e com o valor 

da viscosidade da solução, pode-se calcular o raio hidrodinâmico da micela 

usando a relação Stokes-Einstein (Equação 13).  
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A Tabela 1 mostra a comparação dos valores do coeficiente de difusão 

micelar na CMC e do raio hidrodinâmico para micelas de C16TABr em 

diferentes concentrações de KCl. 

 

Tabela 1 – Parâmetros calculados a partir do estudo do sistema micelar C16TABr/KCl. 

[KCl] / mol L-1 r D0 / 10-6 cm2 s-1 kD / L mol-1 Rh
0 / Ǻ 

0 0,9755 1,10 2,73 18,0 

0,005 0,9951 1,18 2,91 16,8 

0,01 0,9847 1,19 2,81 16,6 

0,02 0,9873 1,20 2,73 16,5 

0,05 0,9883 1,24 2,77 15,8 

 

Um breve estudo sobre a natureza do eletrólito foi realizado e notou-se 

que o coeficiente de difusão micelar do C16TABr diminui muito mais 

rapidamente com a adição de KBr do que com KCl, fato que pode ser 

justificado pois o raio hidratado do ânion brometo é menor que o do ânion 

cloreto, portanto seu efeito sobre a neutralização dos grupos positivamente 

carregados do tensoativo é mais pronunciado. O mesmo efeito foi observado 

para o ânion fluoreto, ou seja, a densidade de carga do ânion fluoreto é menor 

que a densidade dos outros dois ânions estudados. Deste modo, o número de 

agregação micelar para o C16TABr aumenta mais rapidamente com a adição de 

sais de brometo quando comparado aos sais de cloreto e fluoreto (Figura 15). 
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Figura 15 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C16TABr com a concentração 
de eletrólito: KBr (■), KCl (●) e KF(▲)). [C16TABr] = 0,05 mol L

-1
. 

 

4.3.2. Sistema C16TABr / KBr 

 

 Similarmente aos experimentos anteriores, os estudos apresentados 

nesta seção visaram à investigação sobre alterações das propriedades das 

micelas de C16TABr com a adição de íons brometo, uma vez que já se sabe 

que estas são bem mais sensíveis à adição de brometo do que de cloreto 

(Figura 15). 

A Figura 16 mostra a dependência do coeficiente de difusão micelar em 

função da concentração de KBr. Verifica-se um comportamento diferente do 

observado no sistema C16TABr / KCl. O aumento dos valores de D em 

concentrações mais baixas de KBr não é tão pronunciado como no caso do 

KCl, fato já esperado pois não existe troca do contra-íon do tensoativo. A 

diminuição do valor de D com o aumento da concentração de eletrólito devido à 

atenuação da repulsão entre as micelas foi também observada. 
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Figura 16 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C16TABr com a concentração 
de KBr para as seguintes concentrações de C16TABr e ferroceno, respectivamente: (■) 
0,05/0,0005; (●) 0,10/0,0010; (▲) 0,15/0,0015 mol L

-1
. 

 

O próximo passo consistiu na aplicação da teoria de interação linear aos 

dados obtidos nas 3 diferentes concentrações de tensoativo e os resultados 

são apresentados na Figura 17. A linearidade da dependência de D com a 

concentração de C16TABr foi observada até concentrações ao redor de 0,04 

mol L-1. 
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Figura 17 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C16TABr com a concentração 
de tensoativo em diferentes concentrações de KBr. 

 

 A dependência de kD com a concentração de KBr é apresentada na 

Figura 18. Nota-se que esse parâmetro apresenta seu mínimo na concentração 

de 0,01 mol L-1 de KBr, valor este que corresponde à transição de micela 

esférica para micela alongada. Este resultado é concordante com o reportado a 

partir de medições de tensão superficial (Okuda, Imae et al., 1987). 
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Figura 18 – Dependência do coeficiente de interação intermicelar (kD) com a concentração de 
KBr em meio de C16TABr. 

 

 Os parâmetros calculados (D0, kD e Rh
0) em diferentes concentrações de 

KBr são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Parâmetros calculados a partir do estudo do sistema micelar C16TABr/KBr. 

[KBr] / mol L-1 r D0 / 10-6 cm2 s-1 kD / L mol-1 Rh
0 / Ǻ 

0 0,9976 0,86 3,54 23,0 

0,001 0,9998 0,84 3,36 23,5 

0,002 0,9999 0,83 3,35 23,9 

0,003 0,9999 0,81 3,18 24,4 

0,004 0,9999 0,80 3,22 24,8 

0,005 0,9998 0,79 3,17 25,1 

0,007 0,9998 0,79 3,13 25,0 

0,009 0,9999 0,79 3,12 25,1 

0,010 0,9999 0,79 3,11 25,1 
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Analisando os dados obtidos nos dois sistemas estudados (C16TABr em 

meio de KCl e em meio de KBr), algumas diferenças marcantes são 

percebidas.  

Primeiramente, o coeficiente de difusão é muito mais sensível à adição 

de brometo do que de cloreto (ou fluoreto). Este fato já foi comentado 

anteriormente e se deve à diferença dos raios iônicos hidratados entre os 

ânions. Sendo assim, como o ânion brometo hidratado é menor, ele é mais 

penetrante e consegue atenuar as repulsões entre as cabeças positivamente 

carregadas no tensoativo com maior facilidade.  

Outra diferença é que a transição micela esférica - micela alongada se 

dá em concentrações menores de brometo comparando-se com cloreto e isto 

também se deve à maior eficiência do brometo em neutralizar a carga 

superficial do agregado micelar. Este efeito de transição de morfologia da 

micela se dá pela existência de um excesso de carga negativa na superfície do 

agregado. 

Pela análise dos valores de r nas Tabelas 1 e 2, nota-se que a 

dependência de D em função da concentração de C16TABr apresenta maior 

linearidade com a adição de brometo que nos estudos com cloreto. Uma 

justificativa para este resultado experimental é a molécula de C16TABr se 

apresenta pouco dissociada em solução. Sendo assim, a adição de cloreto faz 

com que haja liberação do brometo associado para a solução ou ainda troca 

deste ânion pelo cloreto da solução. Tendo em vista que as soluções de 

trabalho de C16TABr apresentavam concentrações ao redor de 0,1 mol L-1, este 

desvio de linearidade pode ser atribuído à maior concentração de brometo em 

solução assim que se aumenta a concentração de cloreto. 
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4.3.3. Sistema C16TABr / decanol  

 

Alguns trabalhos dedicam esforços no estudo da solubilização de 

moléculas orgânicas em soluções aquosas de micelas e os compostos que 

vêm sendo mais estudados são álcoois e aminas graxos (Prasad, Singh et al., 

1993; Kumar, Aswal et al., 1994; David, Kumar et al., 1997; Wall e Zukoski, 

1999). Geralmente, é aceito que esses compostos se intercalam com as 

moléculas do tensoativo iônico separando suas cabeças carregadas e assim 

diminuindo a densidade de carga superficial da micela (Prasad e Singh, 1990; 

Prasad, Singh et al., 1993). Muitas publicações mostram que a adição de 

álcoois de cadeia longa aumenta o número de agregação das micelas 

produzindo grandes micelas mistas de tensoativo e álcool graxo (Lianos e 

Zana, 1980; Hirsch, Candau et al., 1984). Essas mudanças nas dimensões do 

agregado são comumente explicadas em termos da localização da molécula de 

álcool no agregado micelar após a sua solubilização. 

Experimentos preliminares visaram ao estudo da influência do n-decanol 

em soluções micelares de C16TABr. Para tanto, foram obtidos voltamogramas 

com microeletrodo de disco de platina em solução de C16TABr contendo 

ferroceno na ausência e na presença de n-decanol em duas concentrações 

diferentes (Figura 19). Com a adição do álcool graxo no meio micelar foi 

claramente notada uma diminuição no valor da corrente limite nos 

voltamogramas. Esta observação é explicada pois apesar de a molécula de n-

decanol ser insolúvel em água, esta possui uma cadeia carbônica apolar com 

um grupo polar na extremidade (Figura 20), assim como as moléculas de 

tensoativo mostradas anteriormente. Deste modo, a solubilização das 

moléculas de n-decanol se dá pela intercalação destas com as moléculas de 
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tensoativo. Logo, os grupamentos positivamente carregados ficam mais 

separados e a densidade de carga superficial da micela é atenuada, 

acarretando em aumento de suas dimensões e, por conseqüência, diminuição 

do coeficiente de difusão do agregado (Elworthy, Florence et al., 1968; Desai, 

Varade et al., 2005) (Figura 21). 
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Figura 19 – Voltamogramas registrados em solução de C16TABr 0,2 mol L
-1

 contendo ferroceno 

na concentração de 0,002 mol L
-1

. usando um microeletrodo de disco de platina (r = 10 m). As 
concentrações de decanol são: (—) 0; (—) 0,01 e (—) 0,05 mol L

-1
. Velocidade de varredura de 

potencial: 50 mV s
-1

. 

