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Resumo 

Lima, F.S. “Trifluorometilsulfonato como Contra-Íon de Micelas Catiônicas”. 2013. 158p. 

Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Micelas são agregados coloidais formados por moléculas anfifílicas – i.e., moléculas com 

uma região hidrofóbica e uma porção hidrofílica (surfactantes). Efeitos específicos de íons (EEIs) 

são observados em micelas iônicas, uma vez que as propriedades físico-químicas de agregado 

micelares, como tamanho e geometria, dependem da natureza do contra-íon. Diferentes ânions 

inorgânicos produzem alterações modestas nas propriedades de agregados micelares 

catiônicos, mas ânions orgânicos podem induzir efeitos mais pronunciados, como transições de 

forma do agregado ou separações de fase. Em sistemas micelares, os EEIs podem estar 

relacionados a: (a) diferenças na localização dos ânions nas micelas; (b) diferenças na 

hidratação micellar e de íons; e (c) possível formação de pares iônicos entre surfactantes e 

contra-íons na interface micelar. Diversos modelos foram desenvolvidos para descrever a 

formação e estabilidade de agregados micelares, considerando diferentes termos energéticos 

que possivelmente contribuem para a formação/estabilidade de micelas. Contudo, os termos 

descritos acima (a - c) geralmente não são incluídos nos modelos micelares. Assim, não deve ser 

possível predizer as propriedades de micelas catiônicas, usando os modelos atuais, caso o 

contra-íon seja pequeno, desidratado e capaz de formar pares iônicos, como o ânion 

trifluorometilsulfonato (triflato, Tf). Tendo isso em vista, determinamos as propriedades 

micelares de triflato de dodeciltrimetilamônio (DTATf) e comparamos com micelas análogas 



 
 

formadas por brometo, cloreto e metanosulfonato, visando identificar diferenças estruturais 

das micelas e suas origens. Para determinação de propriedades micelares, utilizamos uma série 

de técnicas experimentais: fluorescência resolvida no tempo, espalhamento de raio-X de baixo 

ângulo, condutometria, cinética química, ressonâncias paramagnética eletrônica e magnética 

nuclear e espectroscopia de relaxação dielétrica, entre outras. Observamos que o agregado de 

DTATf possui uma estrutura discoidal altamente empacotada, ordenada e desidratada e estas 

propriedades foram reproduzidos em simulações de dinâmica molecular. A análise do conjunto 

de resultados obtidos para DTATf demonstrou que a formação de pares iônicos na interface 

micelar induz severas alterações nas propriedades micelares, como a desidratação dos 

agregados. Os dados obtidos com DTATf demonstram claramente que, para um modelo teórico 

de sistemas micelares ser capaz de predizer propriedades micelares de diferentes agregados, a 

possibilidade de formação de pares iônicos na interface micelar e as interações específicas 

entre contra-íons e surfactantes devem ser modeladas. Adicionalmente, devido aos resultados 

aqui reportados e analisando outros sistemas interfaciais, propomos um papel mais 

fundamental para a água (interfacial ou de hidratação) nas propriedades micelares. 
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triflato, dodeciltrimetilamônio.  



 
 

Abstract 

Lima, F.S. “Trifluoromethylsulfonate as Counterion of Cationic Micelles”. 2013. 158p. 

PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 

 

Micelles are colloidal aggregates formed by amphiphilic monomers – i.e., molecules 

with a hydrophobic and a hydrophilic moiety (surfactants). Specific ion effects (SIEs) are 

observed in cationic micelles, because the physicochemical properties of the micellar 

aggregates, such as size and shape, depend on the nature of the counterion. Different inorganic 

counterions lead to small changes in micellar properties of cationic aggregates, but organic 

counterions can induce more pronounced effects, such as shape transitions of the aggregates 

or phase separation. In micellar systems, the SIEs can be related with: (a) differences in the 

location of anions in micelles; (b) differences in the hydration of micelles and ions; and (c) 

possible ion-pair formation between surfactants and counterions at the micellar interface. 

Several models have been developed to describe the formation and stability of micellar 

aggregates, considering different energy terms that possibly contribute to the 

formation/stability of micelles. However, the terms described above (a – c) are generally not 

included in micellar models. Thus, it should not be possible to predict the properties of cationic 

micelles, using the current models, if the counterion is small, dehydrated and capable of 

forming ion-pairs, such as the trifluoromethylsulfonate anion (triflate, Tf). In this context, we 

have determined the micellar properties of dodecyltrimethylammonium triflate (DTATf) 

micelles and we have compared the results with similar micelles formed by bromide, chloride 



 
 

and methanesulfonate, aiming to identify their structural differences and its origins. To 

determine the micellar properties, we have used several techniques: time resolved 

fluorescence, small angle X-ray scattering, conductometry, kinetic assays, electron 

paramagnetic and nuclear magnetic resonances and dielectric relaxation spectroscopy, among 

others. We have observed that the DTATf aggregate presents a highly packed, ordered and 

dehydrated disk-like geometry and these properties were reproduced in molecular dynamics 

simulations. The analysis of the DTATf properties showed that the formation of ion-pairs at the 

micellar interface induces severe changes in micellar properties, such as micellar dehydration. 

The DTATf properties clearly demonstrate that for a theoretical model of micellar system to be 

accurate and general, the possibility of ion-pair formation at the micellar interface and the 

counterions-surfactant specific interactions must be modeled. Additionally, due to the results 

reported herein and by analyzing other systems, we suggest a more fundamental role of water 

(interfacial or hydrating water) in the micellar properties. 

 

 

 

 

 

Keywords: micelles, specific ion effects, dehydrated anions, ion-pairs, triflate, 

dodecyltrimethylammonium.  
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1. Introdução 
 

Os efeitos específicos de íons (EEI) foram relatados pela primeira vez por Franz 

Hofmeister, em 1888 (Hofmeister 1888; Kunz et al. 2004), que descreveu que a concentração 

de sal necessária para precipitar proteínas de ovo variava com a natureza do sal. Hofmeister 

atribuiu em seu artigo este efeito a diferenças nas interações entre os íons e as moléculas de 

água. EEI foram observados em outros campos da química, como as diferenças na viscosidade 

de soluções aquosas de diferentes sais (Jenkins e Marcus 1995). Nas décadas que se seguiram, 

os EEI foram relacionados como uma capacidade de íons em induzir ordem (íons 

cosmotrópicos) ou desordem (íons caotrópicos) na estrutura da água. Neste conceito, este é 

um efeito de longo alcance, isto é, moléculas de água que se situam além da primeira camada 

de hidratação dos íons são também afetadas (Esquema 1) (Gurney 1953; Collins e Washabaugh 

1985). Esta interpretação permaneceu indiscutida por várias décadas. Experimentos de 

espectroscopia ultrarrápida (Omta et al. 2003) de soluções salinas concentradas mostraram, 

contudo, que o tempo de relaxação de rotação de moléculas de água situadas apenas na 

primeira camada de hidratação dos íons é significativamente aumentado, comparado à água 

pura. O aumento na viscosidade das soluções foi explicado através da equação de Einstein para 

a difusão de esferas, usando o raio hidratado dos íons para o cálculo. Smith (Smith et al. 2007) 

combinou simulações computacionais de Monte Carlo e espectroscopia Raman de soluções 

salinas concentradas e propôs que a distorção na rede de ligações de hidrogênio da água para 

além da primeira camada de hidratação era pequena. Segundo o autor, esta distorção ocorre 

apenas por um efeito de campo elétrico gerado pelos íons presentes em solução. Em soluções 
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diluídas, no entanto, novos experimentos com diferentes técnicas ainda apontam para uma 

influência dos íons na estrutura tridimensional formada pelas moléculas de água no seio da 

solução (referida ao longo do texto apenas como água bulk), como discutido na recente (e 

excelente) revisão de Marcus (Marcus 2009). A origem do efeito de Hofmeister continua em 

debate, assim como a discussão sobre o efeito de íons na estrutura da água. 

 

 

Esquema 1. Posição de alguns íons na série de Hofmeister. 

 

Um dos EEI mais evidentes (e experimentalmente acessíveis) é o efeito de íons na 

tensão superficial da água (Marcus 2010). O aumento na tensão superficial da água com a 

adição de cloreto de sódio é maior do que o observado com a adição de perclorato de sódio, 

para a mesma concentração; na direção oposta, ácido perclórico diminui a tensão superficial de 

água (Marcus 2010). Essas diferenças na tensão superficial da água ocorrem devido a uma 

depleção (ou excesso) de íons na interface água/ar, de acordo com a equação de adsorção de 

Gibbs (Figura 1). Mas qual é a força que controla a concentração de íons na interface? A 

primeira tentativa de se descrever a variação de tensão superficial com concentração de íons 

foi desenvolvida por Onsager e Samaras (Onsager e Samaras 1934), cuja proposta é que os íons 

interagem com uma carga de imagem (com carga oposta) próxima à superfície. A tensão 
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superficial predita pelo modelo de carga de imagem demonstra um desvio significativo dos 

dados experimentais, sugerindo que outros fatores devem ser levados em conta para uma 

modelagem correta da ligação de íons na interface água/ar. Boström et al incluíram forças 

dispersivas (proporcionais à polarizabilidade dos íons) para calcular o excesso de adsorção de 

espécies e então, a tensão superficial em função da concentração de sal ([sal]) (Bostrom et al. 

2001). Outros modelos foram desenvolvidos utilizando a polarizabilidade de íons na adsorção 

interfacial. Levin (Levin et al. 2009) derivou um modelo baseado na polarizabilidade iônica, nas 

energias de desidratação dos íons e de cavitação – a energia necessária para se criar uma 

cavidade na água bulk (Chandler 2005). A polarizabilidade é normalmente vista como a origem 

da maior adsorção de iodeto do que cloreto na interface água/ar também em simulações de 

dinâmica molecular (Molecular Dynamics, MD) (Jungwirth e Tobias 2002), uma técnica que 

permite calcular intrinsecamente a dessolvatação parcial de íons na interface. No entanto, 

também por MD, foram observadas diferentes tendências de íons adsorverem na interface 

água/ar na ausência de polarizabilidade (Horinek et al. 2009) e tais efeitos foram atribuídos a 

diferenças nos potenciais de cavitação, que são uma consequência dos diferentes tamanhos 

iônicos. 

 

Figura 1. Adsorção de íons iodeto (esquerda) e fluoreto (direita) na interface água/ar por simulação de 
MD (Horinek et al. 2009). 
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Manciu e Ruckenstein (Manciu e Ruckenstein 2003) discutiram aspectos gerais de 

alguns modelos de adsorção de íons na interface água/ar e propuseram que este efeito é 

baseado nas energias de hidratação dos íons. Segundo este modelo, os íons são classificados 

como cosmotrópicos ou caotrópicos dependendo da distância mínima de aproximação da 

interface, que é, por sua vez, dependente da energia de hidratação dos íons. Adicionalmente, 

os autores apontaram a necessidade de se conhecer a estrutura da água na interface para uma 

descrição mais acurada do fenômeno de adsorção de íons na interface água/ar, uma vez que 

esta estrutura não é igual à estrutura da água bulk. 

Os diferentes comportamentos de íons frente a interfaces podem não ter uma 

origem comum. A natureza da interface precisa ser levada em conta (Manciu e Ruckenstein 

2003; Wachter et al. 2005; Vrbka et al. 2006; Otten et al. 2012). As flutuações de moléculas na 

interface são pequenas (Braslau et al. 1985), na ordem de apenas alguns angstroms, bem 

distinto da interface rugosa micelar (Menger 1979). Como demonstrado por Vrbka et al (Vrbka 

et al. 2006), a ligação de íons na interface de proteínas é distinta da ligação dos mesmos íons na 

interface água/ar, devido exatamente às diferenças de rugosidade das duas interfaces. 

Espectroscopia de relaxação dielétrica mostra uma dependência entre o tipo de íon e o tempo 

de relaxação de rotação para soluções salinas diluídas, mas não há uma correlação clara entre 

polarizabilidade e tempos de relaxação de rotação de água (Wachter et al. 2005). As moléculas 

de água na primeira camada de solvatação dos íons são também descritas como fatores de 

controle da ligação de íons na interface água/ar (Manciu e Ruckenstein 2003). A ligação de íons 

na interface água/ar perturba a estrutura e as flutuações da interface e este efeito parece ser 

determinante para o fenômeno de ligação de íons (Otten et al. 2012). Dessa forma, para 
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modelarmos a ligação de íons na interface, não apenas as propriedades dos íons precisam ser 

levadas em conta, mas também as propriedades da própria interface. Ainda, mudanças na 

estrutura da água ao redor do íon, na interface e no bulk durante o processo de ligação dos íons 

precisam ser incluídas. Devido à grande diversidade de tipos de interface existentes, é difícil 

formular um modelo de ligação de íons a interfaces que seja válido para todos os casos. Assim, 

modelos de EEI para cada tipo de interface foram – e continuarão sendo – formulados. 

Os EEIs demonstram grande importância em diversos processos biológicos e, 

apesar das diferenças entre interfaces, alguns termos energéticos são comuns a muitos 

sistemas. A estrutura do complexo formado por proteínas e DNA dos cromossomos, que regula 

processos vitais como a mitose celular, depende da ligação de diferentes cátions à cromatina 

(Strick et al. 2001). Estudos de simulação de MD demonstram que ocorre uma desidratação 

parcial dos cátions no processo de adsorção às cadeias de DNA (Savelyev e Papoian 2006), 

sendo então a especificidade iônica de DNA e cátions modulada por energias de solvatação, 

assim como o proposto para a adsorção de íons à interface água/ar (Manciu e Ruckenstein 

2003). Os autores apontam que as diferenças observadas entre Na+ e K+ pela cadeia de DNA, na 

presença de Cl-, é decorrente das diferenças na formação de clusters de NaCl e KCl em solução, 

de forma parecida com uma competição entre o DNA e o Cl- por K+ e Na+ (Savelyev e Papoian 

2006). Contudo, esta proposta pode não estar correta, uma vez que simulações de MD de 

diferentes sais apresentam tendências opostas aos resultados de Savelyev para a formação de 

clusters de NaCl e KCl (Chen e Pappu 2007). Por fim, Savelyev afirma que fatores geométricos 

controlam a ligação de íons a sítios e domínios específicos de DNA (Savelyev e Papoian 2006), 
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de forma similar ao observado em alguns canais e bombas iônicas de membranas celulares 

(Gouaux e MacKinnon 2005). 

Os canais e bombas de íons em membranas biológicas são (grupos de) proteínas 

transmembranares que fazem a passagem de íons entre os meios extra e intracelulares, com ou 

sem custo energético (Gadsby 2009). Uma vez que muitos processos vitais celulares dependem 

do gradiente de concentração de íons entre os meios intra e extracelulares, uma alta 

especificidade iônica, isto é, uma alta capacidade de diferenciar íons, é necessária para a 

manutenção da célula (Gouaux e MacKinnon 2005). A despeito das diferentes geometrias que 

podemos encontrar nos complexos proteicos que regulam passagem de íons pela membrana, 

todos os complexos possuem um (ou mais) sítio(s) específico(s) de reconhecimento de íons. 

Para que o íon seja “reconhecido”, uma desidratação iônica deve ocorrer (em certa extensão), 

de forma análoga a outros sistemas (Manciu e Ruckenstein 2003; Savelyev e Papoian 2006; 

Harada et al. 2007). A energia de desidratação (necessária para o transporte de íons) deve ser 

compensada, ao menos parcialmente, sendo este o ponto crucial regulado por interações 

específicas de íons. Esta “seleção” de íons que ocorre no sítio específico pode ser realizada, por 

exemplo, pelo tamanho do íon em questão, pela quantidade de ligações proteína/íon que são 

formadas no sítio específico ou ainda pela conformação adquirida pelo complexo proteico ao 

interagir com o íon. 

Os exemplos aqui abordados evidenciam a relevância do estudo de especificidade 

iônica. Adicionalmente, indicam a possibilidade de comparação e extensão de aspectos gerais 

observados em diferentes sistemas. Desta forma, a compreensão geral do mecanismo de 
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adsorção de íons em interfaces deve surgir através do estudo de EEIs em diferentes sistemas – 

e, possivelmente, através do estudo do comportamento da água de bulk na presença de íons e 

em interfaces. Este pode ser o caminho para a compreensão de observações relativamente 

simples, como as diferenças na tensão superficial de soluções aquosas de diferentes sais, até de 

fenômenos biológicos vitais, como a função de íons na estrutura do DNA durante a mitose. 

Enquanto EEI em proteínas, água bulk ou interface água/ar são largamente 

discutidos na literatura, os efeitos específicos de íons em sistemas micelares são normalmente 

esquecidos. Também seguindo a série de Hofmeister, as propriedades de micelas iônicas, 

conforme discutiremos abaixo, demonstram uma profunda dependência quanto ao tipo de íon 

utilizado. 

EEI apreciáveis podem ser observados em sistemas micelares. Micelas iônicas são 

estruturas formadas por auto-agregação de surfactantes, moléculas com porções hidrofóbicas e 

hidrofílicas, e seus contra-íons – íons de carga oposta à do surfactante (Figura 2). Em soluções 

aquosas, as moléculas de surfactante direcionam a sua porção hidrofóbica para o interior do 

agregado – formando um núcleo hidrofóbico – e a sua porção hidrofílica para a água – 

formando a interface micelar, onde os contra-íons adsorvem (basicamente por atração 

eletrostática). Esta superfície irregular é bastante sensível ao tipo de contra-íon (Larsen e Magid 

1974) – refletindo nas propriedades do núcleo hidrofóbico – assim como as interfaces água/ar e 

proteína/água. Em micelas de dodeciltrimetilamônio (DTA), a concentração micelar mínima (ou 

crítica) para se formarem micelas (cmc), o grau de dissociação de contra-íons das micelas (α) e 

o número médio de monômeros por agregado (Nagg), entre outras propriedades, varia 
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severamente com o tipo de contra-íon (Brady et al. 1986). Normalmente micelas de DTA com 

contra-íons inorgânicos são agregados esféricos (Brady et al. 1986), como pode ser visto pelos 

baixos valores experimentais de Nagg quando comparado com o valor máximo teórico predito 

para este surfactante (Tanford 1980). Altas concentrações de NaBr induzem uma transição de 

forma nos agregados de DTAB (DTA com brometo como contra-íon), do tipo esfera-bastão 

(Ozeki e Ikeda 1982). Esta transição não é observada para o sistema ternário água/NaCl/DTAC 

(DTA com cloreto como contra-íon) (Ozeki e Ikeda 1981). Transições de forma podem ser 

observadas através de medidas de reologia em função de [surfactante], uma vez que o 

emaranhamento dos bastões leva a um aumento considerável na viscosidade da solução. Para 

soluções de DTAB, um pequeno aumento na viscosidade é observado em concentrações 

maiores que 0,3 M (Mata et al. 2005), a concentração na qual os agregados micelares começam 

a crescer. Para micelas de brometo de cetiltrimetilamônio o aumento na viscosidade com o 

aumento da [surfactante] é mais evidente, devido ao maior tamanho de agregados em maiores 

concentrações deste surfactante (Brady et al. 1986). 

 

Figura 2. Contra-íons orgânicos e inorgânicos na interface micelar. 
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Transições de forma em micelas induzidas por contra-íons orgânicos, i.e., com uma 

porção hidrofóbica, são mais comuns, em contraste com o observado com contra-íons 

inorgânicos. Micelas catiônicas formadas por tosilato – uma molécula orgânica volumosa – 

como contra-íon mostram propriedades viscoelásticas em pequenas concentrações de 

surfactante (Soltero et al. 1995). Orto-hidroxibenzoato de sódio induz viscoelasticidade em 

micelas de brometo de cetiltrimetilamônio, mas não o meta-hidroxibenzoato, embora os dois 

compostos possuam estruturas muito semelhantes (Rao et al. 1987). Neste trabalho, os autores 

propuseram que diferenças na posição relativa do grupo carboxilato destes dois íons na 

interface levam às diferenças observadas (Rao et al. 1987). Pequenas diferenças na estrutura 

dos contra-íons podem levar a capacidades distintas de penetração nas micelas e, contudo, 

mesmo pequenas variações nas posições dos íons na interface podem causar mudanças 

drásticas na estrutura micelar. Enquanto 2,6-diclorobenzoato de cetiltrimetilamônio forma 

micelas esféricas, as micelas formadas pelo mesmo surfactante e o 3,5-diclorobenzoato são 

longos bastões (Kreke et al. 1996). De fato, a capacidade distinta de induzir crescimento micelar 

entre contra-íons orgânicos e inorgânicos vem sendo relacionada à localização dos contra-íons 

nas micelas (Figura 2). Os contra-íons orgânicos são mais propensos a penetrar (em certa 

extensão) no núcleo hidrofóbico das micelas (Magid et al. 1997). Por outro lado, em simulações 

de dinâmica molecular, brometo permanece fora do plano formado pelas cabeças polares em 

micelas catiônicas de deciltrimetilamônio (Pal et al. 2005). A transição de forma em micelas 

catiônicas promovida por contra-íons orgânicos pode estar relacionada à desidratação 

interfacial durante a transição e a formação de pares iônicos entre as cabeças polares dos 

surfactantes e os contra-íons, como o revelado pelo estudo detalhado da variação da 
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composição interfacial durante a transição esfera-bastão induzida por 3,5-diclorobenzoato em 

micelas catiônicas, utilizando um método de captura química (Geng et al. 2005). 