 

 

CH3 OH
 

Figura 20 – Estrutura molecular do n-decanol. 
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CTAB Decanol

 

Figura 21 – Representação pictorial do efeito da solubilização do n-decanol em solução de 
C16TABr. 

 

Para investigar a influência da concentração de brometo sobre as 

micelas de C16TABr na presença de n-decanol, experimentos voltamétricos 

envolvendo estes aditivos foram efetuados. A relação das concentrações de 

tensoativo e álcool foi mantida constante (20:1, respectivamente) para garantir 

a formação de micelas com composições similares independentemente da 

concentração do tensoativo. Assim como mostrado em seções anteriores, 

trabalhou-se com três concentrações diferentes de C16TABr. A Figura 22 

mostra a dependência do coeficiente de difusão das micelas de C16TABr na 

presença de n-decanol em função da concentração de KBr. Os resultados 

obtidos apresentam comportamento similar aos obtidos para o sistema 

C16TABr/KBr na ausência de n-decanol. No entanto, verifica-se que os valores 

dos coeficientes de difusão obtidos na Figura 22 são menores do que aqueles 

apresentados para o sistema C16TABr/KBr na ausência de n-decanol, 

reforçando a idéia de que a adição de álcool graxo promove aumento das 
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dimensões da micela, ou seja, as interações eletrostáticas entre as micelas são 

moduladas pelo aditivo orgânico devido ao efeito deste na diminuição na 

densidade de carga superficial da micela. 
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Figura 22 – Dependência do coeficiente de difusão da micela de C16TABr na presença de n-
decanol em função da concentração de KBr. As concentrações, em mol L

-1
 de C16TABr, 

ferroceno e n-decanol são, respectivamente: 0,05/0,0005/0,0025, (); 0,10/0,0010/0,0050, (); 
0,15/0,0015/0,0075 (). 

 

Os dados de coeficiente de difusão micelares obtidos no sistema 

C16TABr/KBr/n-decanol foram aplicados à teoria de interação linear, podendo-

se assim calcular o coeficiente de difusão micelar na CMC (Ds
0) e o parâmetro 

de interação intermicelar (kD) para diferentes concentrações de KBr neste 

sistema. (Figura 23 e Tabela 3). 
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Figura 23 – Dependência do coeficiente de difusão da micela de C16TABr na presença de n-
decanol em função da concentração de C16TABr em 3 concentrações diferentes de KBr: (—) 0; 
(—) 0,006 e (—) 0,010 mol L-1. 

 

Tabela 3 – Parâmetros calculados a partir do estudo do sistema micelar C16TABr/n-
decanol/KBr. 

[KBr] / mol L-1 R Ds
0 / 10-6 cm2 s-1 kD / L mol-1 Rh

0 / Ǻ 

0 0,9995 0,67 2,37 29,6 

0,002 0,9976 0,67 2,25 29,6 

0,004 0,9909 0,66 2,24 30,0 

 

A dependência do kD em função da concentração de KBr para o sistema 

C16TABr/n-decanol é mostrada na Figura 24. O valor mínimo de kD foi 

observado na concentração de KBr por volta de 0,004 mol L-1. Este valor de 

concentração é menor do que o obtido na situação de ausência de n-decanol 

(0,01 mol L-1), demonstrando que a adição do álcool graxo ao sistema não só 

aumenta as dimensões da micela de C16TABr como também diminui a 

densidade de carga superficial do agregado. Confirma-se, desta maneira, o fato 
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que as interações coulômbicas entre a superfície carregada da micela e o 

contra-íon têm papel importante nas propriedades estruturais da micela, ou 

seja, a transição morfológica de micela esférica para micela alongada de 

C16TABr se dá em concentração menor de KBr na presença de decanol. 
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Figura 24 – Dependência do parâmetro de interação intermicelar no sistema C16TABr/decanol 
em função da concentração de KBr. 

 

É importante ressaltar que o efeito do brometo sobre as micelas de 

C16TABr é o de atenuar as interações intermicelares, ou seja, o aumento 

aparente de kD observado na Figura 24 não se deve ao fato de as micelas 

começarem a interagir mais fortemente entre si, mas sim a fuga do modelo 

predito pela teoria de interação linear, o qual se baseia em espécies esféricas. 

Portanto, essa não adequação ao modelo é traduzida como uma transição 

morfológica do agregado micelar. 
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4.4. Variação da estrutura molecular do tensoativo 

 

As características estruturais da molécula também são fatores que 

afetam as propriedades morfológicas do agregado micelar. Por exemplo, dentro 

da classe dos tensoativos catiônicos derivados do íon quaternário de amônio 

(da qual faz parte o C16TABr - brometo de hexadecil trimetil amônio), ao se 

variar a natureza do contra-íon, o comprimento da cauda hidrofóbica e o 

tamanho da cabeça hidrofílica (variando o número e o tamanho dos demais 

radicais ligados ao átomo de nitrogênio) consegue-se alterar parâmetros como 

a concentração micelar crítica (CMC), o tamanho do agregado micelar e a 

fronteira de mudança morfológica causada por adição de eletrólito, entre outros 

(Tabela 4 e Figura 25). 
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Tabela 4 – Fronteira da transição morfológica de micelas esféricas – micelas alongadas para 
diferentes tipos de tensoativos catiônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transição 

morfológica 

(mol L-1) 

Ref 

C16TABr 0,01 (KBr) (Okuda, Imae et al., 1987) 

C16TABr 0,02-0,05 (KCl) Nesta tese 

C16TACl 1,2 (NaCl) (Charlton e Doherty, 1999) 

C14TABr 0,12 (NaBr) (Okuda, Imae et al., 1987) 

C12TABr 1,8 (NaBr) (Ozeki e Ikeda, 1982; Zielinski, 

Ikeda et al., 1988) 

C10TABr Não há - 

C12TACl Não há (Ozeki e Ikeda, 1982) 

C12DACl 0,80 (NaCl) (Ikeda, Ozeki et al., 1980) 

C12ACl 0,06 (NaCl) (Ikeda, Ozeki et al., 1980) 
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Figura 25 – Estrutura molecular dos tensoativos citados na Tabela 4. 
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Desta forma, os experimentos mostrados a seguir têm como objetivo a 

comparação sistemática do comprimento da cauda hidrofóbica com o 

coeficiente de difusão e a fronteira de mudança morfológica causada por 

adição de eletrólito. 

 

4.4.1. Sistema C14TABr / NaBr 

  

 O primeiro passo para o estudo deste sistema micelar, bem como nos 

anteriormente estudados, foi a obtenção de voltamogramas em diferentes 

concentrações de tensoativo, mantendo-se sempre a relação de uma molécula 

de ferroceno para cada micela. Assim como no caso do C16TABr, os 

voltamogramas com o C14TABr apresentaram um perfil satisfatório, típico de 

sistemas controlados por difusão (Figura 26). Sabendo-se o valor do número 

de agregação da micela de C14TABr na CMC (Tabela 5), a concentração da 

sonda hidrofóbica foi normalizada para que houvesse em média uma molécula 

de ferroceno por micela em solução. 

 

Tabela 5 – Número de agregação na concentração micelar crítica para alguns tensoativos.  

Tensoativo Nagg 

(Lianos e Zana, 1981) 

Nagg 

(Hansson, Jonsson et al., 2000) 

C16TABr 92 95 

C14TABr 72 74 

C12TABr 54 56 

C10TABr 39 - 

SDS 60 - 
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Figura 26 – Voltamogramas cíclicos obtidos em soluções de ferroceno/C14TABr usando 

microeletrodo de Pt (r = 14 m). As concentrações de C14TABr e ferroceno são dadas em mol 
L

-1
, respectivamente: 0,111/0,00145; 0,093/0,00120; 0,083/0,00110; 0,074/0,00095.  

 

Em seguida, estudos para avaliação do efeito da adição de eletrólito 

sobre o coeficiente de difusão micelar do C14TABr foram feitos com a finalidade 

de verificar como a concentração do íon brometo influencia o coeficiente de 

difusão micelar medido, e como isso se reflete nas dimensões e na alteração 

da morfologia dos agregados (Dickinson, 1983). 

A Figura 27 mostra a dependência do coeficiente de difusão micelar do 

C14TABr em função da concentração de NaBr. É possível notar que o valor do 

coeficiente de difusão micelar é tanto menor quanto maior a concentração do 

tensoativo. Isto se deve a interações intermicelares, que são tão mais intensas 

quanto maior a concentração de micelas em solução. Percebe-se também que 

os valores dos coeficientes de difusão para os agregados deste tensoativo são 

maiores do que aqueles apresentados para o C16TABr. Este é um 

comportamento esperado, tendo em vista que o comprimento da cauda 



54 

 

hidrofóbica do C14TABr é menor, produzindo desta forma agregados menores. 

Outra informação que pode ser extraída desta figura é que há um leve aumento 

de D em baixas concentrações de NaBr (entre 0 e 0,1 mol L-1) e em 

concentrações maiores o valor de D segue diminuindo. Este comportamento se 

deve à competição entre dois efeitos: o brometo age neutralizando a repulsão 

entre os grupamentos positivamente carregados da micela de C14TABr, 

diminuindo o volume desta e aumentando conseqüentemente o valor de D; por 

sua vez, a adição de mais brometo faz com que o este ânion penetre em maior 

extensão na superfície micelar, aumentando o número de agregação da micela, 

ou seja, a micela aumenta de tamanho. Dependendo da faixa de concentração 

do ânion, um destes efeitos se torna mais favorável que o outro. 
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Figura 27 - Dependência do coeficiente de difusão micelar do C14TABr com a concentração de 
NaBr para as seguintes concentrações de C14TABr e ferroceno, respectivamente: (▲) 
0,111/0,00145; (●) 0,102/0,00133 e (■) 0,074/0,00095  mol L

-1
. 

 

A aplicação da teoria de interação linear sob os dados obtidos forneceu 

os resultados ilustrados a seguir (Figura 28 e Tabela 6). 
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Figura 28 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C14TABr com a concentração de 
tensoativo em diferentes concentrações de NaBr. 

 

Tabela 6 – Valores de coeficiente de difusão micelar na CMC e do parâmetro de interação 
intermicelar obtidos em soluções micelares de C14TABr em diferentes concentrações de NaBr.  

[NaBr] / mol L-1 r Ds
0 / 10-6 cm2 s-1 RH

0 (Å) kD / L mol-1 

0 0,9981 1,08 20,2 2,42 

0,020 0,9877 1,13 19,3 2,23 

0,050 0,9940 1,11 19,6 2,00 

0,100 0,9940 1,12 19,5 1,85 

0,120 0,9974 1,13 19,3 2,12 

0,150 0,9985 1,10 19,8 2,08 

0,175 0,9896 1,16 18,8 2,47 

0,200 0,9734 1,15 18,9 3,28 

 

A variação do parâmetro de interação intermicelar (kD) em função da 

concentração de eletrólito pode fornecer informações importantes sobre a 

morfologia da micela. No caso do sistema estudado, bem como nos estudos 

envolvendo o C16TABr, o brometo age sobre as cabeças positivamente 
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carregadas do C14TABr que compõem a superfície da micela e diminui a 

repulsão entre os agregados em solução, fazendo com que estes se 

aproximem mais uns dos outros. A interação repulsiva entre as micelas diminui 

conforme se aumenta a concentração de sal até se alcançar uma região onde o 

valor de kD não se altera mais, ou seja, a interação entre as micelas não 

diminui mais com o aumento da concentração de eletrólito. Nesta região, o 

aumento aparente do valor de kD com a adição de eletrólito é apontado como a 

fronteira da mudança morfológica do agregado micelar da forma esférica para 

uma forma mais alongada pois, a teoria de interação linear está fundamentada 

na relação de Stokes-Einstein, que trata a micela como uma esfera rígida. Na 

Figura 29 é mostrado como o valor de kD diminui com o aumento da 

concentração de NaBr e também o aparente aumento do valor deste parâmetro 

na região próxima a 0,10 mol L-1 do sal. Este valor é considerado satisfatório 

quando comparado ao valor reportado por espalhamento estático de luz para a 

transição morfológica deste tensoativo, 0,12 mol L-1 (Imae e Ikeda, 1986). 

 



57 

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

2,0

2,4

2,8

3,2
k

D
 /

 L
 m

o
l-1

[NaBr] / mol L
-1

 

Figura 29 - Dependência do coeficiente de interação intermicelar (kD) com a concentração de 
NaBr em meio de C14TABr. 

 

4.4.2. Sistema C12TABr / NaBr 

 

Dando continuidade aos experimentos visando avaliar o efeito do 

tamanho da cauda hidrofóbica, o próximo tensoativo estudado foi o C12TABr, 

com 12 carbonos na cadeia alifática. Novamente, voltamogramas em diferentes 

concentrações de tensoativo foram obtidos, mantendo-se sempre a relação de 

uma molécula de ferroceno para cada micela. Estes apresentaram perfil típico 

de sistemas controlados por difusão, conforme mostrado na Figura 30. 
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Figura 30 – Voltamogramas cíclicos obtidos em soluções de ferroceno/C12TABr usando 

microeletrodo de platina (r = 12 m), As concentrações de C12TABr e ferroceno são dadas em 
mol L

-1
, respectivamente: 0,28/0,0047; 0,20/0,0033; 0,16/0,0026. 

 

A Figura 31 mostra como a concentração de NaBr afeta o coeficiente de 

difusão da micela de C12TABr. Nota-se novamente que o valor do coeficiente 

de difusão micelar é tanto menor quanto maior a concentração do tensoativo, 

fato que se deve a interações intermicelares. Os valores dos coeficientes de 

difusão para os agregados deste tensoativo são maiores do que aqueles 

apresentados para o C14TABr e para o C16TABr. Este comportamento já era 

esperado, devido à diminuição da cauda hidrofóbica e conseqüente diminuição 

do tamanho do agregado micelar. Porém, o aumento de D foi percebido em na 

faixa entre 0 e 0,5 mol L-1 de NaBr. Isto se deve à ação do brometo na 

superfície do agregado micelar, neutralizando a repulsão entre os grupamentos 

positivamente carregados da micela e diminuindo o volume desta com o 

conseqüente aumento no valor de D. Em concentrações mais altas do sal, o 

ânion penetra em maior extensão na superfície micelar, aumentando o número 

de agregação da micela. É interessante notar que foi necessária uma maior 
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quantidade de sal para se realizar este estudo envolvendo o C12TABr de 0 a 

1,8 mol L-1 de NaBr, enquanto que para os demais tensoativos essa faixa foi 

mais restrita (0 – 0,20 mol L-1 de NaBr para C14TABr e 0 – 0,05 mol L-1 de KBr 

para C16TABr). Uma discussão detalhada sobre estes dados é apresentada em 

um tópico posterior. 
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Figura 31 - Dependência do coeficiente de difusão micelar do C12TABr com a concentração de 
KCl para as seguintes concentrações de C12TABr e ferroceno, respectivamente: (▲) 
0,20/0,0033; (● )0,16/0,0026 e (■) 0,28/0,0047 mol L

-1
. 

 

Para a obtenção do coeficiente de difusão micelar na CMC (Ds
0) e o 

parâmetro de interação intermicelar (kD) para diferentes concentrações de NaBr 

(Tabela 4), os dados mostrados na Figura 31 foram aplicados à teoria de 

interação linear (Figura 32). 

Com os dados mostrados na Tabela 7, percebe-se novamente que o raio 

hidrodinâmico (RH
0) aumenta com o aumento da concentração de NaBr devido 

à atenuação da carga superficial da micela por ação dos íons brometo. Como 
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discutido no sistema C14TABr / NaBr, a presença do sal aumenta o número de 

agregação da micela. 
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Figura 32 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C12TABr com a concentração de 
tensoativo em diferentes concentrações de NaBr. 
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Tabela 7 – Valores de coeficiente de difusão micelar na cmc e do parâmetro de interação 
intermicelar obtidos em soluções micelares de C12TABr em diferentes concentrações de NaBr.  