Pares iônicos são agregados formados por um ou mais pares de íons em solução e 

a sua formação se dá, primariamente, pela atração eletrostática entre íons de cargas opostas 

(Marcus e Hefter 2006). A natureza do solvente, a geometria dos íons, forças não-eletrostáticas 

de curto alcance e a energia de solvatação dos íons são outros fatores que determinam a 

formação dos pares iônicos em solução (Marcus e Hefter 2006). Definimos aqui pares iônicos 

em interfaces micelares como um agregado formado por dois íons de cargas opostas distantes 

até um determinado valor, separados por duas, uma ou nenhuma camada de hidratação. Esta 

definição, arbitrária devido à ausência de dados experimentais sobre formação de pares iônicos 

em interfaces micelares, se baseia em diferentes modelos de formação de par iônico em 

solução. Justice define que pares iônicos são formados quando dois íons de cargas opostas se 

encontram a uma distância δ < r < R, sendo δ a soma dos raios iônicos dos íons e R é uma 

distância limite imposta, tratando o solvente como um contínuo (Justice 1975). Contudo, 

evidências de diferentes técnicas demonstraram que este tratamento não descreve 

completamente algumas propriedades de soluções iônicas de sais capazes de formar pares 

iônicos. Além disso, a descrição do solvente como um contínuo ignora as propriedades 

microscópicas das moléculas; p.e., técnicas experimentais e cálculos de MD demonstram que a 

dinâmica rotacional das moléculas de água próximas aos íons é distinta da rotação de 

moléculas de água bulk (Buchner et al. 1999; Laage e Hynes 2007). A associação de íons “livres” 

em solução se dá em um mecanismo de três etapas: (i) os íons são atraídos por interação 

eletrostática e se associam preservando as suas camadas de hidratação; (ii) há uma 
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desidratação parcial do par iônico, formando íons separados por uma camada única de 

solvente; (iii) as moléculas de solvente remanescentes entre os íons são liberadas, dando 

origem aos pares iônicos de contato (Atkinson e Petrucci 1966). O tempo de vida destes pares 

varia de acordo com a estrutura dos íons e do solvente utilizado, não se utilizando este 

parâmetro, então, como critério para definir a formação de pares iônicos (Marcus e Hefter 

2006). 

Incomuns em soluções diluídas de surfactante, transições de fase e forma são 

observadas em micelas iônicas com contra-íons inorgânicos se a concentração de surfactante é 

alta. Geralmente os agregados micelares são esféricos em baixas [surfactante], mas o aumento 

da concentração de surfactante leva à formação de outras estruturas e fases em sistemas 

surfactante/água (Balmbra et al. 1969; Varade et al. 2008). Transições de fase podem também 

ser observadas pelo aumento na hidrofobicidade da cabeça polar do surfactante (Warr et al. 

1990). EEI podem provocar também separação de fase em sistemas micelares. Alguns contra-

íons volumosos podem levar à formação de ponto de nuvem em micelas iônicas (Bales e Zana 

2004). Ressaltamos também que EEI são observados em micelas não-iônicas, onde alterações 

no diagrama de fase de sistemas binários podem ocorrer (Kenkare et al. 1996). Desta forma, 

devido a este vasto campo de efeitos específicos de íons em sistemas micelares, é evidente que 

interações específicas entre contra-íons e surfactantes devem exercer um papel fundamental 

na adsorção de íons na interface micelar, e por consequência, nas propriedades micelares. Para 

uma descrição teórica adequada das propriedades micelares, os termos energéticos que 

governam a ligação de íons na interface, como as interações contra-íon-micela, devem ser 

incluídos na modelagem. Contudo, um dos maiores desafios em (não somente) sistemas 
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micelares é reconhecermos quais são estes termos energéticos e, então, incluí-los 

corretamente para obtermos um modelo preditivo de propriedades de sistemas micelares. 

Diversos modelos de formação de micelas iônicas foram formulados nas últimas 

décadas. Uma das primeiras tentativas de se compreender a associação de moléculas anfifílicas 

em água foi realizada por Poland e Scheraga (Poland e Scheraga 1966), que descreve a energia 

total da micela em termos de repulsão eletrostática devido à aproximação das cabeças polares 

– termo energético que leva à dissociação micelar – e da diminuição da área de contato entre 

as cadeias hidrofóbicas dos surfactantes e as moléculas de água, pela formação do núcleo 

hidrofóbico – termo energético que estabiliza a micela. Os autores admitiram o termo 

eletrostático como a energia dominante para a força que se opõe à micelização, desprezando 

os movimentos da micela como um todo e das cadeias dos surfactantes micelizados. Os autores 

concluíram que a mudança relativa na estrutura da água ao redor das cabeças polares de um 

surfactante micelizado e um surfactante livre deve exercer um papel fundamental na 

energética do processo de micelização – sem calcular esta contribuição. 

A explicação de que a estabilidade micelar é um balanço entre duas forças que se 

opõem, uma na direção do crescimento micelar e outra na direção da demicelização, foi feita já 

em 1949 por Debye (Debye 1949). Os princípios básicos da formação micelar foram 

consolidados por Charles Tanford (Tanford 1980). Na sua forma mais simples, a energia total de 

micelização é uma soma de energias atrativas e repulsivas, da seguinte forma (Equação 1): 

 

Equação 1 ΔG	
�� = Δ�	
�� +�	
� 
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onde ΔG0
mic é a energia livre de formação micelar, ΔU0

mic é o termo atrativo e Wmic é o termo 

repulsivo. De um lado, a força atrativa é relacionada ao efeito hidrofóbico (Chandler 2005) – 

que é a tendência de cadeias hidrofóbicas agregarem em água, diminuindo o contato 

água/óleo, um fenômeno que depende do tamanho do agregado hidrofóbico – e que leva o 

sistema na direção do aumento do tamanho do agregado. No limite, se este termo é muito 

maior do que o termo repulsivo, uma separação de fase pode acontecer. Este termo energético 

foi estimado por Tanford como a energia livre de transferência de alcanos de um meio de 

alcano puro para água e que cresce linearmente com o número de carbonos na cadeia do 

alcano. De outro lado, há o termo repulsivo, que se origina da interação eletrostática ou 

estérica entre as cabeças polares dos surfactantes e que se opõe ao crescimento micelar. O 

autor ressalta que a interação eletrostática não pode ser calculada pela equação de Debye-

Hückel, uma vez que a concentração de cargas na interface é muito alta. Todavia, as forças 

repulsivas podem ser estimadas através de dados de compressão de monocamadas de 

surfactante. O balanço entre as duas forças estabiliza a micela em um tamanho ótimo e explica 

os termos básicos da agregação micelar. 

Apesar de o balanço energético essencial de formação de micelas estar contido na 

Equação 1, fornecendo as bases para a compreensão da associação de surfactantes em 

agregados micelares, termos energéticos importantes para uma descrição adequada de micelas 

foram desprezados, como a ligação de íons na interface e termos de especificidade iônica, que 

não foram incluídos nesta teoria. Gunnarsson e Wennerström (Gunnarsson et al. 1980) 

propuseram computar o termo eletrostático usando a solução da equação de Poisson-

Boltzmann em simetria esférica e definir a condição de contorno através da lei de Gauss, 
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comparando os resultados com diferentes métodos de calcular a parte eletrostática em 

sistemas micelares de diversas teorias. Os contra-íons ao redor da micela foram considerados 

“ligados” ou “livres” em solução definindo uma distância limite de aproximação da interface 

(que pode ser definida através de diferentes métodos). Íons mais próximos do que o limite 

eram considerados ligados e, para maiores distâncias, livres. Os autores reconheceram ainda a 

necessidade da inclusão de um termo relacionado à formação da interface, proporcional à área 

da interface do agregado, e não seu volume, uma vez que micelas são maiores do que o 

tamanho limite para o controle por volume (Chandler 2005). Neste modelo, uma relação entre 

cmc, tamanho da cadeia carbônica do surfactante, a concentração de espécies em solução e a 

carga do íon foi formulada e algumas propriedades de micelas formadas por contra-íons 

inorgânicos estavam de acordo com dados experimentais. Mais tarde, Ninham et al (Evans et al. 

1984) discutiram a necessidade de se definir os íons como livres ou ligados e sugeriram que 

apenas o cálculo adequado da parte eletrostática já levaria a uma distribuição satisfatória de 

íons ao redor das micelas. Apesar de diferenças em métodos de cálculo, os dois grupos 

ressaltaram que interações específicas entre íons e micelas precisam ser incluídas para 

descrever os EEI em sistemas micelares. Uma tentativa de se modelar os EEI em sistemas 

micelares foi a adição de potenciais de dispersão (Boström et al. 2002) – que dependem da 

natureza do íon – para o balanço de forças que governam a adsorção de íons na interface, além 

do potencial eletrostático (Equação 2): 

 

Equação 2 ���� = ��. ����−����� − �. �����/ ! . "# 
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sendo c(r) a concentração do íon em função da distância da interface, c0 é a concentração 

analítica do íon, V(r) é o potencial dispersivo, q é a valência do íon e ϕ(r) é o potencial elétrico 

auto-consistente, i.e., um potencial elétrico calculado de forma iterativa com valores de c(r) até 

a convergência. Neste modelo, não é permitido aos íons se aproximarem da interface com 

distâncias menores do que seus raios iônicos, formando uma interface impenetrável para os 

íons, que é inconsistente com o observado em alguns casos de contra-íons orgânicos (Rao et al. 

1987; Magid et al. 1997). 

Um método para calcular propriedades de micelas formadas por contra-íons com 

porções orgânicas foi desenvolvido por Srinivasan e Blankschtein, baseado em um modelo de 

termodinâmica molecular (MT) (Srinivasan e Blankschtein 2003). O MT é um modelo que 

descreve a formação de micelas através de uma série de passos reversíveis, partindo do 

conjunto de moléculas de surfactante e contra-íons livres em solução e terminando com uma 

micela completamente formada, com os contra-íons ao redor do agregado (Esquema 2). Nesta 

abordagem, os EEI de contra-íons com porções hidrofóbicas são modelados calculando-se a 

energia livre correspondente ao ancoramento da porção hidrofóbica do íon no núcleo 

hidrofóbico da micela. Além disso, a energia total de micelização pode ser computada para 

diferentes geometrias, não apenas esferas. No modelo MT, a energia livre de micelização é a 

soma das energias parciais de cada passo realizado. Três termos energéticos não-eletrostáticos 

foram adicionados aos termos de energia livre de transferência dos monômeros (e também da 

porção orgânica do contra-íon) de água para o alcano puro e de energia livre de formação da 

interface água/ar: 1) um termo de energia livre conformacional do empacotamento das cadeias 

dentro do agregado micelar, com as cabeças polares localizadas na interface; 2) um termo de 
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energia livre de repulsão estérica entre as cabeças polares e os contra-íons na interface micelar; 

3) um termo de energia livre e mistura entre as cabeças polares e os contra-íons na interface. 

Finalmente, o termo eletrostático foi tratado separadamente nas camadas de Stern, na qual 

não há contra-íons livres, e na camada difusa. Este modelo foi aplicado para íons polivalentes e 

contra-íons orgânicos. Algumas tendências de propriedades micelares seguiram os perfis dos 

dados experimentais, mas grandes desvios nos valores absolutos foram obtidos (Srinivasan e 

Blankschtein 2003). 

 

 

Esquema 2. Um possível ciclo de MT. Considera-se que a ruptura e a formação de ligações químicas 
possuem a mesma magnitude. As linhas amarelas representam a cauda hidrofóbica do surfactante, os 
círculos verdes representam a cabeça polar do surfactante e os círculos vermelhos representam os 
contra-íons. 

 

Embora um progresso significativo na modelagem de ligação de íons em micelas 

iônicas tenha sido observado, os modelos atuais de formação de micela ainda não possuem 

acurácia na predição da ligação de contra-íons que podem penetrar no núcleo hidrofóbico 
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micelar ou contra-íons com estrutura semelhante, como alguns casos discutidos acima. Dessa 

forma, para obtermos um bom ajuste entre dados experimentais e propriedades previstas por 

modelos, a modelagem da ligação de íons em interfaces deve ser refinada para acomodar 

termos estruturais dos contra-íons. Conforme discutido acima, primeiramente, uma análise 

cuidadosa dos termos energéticos que governam as transições precisa ser realizada e estes 

termos incorporados nos modelos. Dois termos que são frequentemente ignorados nos 

modelos de formação de micela, mas que aparentemente exercem um papel importante em 

transições de forma são a formação de par iônico e a hidratação na interface (Geng et al. 2005). 

Como demonstrado por Talens-Alesson (Talens-Alesson 2009), a estimativa usual da distância 

entre um contra-íon “ligado” e as cabeças polares nas micelas é menor do que a distância 

crítica para a formação de pares iônicos de contato. Portanto, a energia de formação destes 

pares precisa ser incluída na modelagem de interfaces. Através de simulações de Monte Carlo, 

Moelbert et al (Moelbert et al. 2004) descrevem que a estrutura da água ao redor da interface 

micelar é um termo determinante para a formação e estabilidade de micelas – de acordo com o 

predito por Poland e Scheraga para sistemas iônicos (Poland e Scheraga 1966). De fato, a 

importância da água em interfaces já foi reportada em outros sistemas (Fenimore et al. 2002; 

ten Wolde e Chandler 2002). Flutuações na estrutura da água em torno de polímeros 

hidrofóbicos dominam a cinética de transição da cadeia do polímero de um estado 

desenovelado para uma conformação globular (ten Wolde e Chandler 2002). A dinâmica de 

água é também importante para a conformação de algumas proteínas em solução aquosa 

(Fenimore et al. 2002). Assim, para uma descrição completa das forças envolvidas na formação 

de micelas e suas propriedades, devem ser utilizados modelos explícitos de água, ao invés de 
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um campo de força médio. Finalmente, a ligação de brometo em micelas é acompanhada pela 

desidratação do ânion (Harada et al. 2007), então, para modelarmos corretamente a ligação de 

íons em interfaces micelares, as energias de hidratação devem ser incluídas nos modelos – 

assim como devemos conhecer a magnitude dessa desidratação – de forma semelhante ao 

sugerido por Manciu para a interface água/ar (Manciu e Ruckenstein 2003). 

Assim, com os modelos analíticos atuais de formação de micela, é difícil predizer 

as propriedades micelares de uma micela iônica formada por um contra-íon capaz de formar 

pares iônicos e que possua uma região hidrofóbica de pequeno volume. 

O ânion trifluorometanosulfonato (CF3SO3
-, triflato, Tf) possui propriedades 

peculiares. O pequeno grupo –CF3 possui apenas uma pequena carga residual, em contraste 

com o grupo –SO3, segundo cálculos ab initio (Gejji et al. 1997). A análise da banda de 

estiramento das ligações de moléculas de água na presença de sais de triflato mostra que as 

moléculas adjacentes ao grupo –CF3 são indistinguíveis das moléculas no bulk de solução e que 

apenas 1,5 moléculas de água adjacentes ao grupo –SO3, em média, apresentam alteração 

espectroscópica (Bergstrom e Lindgren 1990). Estas propriedades devem estar relacionadas à 

orientação preferencial de Tf na interface de gotas de líquidos iônicos de triflato de 1-butil-3-

metilimidazol em simulações computacionais, que mostram o grupo –CF3 exposto para fora do 

centro da gota. Adicionalmente, o triflato é capaz de formar pares iônicos de contato em 

solução, em condições específicas (Huang et al. 1994). Este conjunto de propriedades do triflato 

torna micelas catiônicas compostas por este íon em agregados cujas propriedades não podem 

ser explicadas por nenhuma teoria atual e que, ao mesmo tempo, são únicas. 
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Descreveremos nesta Tese as propriedades micelares, como diagrama de fase, 

número de agregação, forma e hidratação de triflato de dodeciltrimetilamônio (DTATf). Estas 

propriedades, determinadas por diversas técnicas, serão comparadas, sempre que possível, 

com propriedades de outros surfactantes baseados em DTA, formados por cloreto (DTAC) e 

brometo (DTAB). Adicionalmente, o ânion metanosulfonato (Ms) foi utilizado para estimar a 

importância do grupo –CF3 nas propriedades observadas dos sistemas compostos por Tf, 

através da determinação das propriedades de DTAMs. Reportaremos também variações na 

tensão superficial de água pela presença de sais de sódio de triflato, brometo e 

metanosulfonato, que auxiliarão na compreensão da afinidade de íons por interfaces e, então, 

dos seus efeitos sobre estas. Os dados experimentais serão apresentados em conjunto com os 

dados teórico-computacionais de dinâmica molecular, formando um conjunto sólido de dados 

que forneceu as bases para a formação de uma nova interpretação sobre o papel das moléculas 

de água na estabilidade e propriedade de agregados micelares. Neste conceito, a água deixa de 

ter um papel secundário e assume uma importância central, desafiando as interpretações 

atuais. 
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2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Materiais 
 

O ácido tríflico e o pireno (Py) são da Sigma – Aldrich. O DTAB e o metanosulfonato 

de sódio (NaMs) são da Aldrich. O NaTf foi preparado pela titulação de ácido tríflico com NaOH. 

O DTATf foi preparado passando uma solução metanólica de DTAB em uma coluna de troca 

iônica de hidróxido (Purolite, SGA550OH, OH form), em metanol. O hidróxido de 

dodeciltrimetilamônio resultante foi neutralizado com ácido tríflico. O metanol foi removido 

por rotoevaporação e o DTATf foi recristalizado em éter/metanol. Não encontramos valores 

significativos de brometo ou cloreto pela titulação do produto com Hg(NO3)2/HNO3 usando 

difenilcarbazona como indicador (Schales e Schales 1941). O trifluoroacetato de 

dodeciltrimetilamônio (DTATFA) foi produzido da mesma maneira que o DTATf, reagindo-se o 

hidróxido do surfactante com o ácido trifluoroacético. O metanosulfonato de 

dodeciltrimetilamônio (DTAMs) e o cloreto de dodeciltrimetilamônio foram preparados 

passando uma solução metanólica de DTAB por uma coluna de troca iônica (Purolite, 

SGA550OH, forma de OH) previamente saturada com o respectivo sal (NaMs ou NaCl). O 

cloreto de dodecilpiridínio (Aldrich) foi rescristalizado três vezes em mistura acetona/metanol 

(10:1 V:V) e o pireno foi recristalizados três vezes em etanol. A água é bidestilada. Todos os 

demais reagentes são de pureza HPLC. 
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2.2. Métodos 
 

2.2.1. Supressão de fluorescência resolvida no tempo, (Time Resolved Fluorescence 

Quenching, TRFQ) 
 

Uma alíquota de uma solução etanólica de Py foi adicionada ao surfactante em 

solução aquosa. A razão [Py]/[micelas] foi mantida abaixo de 0,025 para impedir a formação de 

excímeros de pireno. Cloreto de dodecilpiridíneo foi adicionado para obtermos uma 

concentração final de até 2 supressores por micela. Os experimentos foram realizados em um 

espectrômetro de fluorescência Edinburgh FLS920 com Time Correlated Single Photon Counting 

(318,0 ± 0,5 K). As cinéticas de decaimento de tempo de vida de fluorescência foram adquiridas 

com λEX = 335,6 nm e λEM = 383,6 nm com uma janela de 1 μs com 2048 canais. Para cada 

concentração de surfactante o decaimento da emissão de fluorescência de Py foi medido na 

presença de cinco concentrações diferentes de supressor, Q, em duplicatas. 