[NaBr] / mol L-1 r Ds
0 / 10-6 cm2 s-1 RH

0 (Å) kD / L mol-1 

0,0 0,9806 1,16 18,8 1,83 

0,5 0,9985 1,18 18,5 1,86 

1,3 0,9896 1,08 20,2 1,70 

1,4 0,9734 1,12 19,4 1,72 

1,5 0,9939 1,05 20,7 1,67 

1,6 0,9975 0,98 22,2 1,61 

1,7 0,9968 0,96 22,7 1,65 

1,8 0,9995 0,93 23,4 1,69 

 

A variação do parâmetro de interação intermicelar (kD) em função da 

concentração de eletrólito (Figura 33) foi estudada para estimativa da 

concentração de NaBr necessária para ocorrer a transição morfológica da 

micela de C12TABr. A mudança na forma da micela se dá quando o valor do 

parâmetro de interação intermicelar, kD, começa a aumentar, ou seja, como a 

teoria de interação linear se baseia na relação de Stokes-Einstein e esta trata 

de esferas rígidas, a magnitude de kD já não reflete mais a ação do eletrólito 

sobre a superfície micelar. O que de fato ocorre é a mudança de forma da 

micela esférica para uma forma mais alongada, de modo que esta possa 

abrigar mais monômeros em sua composição. O valor de kD atinge seu valor 

mínimo em 1,6 mol L-1 de NaBr, concordando com o apresentado por outros 

pesquisadores, usando espalhamento dinâmico de luz e medidas de 

velocidade de ultra-som, que reportam o valor de 1,8 mol L-1 para a transição 

(Ozeki e Ikeda, 1982; Zielinski, Ikeda et al., 1988) 
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Figura 33 - Dependência do coeficiente de interação intermicelar (kD) com a concentração de 
NaBr em meio de C12TABr. 

 

4.4.3. Sistema C10TABr / NaBr 

 

 O último tensoativo estudado desta classe foi o C10TABr, com 10 

carbonos na cauda hidrofóbica. O preparo da solução-estoque deste tensoativo 

seguiu o mesmo procedimento que o das outras soluções de trabalho, ou seja, 

garantir que houvesse uma molécula de sonda para cada micela. Todavia, a 

quantidade necessária de ferroceno para alcançar a concentração desejada da 

sonda não se dissolveu por completo. Por este motivo, a concentração de 

ferroceno dissolvido foi estimada por experimento espectrofotométrico 

mostrado na Figura 34. Na solução de C12TABr a concentração de ferroceno é 

conhecida (5,43 mmol L-1) e, sendo assim, a concentração de sonda dissolvida 

na solução de C10TABr foi calculada por comparação dos valores de 

absorbância dos respectivos espectros. 



63 

 

400 500 600 700 800

0,0

0,5

1,0

 C
10

TABr

 C
12

TABr

A
b

s
o

rb
â

n
c

ia
 /

 (
u

.a
.)

 / nm  

Figura 34 – Espectros registrados em soluções de C12TABr 0,32 mol L
-1

 +ferroceno 5,43 mmol 
L

-1
 e C10TABr 0,828 mol L

-1 
e concentração  desconhecida de ferroceno.   

 

A concentração da sonda na solução de C10TABr foi estimada como 12,0 

mmol L-1. Após a retirada do ferroceno não dissolvido por filtração, os 

voltamogramas ilustrados na Figura 35 foram registrados. 
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Figura 35 – Voltamogramas cíclicos obtidos em soluções de ferroceno/C10TABr usando 

microeletrodo de platina (r = 12 m), As concentrações de C10TABr e ferroceno são dadas em 
mol L

-1
, respectivamente: 0,828/0,012; 0,690/0,010; 0,552/0,008; 0,414/0,006.  
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 O próximo passo foi verificar como o coeficiente de difusão da micela 

varia com a concentração de NaBr. Pela análise da Figura 36 nota-se que o 

aumento do valor de D com a concentração de eletrólito se estende por um 

intervalo maior de concentração do que aqueles verificados para os outros 

tensoativos desta classe. Este comportamento se deve ao fato de a adição de 

brometo promover a atenuação da repulsão entre os grupamentos 

positivamente carregados da micela, diminuindo o seu volume e aumentando a 

mobilidade. Com a diminuição da cadeia carbônica a quantidade de brometo 

necessária para esta atenuação fica cada vez maior, pois quanto menor a 

cauda, menor o número de agregação da micela e, por conseqüência, as 

cabeças estão mais distantes umas das outras. 
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Figura 36 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C10TABr com a concentração 
de KCl para as seguintes concentrações de C10TABr e ferroceno, respectivamente: 
(■)0,828/0,012; (●)0,690/0,010; (▲)0,552/0,008; (♦)0,414/0,006 mol L

-1
. 

  

 Em seguida, os dados obtidos de coeficientes de difusão foram 

dispostos em função da concentração de tensoativo (Figura 37) com a 
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finalidade de verificação da linearidade dos dados e aplicação da teoria de 

interação linear. Os valores do coeficiente de difusão na CMC e do parâmetro 

de interação micelar são apresentados na Tabela 8. 
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Figura 37 – Dependência do coeficiente de difusão micelar do C10TABr com a concentração 
de tensoativo em diferentes concentrações de NaBr. 

 

Tabela 8 – Valores de coeficiente de difusão micelar na cmc e do parâmetro de interação 
intermicelar obtidos em soluções micelares de C10TABr em diferentes concentrações de NaBr.  

[NaBr] / mol L-1 r Ds
0 / 10-6 cm2 s-1 RH

0 (Å) kD / L mol-1 

0,0 0,9929 1,23 17,7 0,68 

0,5 0,9882 1,29 16,9 0,60 

1,0 0,9991 1,20 18,1 0,59 

1,5 0,9998 1,08 20,2 0,57 

2,0 0,9917 1,01 21,6 0,57 

2,5 0,9960 0,91 23,9 0,53 

3,0 0,9744 0,86 25,3 0,68 

3,5 0,9049 0,77 28,3 0,60 
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 A Figura 38 ilustra a variação do parâmetro de interação intermicelar (kD) 

em função da concentração de NaBr.  Nota-se que o valor de kD diminui 

continuamente em função da concentração do eletrólito, ou seja, não ocorre 

transição morfológica da micela de C10TABr no intervalo de concentração de 

NaBr estudado. 
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Figura 38 – Dependência do coeficiente de interação intermicelar (kD) com a concentração de 
NaBr em meio de C10TABr. 

 

4.4.4. Comparação entre os tensoativos catiônicos estudados: C16TABr, 

C14TABr, C12TABr e C10TABr 

 

A variação sistemática da cauda hidrofóbica dos tensoativos conduziu a 

resultados interessantes sobre a relação deste parâmetro com as propriedades 

das micelas geradas a partir de tensoativos da classe dos brometos de alquil 

trimetil amônio. Na Tabela 9 são mostrados alguns resultados dos diferentes 

tensoativos estudados. 
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Tabela 9 – Valores de raio hidrodinâmico micelar, coeficiente de difusão micelar e do número 
de agregação obtidos para os quatro tensoativos catiônicos estudados em suas respectivas 
concentrações micelares críticas.  

Tensoativo RH
0/ Ǻ Ds

0/ 10-6 cm2 s-1 Nagg 

C16TABr 25,3 0,86 97 

C14TABr 20,2 1,08 68 

C12TABr 18,8 1,16 55 

C10TABr 17,7 1,23 42 

* na ausência de eletrólito 

 

Com os dados de Ds
0 obtidos nota-se que quanto maior a cauda 

hidrofóbica, menor o coeficiente de difusão do agregado. Esta observação é 

coerente pois o tamanho do agregado é definido pelo comprimento da cadeia 

carbônica. Além disso, tensoativos com caudas hidrofóbicas maiores 

apresentam maior número de agregação, ou seja, não só o tamanho do 

agregado aumenta, mas também a quantidade de monômeros que fazem parte 

de sua composição. Estas conclusões estão de acordo com dados reportados 

de coeficientes de difusão micelares variando-se a cauda hidrofóbica em 

tensoativos aniônicos (Missel, Mazer et al., 1983) e por dados de número de 

agregação de hidróxidos de alquil trimetil amônio com as mesmas caudas dos 

tensoativos da Tabela 9 (Lianos e Zana, 1983). 

Na Figura 39 é representada graficamente a variação dos dados obtidos 

com o comprimento da cauda do tensoativo. Em preto estão representados os 

resultados obtidos a partir dos experimentos voltamétricos e em vermelho, 

parâmetros obtidos por cálculos teóricos (Hansson, Jonsson et al., 2000). 

Como os termos têm relação direta com o comprimento da cadeia carbônica do 
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tensoativo, e são interdependentes entre si, esta variação deve ser linear em 

todos os casos. A diferença entre os dados teóricos e experimentais é 

pequena, demonstrando a possibilidade do cálculo de parâmetros como RH
0 e 

Nagg em condições de CMC usando dados de coeficientes de difusão micelares 

obtidos via voltametria com microeletrodos. 

Os resultados mostram o papel da cauda hidrofóbica do tensoativo sobre 

as propriedades do agregado micelar. No que diz respeito à transição 

morfológica do agregado micelar, foi verificado que ela acontece em 

concentrações cada vez maiores de brometo à medida que se aumenta a 

cauda hidrofóbica do tensoativo (Tabela 10). Este comportamento se justifica 

pois a adição de íons brometo às soluções micelares estudadas promove o 

aumento do número de agregação por efeito de compensação de carga. 

Porém, quanto menor a cauda do tensoativo, uma quantidade maior de 

monômeros consegue compor o agregado micelar sem alterar sua forma 

esférica, ou seja, a morfologia esférica é mantida em concentrações mais altas 

de brometo, apesar da micela aumentar de tamanho. 
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Figura 39 – Dependência dos parâmetros apresentados na Tabela 9 com o comprimento da 
cauda hidrofóbica dos tensoativos estudados. Em preto estão representados os dados obtidos 
via voltametria com microeletrodos. Em vermelho, teóricos. 
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Tabela 10 – Valores de concentração de eletrólito necessária para ocorrer a transição 
morfológica da micela para os quatro tensoativos catiônicos estudados.  

Tensoativo Transição morfológica (mol L-1) 

C16TABr 0,01 (KBr) 

C14TABr 0,10 (NaBr) 

C12TABr 1,6 (NaBr) 

C10TABr Não há 

 

No caso do C10TABr não houve transição morfológica da micela no 

intervalo de concentração de eletrólito estudada (0 – 3,5 mol L-1). No entanto, a 

concentração necessária para tanto pôde ser estimada a partir dos dados 

obtidos para os demais tensoativos estudados. A Figura 40 mostra que existe 

depêndencia linear do comprimento da cauda hidrofóbica com o logaritmo da 

concentração de brometo necessária à transição morfológica do agregado. 

Deste modo, a concentração de brometo estimada para a ocorrência da 

transição morfológica em micelas de C10TABr foi de 18,3 mol L-1, concentração 

esta impraticável pois supera a solubilidade de qualquer sal de brometo em 

água. 
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Figura 40 – Dependência do logaritmo da concentração de brometo necessária para a 
transição morfológica da micela com o comprimento da cauda hidrofóbica do tensoativo. 

 

4.5. Comparação dos perfis voltamétricos da redução do ferroceno em 

meio de SDS e de C16TABr  

 

Os experimentos aqui descritos foram voltados a comparação dos perfis 

voltamétricos do ferroceno em soluções micelares de SDS e de C16TABr.  

Estudos iniciais objetivaram a obtenção de voltamograma em solução de 

SDS contendo ferroceno usando microeletrodo de disco de ouro (Figura 41). 

Observou-se que o voltamograma apresenta perfil diferente daquele obtido em 

solução de C16TABr. Na região entre 0 e 0,2 V, o voltamograma apresenta um 

componente catódico de natureza desconhecida em soluções de 0,15 e 0,10 

mol L-1 de SDS. Este fato foi verificado também em soluções micelares na 

ausência de ferroceno.  
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Figura 41 – Voltamogramas registrados em solução de SDS 0,15 mol L
-1

 na ausência de 
ferroceno (—) e contendo ferroceno na concentração de 0,0015 mol L

-1
 (—) usando um 

microeletrodo de disco de ouro (r = 12,5 m). Velocidade de varredura de potencial: 50 mV s
-1

. 

 

A Figura 42 mostra voltamogramas obtidos em diferentes concentrações 

de SDS. Verificou-se que na concentração de 0,05 mol L-1 do tensoativo, essa 

anomalia não foi observada. Este fato experimental sugere uma possível 

adsorção de moléculas de SDS na superfície do microeletrodo de ouro, que 

acontece a partir de uma certa concentração de tensoativo. Uma outra 

justificativa seria o fato de a dupla camada elétrica entre o eletrodo e a solução 

ser composta por moléculas de tensoativo. Como o eletrodo é polarizado 

positivamente, a compensação de carga seria promovida pelos íons DS- (ânion 

dodecil sulfato) 
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Figura 42 – Voltamogramas registrados em diferentes soluções de SDS/ferroceno 
respectivamente (—) 0,15/0,0015; (—) 0,10/0,0010 e (—) 0,05/0,0005 mol L

-1
 usando um 

microeletrodo de disco de ouro (r = 12,5 m). Velocidade de varredura de potencial: 50 mV s
-1

. 

 

Com a finalidade de avaliar o efeito da adição de eletrólito em sistemas 

micelares de SDS, voltamogramas foram registrados em diversas 

concentrações de eletrólito. O sal escolhido foi o NaBr para que fosse mantido 

o contra-íon do tensoativo.  

Com os voltamogramas mostrados na Figura 43 verifica-se que o 

comportamento na região entre 0 – 0,2 V (Figura 8) é gradualmente atenuado 

com o aumento da concentração de eletrólito e desaparece em meio de NaBr 

0,040 mol L-1. Esta observação é coerente com uma possível adsorção de SDS 

na superfície do microeletrodo pois a adição de NaBr favoreceria a dessorção 

do ânion dodecil sulfato da superfície do microeletrodo e o balanço de carga da 

dupla camada seria promovido pelos ânions brometo.  
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Figura 43 – Voltamogramas registrados em solução de SDS 0,15 mol L
-1

 contendo ferroceno 

na concentração de 0,0015 mol L
-1

 usando um microeletrodo de disco de ouro (r = 12,5 m). As 
concentrações de NaBr são: (—) 0; (—) 0,008 e (—) 0,040 mol L

-1
. Velocidade de varredura de 

potencial: 50 mV s
-1

. 

 

Constatou-se também que o potencial de meia onda para a oxidação do 

ferroceno é menos positivo em meio de SDS (+0,170 V) quando comparado 

com soluções de C16TABr (+0,243 V), conforme mostra a Figura 44. Uma 

explicação para este fato reside em uma eventual facilitação do processo de 

oxidação do ferroceno quando incorporado às micelas negativamente 

carregadas de SDS. 
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Figura 44 – Voltamogramas registrados em solução de SDS 0,15 mol L
-1

(─) e C16TABr 0,15 
mol L

-1
 (─), ambas contendo ferroceno na concentração de 0,0015 mol L

-1
 usando um 

microeletrodo de disco de ouro (r = 12,5 m). Velocidade de varredura de potencial: 50 mV s
-1

. 

 

A análise da Figura 44 reforça a idéia de uma possível adsorção de 

monômeros de SDS na superfície do microeletrodo. A adsorção de monômeros 

de SDS em superfícies de ouro já foi evidenciada por outros grupos de 

pesquisa (Burgess, Zamlynny et al., 2001; Soares, Gomes et al., 2007). 

 

4.6. Estudos sobre o íon ferrocínio 

 

Os experimentos aqui descritos visaram à investigação sobre o íon 

ferrocínio. As principais questões são: (i) desvendar como o produto da 

oxidação do ferroceno se encontra na solução micelar: dentro do agregado 

micelar ou no seio da solução, (ii) verificar a estabilidade do íon ferrocínio após 

a geração eletroquímica. 
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4.6.1. Estudos envolvendo eletrodo rotativo disco-anel 

 

 A técnica comumente usada para investigar o produto formado em 

processos eletródicos é a voltametria com eletrodo rotativo de disco-anel. Esta 

técnica se baseia na utilização de um disposivo rotativo no qual se adaptam 

dois eletrodos de trabalho independentes e concêntricos, um disco e um anel. 

A rotação do dispositivo faz com que a espécie gerada no disco seja 

transportada até a superfície do anel por convecção. Deste modo, o potencial é 

varrido no disco enquanto que no anel é fixado em valor no qual a espécie 

formada eletroquimicamente no disco seja eletroativa (Figura 45). 

  

 

Figura 45 – Ilustração da superfície de um eletrodo rotativo de disco-anel. 

 

Estudos iniciais envolveram a obtenção de voltamogramas em solução 

de ferricianeto de potássio, em diferentes velocidades de rotação, para verificar 

o bom funcionamento do dispositivo. Analisando-se a Figura 46, nota-se que os 

voltamogramas apresentam perfil bem definido. Enquanto o potencial no disco 

Disco 

 

Anel 

Solução 
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era varrido no intervalo de 0,6 a 0,0 V gerando [FeII(CN)6]
-4, o potencial no anel 

era mantido em 0,6 V, regenerando [FeIII(CN)6]
-3. 
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Figura 46 – Voltamogramas registrados em solução de K3[Fe(CN)6] 0,070 mol L
-1

 em KCl 0,1 
mol L

-1
 usando eletrodo rotativo de disco-anel  de carbono vítreo. As velocidades de rotação do 

eletrodo são: (—) 100; (—) 400; (—) 900; (—) 1600; (—) 2500; (—) 3600 e (—) 4900 rpm. 
Potencial no anel: 0,5 V. Velocidade de varredura de potencial: 50 mV s

-1
. 