Os dados foram tratados utilizando o modelo desenvolvido por Tachiya (Tachiya 

1975) e Infelta (Infelta et al. 1974), que relaciona a intensidade de luz emitida em função do 

tempo com o número de micelas na solução e assumindo que o supressor não permuta entre 

agregados durante o tempo de decaimento do emissor (Equação 3 e Equação 4): 

 

Equação 3 $�%� = $�0�. ���'− �. % + (. )exp-− . . %/ − 112 
e 

Equação 4 ( = 3455. �6��� − �7�� 
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sendo I(t) I(0), k0 e kq a intensidade de luz emitida em função do tempo, a intensidade de luz em 

t = 0, a constante de decaimento do pireno na micela na ausência de supressor e a constante de 

velocidade de segunda ordem de supressão, respectivamente. 

 

2.2.2. Condutividade 

 

As medidas de condutividade foram realizadas em um aparelho Orion modelo 160 

com um eletrodo de platina com constante de cela igual a 1,045 cm-1, e as soluções foram 

adicionadas a uma cela acoplada a um banho de circulação de água com temperatura 

constante. Após cada variação de temperatura ou [DTATf], 5 minutos foram aguardados para o 

equilíbrio da amostra antes das medições de condutividade, κ. 

Para os experimentos de determinação de solubilidade de DTATf, amostras de 

concentrações definidas foram colocadas na cela de medição. Mediu-se a condutividade da 

solução em função da temperatura. Um ajuste quadrático foi realizado na função κ(T) antes do 

ponto de inflexão e um ajuste linear após o ponto. As temperaturas nas quais ocorreu a 

dissolução do DTATf (temperaturas de solubilidade) foram determinadas pelo cruzamento dos 

dois ajustes. 

Para os experimentos de determinação de cmc, a temperatura era definida e 

estabilizada e então alíquotas de uma solução estoque de DTATf 0,1 M, armazenado na mesma 

temperatura, eram adicionadas à cela de medição. Os valores de cmc e inclinações de curvas 

foram calculados a partir da equação de Carpena (Equação 5) (Carpena et al. 2002) e o grau de 
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dissociação iônica foi calculado utilizando-se a equação de Evans (Evans 1956) (Equação 6), que 

considera a contribuição das micelas para a condutividade da solução diferente de zero: 

 

Equação 5 Λ��� = Λ�0� + (9. � + Δ�7�. �(: − (9�. ;< =1 + ��� >� − �7�Δ�7� ?
1 + ��� >− �7�Δ�7�?@ 

Equação 6 1000. (: = A B:
3455C: D⁄ F . -1000. (9 − GHI/ + B. GHI 

 

sendo Λ(c), Λ(0), c, ∆cmc, A1, A2 e λTf a condutividade da solução em uma determinada 

concentração de surfactante, a condutividade inicial, a concentração de surfactante, a faixa de 

concentração na qual é observada uma mudança brusca na condutividade da solução, a 

inclinação da reta antes da micelização, a inclinação da reta após a micelização e a 

condutividade do íon triflato à diluição infinita, respectivamente. O valor de λTf a 298 K é de 

44,5 S.cm2.mol-1 (Okan e Champeney 1997) e este valor foi acrescido em 2% por K – aumento 

observado para diversos sais (Lide 2004) – até a temperatura experimental. Os valores de Nagg 

utilizados foram calculados através de experimentos de supressão de fluorescência resolvida no 

tempo. 

 

2.2.3. Cinética Química 

 

A catálise por micelas da reação de descarboxilação de 6-nitro-benzisoxazol-3-

carboxilato (NBIC) foi estudada em soluções de DTATf (de 0,006 M até 0,08 M) e DTAB (de 
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0,018 M até 0,1 M). A [NBIC] utilizada em todos os experimentos foi 1 x 10-5 M. A formação de 

produto foi acompanhada em 310 nm por 10 meias-vidas e os resultados analisados como 

reações de pseudo-primeira ordem, fornecendo os valores de constante de velocidade 

observada, kobs, para cada concentração de surfactante (espectrofotômetro Varian modelo Cary 

50 Probe). As medidas foram realizadas a 318 ± 0,5 K. 

 

 

Esquema 3. Modelo de formação de produtos pela associação de moléculas com interfaces por dois 
mecanismos diferentes. 

 

O modelo de pseudo-fase (PP) e de pseudo-fase com troca iônica (PPIE) foram 

utilizados para a análise de resultados (Esquema 3). O modelo PP assume que as moléculas de 

reagente estão distribuídas entre o bulk de água e a interface micelar por uma constante de 

associação (Menger e Portnoy 1967), Ka, reagindo com constantes de velocidade diferentes nas 

duas fases (kw e km, respectivamente). A relação entre constante de velocidade observada, kobs, 

kw, km, Ka, e concentração de surfactante é dada por (Equação 7): 

 

Equação 7  JKL =  M +  	 . N4. �� � �7��
1 � N4. �� � �7��  

 



47 

Quando as moléculas de reagente e de surfactante possuem cargas opostas, o 

modelo de pseudo-fase com troca iônica, PPIE, assume que a ligação do reagente à interface 

micelar ocorre com um deslocamento de um contra-íon da micela ligado na interface. Esta 

troca é descrita por uma constante de seletividade de troca iônica (Quina e Chaimovich 1979; 

Romsted 1984), KR/Y. Neste caso, kΨ, se correlaciona com a velocidade de reação em água, na 

interface, a concentração de surfactante em solução e a concentração de sal adicionado de 

contra-íon, BYadd, da seguinte forma (Equação 8): 

 

Equação 8  O =
 M �  	. NP Q⁄ . RSTSIU1 + NP Q⁄ . RSTSIU  

 

sendo Yb a concentração de contra-íons ligados à micela, Yf a concentração de contra-íons livres 

e α o grau de dissociação da micela. Yb e Yf são calculados conforme (Equação 9 e Equação 10): 

Equação 9 ST = �1 − B�. �� − �7�� 

  
Equação 10 SI = �7� + B. �� − �7�� + VS4WW 

 

2.2.4. Espalhamento de raio-X de baixo ângulo, (Small Angle x-Ray Scattering, SAXS) 

 

Medidas de SAXS foram realizadas em um instrumento de raio-X de baixo ângulo 

NanoStar (Bruker AXS) com radiação Cu Kα1 λEM = 1,54 Å. A distância entre amostra e detector 

foi de 679 mm. Os dados de espalhamento foram coletados em um detector de gás sensível à 
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posição bidimensional (HiSTAR) com vetor de espalhamento, q = 4.π.sen(θ)/λ, variando de 

0,014 Å-1 até 0,35 Å-1, usando 2 θ como ângulo de espalhamento. As amostras foram 

armazenadas em capilares de quartzo de cerca de 2 mm de diâmetro. A temperatura foi 

controlada por um banho de circulação de água. As curvas de SAXS foram corrigidas pelo 

espalhamento do solvente e atenuação da amostra. Os experimentos foram realizados a 328 K. 

As curvas de SAXS foram ajustadas com o programa GENFIT (Spinozzi ; Mariani et 

al. 2009) usando duas rotinas de minimização (SIMANN e SIMPLEX). Apenas o fator de forma foi 

considerado durante o procedimento de ajuste. Para todas as geometrias testadas, a estrutura 

do agregado foi considerada tendo dois níveis de densidade eletrônica, representando a 

camada polar formada pela cabeça polar do surfactante e os contra-íons e a região hidrofóbica 

formada pelas caudas hidrofóbicas do surfactante. Os parâmetros da borda esférica do disco, o 

aro da bicela, foram os mesmos utilizados para a bicamada. Devido à semelhança entre as 

curvas de espalhamento para as diferentes concentrações de DTATf, a curva obtida com a 

maior concentração de surfactante foi escolhida para o procedimento de ajuste. Todos os 

ajustes foram realizados assumindo ρsolvente = 0,33 e/ Å sem correção de linha de base. 

 

2.2.5. Ressonância magnética nuclear, (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) 

 

Todos os espectros foram registrados em um espectrômetro Bruker 500 MHz 

Avance III. Os surfactantes previamente secos foram pesados em balões volumétricos para 

obter a concentração de surfactante desejada, seguido de uma adição de NaTf 0,6 M em D2O 

quando necessário. Os volumes foram completados com D2O e transferidos para tubos de NMR 
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de 5 mm. Todas as amostras foram pré-equilibradas por 10 minutos antes de cada medição. Os 

tempos de relaxação de magnetização longitudinal de 1H (T1) foram medidos pelo experimento 

de inversão-recuperação de spin. Os tempos de relaxação de magnetização transversal de 1H 

(T2) foram medidos por experimentos de sequência de pulso Carr-Purcell-Meiboom-Gill. Ambos 

os programas de sequências de pulso foram fornecidos pela Bruker. Os espectros NOE 2D (1H-

1H) foram registrados com diferentes tempos de mistura (τmix) variando de 0,2 até 1 s (DTAB 

0,3 M) ou 0,1 até 1 s (DTATf 0,1 M). 

O seguinte procedimento foi usado para calcular o parâmetro de ordem (S) nas 

amostras. Para processos dominados por interações dipolo-dipolo, como as interações em 

sistemas micelares, T1 e T2 são definidos pelas seguintes relações (Equação 11 - Equação 13) 

(Villeneuve et al. 2006): 

 

Equação 11 
1"9 = (�X�Y� + 4X�2Y�� 

Equação 12 
1": = (2 �3X�0� + 5X�Y� + 2X�2Y�� 

Equação 13 ( = ^3�< − 1�20 _ . ` a�bc:ℎ8f:�cCcD g: 

 

O parâmetro J(ω) é a densidade espectral e as variáveis n, µ0 , γH, h e rH-H 

representam o número de prótons geminais, a permeabilidade magnética do vácuo, a razão 

magnetogírica do próton, a constante de Planck e a distância entre prótons geminais, 

respectivamente. Usando a suposição de dois tempos de correlação, Wennerström et al. 
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(Wennerstrom et al. 1979) desenvolveram um modelo de duas etapas para a análise de dados 

de relaxação de NMR. Usando uma escala de picosegundo, um tempo de correlação, τf, é 

relacionado com o movimento rápido dos monômeros na micela. Na escala de nanosegundo, o 

outro tempo de correlação, τs, corresponde ao tombamento global do agregado micelar. 

Assumindo que τf é pequeno o suficiente e que o tombamento da micela é isotrópico, a relação 

entre a função de densidade espectral e os dois tempos de correlação pode ser escrito da 

seguinte forma (Equação 14) (Nery et al. 1986): 

 

Equação 14 X�Y� = h: R 2�i1 + �Y��i�:U + �1 − h:�2�I  

 

onde S é o parâmetro de ordem do vetor internuclear H-H de NMR e ω0 é a frequência de spin 

de Larmor de 1H. Uma expressão para S como função de T1, T2 e τs (Equação 15) pode ser 

obtida subtraindo a Equação 11 da Equação 12 e substituindo a Equação 14 no resultado 

(Wasylishen et al. 1991): 

 

Equação 15 h: = 13( R 1": − 1"9U R�i + �i1 + �Y��i�: − 2�i1 + �2Y��i�:U
C9

 

 

O tempo de correlação lento (τs) pode ser calculado pela equação de Stokes-

Einstein para DTAB puro. Para os agregados de DTATf, τs foi calculado de acordo com um 

modelo de movimento de partículas discoidais neutras em água, que depende apenas de 

parâmetros geométricos das partículas (Ortega e de la Torre 2003). 
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2.2.6. Ressonância paramagnética eletrônica, (Electron Paramagnetic Resonance, 

EPR) 

 

Espectros de EPR foram obtidos em um espectrômetro Bruker MEX-200 (318 ± 0,5 

K). As amostras foram colocadas em capilares de quartzo planos e medidas em uma frequência 

de aproximadamente 9,4 GHz, com uma faixa de varredura de 100 G, uma amplitude de 

modulação de 1,0 G e uma constante de tempo de 0,163 s. Os espectros foram analisados com 

o software WINEPR (Bruker). Duas sondas de spin, iodeto de 4-(N,N-dimetil-N-

hexadecil)amônio-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil (CAT16) e o metil éster de 5-doxil ácido 

esteárico (5MESL) (Esquema 4) foram usadas. As concentrações das sondas de spin em solução 

estoque de clorofórmio foram determinadas por EPR usando 4-hydroxi-2,2,6,6-

tetrametilpiperidinil-1-oxil (Tempol) como padrão (Barr et al. 1996). A incorporação das sondas 

nas soluções aquosas de surfactante nas concentrações desejadas foi feita da seguinte forma: 

um filme do marcador de spin foi produzido em tubos de vidro, depois de evaporação do 

solvente por fluxo de N2. O filme foi então colocado sobre vácuo por ao menos 2 horas para 

garantir a eliminação completa do solvente. As soluções de surfactante foram então utilizadas 

para suspender os filmes das sondas de spin. Os tubos foram colocados em banho de ultrasom 

por ao menos 30 minutos a 323 K antes das medições. A razão molar final entre marcador de 

spin e micelas foi de aproximadamente 1 em todos os casos. 
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Esquema 4. Estrutura do CAT16 (acima) e 5MESL (abaixo). 

 

Os tempos de correlação rotacional (τb e τc) das duas sondas, CAT16 e 5MESL, 

foram calculados pelas alturas das linhas espectrais e larguras das linhas, de acordo com as 

teorias de Kivelson (Kivelson 1960) e Freed e Fraenkel (Freed e Fraenkel 1963). τb e τc podem 

ser calculados da seguinte forma (Equação 16 e Equação 17) (Schreier et al. 1978): 

 

Equação 16 �! = �1,27 × 10Cm��2 =no ℎ�ℎp9q− no ℎ�ℎC9q@ 

Equação 17 �r = −1,19 × 10Cm��2 =no ℎ�ℎp9q − no ℎ�ℎC9q − 2@ 
 

sendo W0 a largura entre picos da linha central e h0, h+1, and h−1 são as alturas de linha cental, 

de campo baixo e alto, respectivamente. 

Uma média geométrica forneceu um “tempo de correlação rotacional efetivo” 

(τmedido), como já realizado anteriormente em sistemas micelares (Bales e Zana 2002). O valor 
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de τmedido incorpora o tempo de tombamento global da micela (τs) e o tempo de reorientação 

da sonda com relação à micela (τsonda). Em um agregado esférico, assume-se que os tempos de 

correlação rotacional são independentes e se relacionam da seguinte forma (Equação 18) 

(Wikander e Johansson 1989): 

 

Equação 18 
1�	tW
Wu =	 1�w + 1�iuxW4  

 

Usando o mesmo modelo de tombamento de agregados de DTATf descrito na 

seção 2.2.5. (Ortega e de la Torre 2003), nós assumimos que a separação dos dois tempos de 

relaxação para um agregado discoidal pode ser realizada utilizando-se a Equação 18. 

 

2.2.7. Espectroscopia de relaxação dielétrica, (Dielectric Relaxation Spectroscopy, 

DRS) 

 

Espectros de relaxação dielétrica de DTATf, DTAB puro e na presença de NaTf, 

DTAMs e DTAC obtidos pela combinação de medidas em um interferômetro de onda 

abrangendo a faixa de frequência 60 < ν / GHz < 89 (Barthel et al. 1998), duas sondas 

comerciais de reflexão coaxiais de ponta aberta, abrangendo 0,2 < ν / GHz < 20 e 1 < ν / GHz < 

50 e uma cela de reflexão de linha coaxial, abrangendo 0,02 < ν / GHz < 0,5 (Buchner e Barthel 

1997). As sondas e as linhas coaxiais foram conectadas a um analisador de rede de vetores 

Agilent E8364B (VNA) com um módulo de calibração eletrônico (Ecal, Agilent N4693A). Antes 

das medidas com o VNA, uma calibração foi feita com ar, mercúrio e água como padrões 
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primários. Todas as medidas de reflexão foram realizadas ao menos duas vezes. Não é 

necessária calibração para o interferômetro. 

Processamento dos espectros de DRS: A resposta das amostras ao campo elétrico 

aplicado, ν, pode ser expressa (Equação 19) pela soma das respostas relacionadas à 

condutividade, κ(c), da amostra e a permissividade relativa complexa, ŷ�{� = ε
|�ν� � }ε||�ν�, 

sendo ε’ a permissividade relativa e ε’’ a perda dielétrica. O termo ŷ�{� engloba todas as 

contribuições dependentes da frequência. Na Equação 19 ε0 é a permissividade no vácuo. Esta 

permissividade complexa pode ser descrita normalmente (Equação 20) pela soma de n 

relaxações individuais i (modos) de amplitude Si e depende da permissividade em “frequência 

infinita”, y~, que contém contribuições de polarizabilidade intramolecular. ��
�{� é a função de 

forma da banda, que foi modelada com a equação de Havriliak-Negami (Equação 21). 

 

Equação 19 �̂�{� = ŷ�{� � �κ���/�2f{y�� 

Equação 20 ŷ�{� = �h
��
�{�
x


�9
� y~ 

Equação 21 ��
�{� = [1 − �}2f{�
�9C���C��  
 

A Equação 21 nos fornece o tempo de relaxação característico do processo, τi, e 

depende dos parâmetros de forma 0 ≤ B
 < 1 e 0 < �
 ≤ 1, ou variantes simplificadas, como a 

equação de Cole-Davidson (αi = 0 e 0 < βi < 1), Cole-Cole (0 < αi < 1 e βi = 1) ou de Debye (αi = 0 

e βi = 1) (Buchner e Hefter 2009). A permissividade estática foi definida como y = y~ + ∑ h
x
�9 . 

O ajuste dos espectros foi realizado simultaneamente na parte real (ε’) e imaginária (ε’’) com o 
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número de processos necessários para a descrição do espectro, segundo regras estabelecidas 

(Rahman et al. 2012). Quando foi observada polarização do eletrodo, a correção foi feita como 

descrito anteriormente (Kremer e Schönhals 2003). 

Relaxação do soluto: Os dois modos de relaxação relacionados à micela (aqui 1 e 

2) do espectro de DRS de soluções de surfactantes iônicos são, geralmente, bem descritos (Baar 

et al. 2001; Fernandez et al. 2003; Buchner et al. 2005) pelo modelo de Grosse para partículas 

coloidais esféricas carregadas (Grosse 1988). Esta teoria prediz tempos de relaxação e 

amplitudes de modos de relaxação do soluto (Equação 22 - Equação 25): 

 

Equação 22 �9 ≈ �:
�  

Equação 23 h9 =
9�	
�y	 R2�Gi����U

�

16 ^2�Gi���� R 2Gi����� + 1U + 2_: 

Equação 24 �: = y�y	 >y�y	 	+ 	2?
���� R 2Gi����� 	+ 	2U 

Equação 25 h: = 9�	
�y	 R 2Gi����� 	− 	 y�y	U:
^>y�y	 	+ 	2? R 2Gi����� 	+ 	2U_: 

 

sendo D o coeficiente de difusão dos contra-íons livres e R o raio de Grosse; φmic é a fração de 

volume ocupado pelas micelas, εp e εm são as permissividades estáticas do solvente e do núcleo 

da micela, χ-1 é o comprimento de Debye, que define o tamanho da nuvem de íons ao redor da 
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micela, κ é a condutividade da solução e λs é a condutividade na superfície da micela. Este 

último pode ser relacionado ao coeficiente de difusão dos íons na superfície da micela, Ds, 

através da Equação 26: 

 

Equação 26 �i = 4f !"Gi�:
�1 − B���:3455 

 

onde T é a temperatura em K, kB é a constante de Boltzmann e e0 é a carga elétrica elementar. 

As equações acima são validas no limite de φmic pequeno e R >> χ-1. Assim, com o conhecimento 

das amplitudes, tempos de relaxação e condutividade da solução, podemos calcular o raio de 

Grosse, a condutividade de superfície, a fração de volume das micelas e o comprimento de 

Debye. 

Relaxação do solvente: Para os modos de relaxação associados com reorientação 

de dipolos, como os relacionados à água (3 e 4 neste estudo, água “lenta” e água em bulk), a 

equação generalizada de Cavell (Cavell et al. 1971; Barthel et al. 1992; Fukasawa et al. 2005) 

relaciona a amplitude, Si, com a concentração, ci, da espécie relaxando na concentração de 

soluto c (Equação 27): 

 

Equação 27 �
4����� = 3�y��� + -1 − y���/(�y��� ×  !"y�3� × �1 − B
�
����:a
: × h
��� 
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Na Equação 27 ε(c) é a permissividade estática da amostra, αi é a polarizabilidade, 

fi é o fator de reação de campo e µi é o momento de dipolo da espécie relaxando (Barthel et al. 