 

 Desta forma: 

 [FeIII(CN)6]
-3 + e-  [FeII(CN)6]

-4     (reação no disco) 

 [FeII(CN)6]
-4  [FeIII(CN)6]

-3 + e-      (reação no anel) 

  

A Figura 47 mostra a dependência das correntes-limite do disco e do 

anel em função da raiz quadrada da velocidade de rotação. Verificou-se que há 
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relação linear entre estes parâmetros, o que caracteriza processos governados 

por difusão. 
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Figura 47 – Dependência da corrente-limite do disco (■) e do anel () em função da raiz 
quadrada da velocidade de rotação do eletrodo para solução de K3[Fe(CN)6] 0,070 mol L

-1
 em 

KCl 0,1 mol L
-1

. 

  

Uma fração da espécie gerada no disco se perde para o seio da solução 

pelo transporte convectivo, não alcançando o eletrodo coletor. Deste modo, é 

importante saber quanto da espécie gerada disco é regenerada no anel e esta 

informação é dada pelo fator de coleta (N) (Brett e Brett, 1998). 

 

)15(
2

1

disco

anel

In

In
N 

    



79 

 

onde n1 e n2 representam o número de elétrons das reações nos 

eletrodos detector e gerador, respectivamente. 

A Tabela 11 mostra os fatores de coleta do ferrocianeto para as 

diferentes velocidades de rotação do eletrodo. 

  

Tabela 11 – Fatores de coleta obtidos em diferentes velocidades de rotação do eletrodo em 
solução de ferricianeto. 


1/2 / rpm1/2 N 

10 0,36 

20 0,37 

30 0,36 

40 0,35 

50 0,34 

60 0,32 

70 0,33 

 

A seguir são mostrados voltamogramas registrados em solução de 

C16TABr contendo ferroceno (Figura 48). Como visto anteriormente em solução 

de ferricianeto, neste caso os voltamogramas também apresentaram perfil bem 

definido. O potencial no disco foi varrido no intervalo de 0,0 a 0,5 V gerando o 

íon ferrocínio (Fc+) enquanto que o potencial no anel foi mantido em 0,0 V, 

regenerando ferroceno (Fc). 

Desta forma: 

 Fc  Fc++ e-            (reação no disco) 

 Fc+ + e-  Fc           (reação no anel) 
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Assim como no caso anterior, verificou-se a dependência linear das 

correntes-limite do disco e do anel com a raiz quadrada da velocidade de 

rotação do eletrodo, mostrando que se trata de um sistema reversível (o que já 

mostrado anteriormente empregando-se a voltametria com microeletrodos) 

(Figura 49). 
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Figura 48 – Voltamogramas registrados em solução de C16TABr 0,15 mol L
-1

 contendo 
ferroceno na concentração de 0,0015 mol L

-1
 usando eletrodo rotativo de disco-anel  de 

carbono vítreo. As velocidades de rotação do eletrodo são: (—) 400; (—) 900; (—) 1600; (—) 
2500 e (—) 3600 rpm. Potencial no anel: 0 V. Velocidade de varredura de potencial: 50 mV s

-1
. 
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Figura 49 – Dependência da corrente-limite do disco (■) e do anel () em função da raiz 
quadrada da velocidade de rotação do eletrodo para solução de ferroceno 0,0015 mol L

-1
 em 

C16TABr 0,15 mol L
-1

. 

 

Os fatores de coleta no sistema Fc/Fc+ em meio micelar de C16TABr 

também foram calculados e estes são mostrados na Tabela 12. Nota-se que os 

valores de fator de coleta praticamente não variam em função da velocidade de 

rotação do eletrodo, demonstrando que o íon ferrocínio é estável em solução. 

Entretanto, os valores de N para este sistema são relativamente maiores do 

que os obtidos para o sistema [FeIII(CN)6]
-3 / [FeII(CN)6]

-4. Esta constatação 

sugere que o íon ferrocínio não tem afinidade pelo interior do agregado micelar 

e difunde mais rapidamente que o ferroceno (que difunde no interior das 

micelas de C16TABr). Deste modo, o conhecimento do valor de D do íon 

ferrocínio é importante para avaliar a afinidade desta espécie com o interior do 

agregado micelar e os experimentos descritos a seguir tiveram este objetivo.  
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Tabela 12 – Fatores de coleta obtidos em diferentes velocidades de rotação do eletrodo em 
solução de C16TABr contendo ferroceno. 


1/2 / rpm1/2 N 

20 0,43 

30 0,42 

40 0,42 

50 0,40 

60 0,40 

70 0,39 

 

4.6.2. Estudos usando microestrutura geradora-coletora 

 

Estudos usando microestrutura geradora-coletora foram efetuados com 

a finalidade de determinar o tempo que o íon ferrocínio gerado em um eletrodo 

leva para ser detectado em outro eletrodo situado bem próximo ao primeiro. 

Este dado pode ser usado para o cálculo do coeficiente de difusão do 

ferrocínio, parâmetro a ser usado para a avaliação da afinidade entre este íon e 

as micelas de C16TABr. 

O dispositivo contém dois eletrodos delgados fabricados a partir de CDs 

graváveis de ouro (Angnes, Richter et al., 2000) colocados bem próximos um 

do outro, delimitando um canal com separação entre 10 e 50 μm separação. 

Este espaçamento é conseguido usando máscaras de toner, que também 

garantem que os dois eletrodos tenham áreas eletroativas bastante similares 

(Lowinsohn, Richter et al., 2006). A solução de trabalho é bombeada 

vagarosamente para dentro do canal e os demais eletrodos (referência e 
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auxiliar) são acoplados em um reservatório situado na saída do canal (Figura 

50).  

 

Figura 50 – Representação da microestrutura geradora-coletora. a-) Entrada da solução de 
trabalho e b-) saída do fluxo, onde os eletrodos de referência e auxiliar são colocados.  

 

Na caracterização deste dispositivo demonstru-se que o fator de coleta é 

muito próximo de 1, ou seja, praticamente todo o material gerado no eletrodo é 

coletado no outro (Paixao, Richter et al., 2006b; a), ou seja, devido ao fato de 

os eletrodos estarem muito próximos um do outro, o dispositivo funciona como 

uma célula de camada delgada. 

A Figura 51 mostra voltamogramas obtidos em solução de ferricianeto 

usando a microestrutura, onde se pode observar que os registros apresentam 

quase o mesmo valor de corrente só que com sinais opostos. Comprova-se, 

desta maneira, que o fator de coleta se aproxima de 1. 
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Figura 51 – Voltamogramas registrados em solução de K3[Fe(CN)6] 0,001 mol L
-1

 em KCl 0,1 
mol L

-1
 usando microestrutura geradora-coletora. Velocidade de varredura de potencial: 50 mV 

s
-1

. 

 

Desta forma: 

 [FeIII(CN)6]
-3 + e-  [FeII(CN)6]

-4     (no gerador) 

 [FeII(CN)6]
-4  [FeIII(CN)6]

-3 + e-      (no coletor) 

 

A Figura 52 ilustra como as espécies difundem entre os eletrodos na 

microestrutura. 
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Figura 52 - Representação da difusão de espécies eletroquimicamente geradas (A e B) na 
microestrutura utilizada entre os eletrodos gerador (W1) e coletor (W2), separados pela 
distância d. 

 

Experimentos cronoamperométricos envolvendo a caracterização do 

dispositivo foram executados utilizando-se solução de ferricianeto (Figura 53). 

Inicialmente, um dos eletrodos (W1) é polarizado em 0,5 V, condição de 

potencial na qual não há passagem de corrente na célula eletroquímica. Após 5 

segundos, W1 é então polarizado em 0 V (Figura 53A). Deste modo, ocorre a 

reação eletródica apresentada a seguir:  

 

Fe(CN)6
3- + e-   Fe(CN)6

4-  em W1 (gerador) 
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Na Figura 53B é mostrado que, em W1, a corrente elétrica começa a fluir 

e rapidamente cai até zero por causa do consumo da espécie eletroativa dentro 

do dispositivo, pois a dimensão da camada de solução é menor do que a 

espessura da camada de difusão (Paixao, Richter et al., 2006b; a), ou seja, o 

dispositivo funciona como uma célula de camada delgada. Como o eletrodo W2 

foi mantido em circuito aberto, não flui corrente neste eletrodo. Por outro lado, 

quando se aplica em W2 um potencial no qual o material gerado em W1 

(ferrocianeto) é eletroativo (em 0,5 V), a corrente flui na célula de acordo com a 

reação abaixo (Figura 53C): 

 

Fe(CN)6
4-   Fe(CN)6

3- +  e-  em W2 (coletor) 

 

A subseqüente difusão de ferricianeto de volta ao eletrodo gerador 

aumenta a quantidade de material desta espécie em W1. Por causa deste fluxo 

de material forçado (retroalimentação positiva) (Kwak e Bard, 1989; Paixao, 

Richter et al., 2006b; a), um grande incremento do sinal de corrente é 

observado e condições de estado estacionário são rapidamente atingidas. 