1992). Para a água, um campo cavitacional esférico foi assumido, i.e., A = 1/3, e o fator fi foi 

calculado como descrito anteriormente (Barthel et al. 1992). Para a avaliação da amplitude da 

água em bulk a Equação 27 foi normalizada para a relaxação do solvente puro. 

Pela quantidade de água “lenta” detectada pelo DRS o número de hidratação 

correspondente, Zlenta (Equação 28), é, em unidades de número de águas por molécula de 

surfactante: 

 

Equação 28 ��tx�4 = �i4��  

 

sendo �i4� a concentração de água “lenta” detectada no experimento, calculada pela Equação 

27 e c é a concentração total de surfactante. Zib (Equação 29) é o número de moléculas de água 

“irrotacionalmente” ligadas (que não possuem rotação) por moléculas de surfactante, i.e., a 

quantidade de água que não pode ser detectada pelo DRS por estar imobilizada devido à fortes 

interações com os solutos (Buchner et al. 2005): 

 

Equação 29 �
T = �M � �i4� � �T4��  
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Na Equação 29, �T4� é a concentração de água bulk calculada pelos espectros de 

DR, utilizando a Equação 27. 

 

2.2.8. Simulação de dinâmica molecular, (Molecular Dynamics, MD) 

 

Micelas: As simulações dos agregados micelares foram realizadas em caixas com 

diferentes dimensões, variando de acordo com o número de moléculas de surfactante utilizado 

na simulação. O agregado inicial de DTAX (X = Br ou Tf) foi construído utilizando-se o software 

Packmol (Martínez et al. 2009) com as moléculas de DTA formando o agregado inicial e os 

contra-íons ao redor e as caixas foram então preenchidas com moléculas de água. O campo de 

força utilizado para o monômero foi o OPLS (Jorgensen et al. 1996). O campo de força utilizado 

para o triflato foi retirado da literatura (Canongia Lopes e Pádua 2004), assim como os 

parâmetros utilizados para os íons brometo (Horinek et al. 2009). A carga na molécula de DTA 

foi distribuída igualmente entre os quatro carbonos ligados ao átomo de N, que é neutro (Pal et 

al. 2005; Shang et al. 2009). A distribuição de carga no anel de nitróxido da sonda 5-MESL foi 

tirada da literatura (Improta et al. 2000). Usamos a regra de combinação geométrica para todas 

as interações de Lennard-Jones. As simulações foram realizadas a 318 K com um termostato V-

scale e pressão de 1 bar mantida por acoplamento isotrópico. Condições periódicas de 

contorno foram utilizadas e as forças de Coulomb calculadas pelo método de particle mesh 

Ewald. Raios limites de 15 Å e 12 Å foram utilizados para as interações eletrostáticas e de 

Lennard-Jones, respectivamente. Utilizou-se switch em 11 Å para as interações de Lennard-

Jones. Todas as simulações foram realizadas com o pacote GROMACS 4.5.5. (Hess et al. 2008) 
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com precisão dupla. Os primeiros 10 ns não foram utilizados nos cálculos. Na simulação da 

sonda 5MESL incorporada à micela, o agregado inicial foi construído com a sonda já 

incorporada ao agregado. Na Tabela 1 estão alguns parâmetros utilizados nas diferentes 

simulações de DTAX.  

 

Tabela 1. Parâmetros utilizados em simulações de micelas de DTAX com diferentes Nagg. 

Parâmetros 
Número de monômeros 

50 50 130 200 
Aresta da caixa / Å ~ 90 ~ 90 ~ 120 ~ 120 

Contra-íon Tf ou Br Tf ou Br Tf ou Br Tf 
Número de moléculas de 

água 
23400 23400 56400 54200 

Tempo de simulação / ns 35 100 30 (Tf) e 7 (Br) 14 
Simetria inicial Esfera Esfera Bicamada Bicamada 

Sonda adicionada 5MESL - - - 

 

DTATf com 130 monômeros: O comprimento da camada de solvatação de triflato 

ao redor da superfície da micela de DTA e o tempo de vida (�Ti��I) do íon nesta camada de 

solvatação foram determinados simultaneamente. Definimos janelas de distância entre o 

centro de massa (COM) de cada Tf (TfCOM) até o átomo do agregado de DTA mais próximo, 

utilizando limites inferiores e superiores, rll e rul, respectivamente. Definimos a função f(t) como 

sendo f = 1 se o TfCOM estivesse dentro da janela e f = 0 caso contrário. O tempo de residência 

(vida) dentro de cada janela foi determinado como a integral da função de correlação 

normalizada da função f(t) da janela e tomada a média sobre todos os contra-íons. rul foi 

tomado como valor do eixo das coordenadas para a construção do gráfico de �Ti��I em função 
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de distância. A distância de ligação do íon à interface micelar foi definida como a distância na 

qual o valor de �Ti��I  se torna constante. 

DTATf e DTAB com 50 monômeros: O comprimento da camada de solvatação de 

triflato ou brometo ao redor da micela de DTA e o tempo de vida (τb) do íon nesta camada de 

solvatação foram determinados da mesma forma descrita acima e por um segundo método, 

baseado em simetria esférica. O tempo de vida em simetria esférica, �TtiI, foi calculado da 

mesma maneira que �Ti��I  utilizando, porém, a distância entre o centro de massa da micela 

(micCOM) e o centro de massa do contra-íon. 

A partir de �Ti��I  e �TtiI o grau de dissociação iônica foi calculado, αsurf e αesf, 

respectivamente. Para o cálculo de α pela simulação, os contra-íons foram classificados como 

“ligados” ou “livres”, dependendo de sua posição com relação ao referencial (interface micelar 

ou o centro de massa da micela). Contra-íons situados em distâncias menores que uma 

distância limite definida foram denominados “ligados” e “livres” caso contrário. A fração do 

tempo de simulação que cada contra-íon esteve “livre” foi computada e uma média dos valores 

encontrados para todos os contra-íons na simulação forneceu os valores de αsurf. αesf foi 

calculado pela integral BtiI = (� 4f�:�������� , sendo A uma constante de normalização para 

que o valor desta integral entre 0 e ∞ seja igual a 1 e rb é o valor da distância limite. 

O tempo de relaxação reorientacional das cadeias de surfactante, τr, do vetor 

formado pelo grupo –CH3 no final da cadeia hidrofóbica e o átomo de nitrogênio na cabeça 

polar (vetor CCH3(tail)-N) foi calculado. A função de correlação reorientacional (CCH3(tail)-N(t)) foi 

calculada como a média do valor obtido para cada cadeia de surfactante em DTATf e DTAB 
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utilizando o polinômio de Legendre de segunda ordem. Nos dois sistemas o movimento do 

micCOM foi removido, para evitar a contribuição da difusão do agregado para CCH3(tail)-N(t), que 

convergiu para zero. Uma função de soma de dois decaimentos exponenciais, com diferentes 

tempos característicos de decaimento e amplitudes, foi ajustada à CCH3(tail)-N(t) (Equação 30). 

Finalmente, τr foi calculado como a integral de CCH3(tail)-N(t) (Equação 31): 

 

Equação 30 �rcD��4
��C��%� = (	ux�C�/ ¡¢£ � (	
��C�/ ¡�¤  

Equação 31 �� = ¥�rcD��4
��C��%��% 
 

sendo, Amon e Amic são fatores pré-exponenciais e tmon e tmic são tempos de correlação 

rotacionais, referentes a rotação do monômero (mon) e ao tombamento micelar global (mic). 

Íons na superfície: Simulações de triflato e brometo de sódio foram realizadas em 

uma caixa de 40 x 40 x 110 Å, com cerca de 4000 moléculas de água, 75 moléculas de sódio e 

75 do contra-íon, em um ensemble NVT a 303 K. Uma interface se formou espontaneamente, 

comprimindo as moléculas em uma faixa de 90 Å de comprimento. As interações eletrostáticas 

e de Lennard-Jones foram tratadas da mesma forma descrita acima. As simulações foram 

realizadas por 20 ns e os primeiros 5 ns não foram usados para os cálculos. 

As tensões superficiais foram obtidas pelo excesso interfacial com a concentração 

calculada pela equação estendida de Poisson-Boltzmann, como descrito anteriormente para 

simulações com um único íon não polarizável (Horinek et al. 2009). A equação estendida de 
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Poisson-Boltzmann utilizada para calcular a concentração do íon em função da direção no eixo z 

– isto é, perpendicular à interface água/ar tem a forma (Equação 32): 

 

Equação 32 y �:
�¦: ��¦� = ���
�
��C[§�̈ ©ª�«�p.�¬�«�] ®H¯



 

 

sendo ε o produto da constante dielétrica do vácuo e a constante dielétrica relativa do meio 

(que é constante na direção z), ��¦� é o potencial eletrostático auto-consistente, �
  é a carga 

do íon tipo i, �
� é a concentração do íon i no bulk, �
°±² é o potencial de campo médio do íon i, 

obtido pela simulação de um único íon na interface água/ar, usando umbrella sampling,  ! é a 

constante de Boltzmann e T a temperatura. Note que o termo �
��C[§�̈ ©ª�«�p.�¬�«�] ®H¯  é 

basicamente c(r) na Equação 2. A equação foi então resolvida numericamente, para cada 1 pm. 

A tensão superficial, γ, foi calculada utilizando o excesso interfacial, Γ
  (Equação 33): 

 

Equação 33 Γ
 = ¥ �
�¦��¦
«´µ¶

C~
� ¥ [�
�¦� � �
�]�¦

~

«´µ¶
 

 

sendo �
�¦� = �
��C[§�̈ ©ª�«�p.�¬�«�] ®H¯  a concentração da espécie i na distância z. zGDS é a 

posição da interface de Gibbs, o ponto no qual o excesso de água é igual a zero. �
�¦� é então 

calculado de forma auto-consistente pela equação de Poisson-Boltzmann. Em um sistema ideal, 

a tensão superficial é relacionada à integral do excesso interfacial (Equação 34). A Equação 34 

foi integrada para cada 0,01 mol.L-1. 



63 

 

Equação 34 Δb���� = � !"¥ �Γ
������


�·

�
��� 

 

2.2.9. Determinação do diagrama de separação de fase 

 

Os experimentos foram realizados em uma cela de 2 mL sob agitação magnética e 

controle de temperatura. Quantidades apropriadas de DTATf foram adicionadas à cela para 

obter concentrações finais do detergente de 0,005, 0,01, 0,025, 0,05 e 0,1 M. Uma solução de 

NaTf 0,05 M foi então adicionada, fornecendo amostras de diferentes [surfactante] em NaTf 

0,05 M. A temperatura da amostra foi então aumentada em passos de 0,5 ± 0,1 K e mantida 

constante por cinco minutos. A 298 K, todas as amostras apresentaram uma fase aquosa e 

cristais no fundo da cela. Definimos t1 como a temperatura na qual os sólidos não foram mais 

observados. Acima desta temperatura, dois líquidos transparentes foram observados ao 

cessarmos a agitação. t2 é a temperatura na qual as duas fases líquidas formam uma fase única 

e transparente (t1< t2). 

 

2.2.10. Tensão superficial de NaTf e NaMs 

 

As medidas de tensão superficial de soluções de NaTf e NaMs (de 0,01 até 1 M) 

foram realizadas em um tensiômetro Lauda modelo TVT2 a 298 ± 0,1 K pelo método de tempo 

de formação da gota. O valor de tensão superficial para cada concentração é uma média de 15 

medidas com um desvio máximo de 2%.  
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3. Resultados e Discussão 
 

3.1. Estabilidade micelar de DTATf: Nagg 
 

3.1.1. TRFQ 

 

Determinamos o número de agregação das micelas de DTATf através de 

experimentos de TRFQ, uma técnica que, devido a menor quantidade de suposições e 

condições necessárias para a validade de suas equações, possui vantagens sobre outras 

técnicas de determinação de Nagg (Alargova et al. 1998). O decaimento temporal da intensidade 

de fluorescência do pireno em micelas de DTATf é, na ausência de supressor, mono-

exponencial e a adição de supressor ao sistema leva a um decaimento bi-exponencial (Apêndice 

1). Os valores encontrados para τ0 estão de acordo com o reportado anteriormente para DTAB 

(Tehrani-Bagha et al. 2012). O ajuste dos dados experimentais pela Equação 3 – feita a correção 

dos dados pelo pulso de excitação do equipamento – fornece valores de Nagg para diferentes 

concentrações de [DTATf]. Os dados obtidos estão sumarizados na Figura 3. Os valores de Nagg 

de DTATf medidos por TRFQ são aproximadamente lineares na faixa 0,02 < [DTATf] / mol.L-1 < 

0,1. Estes valores são da ordem de 110 monômeros/micela para as soluções mais diluídas do 

surfactante e podem chegar até 270 para as concentrações mais elevadas. 

O aumento da [DTAB] em soluções aquosas, desde a sua cmc até 1 M, leva a um 

aumento de 66 para 83 monômeros/micela (Aswal e Goyal 2003). Nagg de DTAB também 

aumenta com o aumento da concentração de NaBr até 1 M. Acima de 2 M de NaBr, um 

aumento brusco em Nagg é observado e está relacionado a uma transição esfera-bastão (Ozeki e 
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Ikeda 1982). Nagg diminui modestamente com a temperatura tanto para DTAB (Malliaris et al. 

1985; Mata et al. 2005), quanto para DTAC (Malliaris et al. 1985). Nagg de DTAC varia pouco com 

[DTAC] ou [NaCl] (Ozeki e Ikeda 1981; Roelants e Deschryver 1987; Griffiths et al. 2004; Prevost 

et al. 2011). Apesar de diferenças em valores absolutos, que são atribuíveis às diferenças nas 

técnicas utilizadas na medição, sob condições similares, o valor de Nagg de micelas de DTAB é 

maior do que Nagg de DTAC. Os valores de Nagg de soluções aquosas de DTAB ou DTAC até 

concentrações de 0,1 M são sempre menores que 71 monômeros/micela (0,1 M DTAB a 283 K 

(Bales e Zana 2002)). Nagg de DTAB em NaBr 4,0 M é 186 (Ozeki e Ikeda 1982) e Nagg de DTAC 

em NaCl 2,5 M é 101 (Prevost et al. 2011) monômeros/micela. 

 

 

Figura 3. Nagg em função de [DTATf]. 

 

Para micelas de DTATf 0,02 M, Nagg foi igual a 113, um valor que é mais do que 1,5 

vezes o maior valor observado para DTAB ou DTAC, mesmo em uma temperatura mais baixa 
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(Bales e Zana 2002). Um aumento adicional de [DTATf] levou a um aumento adicional em Nagg, 

alcançando 263 monômeros/micela para [DTATf] = 0,1 M. Os valores obtidos de Nagg para 

DTAMs 0,05 e 0,1 M, igual a 43 monômeros/micela, determinados utilizando outra técnica (van 

Stam et al. 1998), foram mais próximos aos valores obtidos para DTAC do que DTATf, 

demonstrando a importância do grupo –CF3 no íon triflato. O Nagg de trifluoracetato de 

dodeciltrimetilamônio, DTATFA, é aproximadamente 70 a 313 K (Jackson et al. 2002), 

demonstrando então que apenas o grupo –CF3 não produz os altos valores de Nagg de DTATf 

reportados aqui. 

A magnitude do Nagg determinado aqui indicaria que os agregados de DTATf não 

são esféricos. Considerando o volume ocupado por uma cadeia hidrofóbica do surfactante e o 

raio de uma esfera formada por uma cadeia em conformação totalmente trans, o número de 

agregação máximo que se obtém é, para um surfactante com 12 carbonos na cadeia, 

aproximadamente 55 monômeros/micela (Tanford 1980). Este valor é muito próximo do valor 

médio obtido para DTAC (57 ± 9) (Ozeki e Ikeda 1981; Roelants e Deschryver 1987; Griffiths et 

al. 2004; Prevost et al. 2011) e um pouco menor que o valor médio obtido para DTAB (69 ± 12) 

(Ozeki e Ikeda 1982; Malliaris et al. 1985; Bergstrom e Skov Pedersen 1999; Bales e Zana 2002; 

Aswal e Goyal 2003; Mata et al. 2005), sugerindo que micelas de DTAC são esféricas e que as 

micelas de DTAB (Aswal e Goyal 2003) e de DTAPFA (Jackson et al. 2002) são quase esféricas. 

DTAB e/ou dodecilsulfato de sódio (SDS) formam, segundo alguns autores (Bergstrom e 

Pedersen 1999; Bergstrom e Skov Pedersen 1999), micelas discoidais em água deuterada. Os 

monômeros em DTAMs, com Nagg igual a 43, também podem ser confinados em um agregado 

esférico. 
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3.1.2. MD 

 

Através da dinâmica molecular, testamos a estabilidade micelar de agregados de 

DTATf com diferentes números de agregação. Inicialmente, um agregado de DTAB e outro de 

DTATf com apenas 50 monômeros foram montados, ressaltando que Nagg de DTAB a 318 K é 

aproximadamente 50 (Bales e Zana 2002). Como mostrado na Tabela 1, as micelas de DTAB e 

DTATf mantiveram-se estáveis por 100 ns de simulação, quando os cálculos foram 

interrompidos. O agregado micelar de DTAB com 130 monômeros/micela tornou-se instável 

rapidamente e sucessivas divisões ocorreram, formando três agregados de menor tamanho, 

com Nagg médio de 40 monômeros/micela. Após apenas 1,5 ns a primeira divisão já havia 

ocorrido e depois de 3 ns o agregado inicial já havia se dividido em três agregados (Figura 4). 

Esta instabilidade já era esperada, uma vez que o agregado inicial possuía quase três vezes a 

quantidade média de monômeros em solução. 

 

Figura 4. Forma dos agregados de DTAB e DTATf em diferentes tempos de simulação. As moléculas de 
água foram removidas por questões de clareza. As cores dos átomos são: azul claro = C; azul escuro = N; 
amarelo = S; vermelho = O; rosa = Br (no DTAB) ou F (no DTATf). 
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O agregado de DTATf mostrou-se, por outro lado, estável para períodos de tempo 

maiores: mesmo após 30 ns de simulação, o agregado de DTATf se manteve coeso, quando o 

cálculo foi interrompido (Figura 4). A forma do agregado variou ao longo do tempo entre uma 

geometria oblata (mais frequente) e prolata. Simulações de DTATf com 200 monômeros– que 

corresponde a um agregado de uma solução 0,07 M de DTATf – foram conduzidas por 14 ns. 

Surpreendentemente, mesmo com este valor de Nagg muito elevado, o agregado de DTATf se 

manteve íntegro, não sendo observadas divisões do agregado inicial. Estes resultados de 

simulação demonstram que podemos obter agregados micelares de DTATf utilizando campos 

de força descritos na literatura e confirmam os dados obtidos de número de agregação de 

DTATf por TRFQ. 

 

3.2. Diagrama de fase, cmc e αααα de DTATf 
 

3.2.1. Condutividade 

 

Iniciamos a caracterização das micelas de DTATf através da determinação do 

diagrama de fase do surfactante – que forneceu as regiões de concentração e temperatura de 

interesse para os demais estudos. O conjunto de dados de solubilidade e cmc do sistema 

binário DTATf/H2O é mostrado abaixo (Figura 5). Nos experimentos de determinação de 

solubilidade observamos um crescimento não linear da condutividade da solução para baixas 

temperaturas e na temperatura de solubilização uma inflexão era observada. Após este ponto, 

o aumento na condutividade da solução com a temperatura é linear (Apêndice 2). 
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Nos experimentos de determinação de cmc (temperatura constante) observamos 

um crescimento mais acentuado da condutividade com o aumento da [surfactante] abaixo da 

cmc. Perto do ponto crítico, uma inflexão foi observada, diminuindo a taxa de aumento da 

condutividade com [surfactante] (Apêndice 3). 

A temperatura de Krafft (TK) é a mínima temperatura necessária para que haja 

formação de micelas e ela é definida pelo encontro da curva de solubilidade com a curva de 

cmc na Figura 5. Notamos que a TK do DTATf em água é igual a 310 K, um valor alto quando 

comparado com DTAB (Varade et al. 2008) ou DTAC (Balmbra et al. 1969), que formam micelas 

acima de 273 K. Altos valores de TK podem ser encontrados em micelas formadas por contra-

íons volumosos, como o caso do iodeto, que é capaz de formar par iônico com as cabeças dos 

surfactantes (Leontidis 2002) e contra-íons capazes de penetrar (em certa extensão) no núcleo 

hidrofóbico das micelas, como o tosilato (Soltero et al. 1995). 

 

 

Figura 5. Diagrama de fase de DTATf/H2O. 
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A partir das curvas de κ x [surfactante] (Apêndice 3) determinamos os valores de 

grau de dissociação micelar através da Equação 3, utilizando os valores de número de 

agregação obtidos por TRFQ. Os valores obtidos de α, cmc e Nagg dos surfactantes DTAB, DTAC, 

DTAMs e DTATf estão sumarizados na Tabela 2. Os dados de grau de dissociação iônica dos 

diferentes surfactantes mostram que a afinidade de Br e Ms pela interface dos agregados de 

DTA são similares e cerca de 30% dos contra-íons estão dissociados da interface. O Cl possui 

menor afinidade pela interface, com quase metade dos contra-íons dissociados da interface 

micelar. O Tf, entretanto, possui uma dissociação de apenas 10% da interface, demonstrando a 

grande afinidade deste íon pela interface catiônica. Medimos também cmc e α de DTATFA a 

318 K. Os valores de α e cmc de DTATFA indicam que o grupo –CF3 pode realmente possuir uma 

alta afinidade pela interface de DTA. Contuto, o valor de Nagg para DTATFA demonstra que esta 

afinidade de TFA pela interface micelar não induz crescimento dos agregados. 

 

Tabela 2. α, cmc e Nagg de DTAB, DTAC, DTAMs, DTATf e DTATFA. 

Propriedade DTABb DTAC DTAMs DTATf DTATFA 
α 0,29b 0,49d 0,30 0,10 0,15 

cmc / 10-3 M 16,39b 22,7d 23,9 5 10 
Nagg

a 45c 42e 43 263 71f 

a Nagg de soluções 0,1 M de surfactante e T = 318 K. b extrapolação linear de dados de (Mata et al. 2005). c (Bales e 
Zana 2002). d (Perger e Bester-Rogac 2007). e (Malliaris et al. 1985). f T = 313 K e [DTATFA] = 0,05 M (Jackson et al. 
2002). 

 

Esta maior afinidade de Tf pela interface micelar é responsável pela menor cmc 

deste surfactante, pois o termo repulsivo na Equação 1 é significativamente diminuído, uma vez 

que a repulsão entre cabeças polares é balanceada pela força atrativa contra-íon – cabeça 
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polar. Com um termo Wmic mais negativo, a energia livre de micelização, ∆Gmic, também se 

torna mais favorável (Equação 1) e, então, a cmc do surfactante diminui, ∆¹	
� = �1 +
B�. �. ". ln	�¼�	�� (Kim e Lim 2004). Esta menor dissociação de Tf na interface micelar também 

explica os altos valores de Nagg obtidos para DTATf. Com o termo energético atrativo entre 

contra-íon e cabeças polares dos surfactantes se opondo à repulsão entre as cabeças polares 

dos surfactantes, é possível obter um maior empacotamento das moléculas de surfactante por 

volume e, assim, maiores valores de Nagg. Notamos que, no entanto, apenas baixos valores de α 

não significam, em princípio, que altos valores de Nagg serão observados obrigatoriamente, 

como no caso das micelas de DTATFA. Apesar de possuir apenas 5% mais de contra-íons 

dissociados da micela que DTATf, o DTATFA ainda possui um Nagg mais de duas vezes menor que 

o DTATf na mesma concentração e em uma temperatura um pouco maior. Como era esperado, 

devido à complexidade do sistema, não podemos correlacionar α e Nagg de forma direta e 

quantitativa. 

 

3.2.2. MD 

 

Calculamos o grau de dissociação iônica de micelas de DTAB e DTATf com 50 

monômeros e de uma micela de DTATf com 130 monômeros utilizando as trajetórias de 

dinâmica molecular destes sistemas. Utilizamos dois métodos de cálculo, um baseado na 

distância dos contra-íons e o átomo pertencente ao agregado micelar mais próximo, que nos 

referiremos como “método de superfície”, e outro baseado na distância dos contra-íons ao 

micCOM (ver seção Materiais e Métodos), que por assumir uma simetria esférica do agregado 
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micelar, será referido como “método esférico”. O primeiro método tem a vantagem de ser 

aplicável em qualquer sistema micelar, independentemente da geometria do agregado. O 

segundo método fornecerá outros parâmetros que serão importantes em outros cálculos, que 

ainda iremos discutir. Nos dois casos a função de tempo de residência representa o tempo 

médio que os íons passam dentro de uma certa distância (uma “janela” de espaço) do 

referencial (superfície ou micCOM). Espera-se que o tempo de residência seja alto quando o íon 

estiver próximo ao agregado, pois forças atrativas o mantém a uma distância ótima do 

agregado, e τb deve ser baixo quando o contra-íon estiver afastado da micela, pois as forças 

atrativas já não atuarão sobre ele e então a difusão do íon é livre. Os resultados obtidos com o 

método de superfície para DTAB com 50 monômeros e DTATf com 50 e 130 monômeros são 

exibidos na Figura 6. Para comparação de tempos de vida, as curvas foram ajustadas para que o 

valor de �Ti��I��� no plateau seja igual a 1. O gráfico de �Ti��I  x d de DTATf com 130 monômeros 

foi deslocado para o inset por motivos de clareza. 

 
Figura 6. �Ti��I de simulação de DTATf ( - ) e DTAB ( - ) com 50 monômeros. Inset: �Ti��I  de simulação de 
DTATf com 130 monômeros. 
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O cálculo de tempo de vida dos contra-íons em DTAB e DTATf com 50 monômeros 

mostra comportamentos distintos entre Tf e Br com relação à interface micelar. As moléculas 

de Tf, em DTATf, localizam-se, em média, próximos à interface micelar, com uma distância de 

residência ótima igual a ~ 3 Å, dados os altos valores de �Ti��I em torno deste ponto. O perfil da 

curva �Ti��I  de Br em DTAB é similar ao observado com Tf em DTATf com uma distância com um 

máximo de �Ti��I, mas notamos que este máximo é consideravelmente menor do que os valores 

calculados para Tf em DTATf, sugerindo que os íons Br se ligam mais fracamente à micela – um 

resultado já esperado, tendo em vista o maior valor de α do DTAB comparado ao DTATf (Tabela 

2). O perfil de �Ti��I  dos íons Tf no agregado de DTATf com 130 monômeros é muito semelhante 

ao observado no agregado com 50 monômeros, conforme o esperado. O primeiro pico pode ser 

entendido como a primeira camada de solvatação dos agregados pelos contra-íons. Em todas as 

simulações, um segundo pico com um máximo local da função �Ti��I(d) foi observado, que pode 

estar relacionado a uma segunda camada de solvatação. Definimos, então, duas distâncias 

limite. A primeira corresponde à posição do mínimo observado entre os dois picos observados e 

a segunda corresponde à distância na qual a função �Ti��I(d) se tornou constante, após o 

segundo máximo. O grau de dissociação iônica foi então calculado utilizando estas duas 

distâncias conforme descrito na seção 2.2.8. (Tabela 3). Os valores de α foram calculados em 

cada um dos sistemas utilizando-se a primeira e a segunda distância limite (1 e 2, 

respectivamente). Os valores obtidos de α utilizando-se 1 e (2) são: DTAB αsurf = 0,56 (0,39); 

DTATf com 50 monômeros αsurf = 0,17 (0,13); DTATf com 130 monômeros αsurf = 0,13 (0,11). O 

valor obtido para DTATf com 130 monômeros, independentemente da distância escolhida, é 

muito próximo ao valor encontrado experimentalmente, igual a 0,10 (Tabela 2). Observamos 
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também que o valor de αsurf de DTAB foi maior do que o obtido para DTATf pela simulação, 

assim como o obtido experimentalmente (Tabela 2). Nos dois sistemas um desvio no valor de 

αsurf calculado por MD com relação aos valores experimentais de 70% foi obtido, utilizando o 

primeiro pico, e de ca. 20-30%, utilizando o segundo pico. Esta diferença deve estar relacionada 

ao fato de os campos de força utilizados não terem sido otimizados para a interação entre íons 

e a interface micelar. Entretanto, ressaltamos que a boa adequação entre o valor calculado de 

αsurf pela MD e o valor experimental de α sugere que este campo de força utilizado para o 

DTATf pode ser adequado para representar as forças interatômicas do sistema. 

Os maiores tempos de residência de triflato na interface da micela com relação 

aos valores obtidos para brometo em DTAB também se refletem nas frequências de entrada e 

saída dos íons da interface micelar. Calculamos o número de vezes que os íons passavam de 

“ligados” para “desligados”, i.e., cruzavam a distância limite não importando o sentido, por 

unidade de tempo (trocas/ns). Este cálculo não foi realizado para DTAB com 130 monômeros, 

devido à baixa estabilidade do agregado micelar. Considerando a primeira ou a segunda 

distância limite para o cálculo, observamos que na simulação de DTATf com 130, a taxa de troca 

foi, em média, de 2,06 trocas/ns utilizando a primeira distância limite (e 1,82 trocas/ns 

utilizando a segunda distância limite); em DTATf com 50 monômeros, esta taxa foi de 2,47 

(2,20) trocas/ns; em DTAB a transição de Br entre as duas regiões é consideravelmente 

frequente, igual a 33,39 (15,58) trocas/ns. Esta grande diferença nas frequências de entrada e 

saída da interface micelar de DTA entre brometo e triflato já apontam para uma interação mais 

favorável entre o íon fluorado e as moléculas de DTA do que entre brometo e o surfactante. 



75 

 

 

Figura 7. Tempo de vida de íons Tf em função da distância do micCOM em uma simetria esférica. A linha 
contínua cinza é um ajuste sigmoidal aos dados da simulação e a linha vertical pontilhada marca o ponto 
de inflexão, rb. 

 

Calculamos o grau de dissociação do agregado de DTATf com 50 monômeros pelo 

método esférico. Utilizando este método foi obtido um perfil sigmoidal do tempo de vida em 

função da distância, �TtiI���, com um ponto de inflexão, rb, em 24 Å (Figura 7). O valor obtido 

de grau de dissociação iônica, calculada de forma análoga ao descrito acima, utilizando a 

distância limite rb para o cálculo, foi igual a 0,11, também muito próximo ao valor experimental 

determinado por condutimetria (Tabela 2). Os valores de α calculados por MD estão 

compilados na Tabela 3. Esta distância será utilizada em outros cálculos, pois definiremos agora 

que os contra-íons que estiverem em distâncias menores do que rb com relação ao micCOM 

serão denominados “ligados” e em distâncias maiores do que rb, “livres”. 
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Tabela 3. Grau de dissociação iônica experimental e calculado com dois métodos diferentes de DTAB e 
DTATf com dois valores de Nagg. 

Sistema Monômeros αααα ααααesf ααααsurf 

DTATf 130 0,10 - 0,11 (0,13) 
DTATf 50 0,10 0,11 0,13 (0,17) 
DTAB 50 0,32 - 0,39 (0,56) 

 

3.3. Reatividade na interface micelar 
 

3.3.1. Cinética química 

 

Comparamos a reatividade química em micelas de DTATf e DTAB medindo a 

velocidade da reação de descarboxilação espontânea de NBIC (Maximiano et al. 2006). Os 

valores observados de constante de velocidade, kobs, aumentaram com [surfactante], até um 

plateau para altas concentrações de surfactante, km (Figura 8). O valor de km em DTAB foi cerca 

de duas vezes o valor observado em DTATf e o crescimento de kobs com [surfactante] foi menor 

no DTATf do que em DTAB. O efeito catalítico em DTAB e DTATf (km/kw) foi calculado pela 

divisão de km obtido para cada surfactante pelo valor da constante de velocidade do NBIC, na 

mesma temperatura, na ausência de micelas, kw. Os ajustes aos dados experimentais utilizando 

os modelos PP e PPIE são exibidos na Tabela 4. O efeito catalítico na micela de DTATf foi menor 

do que o observado em DTAB, dados os menores valores de km no primeiro surfactante, 

mostrando que o ambiente na qual as moléculas de NBIC se situam na micela de DTATf possui 

mais moléculas de água do que o ambiente experimentado pelo reagente em micelas de DTAB. 

Podemos presumir, assim, que a adsorção de NBIC ocorre em regiões diferentes em micelas de 

DTATf e DTAB, pois tendo a interface da micela de DTATf mais contra-íons que a micela de 
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DTAB, é muito improvável, devido a questões espaciais, que a interface da micela de DTATf seja 

também mais hidratada. 

 

 

Figura 8. kobs em função de [surfactante] para DTATf e DTAB a 318 K. Em cinza, o ajuste obtido com o 
modelo PP. 

 

Uma das possíveis explicações para esta maior hidratação reportada pela sonda na 

micela de DTATf seria o fato de a interface destas micelas serem mais empacotadas do que a 

interface em micelas de DTAB, tornando a penetração do grupo hidrofóbico do NBIC no interior 

da micela menos favorável – local menos hidratado do que o bulk de solução. Caso a reação nos 

dois sistemas ocorra pelo o modelo de PPIE, a constante de troca, KR/Y, aponta para uma 

interação mais forte entre o agregado micelar e o Tf do que entre o agregado e Br, uma vez que 

o deslocamento do brometo é mais favorável do que o deslocamento do Tf. 

 

 



78 

 

Tabela 4. Parâmetros obtidos pelo ajuste de kobs x [surfactante] com os modelos PP e PPIE. O valor de kw 
utilizado foi igual a 8,9 x 10-5 s-1, de uma extrapolação exponencial de dados de kw a diferentes 
temperaturas (Brinchi et al. 2006). 

Surfactante 
Modelo 

PP PPIE 
km / 10-4 Ka km/kw km / 10-4

 KR/Y km/kw 
DTATf 16,7 ± 0,6 188 ± 33 18,7 18,5 ± 0,1 0,9 ± 0,2 20,8 
DTAB 30,8 ± 0,4 1000 ± 116 34,6 31,3 ± 0,3 24 ± 3 35,2 

 

 

3.4. Forma do agregado 
 

3.4.1. SAXS 

 

A curva de espalhamento obtida com soluções de DTATf nas concentrações 0,03, 

0,08 e 0,1 M a 328 K mostraram um pico alargado com centro em q = 0,20 Å−1, com um pico 

estreito, q*, e o seu valor de q* variou levemente com [DTATf] (Apêndice 4). Uma distância de 

correlação, d*, foi estimada usando a equação de Bragg (d* = 2.π/d*) para compararmos com a 

distância média entre agregados (<d>, < � >= R��C�	��.�¾�¿ÀÀ.9�ÁÂ UC
ÃÄ
), calculada com Nagg obtidos por 

TRFQ. Este pico de interferência, em aproximadamente 0,03 Å−1, resulta da interação 

interpartículas e os valores obtidos indicam que apenas os vizinhos diretos contribuem para o 

surgimento do pico (Tabela 5). Os valores de d* obtidos pelas medidas de SAXS estão em 

acordo com os valores calculados de <d>. 
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Tabela 5. Distância média entre agregados, <d>, calculado com Nagg obtido por TRFQ, pico de correlação, 
q*, e distância de correlação, d*, estimado pela equação de Bragg. 

[DTATf] / 10-3 <d> / Åa q* / Å d* / Åb 

30 208 ± 2 0,028 222 ± 48 
80 167 ±1 0,032 196 ± 42 

100 166 ± 4 0,034 184 ± 39 
a erro estimado a partir das incertezas em Nagg. 

b erro estimado em 20% no valor de q*. 

 

A intensidade da curva de SAXS é dada por I = c.P(q).S(q), onde c é uma constante 

de normalização, P(q) é o fator de forma do objeto, que está relacionado com o contraste de 

densidade eletrônica entre o objeto e o solvente, e S(q) é uma função de interferência, que leva 

em conta a interferência no espalhamento entre os objetos. Levando em conta apenas o fator 

de forma (i.e., S(q) = 1), os ajustes foram realizados utilizando um valor mínimo de q, qmin, igual 

a 0,04 Å-1 para evitar o pico de correlação em 0,03 Å-1. Esta escolha de qmin se justifica pelo fato 

de as curvas de SAXS de DTATf na presença de NaTf, que anula a interferência nas curvas de 

SAXS entre os agregados, serem muito similares para q > 0,04 Å-1 às curvas de SAXS de DTATf na 

ausência de sal (Apêndice 5). 

Os sistemas micelares analisados por SAXS exibiram um pico alargado em P(q) 

devido à interferência entre os dois planos opostos formados pelas cabeças polares dos 

surfactantes. Este pico alargado observado em q1 ~ 0,2 Å-1 está, em uma análise simples, 

conectado com a distância entre os centros das cabeças polares, dando assim uma estimativa 

da espessura d1 da estrutura micelar, sendo d1 ~ 2π/q1 ~ 31 Å. A curva de SAXS é muito sensível 

à simetria do agregado, uma vez que P(q) é decomposto em um fator relacionado à simetria e 

um fator relacionado ao perfil de densidade eletrônica ao longo da direção da cadeia do 

surfactante. No caso da simetria esférica, o diâmetro da esfera é conectado com a posição q1, 
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mas, para as simetrias cilíndrica e planar, q1 é conectado com, respectivamente, o diâmetro do 

cilindro e a espessura do plano, sem informações acerca do tamanho do objeto. Desta forma, 

apenas para o modelo finito é razoável levar em consideração a polidispersidade dos objetos. 

 

 

Figura 9. Diferentes modelos testados na curva de SAXS de DTATf 0,1 M a 328 K. 

 

Diferentes geometrias micelares foram testadas, incluindo esferas, cilindros e 

elipsoides assim como bicamadas infinitas e bicelas finitas com bordas (Figura 9) e os 

parâmetros das diferentes geometrias testadas são mostrados abaixo (Tabela 6). Para micelas 

cilíndricas um modelo finito foi utilizado, mas o comprimento do cilindro obtido foi grande o 

suficiente para ser considerado infinito. O tamanho da bicela representa o diâmetro do disco e 

Rcasca e Rnúcleo representam a espessura da região polar e do núcleo hidrofóbico, 

respectivamente (Esquema 5). O ajuste com o modelo de bicela foi feito com polidispersidade, 

indicado pelo erro na Tabela 6. 
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Moléculas de anfifílicos com uma única cadeia se associam, tipicamente, em 

micelas, que podem ser esféricas, cilíndricas ou elipsoidais. DTATf não se associa em nenhuma 

dessas simetrias. Estas geometrias foram testadas, mas nenhuma forneceu ajustes razoáveis 

(Figura 9) com parâmetros fisicamente aceitáveis (Tabela 6). O ajuste com o modelo esférico 

produziu um pico mais estreito que o observado experimentalmente. O ajuste com o modelo 

cilíndrico reproduziu o pico razoavelmente largo, mas o comportamento do ajuste para baixos 

valores de q mostrou grande discrepância com os valores experimentais. O modelo de elipsoide 

foi descartado (omitido). O modelo de elipsoide oblata não forneceu nenhum ajuste razoável. O 

modelo de elipsoide prolata forneceu um ajuste aceitável, mas com alto grau de anisometria 

entre os dois semi-eixos, cerca de 4, um valor inconsistente com a acomodação do surfactante 

nesta geometria. Um valor teórico limite para a anisometria de micelas prolatas foi 

determinado anteriormente e é igual a 1,8. Valores que excedam este limite tendem a transitar 

para uma conformação esferocilíndrica (Taddei e Amaral 1992). 

Outra geometria testada foi a bicamada. Inicialmente, um modelo simples de 

lamela infinita foi utilizado, e, surpreendentemente, este modelo forneceu um ajuste muito 

bom aos dados experimentais (Figura 9). O tamanho da região hidrofóbica foi muito menor do 

que o valor esperado de duas vezes 16,7 Å, sendo este o valor de uma cadeia de DTA 

totalmente estendida (Tanford 1980). A análise dos dados de SAXS de DTATf fornece uma 

espessura total da região hidrofóbica da micela igual a 16 Å. Esta observação sugeriu que um 

grau de interdigitação entre as cadeias de DTA deveria ocorrer. É importante mencionar que a 

posição do pico alargado em q = 0,2 Å-1 pode ser interpretada diretamente como uma posição 

estimada da distância entre as cabeças polares, que vale 30 Å. 
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Tabela 6. Parâmetros usados para o ajuste dos dados experimentais de DTATf 0,1 M com diferentes 
modelos. 