Além disso, o fator de coleta é próximo de 1, concordando com os trabalhos 

que reportam o uso destas estruturas e de dispositivos similares (Toda, Oguni 

et al., 1999; Paixao, Richter et al., 2006b; a), 
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Figura 53 – Sinal de excitação do experimento cronoamperométrico em W1 (A). Curvas 
cronoamperométricas obtidas em W1 e W2 utilizando-se solução de Fe(CN)6

3-
 1 mmol L

-1
 + 

KCl 0,1 mol L
-1

 em duas condições diferentes: W2 em circuito aberto (B) e W2 polarizado em 
0,5 V (C). Espaçamento entre os eletrodos de (37 ± 2) µm. 
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A Figura 54 mostra com mais detalhes o sinal de corrente em função do 

tempo em W2 durante experimento cronoamperométrico em que ambos os 

eletrodos são polarizados em potenciais onde as espécies são eletroativas. 

Deste modo, após 5 segundos, o eletrodo W1 é polarizado e ocorre a redução 

do ferricianeto. Observa-se que o sinal de corrente no eletrodo coletor (W2) 

demora certo tempo para aparecer após o pulso de potencial em W1. Este 

intervalo de tempo, denominado tempo de difusão (tD), é necessário para que a 

espécie eletroquimicamente gerada difunda e alcance o eletrodo coletor. 

O parâmetro tD depende da distância entre W1 e W2 (d) e do coeficiente 

de difusão da espécie eletroquimicamente gerada em W1 (D). A relação entre 

estes parâmetros é dada pela equação de Einstein-Smoluchowsky (Mosbach, 

Laurell et al., 2001): 

 

)16(DDtKd   

onde K é uma constante que depende da geometria do espaço no qual a 

espécie eletroquimicamente gerada difunde (Amatore, Sella et al., 2006). Os 

valores de K podem ser obtidos por simulação digital, ou determinados 

empiricamente calibrando-se o sistema com espécies com D conhecido, ou 

ainda por um método independente para a medição de d, como técnicas 

microscópicas. Usando a simulação digital (Paixao, Richter et al., 2006b), com 

os valores de d, D e tD foi possível obter o valor de K (4,70 ± 0,08), usando-se 

valores de d entre 12 e 48 m. 
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Deste modo, a distância entre os eletrodos, d, foi determinada usando 

ferricianeto como padrão. Os tempos de difusão, tD, foram medidos em 

triplicata, a partir da extrapolação de uma reta na porção da curva 

cronoamperométrica onde a corrente ascende com o tempo. Usando o 

coeficiente de difusão do ferrocianeto (espécie gerada eletroquimicamente em 

W1) em solução de KCl 0,1 mol L-1 (D = 6,3 x 10-6 cm2 s-1) (Adams, 1969) e o 

tempo para o sinal de corrente aparecer em W2 durante o experimento 

cronoamperométrico (tD = (97 ± 5) ms), o valor de d encontrado foi de (37 ± 2) 

µm para uma estrutura construída com 6 camadas de toner. Este método foi 

usado para calcular o espaçamento em outras estruturas contendo diferentes 

camadas de toner. Na Figura 55 é mostrada uma comparação entre a resposta 

de corrente medida no eletrodo coletor para duas estruturas com diferentes 

espaçamentos entre os eletrodos. 
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Figura 55 – Dependência do tempo com a corrente no eletrodo coletor (W2) durante a 
geração de Fe(CN)6

4-
 para duas estruturas com diferentes distâncias entre os eletrodos ((36 ± 

2) (–) e (65 ± 3) (–) m). Outras condições experimentais vide Figura 53C. 
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 Pela análise da Figura 55, três pontos podem ser ressaltados. 

Primeiramente, em ambos os casos situações de corrente de estado 

estacionário foram alcançadas rapidamente, em conseqüência da 

retroalimentação de material envolvendo os processos anódico e catódico e, 

como esperado, a corrente de estado estacionário é inversamente proporcional 

à distância entre os eletrodos. Outro ponto observado é que o tempo 

necessário para que a corrente de estado estacionário seja atingida é tanto 

menor quanto menor o espaçamento entre os eletrodos, ou seja, as condições 

de equilíbrio são atingidas mais rapidamente quando o espaço a ser percorrido 

pela espécie eletroquimicamente gerada até o eletrodo coletor for menor. E 

finalmente, diferentes valores de tD são obtidos usando estruturas de 

espaçamento diferentes, mostrando que este parâmetro é dependente da 

distância entre os eletrodos.  

  Outros experimentos foram executados com a finalidade de demonstrar 

a utilidade da microestrutura na determinação do coeficiente de difusão de 

espécies eletroativas como Fe(CN)6
3-, Ru(NH3)6

2+ e quinona, usando como 

precursores  Fe(CN)6
4-, Ru(NH3)6

3+ e hidroquinona, respectivamente. A Tabela 

13 apresenta os resultados obtidos usando a metodologia proposta, bem como 

outros dados de coeficiente de difusão reportados na literatura. A boa 

correlação entre os resultados obtidos e os dados mostrados na tabela reforça 

a utilidade do dispositivo como uma ferramenta para a obtenção de 

informações acerca da dinâmica de processos eletródicos. 
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Tabela 13 – Valores de coeficiente de difusão de diferentes espécies eletroativa.  

Espécie 

eletroativa 

Eletrólito tD / ms  Método 

proposto 

D / 10-6 cm2 s-1 

Literatura*  

D x 106 / cm2 s-1 

[Fe(CN)6]
3- KCl 0,1 mol L-1  (84 ± 5) (7,3 ± 0,5) 7,6 

[Ru(NH3)6]
2+ KCl 0,1 mol L-1  (80 ± 9)  (7,7± 0,9)  7,8 

Quinona KNO3 1 mol L-1  (42 ± 9) (15 ± 3) 12,7 

*(Adams, 1969; Licht, Cammarata et al., 1990) 

 O coeficiente de difusão para esferas isoladas numa solução ideal é 

dado pela relação de Stokes-Einstein (Equação 13). De acordo com esta 

equação, o coeficiente de difusão é inversamente proporcional à viscosidade 

da solução em condições ideais. Em sistemas não-ideais essa correspondência 

não é mantida. Sendo assim, para variar sistematicamente o coeficiente de 

difusão do ferrocianeto foram executados experimentos onde a viscosidade da 

solução foi alterada com a adição de glicerol. A Figura 56 mostra curvas 

cronoamperométricas para W2 onde é claramente notado o efeito da 

viscosidade sobre a corrente de estado estacionário e sobre tD. Como tD é 

inversamente proporcional a D e o aumento da viscosidade causa diminuição 

nos valores de D (fazendo com que o valor de tD aumente), o comportamento 

apresentado na Figura 56 obedece a equação de Stokes-Einstein. 
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Figura 56 – Dependência do tempo com a corrente registrada no eletrodo coletor após a 
geração de Fe(CN)6

4-
 a partir de Fe(CN)6

3- 
1 mmol L

-1
 + KCl 0,1 mol L

-1
 antes (a) e após a 

adição de glicerol (10 (b), 30 (c)  60 (d) e 70 (d) %, m/v). Distância entre os eletrodos = (55 ± 3) 

m. Outras condições experimentais vide Figura 53C. A Figura menor mostra a dependência 

de D com 1/.  

 

4.6.2.1. Determinação do coeficiente de difusão do ferrocínio em meio 

micelar 

Um voltamograma típico foi obtido usando a microestrutura geradora-

coletora com solução de ferroceno em meio micelar de C16TABr, onde a 

oxidação do ferroceno ocorre em W1 (polarizado em 0,5 V) simultaneamente a 

redução do ferrocínio em W2 (polarizado em 0 V) onde se nota o aspecto 

sigmoidal das curvas devido ao fluxo de material aumentado pela 

retroalimentação. O ferroceno regenerado no eletrodo coletor (W2) difunde de 

volta para o eletrodo W1. Desta forma, condições de estado estacionário de 

corrente são obtidas em ambos os eletrodos. 

Outros experimentos foram executados visando investigar com maiores 

detalhes o tempo de difusão (tD) das espécies eletroativas neste sistema 
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micelar. Desta maneira, na Figura 57 é mostrada a dependência da corrente 

monitorada em W2 com o tempo quando ambos os eletrodos (gerador e 

coletor) estão polarizados em 0 V por 10 segundos. Logo após, o eletrodo 

gerador é polarizado em 0,5 V e a oxidação do ferroceno começa a ocorrer. 