Modelo Rcasca / Å Rnúcleo / Å ρρρρcasca / e/Å3 ρρρρnúcleo / e/Å3 Tamanhod / Å 
Bicela 6,0 9,2 0,43 0,30 54 ± 20 

Lamela infinita 6,0 8,0 0,40 0,29 - 
Micela esférica 4,0 15,8 0,40 0,28 - 

Micela cilíndrica 9,9 8,6 0,43 0,29 756 

 

 

Esquema 5. Parâmetros estruturais do modelo de bicela finita. 

 

Um modelo de bicela mais completo foi utilizado para o ajuste da curva 

experimental (Esquema 5) e forneceu um ajuste excelente (Figura 9). Os parâmetros de 

tamanho da bicamada, apresentados na Tabela 6, são similares aos valores obtidos com o 

modelo de bicamada infinita. Este fato sugere que a estrutura básica observada pelo raio-X é 

uma bicamada com o diâmetro do disco e com as bordas do agregado contribuindo em menor 

extensão para o perfil de espalhamento. Incomuns em sistemas micelares iônicos, objetos 

discoidais já foram sugeridos por experimentos de espalhamento de nêutrons de baixo ângulo 

(SANS) para soluções de surfactantes catiônicos e/ou aniônicos em água pesada (Bergstrom e 

Pedersen 1999; Bergstrom e Skov Pedersen 1999) e observados por microscopia (Swanson et 

al. 1998). Cálculos de termodinâmica molecular, MT, já demonstraram que agregados discoidais 
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de surfactantes fluorocarbonados são estruturas estáveis (Srinivasan e Blankschtein 2005). A 

espessura total do núcleo hidrofóbico de DTATf, isto é, 2Rnúcleo, é de 18,4 Å, um valor que é 

apenas um pouco maior do que o valor predito de 16,7 Å para uma cadeia de 12 carbonos em 

conformação totalmente trans, sugerindo uma interdigitação nas cadeias de DTA (Tanford 

1980). O valor predito de 16,7 Å não é realista, posto que não é possível todas as cadeias de 

DTA estarem em conformação trans ao mesmo tempo no agregado. Este valor, contudo, é 

muito próximo ao semi-eixo menor de agregados de DTAB (Aswal e Goyal 2003). Como já 

discutido acima, os resultados de MD apontam que a estrutura do agregado de DTATf com 130 

monômeros é, durante a maior parte da simulação realizada, um agregado discoidal, 

corroborando a análise de SAXS realizada aqui. 

 

3.5. Dinâmica, ordem e hidratação de micelas de DTATf 
 

3.5.1. NMR 

 

Métodos de NMR são adequados para a determinação de aspectos estruturais do 

núcleo de micelas sem a utilização de sondas (Belmajdoub et al. 1987; Nusselder e Engberts 

1989; Bratt et al. 1990; Zhao et al. 1998). O espectro 1H de NMR de DTATf, DTAMs e DTAB na 

presença de diferentes [NaTf] foi assinalado baseado em comparações com o espectro 1H de 

NMR de DTAC (Yang et al. 2008). 
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Figura 10. Espectros de 1H de NMR de DTAX 0,1 M puro e em diferentes razões molares NaTf:DTAB 
(R[NaTf]/[DTAB]). De cima para baixo: DTAMs; DTATf; R[NaTf]/[DTAB] = 0,75; R[NaTf]/[DTAB] = 0,50; R[NaTf]/[DTAB] = 0,25; 
DTAB. Inset: estrutura do surfactante e nomenclatura de prótons. 

 

Os deslocamentos químicos medidos de 1H de NMR de DTAB são consistentes com 

os valores reportados para DTAC (Yang et al. 2008). A adição de NaTf às soluções de DTAB, 

formando diferentes razões molares de [NaTf]/[DAB] (R[NaTf]/[DTAB]) levaram à variações dos 

deslocamentos químicos e alargamento de linhas que foram mais evidentes nos prótons H1 e 

na região não resolvida de –CH2– (HG). Os prótons HG estavam divididos em dois picos na 

solução de DTAB e apenas um pico observável em DTATf (Figura 10). Este efeito é similar ao 

descrito para a adição de salicilato em DTAB, um sistema que passa por uma transição esfera-

bastão em uma razão Br/salicilato bem definida (Onoda-Yamamuro et al. 2005). O alargamento 

de linha observado é o resultado de uma combinação de um maior empacotamento das cadeias 

carbônicas de DTATf e um tombamento mais lento dos agregados em função de [Tf]. 
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O papel fundamental do grupo –CF3 no triflato com relação às propriedades 

descritas aqui se tornam aparentes pelos valores de parâmetro de ordem calculados (Tabela 7), 

S, a partir de T1 e T2 (Apêndice 6). Utilizamos um modelo em duas etapas (Wennerstrom et al. 

1979) para calcular um parâmetro de ordem de NMR. Os cálculos forneceram diferentes 

valores de S para HP, HG e H12. Os valores de S dos prótons HP em DTATf foram 5-6 vezes 

maiores que os observados para DTAB ou DTAMs. O efeito de Tf sobre a dinâmica das cadeias 

de DTA nos agregados é tão pronunciado que o grau de ordem nos prótons HP é maior do que 

em H12, no caso do DTATf. O efeito de ordenamento se estendeu ao longo da cadeia de DTA. 

Para os prótons HG e H12, S aumentou 1,5 vezes de DTAB ou DTAMs para DTATf. 

 

Tabela 7. Parâmetro de ordem, S, para prótons em diferentes posições da cadeia de DTA em micelas de 
DTAX (X = Ms, Br ou Tf). [DTAX] = 0,1 M. 

DTAX HP (cabeça polar) HG (cauda) H12 (terminal) 
Ms 0,04 0,28 0,12 
Br 0,05 0,32 0,12 
Tf 0,24 0,47 0,18 

 

Picos cruzados de NOESY entre H12 e HP, H1 e H2 foram observados nos 

agregados de DTAB com tempos de mistura maiores que 1 s e em agregados de DTATf com 

tempos de mistura maiores que 0,25 s. Os picos cruzados NOE entre H12 e HP, H1 e H2 em 

DTAB e DTATf podem ser explicados por dois efeitos: o dobramento das cadeias, que leva o –

CH3 terminal da cadeia de DTA a ficar próximo às cabeças polares, ou então uma proximidade 

entre o –CH3 terminal e a interface micelar, em um sistema interdigitado. Os dois efeitos 

podem ocorrer simultaneamente. Estes NOEs não foram observados ou então estão no nível do 
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ruído em espectros 2D NOE de DTA não micelizados adquiridos com os mesmos tempos de 

mistura, indicando que a difusão de spin não é uma contribuição majoritária para o efeito NOE 

observado nas micelas de DTATf (Apêndice 7). Consistentemente com o efeito de ordenação 

induzido pelo íon triflato, o espectro 2D NOE de DTAB apresentou picos cruzados negativos. Por 

outro lado, picos positivos foram observados em DTATf, demonstrando uma mobilidade mais 

reduzida das cadeias de DTA nos agregados de DTATf (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Espectro 2D de 1H-1H de DTAB 0,3 M e DTATf 0,1 M com tempos de mistura de 1 s (topo) ou 
0,2 s para DTAB e 0,25 para DTATf (abaixo). (preto) picos positivos; (vermelho) picos negativos. 

 

3.5.2. EPR 

 

Sondas de spin vêm sendo utilizadas para obter informações acerca da estrutura e 

propriedades dinâmicas de agregados micelares e pré-micelares (Ernandes et al. 1976; 

Ernandes et al. 1977; Lebedeva e Bales 2006). CAT16 e 5MESL foram usadas para investigar 
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propriedades interfaciais de micelas de DTATf, DTAB e DTAC. Na sonda CAT16, o grupo 

nitróxido está localizado na cabeça polar de uma molécula de hexadecildimetilamônio, 

enquanto na sonda 5MESL o grupo nitróxido está localizado no carbono 5 de um éster metil 

esteárico. Apesar de diferenças estruturais nos agregados aqui estudados, parece razoável 

assumirmos uma posição parecida das sondas (em média) quando incorporadas aos diferentes 

agregados micelares, baseados na estrutura química do CAT16 e nos estudos descritos para 

5MESL (Lebedeva e Bales 2006). 

Em picos resolvidos de espectros de EPR, as diferenças na velocidade de 

movimento das sondas podem ser estimadas através do cálculo de tempos de correlação 

rotacional (τ). A Figura 12 mostra espectros de 5MESL incorporados em micelas de DTAB e 

DTATf. Todos os espectros na Figura 12 apresentam picos estreitos, indicando um tombamento 

rápido da sonda no tempo de escala do EPR. A incorporação das sondas nos agregados de 

DTATf levou a um alargamento de pico, como indicado pela linha de campo alto, a qual indica 

um tombamento mais lento da sonda quando incorporada em DTATf em comparação ao 

observado para micelas de DTAB ou DTAC (omitido). Comparando os valores de τsonda de 5MESL 

e CAT16 micelizados nos surfactantes utilizados, fica claro que o movimento das duas sondas 

em DTATf se dá mais lentamente que em DTAC e DTAB. De acordo com a equação de Stokes-

Einsten, o tempo de correlação rotacional aumenta com o tamanho da molécula, com a 

viscosidade do meio e diminui com a temperatura. Uma vez que utilizamos a mesma sonda e as 

mesmas temperaturas nos experimentos, os valores maiores de τsonda observados em DTATf 

sugerem uma maior viscosidade na interface destes agregados em comparação com o obtido 

em DTAB e DTAC. Este resultado sugere um maior empacotamento das moléculas de DTA nos 
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agregados de DTATf, como já discutido anteriormente. A contribuição de τs para o τmedido foi de 

aproximadamente 6% em todos os casos. 

 

 

Figura 12. Espectro de EPR da sonda 5MESL incorporada em micelas de DTATf e DTAB (ambas 0,1 M). 

 

O desdobramento hiperfino isotrópico, aN, medido no espectro de EPR é um 

parâmetro dependente da polaridade e diminui com o aumento da polaridade do ambiente 

experimentado pela sonda. Os valores de aN foram determinados pela separação entre as linhas 

de campo alto e baixo. A Tabela 8 apresenta os valores de aN para CAT16 e 5MESL incorporados 

em micelas de DTAX. No caso do CAT16, os valores de aN foram similares em todas as micelas, 

indicando um ambiente de polaridade similar entre as micelas, um resultado esperado tendo 

em vista a estrutura da sonda. No entanto, no caso da sonda 5MESL, o valor de aN foi próximo 

nas micelas de DTAC e DTAB, mas um valor significativamente menor foi encontrado em 

micelas de DTATf, indicando um ambiente de menor polaridade neste agregado. 



89 

Tabela 8. Tempo de correlação rotacional, τsonda, e o desdobramento hiperfino, aN, das duas sondas de 
nitróxido utilizadas incorporadas em micelas de DTAC, DTAB e DTATf. 

DTAX (M) 
CAT16 5MESL 

ττττsonda / 10-10 s aN / G ττττsonda / 10-10 s aN / G 
DTATf (0,1) 6,66 16,17 8,40 14,75 
DTAB (0,1) 3,87 16,12 5,69 14,95 

DTAC (0,08) 3,08 16,12 4,74 15,00 

 

3.5.3. MD 

 

Calculamos a função de distribuição radial (RDF) dos átomos de nitrogênio na 

cabeça polar de DTA e também dos contra-íons das micelas nas simulações de DTATf e DTAB 

com 50 monômeros, com relação ao micCOM. Esta função calcula a densidade de partículas ao 

redor de um determinado ponto, em simetria esférica. Os resultados obtidos são mostrados 

abaixo (Figura 13) e as curvas foram normalizadas satisfazendo (. � �������� = 1, sendo A 

uma constante de normalização, para melhor comparação. 

A distribuição de contra-íons nos dois sistemas é notavelmente distinta. A RDF do 

triflato (RDFTf) apresenta um pico estreito, com um máximo em ca. 15,7 Å, e distribuição 

próxima a zero para distâncias maiores que 25 Å a partir do micCOM. Notamos ainda que o 

valor de máximo da RDFTf é menor do que o máximo observado para a RDF do átomo de N da 

cabeça polar de DTA em DTATf (RDFN), que se situa em 17,5 Å, aproximadamente. Assim como 

a curva de triflato, a RDFN apresenta um pico estreito, centrado em 17,5 Å e RDFN para r > 25 Å 

é igual a zero. Estes resultados mostram que o íon triflato se localiza, majoritariamente, na 

interface do agregado de DTA. Além disso, a flutuação na posição das cabeças polares de DTA 
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em DTATf é pequena, mostrando uma superfície de baixa rugosidade, fato que possibilita uma 

maior organização. 

 

 

Figura 13. Distribuição radial de Tf, Br e átomos de N em DTATf e DTAB. 

 

As cabeças polares de DTA em DTAB apresentam um pico também centrado em 

aproximadamente 17,5 Å, sendo RDFN igual a zero para r > 30 Å. Diferentemente do observado 

em DTATf, RDFN apresenta um pico alargado em DTAB, mostrando que há maior liberdade 

translacional radial das cabeças polares de DTA com relação ao micCOM. Este resultado aponta 

para uma maior rugosidade na interface de DTAB, o que está em acordo com uma interface 

menos ordenada. Adicionalmente, a distribuição dos íons brometo ao redor da micela de DTAB 

(RDFBr) mostra um cenário totalmente diferente do observado em DTATf: os íons brometo 

distribuem-se ao redor da micela de DTAB, mas uma fração considerável destes íons se situam 

a grandes distâncias (na escala molecular) da interface do agregado. Por fim, como o já 

observado em outros sistemas de brometos de alquiltrimetilamônio (Pal et al. 2005), a posição 
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do máximo da curva de RDFBr situa-se a uma distância maior de micCOM do que o observado 

para as cabeças polares de DTA. O ânion brometo não é capaz de penetrar em direção ao 

núcleo hidrofóbico de micelas em grande extensão, como já discutido anteriormente (Leontidis 

2002). Entretanto, o resultado obtido em DTATf vai de encontro à noção de que apenas íons 

orgânicos volumosos podem penetrar no núcleo hidrofóbico (Leontidis 2002). 

Calculamos a dinâmica de reorientação das cadeias de DTA nas micelas de DTATf e 

DTAB com 50 monômeros, conforme descrito na seção Métodos e os parâmetros de 

reorientação são mostrados na Tabela 9. Utilizamos um modelo de decaimento bi-exponencial 

para caracterizar dois movimentos que ocorrem nos agregados: o tombamento da micela como 

um todo (mic), esperado ser um movimento lento, i.e., com altos valores de tempo de 

relaxação, e outro que corresponde à reorientação de DTA no agregado micelar (mon), um 

movimento presumivelmente mais rápido, com baixos valores de tempo de reorientação. 

 

Tabela 9. Amplitudes, tempos de decaimento característicos e tempos de relaxação do vetor 
CH3(terminal) – N em DTA em DTATf e DTAB. 

Sistema Amon ττττmon / ps Amic ττττmic / ps ττττr / ps 

DTAB 0,689 ± 0,002 178 ± 1 0,311 ± 0,002 1025 ± 7 441 ± 10 
DTATf 0,535 ± 0,002 220 ± 1 0,465 ± 0,002 1008 ± 4 587 ± 10 

 

Os valores de τmon de DTATf são quase 25% maiores do que os valores observados 

para DTAB e, devido ao menor valor, uma contribuição maior deste modo reorientacional foi 

obtida, dados os maiores valores de Amon em DTATf. Como o esperado para dois agregados com 

dimensões muito semelhantes, o tempo de reorientação global da micela, τmic, difere apenas 

em menos de 2% entre os dois sistemas. Este maior valor de τmon (que se reflete em maiores 
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valores de Amon) levaram a um maior valor de tempo de reorientação total do monômero na 

micela, não sendo reflexo de diferenças no tempo de reorientação global da micela. Este 

resultado mostra que a reorientação dos monômeros micelizados em DTATf é mais lenta do 

que nas micelas de DTAB, suportando os dados de NMR e EPR mostrados acima: o núcleo 

hidrofóbico de DTATf é mais empacotado e com maior viscosidade local do que o observado em 

micelas de DTAB. 

Calculamos a posição da sonda 5MESL em micelas de DTAB e DTATf com 50 

monômeros através de simulações de MD, com o objetivo de comparar a localização obtida 

através desta técnica com a posição da sonda no ensaios de EPR. Calculamos a RDF para o 

grupo nitróxido da sonda de spin em DTAB e DTATf (Figura 14). A posição do máximo das curvas 

de RDF dos átomos de N dos surfactantes não mostrou alteração significativa em comparação 

com o obtido para o sistema de surfactante puro (Figura 13), igual a 17,9 Å para DTAB e DTATf. 

 

 

Figura 14. RDF do grupo nitróxido de sondas 5MESL incorporadas em micelas de DTAB e DTATf com 50 
monômeros e os átomos de N da cabeça polar dos surfactantes. T = 318 K. 
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O grupo NO das sondas de spin apresentou um valor de máximo levemente 

deslocado entre DTATf (10,6 Å) e DTAB (12,1 Å). Os valores obtidos através da simulação de MD 

para a localização da sonda 5MESL diferem de estudos de EPR reportados para sistemas 

micelares compostos por alquilsulfatos (Lebedeva e Bales 2006). No entanto, ressaltamos que 

estas diferenças obtidas podem surgir devido ao campo de força utilizado nas simulações de 

MD ou ainda devido à simplicidade do modelo de localização de sondas utilizado por Bales 

(Lebedeva e Bales 2006): como mostramos na Figura 13, a região polar varia conforme o 

contra-íon utilizado, dadas as flutuações no RDF dos átomos de N em DTATf e DTAB, e ainda 

devido à possibilidade dos íons penetrarem no núcleo micelar. No entanto, observamos que a 

localização da sonda nas duas simulações computacionais difere apenas em 1,5 Å, sugerindo 

que as diferenças na polaridade do meio reportados pelas sondas 5MESL nos experimentos de 

EPR não devem estar relacionadas a deslocamentos na localização das sondas nas diferentes 

micelas. De fato, ao calcularmos a hidratação das cadeias de DTA micelizadas em DTAB e DTATf, 

notamos uma menor hidratação no último sistema. Definimos a função fração de hidratação 

(FH) como a razão entre o número de contatos de um grupo i de DTA (CH3, CH2 ou N) 

micelizado e em bulk de solução com moléculas de água (Equação 35) (Stephenson et al. 2007): 

 

Equação 35 �Å = <ú7��Ç	��	�Ç<%È%Ç�	�Ç7	áÊ�È	��	}	<È	7}��;È
<ú7��Ç	��	�Ç<%È%Ç�	�Ç7	áÊ�È	��	}	�7	��; 	��	�Ç;�çãÇ 

 

Definimos que houve contato entre uma molécula de água e o grupo i quando a 

distância entre os dois for menor que o primeiro mínimo observado na curva de RDF entre água 
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e o grupo i, ao invés de definirmos uma distância fixa válida para todos os grupos i (Stephenson 

et al. 2007). Os valores reportados aqui estão em bom acordo com dados anteriores 

(Stephenson et al. 2007). 

 

 

Figura 15. Função de hidratação dos grupos i de DTA em micelas de DTATf e DTAB. 

 

Em ambos os sistemas observamos maiores valores de FH para os átomos na 

cabeça polar de DTA (i = 1-4), sendo que o valor de FH obtido para o átomo de nitrogênio (i = 4) 

é menor do que o observado para os grupos CH3 (i = 1-3), devido aos grupos –CH3 ligados ao N. 

A partir do primeiro grupo CH2 (i = 5), os valores de FH caem rapidamente até obtermos valores 

razoavelmente constantes para o fim da cadeia de DTA. No entanto, os valores de FH são 

sempre menores em DTATf em comparação com DTAB. A diferença de hidratação na cabeça 

polar entre DTAB e DTATf (i = 1-4) é cerca de 0,15 e este efeito aumenta para mais de 0,20 nos 

primeiros grupos CH2 da cadeia de DTA (i = 5-10). A diferença diminui levemente no final da 
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cadeia de DTA (i = 14-16), uma vez que uma desidratação adicional destes grupos já 

desidratados deve ser um processo energeticamente custoso (Figura 15). 

 

3.6. Hidratação e dinâmica na interface micelar 
 

3.6.1. DRS 

 

Relaxação do soluto: O espectro da permissividade relativa e da perda dielétrica 

para soluções aquosas 0,1 M de DTATf, DTAMs, DTAB e DTAC são mostradas na Figura 16. 

Todas as ŷ�{� são dominadas por uma relaxação em ~ 30 GHz que, pela comparação com o 

espectro de água pura a 318 K, pode ser certamente designada ao solvente. Adicionalmente, 

uma contribuição em ν < 1 GHz pode ser notada. A análise do espectro revela que, assim como 

em outros estudos de soluções de surfactantes iônicos (Baar et al. 2001; Baar et al. 2001; 

Fernandez et al. 2003; Buchner et al. 2005), esta relaxação alargada em baixas frequências 

pode ser dividida em dois modos relacionados às micelas. Adicionalmente, uma contribuição 

pequena em ~ 10 GHz pode ser resolvida para DTAC, DTAB e DTAMs (Figura 16). Assim, os 

espectros destes três surfactantes podem ser mais bem ajustados pela soma de quatro 

equações de Debye (D+D+D+D) com parâmetros apresentados na Tabela 10. Para DTAC e DTAB 

(Figura 16 a e b) os modos foram resolvidos com picos em ~ 0,1 GHz (correspondendo a um 

tempo de relaxação τ1 ≈ 1,5 ns), ~ 0,5 GHz (τ2 ≈ 0,3 ns), ~ 10 GHz (τ3 = 15 ps) e ~ 30 GHz (τ4 = 5,4 

ps). Para DTAMs (Figura 16 c), a segunda relaxação apresentou um deslocamento para ~ 0,4 

GHz (τ2 ≈ 0,4 ns), enquanto os outros picos apresentaram tempos de relaxação similares aos 

observados em DTAB e DTAC, assim como as amplitudes correspondentes, Si. Para o ajuste do 
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espectro de DRS de DTATf (Figura 16 d) uma soma de três processos de Debye foi o suficiente. 

A relaxação da água em bulk (~ 30 GHz, τ4 = 5,4 ps) dominou novamente o espectro e modos 

específicos de micela em n < 1 GHz foram separados em dois picos, em ~ 0,05 GHz (τ1 ≈ 3 ns) e 

~ 0,3 GHz (τ2 ≈ 0,5 ns). No entanto, a contribuição em ~ 10 GHz não pode ser resolvida e, 

diferentemente do observado para as outras amostras, as amplitudes dos modos específicos de 

micela foram similares, S1 ≈ S2 (Tabela 10). 

 

 

 

Figura 16. Espectro da permissividade relativa, ε’(ν), e da perda dielétrica, ε’’(ν), de soluções aquosas de 
surfactantes 0,1 M (T = 318 K). a) DTAC; b) DTAB, c) DTAMs; d) DTATf. Os símbolos são os dados 
experimentais e as linhas sólidas representam os ajustes com os modelos D+D+D+D (DTAC, DTAB e 
DTAMs) e D+D+D (DTATf). As áreas coloridas são os modos resolvidos (1-4) e as linhas pontilhadas 
representam o espectro de água pura nesta temperatura. 
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Tabela 10. Amplitudes, Si (i = 1-4), tempos de relaxação, τi, permissividade estática, εs, permissividade 
em frequência infinita, ε∞, e a variância correspondente normalizada, χr

2, dos ajustes dos espectros de 
surfactantes DTAX na concentração de 0,1 M e T = 318 K, sendo X = Cl, Br, Ms e Tf. 

X S1 ττττ1 / ns S2 ττττ2 / ns S3 ττττ3 / ps S4 ττττ4 / ps εεεεs εεεε∞∞∞∞ χχχχr
2 

Cl 2,34 1,77 11,27 0,29 3,68 14,4 61,66 5,07 81,73 4,75 0,192 
Br 2,53 1,75 10,74 0,30 2,03 14,4 63,43 5,27 81,51 5,50 0,095 
Ms 2,96 1,66 12,04 0,40 2,52 13,4 62,88 5,32 83,18 5,42 0,225 
Tf 8,01 2,94 6,63 0,58 - - 64,98 5,26 82,4 4,85 0,124 

 

A região de baixa frequência do espectro de uma série de concentrações de DTATf 

de 0 < c / M < 0,1 é apresentada na Figura 17, e os parâmetros dos ajustes obtidos estão 

apresentados na Tabela 11. Enquanto a amplitude do modo correspondente à água em bulk, S4, 

diminuíram com a concentração de surfactante, os tempos de relaxação correspondentes, τ4, 

permaneceram constantes. Similarmente ao comportamento reportado para DTAB e DTAC com 

c < 0,3 M (Baar et al. 2001; Baar et al. 2001) e SDS (Fernandez et al. 2003), as amplitudes, S1 e 

S2, dos dois modos em baixa frequência aumentaram com [DTATf], enquanto os tempos de 

relaxação correspondentes permaneceram constantes. Contudo, em toda a faixa de 

concentração estudada para DTATf, S1 > S2 foi obtido para os modos específicos de micelas. 

 

Tabela 11. Amplitudes, Si (i = 1-4), tempos de relaxação, τi, permissividade estática, εs, permissividade 
em frequência infinita, ε∞, e a variância correspondente normalizada, χr

2, dos ajustes dos espectros de 
DTATf em diferentes concentrações, c. T = 318 K. 

c / M S1 ττττ1 / ns S2 ττττ2 / ns S4 ττττ4 / ps εεεεs εεεε∞∞∞∞ χχχχr
2 

0,020 2,40 2,91 1,12 0,47 68,02 5,43 74,33 5,66 0,051 
0,030 3,45 3,22 1,84 0,64 67,43 5,20 75,50 4,76 0,096 
0,045 4,97 2,80 2,77 0,48 67,02 5,43 77,54 5,60 0,064 
0,060 6,23 2,98 3,10 0,49 66,60 5,24 78,71 4,89 0,086 
0,080 6,98 2,72 4,39 0,50 65,77 5,27 79,92 4,87 0,104 
0,100 8,01 2,94 6,63 0,58 64,98 5,26 82,4 4,85 0,124 
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Figura 17. Espectro da permissividade relativa, ε’(ν), e da perda dielétrica, ε’’(ν), de soluções aquosas de 
DTATf em diferentes concentrações, c / M: 0,020 (�); 0,030 (�); 0,045 (�); 0,060 (�); 0,080 (�) e 0,100 
(�). 

 

A adição de NaTf até 0,1 M em DTAB 0,1 M levou a uma mudança progressiva no 

espectro, em particular para baixas frequências (Figura 18). A amplitude relacionado ao modo 

de menor frequência, S1, aumentou com [NaTf], enquanto que a amplitude do segundo 

processo, S2, diminuiu. Adicionalmente, os tempos de relaxação correspondentes, τ1 e τ2, 

aumentaram com [NaTf] (Tabela 12), se aproximando dos valores de DTATf 0,1 M (Tabela 10). 

No geral, com o aumento da concentração de sal, a curva de DRS se aproximou do espectro 

observado das soluções de DTATf (Figura 17). Adicionalmente, como esperado pela adição de 

sal (Buchner et al. 1999; Rahman 2012), a amplitude do modo relacionado à água em bulk de 

solução, S4, diminuiu com [NaTf], mas o tempo característico do processo, τ4, permaneceu 

inalterado. 
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Interessantemente, com a adição de NaTf em DTAB 0,1 M o modelo de relaxação 

que forneceu o melhor ajuste mudou de D+D+D+D para [NaTf] = 0, para D+D+D para [NaTf] = 

0,025 M, para D+CD+D para o sistema contendo 0,050 M de NaTf, para CD+CD+D para [NaTf] = 

0,075 M e de volta para D+D+D para [NaTf] = 0,1 M. Assim, a relaxação em ~ 0,5 GHz se tornou 

assimétrica, possivelmente encobrindo a contribuição da água “lenta”. A assimetria do modo 2 

sugere que uma distribuição de ambientes químicos é observado para esta relaxação nas 

soluções contendo algumas concentrações de NaTf. Com um aumento adicional de [NaTf] o 

modo de relaxação 1 também se tornou assimétrico. No entanto, em [NaTf] = 0,1 M os modos 1 

e 2 são novamente descritos pela equação de Debye. Tal comportamento pode indicar que em 

uma [NaTf] intermediária os modos 1 e 2 são na verdade superposições de duas relaxações 

cada. Caso haja superposição de relaxações, as contribuições de menor frequência, as 

chamaremos de 1a e 2a, são definidas pelos valores de τ1 e τ2 das soluções de DTATf e os 

valores de tempos de relaxação 1b e 2b, de maior frequência que 1a e 2a, respectivamente, são 

determinados por τ1 e τ2 de DTAB. Esta seria uma consequência direta da troca de Br ligado na 

interface micelar pelos íons Tf adicionados e a extensão da troca iônica deve ser determinada 

segundo modelos já descritos na literatura (Quina e Chaimovich 1979; Romsted 1984). No 

entanto, com o nível de ruído obtido nestes espectros para esta região de frequência do 

espectro, esta hipótese não pôde ser verificada, uma vez que os ajustes testados com 

D1a+D1b+D2a+D2b+D4 não convergiram. 
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Figura 18. Espectro da permissividade relativa, ε’(ν), e da perda dielétrica, ε’’(ν), de soluções de DTAB 
0,1 M puro (�) e na presença NaTf 0,025 M (�); 0,050 M (�); 0,075 M (�); e 0,10 M (�). A linha 
pontilhada representa água pura, com as flechas indicando o aumento de [NaTf] para os modos 1 e 2. 

 

Tabela 12. Amplitudes, Si (i = 1-4), tempos de relaxação, τi, permissividade estática, εs, permissividade 
em frequência infinita, ε∞, e a variância correspondente normalizada, χr

2, dos ajustes dos espectros de 
soluções aquosas de DTAB 0,1 M em diferentes [NaTf]. T = 318 K. 

[NaTf]/M S1 
ττττ1/ 
ns 

ββββ1 S2 
ττττ2/ 
ns 

ββββ2 S3 
ττττ3/ 
ps 

S4 
ττττ4/ 
ps 

εεεεs εεεε∞∞∞∞ χχχχr
2 

0 2,5 1,75 - 10,7 0,30 - 2,03 14,4 63,4 5,27 81,5 5,50 0,09 
0,025 4,2 2,01 - 9,9 0,41 - - - 64,4 5,34 81,2 5,45 0,13 
0,05 8,1 2,52 - 7,2 0,49 0,6 - - 63,7 5,33 81,8 5,35 0,19 

0,075 11,2 2,95 0,8 5,9 0,56 0,5 - - 63,1 5,37 82,9 5,63 0,25 
0,1 14,7 3,30 - 4,8 0,46 - - - 62,9 5,33 85,1 5,45 0,31 

 

O espectro dielétrico de água pura é caracterizado por um modo dominante na 

região de micro-ondas, associado à relaxação cooperativa da rede de interações de hidrogênio 

da água, e um modo de baixa intensidade de origem incerta em centenas de GHz (Fukasawa et 

al. 2005). A 318 K o tempo de relaxação correspondente (amplitude) dos modos de água em 

bulk e “rápida” são τb = 5,31 ps (Sb = 66,19) e τf = 0,19 ps (Sf = 2,65) com uma permissividade em 
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frequência infinita de ε0 = 2,68 e uma permissividade estática, ε = Sb + Sf + ε0, de 71,52 (Schrödle 

2005). Assim, pela amplitude e tempo de relaxação (Tabela 10 - Tabela 12) o modo em ~ 30 GHz 

pode ser facilmente designado ao modo de relaxação cooperativo de água em bulk. Ao 

contrário do observado em outros estudos de DRS de DTAB e DTAC a 298 K (Baar et al. 2001; 

Baar et al. 2001), o modo correspondente à água “rápida” não foi detectado nos sistemas aqui 

reportados, uma vez que a frequência característica deste modo está em uma faixa muito 

distante da coberta aqui. Contudo, assim como o reportado nestes mesmos estudos, as 

relaxações 1 e 2 (Tabela 10 - Tabela 12) podem ser associadas às flutuações da camada de 

contra-íons ao redor do agregado micelar e aos movimentos do contra-íons ligados à interface 

micelar, respectivamente. Similarmente, a relaxação 3 (Tabela 10 - Tabela 12 e Figura 16) pode 

ser associada com água hidratando o agregado micelar (Baar et al. 2001; Baar et al. 2001). 

Aparentemente, a água “lenta”, que apenas reduz a sua dinâmica de reorientação, mas não 

está completamente imobilizada na escala de tempo do DRS (irrotacionalmente ligada) 

(Buchner e Hefter 2009), não está presente nas soluções aquosas de DTATf (Figura 16, Tabela 

10 e Tabela 11) e possivelmente desaparece com a adição de NaTf em DTAB 0,1 M (Tabela 12). 

Como o esperado pelo aumento de temperatura, os valores presentes de t1, t2 e t3 são 

geralmente reduzidos quando comparados aos reportados em 298 K (Baar et al. 2001; Baar et 

al. 2001). 

Calculamos o raio de Grosse, a condutividade superficial, a fração de volume 

ocupado pelas micelas e o comprimento de Debye utilizando a análise descrita em Métodos 

(Equação 22 - Equação 25), com os parâmetros iniciais retirados da Tabela 10. Para 

comparação, o comprimento de Debye foi calculado também utilizando a equação 
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convencional para uma partícula carregada em um meio de força iônica I, definido pela 

concentração de surfactante livre (cmc) e pelo grau de dissociação iônica (α.(c-cmc)) (Equação 

36): 

 

Equação 36 �ÍtTÎtC9 = ÏÐ	Ð�®H23���:$ Ñ
9/:

 

 

Tabela 13. Raio de Grosse, R, coeficiente de difusão interfacial de íons, Ds, e a razão Ds/D, com D igual à 
difusão dos íons livres, comprimento de Debye, c-1, obtido pelo ajuste de DRS (Equação 22 - Equação 25) 
e o comprimento de Debye obtido pela Equação 36. 

Surfactante R / Å D
s / 10-9 m2.s-1 D

s / D χχχχ-1 / Å ÒÓÔÕÖÔC×  / Å 

DTACa 22,4 1,65b 0,58 19,4 21,7 
DTABa 22,6 1,08b 0,37 18,3 23,9 
DTAMs 22,0 0,78c 0,27 17,7 19,8 
DTATf 22,1 0,45d 0,27 7,5 40,6 

a cmc e α para DTAB e DTAC foram tiradas da literatura (Barry e Wilson 1978; Perger e Bester-Rogac 2007); 
bCoeficientes de difusão foram tirados da literatura (Lide 2004) e Nagg de trabalhos anteriores (Malliaris et al. 
1985); c Coeficientes de difusão foram assumidos iguais aos de Br devido à similaridade de condutividade, cmc, α e 

Nagg entre DTAMs e DTAB; d Usando � = >PH²Á? >Ø·|«|? com λ0 do triflato de referência anterior (Okan e Champeney 

1997) e Nagg igual ao de DTAB (mais informações no texto). Todos os valores de D foram corrigidos para 318 K 
como descrito na seção 2.2.2. 

 

Como esperado, devido à semelhança dos espectros de DRS, os parâmetros 

obtidos com o modelo de Grosse (Tabela 13) para DTAB e DTAC são muito similares, sendo 

apenas o coeficiente de difusão interfacial de Br significativamente menor que o de Cl. Este é 

um resultado esperado, uma vez que os dois surfactantes possuem altos valores de α, com 

αDTAB = 0,32 (Barry e Wilson 1978) e αDTAC = 0,49 (Perger e Bester-Rogac 2007) e exibem valores 

de Nagg muito semelhantes (Malliaris et al. 1985). Adicionalmente, os coeficientes de difusão 

dos dois íons em água são semelhantes (Lide 2004). Desta forma, as amplitudes e tempos de 
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relaxação previstas pelo modelo de Grosse para os modos 1 e 2, que dependem destas 

propriedades, são muito similares para os dois surfactantes, assim como a hidratação das 

micelas e o seu efeito sobre os modos relacionados ao solvente (Baar et al. 2001; Baar et al. 

2001). O DTAMs, que possui αDTAMs = 0,30, cmc = 0,024 M e Nagg = 43 (Tabela 2), exibe 

parâmetros obtidos pelo modelo de Grosse semelhantes aos calculados para DTAB e DTAC. No 

entanto, o coeficiente de difusão interfacial dos contra-íons ligados em DTAMs é 

consideravelmente menor em DTAMs do que o observado em DTAB e DTAC. Isto é, 

parcialmente, devido ao maior tamanho do íon Ms quando comparado com Br e Cl, mas, como 

discutido abaixo, outros fatores também determinam este comportamento. 

Os agregados micelares de DTATf 0,1 M possuem Nagg = 263, um valor que, como 

já abordado anteriormente, não pode ser comportado em um agregado esférico (Tanford 

1980), apresentando uma forma discoidal. Para a análise de dados utilizando o modelo de 

Grosse, devemos assumir uma simetria esférica para o agregado. Desta forma, realizamos a 

análise dos dados de DTATf com o modelo de Grosse utilizando o valor máximo de Nagg 

admitido para uma micela esférica (Nagg = 55). Apesar de a geometria do agregado e do número 

de agregação não serem os valores experimentais, esta análise nos permitirá obter informações 

qualitativas do comportamento dos contra-íons nas micelas de DTATf. 

Comparado ao espectro de DTAB, DTAC e DTAMs 0,1 M, ε’(ν) e ε’’(ν) de DTATf é 

notavelmente diferente. Não apenas o modo 3 não foi observado em DTATf, mas a magnitude 

relativa dos modos 1 e 2, associados com as micelas, apresentaram mudanças. Enquanto S1 é 

consideravelmente maior, S2 apresentou diminuição. Diferentemente do observado em DTAB, 
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DTAC e DTAMs, o ajuste obtido utilizando os parâmetros de Grosse para a faixa de 

concentração estudada aqui não reproduz os dados experimentais (Figura 19). Apesar de os 

tempos de relaxação do modo 2 terem sido reproduzidos, os tempos τ1 obtidos com o modelo 

de Grosse são ca. 20% maiores que os dados experimentais. Adicionalmente, as duas 

amplitudes, S1 e S2, não apresentaram um ajuste satisfatório pelo modelo. Uma das razões 

possíveis é a geometria do agregado de DTATf não ser a utilizada no modelo de Grosse. 

 

 

Figura 19. Tempos de relaxação, τ1 e τ2 (A) e amplitudes, S1 e S2 (B), dos modos específicos da micela, 1 
(■) e 2 (�) de soluções aquosas de DTATf em diferentes concentrações. As linhas correspondem aos 

valores previstos de τi e Si pelo modelo de Grosse. T = 318 K. 

 

O alto valor da amplitude S1 pode ser qualitativamente compreendida pelos baixos 

valores de α de DTATf, que é de 3 a 5 vezes maior em DTAB e DTAC, respectivamente (Barry e 

Wilson 1978; Perger e Bester-Rogac 2007). Devido à maior densidade de contra-íons ligados às 

micelas de DTATf (na interface ou na nuvem de contra-íons), em comparação com DTAB e 

DTAC, S1 e S2 deveriam ser maiores no surfactante com Tf. No entanto, notamos que a 
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condutividade de superfície das micelas, λs, que compõe a expressão para S1 (Equação 23) e S2 

(Equação 25) depende da interação do contra-íon com a micela, através do coeficiente de 

difusão interfacial do íon, Di
s (Equação 26). Assim, especialmente, os menores valores de S2 em 

DTATf sugere uma forte ligação do Tf na interface micelar quando comparado ao observado nos 

outros surfactantes. A avaliação da difusão de superfície dos contra-íons utilizando o modelo de 

Grosse (Equação 22 - Equação 25) mostram valores baixos de Ds para Tf (Tabela 13). No 

entanto, devemos lembrar que os valores de Nagg para DTATf estão consideravelmente 

subestimados e então o valor de Ds para Tf está superestimado (Equação 26), apontando para 

uma ligação de Tf ainda mais forte à interface. 