Como o ferrocínio é carregado positivamente, o transporte difusional desta 

espécie até W2 acontece sem que haja interações com o interior hidrofóbico 

das micelas ou com a superfície da mesma. O coeficiente de difusão do 

ferrocínio em solução micelar de C16TABr foi calculado conforme descrito 

acima, e o resultado obtido foi D = (4,9 ± 0,3) x 10-6 cm2 s-1, concordando com o 

valor obtido experimentalmente na ausência do tensoativo  (D = (5,5 ± 0,4) x 

10-6 cm2 s-1 em Li2SO4 0,1 mol L-1). 



95 

 

 

Figura 57 – Dependência do tempo com a corrente registrada no eletrodo coletor (polarizado em 
0,0 V) após a geração de ferrocínio em W1 em t = 10,0 s (polarizado em 0,5 V) em uma solução 
contendo ferroceno 1,5 mmol L

-1
 + C16TABr 0,15 mol L

-1
 (A). Dependência do tempo com a corrente 

registrada no eletrodo coletor (polarizado em 0,5 V) após a geração de ferroceno em W1 em t = 
30,0 s (em 0,5 V) em uma solução contendo ferroceno 1,5 mmol L

-1
 + C16TABr 0,15 mol L

-1
 (B). Os 

esquemas mostram os processos eletroquímicos e difusionais das espécies, os círculos cinzas e 
brancos representam ferroceno e ferrocínio, respectivamente. Distância entre os eletrodos = (55 ± 

3) m. 
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Por outro lado, um comportamento completamente diferente na presença e 

na ausência de C16TABr é observado quando o ferroceno é a espécie 

investigada. Para tanto, se fez necessário a geração coulométrica de ferrocínio 

entre W1 e W2 e esta foi executada polarizando ambos os eletrodos em 0,5 V 

por 30 segundos. Após este passo preliminar, W1 foi então polarizado em 0 V 

produzindo ferroceno, o qual difunde até W2. Comparando os resultados 

mostrados em A e B na Figura 57, nota-se que foi necessário um tempo muito 

maior para o aparecimento de sinal de corrente em W2 quando o ferroceno (em 

meio micelar de C16TABr) é a espécie que difunde. O coeficiente de difusão 

obtido foi D = (6,4 ± 0,4) x 10-7 cm2 s-1 e este valor concorda com aquele 

apresentado em seção anerior para a mesma concentração de tensoativo 

(C16TABr 0,15 mol L-1) usando microeletrodo de platina. Este valor é 

significativamente menor do que o reportado para o ferroceno em solução livre 

de tensoativo (Bond, Mclennan et al., 1987) (D = 6,9 x 10-6 cm2 s-1 em Li2SO4 

0,1 mol L-1). Estes resultados demonstram que o ferrocínio (produto de 

oxidação do ferroceno) é estável em solução mesmo que por um curto intervalo 

de tempo, pois a espécie foi detectada usando-se a microestrutura. Conclui-se 

também que o ferrocínio não tem afinidade com o interior micelar pois os 

valores de D na presença e na ausência de micelas são comparáveis. Isto não 

acontece com o ferroceno, pois o valor de D em meio micelar difere 

drasticamente do valor de D em solução livre de tensoativo, reforçando a idéia 

de que o ferroceno é uma sonda hidrofóbica eficaz para o estudo da difusão de 

agregados micelares. 
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5. Conclusões 

 

Os resultados mostram contribuições no tocante ao uso de 

microeletrodos como ferramenta para o estudo de sistemas micelares. 

Investigações foram feitas em soluções contendo micelas catiônicas de 

brometos de alquil trimetil amônio empregando ferroceno como sonda 

eletroativa hidrofóbica. Os estudos descritos demonstraram a possibilidade de 

cálculo do coeficiente de difusão da micela em condições de CMC a partir de 

experimentos voltamétricos em soluções micelares contendo ferroceno. Pela 

análise cuidadosa dos dados obtidos foi possível obter o raio hidrodinâmico da 

micela, o número de agregação e determinar a concentração de eletrólito em 

que ocorre a mudança morfológica no agregado micelar. 

 Com a variação da cauda hidrofóbica dos tensoativos, de 10 até 16 

carbonos, verificou-se a diminuição do valor de D com o aumento do 

comprimento da cauda do tensoativo, uma vez que o agregado é tanto maior 

quanto mais extensa a cauda hidrofóbica do tensoativo. 

No que diz respeito à transição morfológica da micela por adição de sal, 

notou-se que ela acontece em concentrações mais altas de eletrólito para 

tensoativos com caudas mais curtas. Este comportamento, observado também 

com o emprego de outras técnicas, se deve ao fato de a adição de íons 

brometo às soluções micelares promover o aumento do número de agregação 

por efeito de compensação de carga. Deste modo, quanto menor a cauda do 

tensoativo, uma quantidade maior de monômeros consegue compor o 

agregado micelar sem alterar sua forma esférica, ou seja, a morfologia esférica 

é mantida em concentrações mais altas de brometo, apesar de a micela 

aumentar de tamanho. 
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Nos estudos envolvendo o sistema CTAB/KBr/n-decanol, a adição de 

álcool graxo promoveu aumento das dimensões da micela. Como o n-decanol 

não tem carga iônica, as interações eletrostáticas entre as micelas foram 

modificadas pelo aditivo orgânico, diminuindo a densidade de carga superficial 

da micela. Este fato foi comprovado ao se verificar que a transição morfológica 

do agregado ocorre em uma concentração muito menor de NaBr na presença 

do n-decanol quando comparado ao mesmo sistema na ausência do álcool 

graxo. 

 Os experimentos envolvendo a microestrutura geradora-coletora 

demonstraram que este dispositivo pode ser usado para a determinação do 

coeficiente de difusão de espécies geradas eletroquimicamente em solução. 

Com os resultados, mostrou-se que o ferrocínio (produto de oxidação do 

ferroceno) é estável em solução e que este não tem afinidade com o interior 

micelar, pois os valores de D na presença e na ausência de micelas são 

comparáveis. No caso do ferroceno, o valor de D em meio micelar difere 

drasticamente do valor de D em solução livre de tensoativo, reforçando a idéia 

de que o ferroceno é uma sonda hidrofóbica eficaz para o estudo da difusão de 

agregados micelares. 
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6. Perspectivas 

 

 Os estudos apresentados aqui levantam a possibilidade de realização de 

outros experimentos envolvendo tensoativos: 

 - verificação do efeito das dimensões da cabeça do tensoativo sobre o 

agregado micelar resultante e estdi da mudança morfológica destas micelas 

com a adição de eletrólito. 

 - utilização de outros tensoativos no estudo sobre o perfil voltamétrico da 

redução do ferroceno com a finalidade de verificar se a antecipação do sinal 

catódico de fato se deve à carga da cabeça do tensoativo ou de outro fator que 

foi desconsiderado. 

 Outros estudos vislumbram a medição de coeficientes de difusão em 

diferentes solventes ou misturas de solventes empregando dispositivos 

geradores-coletores. O emprego deste dispositivo para a determinação do 

coeficiente de difusão do ferricianeto em misturas binárias de glicerol e água 

em diferentes proporções mostrou que o valor de D varia linearmente com o 

inverso da viscosidade, obedecendo assim à relação Stokes-Einstein. O 

sistema água / glicerol é sabidamente microheterogêneo, ou seja, existem 

microdomínios compostos de glicerol envoltos por água e de água solvatados 

por glicerol. Um fato extraordinário verificado foi a perfeita correlação linear 

verificada entre os valores de D para o ferricianeto com os valores de ET(30), 

um parâmetro empírico de polaridade do solvente calculado utilizando uma 

sonda solvatocrômica, para esta mistura binária. Esta observação indica que 

apesar de os fenômenos envolvidos apresentarem origens diferentes (a difusão 

de uma espécie eletroquimicamente gerada e a excitação do estado 

fundamental da sonda solvatocrômica), as interações de ambos os compostos 
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são sensíveis às mesmas interações soluto-solvente (ligações de hidrogênio e 

interações dipolares). Deste modo, ambas as sondas são solvatadas 

preferencialmente pelo glicerol. A solvatação preferencial das sondas ocorre 

em misturas binárias ideais, devido ao chamado “enriquecimento dielétrico”. A 

finalidade destes estudos será a avaliação da polaridade microscópica de 

diversos solventes e misturas de solventes bem como alguns experimentos 

envolvendo soluções micelares e líquidos iônicos. 
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