Interessantemente, DTAMs também apresenta maiores valores de τ2 quando 

comparado com DTAB e DTAC, mas amplitudes similares S1 e S2, coerente com os valores de α 

dos surfactantes. Comparado com Br e Cl, o coeficiente de difusão interfacial de Ms também é 

menor (Tabela 13), i.e., este ânion também está mais fortemente ligado à interface que Br e Cl 

– mas provavelmente menos do que Tf. Este fato pode ser compreendido ao analisarmos a 

estrutura de Tf e Ms: os dois íons possuem uma região de baixa densidade de carga eletrônica 

(CF3 no Tf e CH3 no Ms). Um cálculo quântico simples da distribuição de carga nos dois íons 

(Gaussian 03, B3LYP/6-31++G* com correção pelo solvente) demonstra isso (Tabela 14). Nos 

dois ânions, o grupo –SO3 possui grande parte da carga negativa da molécula, enquanto o –CF3 

é levemente negativo e o grupo –CH3 é essencialmente neutro. Assim, os dois ânions possuem 

um domínio hidrofóbico. Desta forma, interações hidrofóbicas entre estes domínios com o 

núcleo micelar podem ocorrer. Uma vez que a hidrofobicidade de grupos fluorinados é maior 
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do que a de grupos hidrogenados (Tadros 1980; Mukerjee 1994), esta contribuição deve ser 

mais importante para o Tf. 

 

Tabela 14. Distribuição de carga (em cargas de próton) para os íons triflato e metanosulfonato. 

Anion C S O Xa -SO3
b -CX3

b 

Triflato 0,682 1,403 -0,732 -0,296 -0,793 -0,206 
Metanesulfonato -0,588 1,291 -0,776 0,208 -1,037 0,036 

a X = F para triflato e H para metanosulfonato. b A carga é a soma das cargas dos átomos que compõe o 
determinado grupo. 

 

A adição de NaTf em DTAB 0,1 M produziu efeitos drásticos no espectro de DRS 

(Figura 18). S1 aumentou com a concentração de NaTf, enquanto S2 diminuiu. Os dois modos 

relacionados às micelas se tornaram assimétricos, levando à utilização da equação de Cole-

Davidson, uma função assimétrica, presumivelmente pela mistura de contra-íons na interface 

micelar, cada um com seus tempos de difusão interfaciais característicos, e uma possível 

transição de forma causada pela adição de Tf no meio. O ajuste do espectro de DTAB 0,1 M 

com NaTf 0,075 M mostrou tempos de relaxação τ1 e τ2 próximos ao do DTATf 0,1 M puro, 

sugerindo uma troca efetiva entre os brometos adsorvidos na interface micelar e o triflato 

adicionado, confirmando a alta afinidade de Tf pela interface micelar. 

Relaxação do solvente: Apesar de o modo de água “rápida” não ter sido 

observado nos espectros acima, a sua baixa amplitude teve de ser incluída na análise de 

relaxação da água, uma vez que este modo está, aparentemente, ligado à relaxação coletiva de 

água no bulk (Buchner e Hefter 2009). Amplitudes “efetivas” de água foram calculadas para as 

amostras de surfactante aqui apresentadas, calculadas com uma boa aproximação como 
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hT��� = h���� � y~��� � y~�0� (Buchner e Hefter 2009), sendo S4(c) e y~��� os dados das 

soluções na Tabela 10 e y~�0� = 2,68 é a permissividade em frequência infinita da água pura de 

medidas em frequências ultra-altas (Schrödle 2005). Após a correção de Sb(c) pela 

depolarização cinética com condições de contorno “slip” (Rahman 2012), a concentração de 

água de bulk detectável pelo DRS, cb
ap, foi obtida pela Equação 27, enquanto S3 fornece 

diretamente a concentração de água “lenta”, cs
ap, para a concentração de soluto, c, e associado 

à concentração analítica de água, cw. 

Os valores de Zs, Zib e o número de hidratação total, Zt = Zs + Zib, obtidos para as 

soluções de DTAB, DTAC, DTAMs e DTATf a 318 K são apresentados na Tabela 15, assim como 

dados de DTAB e DTAC 0,1 M a 298 K, retirados da literatura (Baar et al. 2001). Para todos os 

surfactantes estudados, os valores de Zib foram muito próximos. Este é um resultado esperado, 

uma vez que todos os surfactantes possuem o mesmo cátion e para Cl e Br (Baar et al. 2001), e 

Ms (Rahman 2012) possuem Zib = 0, o que também é provável para Tf, um contra-íon 

conhecidamente desidratado em solução (Bergstrom e Lindgren 1990). A pergunta interessante 

é: por que para os sistemas de surfactante Zib não é zero como o observado para sais simétricos 

de tetra-alquilamônios (Buchner et al. 2002)? Já foi especulado que estas águas “congeladas” 

estão interagindo fortemente com o contra-íon e a cabeça polar do surfactante 

simultaneamente. Tal sinergismo na ligação da água com ânion e cátion foi verificado em 

soluções aquosas de brometo de ioneno, por experimentos de DRS (Luksic et al. 2009) e em 

estudos de Car-Parinello de cloreto de 1-etil-3-metil-imidazol em soluções aquosas 

(Spickermann et al. 2008). Aparentemente, um aumento na temperatura de 20 K não produz 

nenhum efeito notável em Zib, sugerindo que o aumento nos movimentos térmicos das 
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moléculas a 318 K ainda não é o suficiente para vencer a atração entre íons e as moléculas de 

água. Por outro lado, Zs, e assim, Zt, aumentam, aparentemente, com a temperatura do 

sistema. Valores muito próximos de Zs foram encontrados entre DTAMs e DTAB Tabela 15. 

 

Tabela 15. Números de hidratação efetivos, Zs, Zib e Zt = Zs + Zib, para soluções aquosas de DTAC, DTAB, 
DTAMs e DTATf. 

Surfactante 
298 Ka 318 K 

Ú�Õ ÚÛ ÚÜ Ú�Õ ÚÛ ÚÜ 

DTAC 12,1 ± 1,2 14,3 ± 0,9 26,4 ± 2,1 9,8 ± 1,5 29,3 ± 1,5 39,1 ± 3,0 
DTAB 9,7 ± 0,8 10,9 ± 1,8 20,6 ± 2,6 9,1 ± 1,5 16,2 ± 1,5 25,3 ± 3,0 

DTAMs - - - 7,3 ± 1,4 19,6 ± 1,4 26,9 ± 2,8 
DTATf - - - 11,3 ± 1,5 - 11,3 ± 1,4 

a valores obtidos em outro trabalho (Baar et al. 2001) 

 

Atribuindo o modo de água “lenta” às moléculas de água próximas à cabeça polar do 

surfactante, mas distantes dos contra-íons adsorvidos, assim como às moléculas de água 

capazes de penetrar no núcleo hidrofóbico das micelas (Baar et al. 2001), o número de 

agregação – e assim, a forma da micela – deve exercer um papel fundamental nos valores de Zs. 

Uma vez que, para agregados esféricos, o raio da micela é basicamente definido pelo número 

de carbonos da cadeia do surfactante (Tanford 1980), baixos valores de Nagg implicam maiores 

volumes “livres” entre as cadeias dos surfactantes, que podem, então, estar disponíveis à 

penetração de água. Estas considerações são válidas, claramente, caso a forma dos agregados 

seja a mesma, como no caso de DTAB (Baar et al. 2001), onde Zs diminui com o aumento na 

concentração de DTAB – que acarreta um aumento nos valores de Nagg (Aswal e Goyal 2003). 

Adicionalmente, há convincentes evidências teóricas (Stephenson et al. 2007) e experimentais 

(Bacaloglu et al. 1989) de uma extensão de penetração de água no núcleo da micela, 
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condizente com o modelo de micela proposto por Menger (Menger 1979). De fato, os valores 

aqui reportados de Zs, comparados com dados obtidos em outras temperaturas (Baar et al. 

2001), confirmam esta hipótese do aumento da penetração de água no núcleo micelar com a 

diminuição de Nagg, conforme a Figura 20. 

 

 

Figura 20. Números de hidratação, Zs (símbolos sólidos) e Zib (símbolos abertos), de água “lenta” e 
“congelada” como uma função de Nagg, para soluções aquosas de surfactantes 0,1 M. DTAC a 298 K 
(�,�) e 318 K (�,�) (Malliaris et al. 1985); DTAB a 298 K (�,�) e 318 K (�,�) (Malliaris et al. 1985) e 
DTAMs a 318 K (�,). As linhas são um auxílio visual. 

 

3.6.2. MD 

 

A função de distribuição radial entre os átomos de nitrogênio da cabeça polar de 

DTA e as moléculas de água apresentam dois picos e dois mínimos, com o segundo mínimo 

sendo rlim (Apêndice 8). Para o cálculo de dinâmica de rotação de água, o espaço foi dividido em 

duas regiões: a primeira é a esfera centrada em micCOM com o raio igual ao máximo no RDF 
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entre micCOM e o átomo de nitrogênio de DTA (ver Figura 13) somado com rlim, e 

denominaremos as moléculas de água residindo nesta região como moléculas “ligadas”; a 

segunda é a região fora desta esfera, e as moléculas de água aqui serão denominadas como 

moléculas de bulk. O cálculo foi realizado em um espaço de tempo de simulação total de 300 

ps, da seguinte forma: conferimos a posição de todas as moléculas de água no sistema em um 

tempo inicial t0 e a cada 2 ps da simulação, definindo-as como “ligadas” ou de bulk. As 

moléculas que permaneceram na região analisada por um tempo de simulação determinado, 

uma janela temporal (ao menos 60 ps para as moléculas “ligadas” e 40 ps para as moléculas em 

bulk) foram selecionadas para o cálculo de tempo de relaxação rotacional. Este procedimento 

foi repetido em outra janela, iniciando em t0 + 10 ps e assim sucessivamente até termos 

analisado os 300 ps totais de simulação. O tempo de relaxação das moléculas residentes nas 

duas regiões (τligada e τbulk) foi calculado pela integral da função de autocorrelação rotacional do 

polinômio de Legendre de primeira ordem das moléculas de água (Kremer e Schönhals 2003) e 

os resultados foram comparados com os dados obtidos de água “lenta” (τ3) e água em bulk (τ4) 

dos estudos de DRS de DTAB e DTATf 0,1 M (Tabela 16). Calculamos ainda a fração de água 

total afetada pelas micelas nos experimentos de DRS pela soma das frações de concentração de 

água irrotacionalmente ligada à micela (H2Oib) e da água “lenta” (H2Olenta) (%H2Oib + H2Olenta) e 

comparamos com a fração de moléculas de água “ligadas” nas simulações de MD. 

Devido à ausência de água “lenta” nos experimentos de DRS de DTATf (Figura 16 e 

Tabela 10), não pudemos realizar uma comparação direta entre os dados de DRS e de MD. No 

entanto, observamos que o efeito dos agregados micelares sobre a dinâmica de rotação de 

moléculas de água pode ser reproduzido pelas simulações de MD. Além disso, a magnitude do 
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efeito obtido nas simulações de DTAB é comparável ao efeito verificado nos experimentos de 

DRS, observando que, devido à baixa amplitude do modo 3 observado no espectro de DRS, 

modo relacionado às moléculas de água “lentas”, a imprecisão no valor de τ3 é considerável. 

 

Tabela 16. Razão entre tempos de relaxação de água lenta e de bulk (t3/t4) e porcentagem de água 
irrotacionalmente ligada e lenta (%(H2Oib + H2Olenta) em DRS e razão entre tempos de relaxação de água 

ligada e em bulk (τligada/τbulk) e porcentagem de água ligada (%H2Oligada) em MD. 

Sistema 
DRS MD 

ττττ3/ττττ4 %(H2Oib + H2Olenta) ττττligada/ττττbulk %H2Oligada 

DTAB 2,7 4,7 1,9 3,7 
DTATf - 2,1 2,0 2,8 

 

A fração de água afetada pelos íons em solução, nos experimentos de DRS, é 

menor em DTATf do que em DTAB, ambos 0,1 M, provavelmente devido à ausência de água 

lenta no surfactante formado por Tf (Figura 16 e Tabela 10). Calculando a porcentagem de água 

que reside na região de moléculas de água “ligadas” às micelas com relação ao número total de 

moléculas de água na caixa de simulação, observamos o mesmo padrão observado nos 

experimentos de DRS. A fração de água “ligada” na simulação de DTATf é 33,3% maior do que o 

observado no DRS, enquanto o valor obtido na simulação de DTAB é 21,3% menor em DTAB do 

que o valor correspondente nos experimentos de DRS. As diferenças observadas nos dois 

sistemas entre os dados experimentais e computacionais são esperadas. No DTATf, a simulação 

foi realizada com um agregado de baixo Nagg, em uma geometria esférica, na qual o 

empacotamento dos monômeros micelizados é menor do que o observado para um sistema 

discoidal (Tabela 8). Em outros termos, o número de hidratação de moléculas “lentas”, Zs, 

diminui com Nagg (Figura 20), provavelmente devido ao maior empacotamento das cadeias dos 
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surfactantes nos agregados micelares com geometrias diferentes da esférica, diminuindo o 

volume disponível no agregado micelar para as moléculas de água. No caso do DTAB, os valores 

obtidos de Zs e Zib contêm a contribuição dos monômeros do surfactante não-micelizados, que 

estão em uma fração molar considerável (ca. 17%). Como o já reportado para outros sistemas 

de brometo de alquiltrimetilamônio, os valores de Zs e Zib dos surfactantes não-micelizados são 

consideravelmente maiores dos que os valores observados para os surfactantes micelizados 

(Baar et al. 2001), contribuição que é desprezível no DTATf, devido à sua baixa cmc (0,005 M). 

Na simulação, no entanto, apenas os monômeros micelizados são computados, diminuindo a 

quantidade de moléculas de água afetadas pelos íons em solução. 

Calculamos a razão dos coeficientes de difusão do contra-íon X (X = Tf ou Br) na 

interface dos agregados, i.e., contra-íons situados no primeiro pico de �Ti��I da Figura 6, 

�
x�t�I4�tÝ , pelo coeficiente de difusão do íon livre em solução, �T��Ý , i.e., os íons localizados 

após o segundo pico de �Ti��I observado na Figura 6. A região do espaço contendo o segundo 

pico de �Ti��I  na Figura 6 não foi incluída nos cálculos, uma vez que não definimos claramente 

se o contra-íon que aí se situa está “ligado” à micela ou “livre”. Os valores encontrados para as 

razões (�
x�t�I4�tÝ /�T��Ý ) foram comparados aos valores de DS/D obtidos pelos experimentos de 

DRS das micelas de DTATf e DTAB 0,1 M (Tabela 13). Calculamos também a razão do coeficiente 

de difusão das moléculas de água “ligadas”, ��
54W4M , pelo coeficiente de difusão das moléculas 

de água em bulk de solução, �T��M . Em todos os casos utilizamos nos cálculos uma janela de 

tempo simulacional (para os íons ou água), na qual a migração das moléculas de região para 

outra (“ligada” ou bulk, para as moléculas de água; “ligado” ou “livre” para os contra-íons) não 

contribuísse para o coeficiente de difusão calculado. 
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O valor obtido de �
x�t�I4�tÝ /�T��Ý  para brometo em DTAB através das simulações 

de MD está muito próximo ao valor obtido pelos experimentos de DRS, demonstrando a 

capacidade de reproduzirmos parâmetros experimentais através das simulações de MD. Os 

valores obtidos de �
x�t�I4�tÝ /�T��Ý  por MD possuem um desvio maior com relação ao 

observado por DRS, igual a ca. 66,7% do valor obtido pelo último método. Contudo, 

lembramos, novamente, que os cálculos utilizados em DRS foram realizados considerando um 

agregado com simetria esférica, o que não é o caso dos agregados de DTATf (Figura 9 e Tabela 

6), e também considerando o número de agregação de DTATf igual a 55, e não o valor 

experimental obtido por TRFQ para DTATf 0,1 M (Figura 3), termo que exerce grande influência 

no valor de DS calculado pelos experimentos de DRS (Equação 26). Como o observado, a difusão 

dos íons triflato na interface micelar é consideravelmente diminuída, provavelmente devido às 

fortes interações existentes entre as moléculas de DTA e o Tf. 

 

Tabela 17. Razão entre os coeficientes de difusão dos íons na interface micelar, utilizando a simulação 
computacional e os experimentos de DRS para DTAB e DTATf. Razão entre os coeficientes de difusão das 
moléculas de água “ligadas” e em bulk de solução nos dois sistemas. 

Surfactante 
DRS MD 

DS/Da Ó�ÞÜÔßàáâÔã /ÓÕäåæã
 Óå�çáèáé /ÓÕäåæé  

DTAB 0,37 0,35 0,55 
DTATf 0,27 0,18 0,49 

a Dados retirados da Tabela 13. 

 

Nas simulações de MD não apenas os contra-íons são afetados pela presença das 

micelas, mas também as moléculas de água. Foi observado, em DTAB e DTATf, que há uma 

redução considerável no coeficiente de difusão das moléculas de água (Tabela 17) que se 
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situam até o segundo mínimo observado na curva de RDF entre os átomos de N de DTA e as 

moléculas de água (Apêndice 8). Em menor quantidade em DTATf do que em DTA (Tabela 16), 

as moléculas de água “ligadas” em DTATf apresentaram uma redução de 51% nos valores de 

coeficiente de difusão com relação ao obtido para as molécula de água em bulk. A diminuição 

no coeficiente de difusão das moléculas de água na interface micelar com relação às moléculas 

no bulk de solução na simulação de DTA foi de 45%, demonstrando que apesar de os efeitos 

dos agregados micelares ocorrerem para uma maior fração molar de moléculas de água, o 

efeito dos agregados micelares sobre as moléculas de água são maiores em DTATf – que deve 

estar relacionado, por sua vez, ao maior valor de Zib observado em DTATf do que em DTAB. 

 

3.7. Orientação de Tf e energia dos agregados micelares 
 

3.7.1. MD 

 

Analisamos outras propriedades dos sistemas DTATf e DTAB através das 

simulações de MD, para além das já apresentadas até aqui. Enquanto Br possui uma simetria 

esférica, o Tf possui duas regiões com densidades de carga distintas (Tabela 14 e (Gejji et al. 

1997)), com uma geometria de duas pirâmides de bases triangulares conectadas por um 

vértice. Através da análise visual das trajetórias obtidas com o sistema DTATf 

(independentemente do número de monômeros na simulação), constatamos que o Tf 

apresenta uma orientação preferencial ao se ligar à interface micelar e a estrutura de DTAB é 

mostrada para comparação (Figura 21). O Tf se liga na interface micelar orientando o grupo –

CF3 para o interior do núcleo hidrofóbico do agregado de DTA, deixando o grupo –SO3 no plano 
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formado pelas cabeças polares do surfactante, condizente com a penetração do Tf no núcleo 

hidrofóbico do agregado de DTA, como já demonstrado na Figura 13. 

 

 

Figura 21. Frames das simulações de MD de DTATf (A) e DTAB (B). As moléculas de água foram 
removidas por questão de clareza. A cor dos átomos é: azul claro = C; azul escuro = N; amarelo = S; 
vermelho = O; rosa = Br (DTAB) ou F (DTATf). Observamos que o Tf expõe o grupo –SO3 para o exterior 
da micela, ancorando o grupo –CF3 no núcleo hidrofóbico do agregado de DTA. 

 

A orientação preferencial de Tf no agregado de DTATf com 50 monômeros foi 

avaliada pelo cálculo da distribuição de probabilidades da função cosseno do ângulo (θ) 

formado pelos vetores r1 (micCOM → -CF3), e r2 (-CF3 → -SO3), conforme o insert na Figura 22. 

Neste esquema, cos(θ) = 1 ou -1 representa um alinhamento perfeito dos vetores r1 e r2, com o 

grupo –SO3 e o grupo –CF3 apontando para fora do núcleo do agregado de DTA, 

respectivamente. Esta distribuição de probabilidades de cos(θ) foi computada para íons em 

distâncias diferentes de micCOM. Utilizando a distância limite rb, mostrada na Figura 7, que 

define os íons Tf como “ligado” ou “livre” dependendo de suas distâncias, r, a partir de 

micCOM, calculamos a distribuição de probabilidades de cos(θ) nos dois casos, i.e., r < rb = 2,4 

nm e r > rb = 2,4 nm (Figura 22). Outra distribuição foi calculada para r > 4,0 nm, distância na 
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qual a força exercida pelo agregado micelar sobre os contra-íons é mínima na simulação (Figura 

22). A distribuição aleatória (equiprovável) da função cos(θ) também é mostrada (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Distribuição de probabilidade de cos(θ) para Tf em diferentes regiões do espaço (ver texto). 
Inset: esquema representando os vetores r1 e r2 e o ângulo θ formado entre eles. (–) Tf “ligado”; (–) Tf 
“livre”; (–) Tf no limite da caixa de simulação; (- -) distribuição aleatória teórica. 

 

A curva de distribuição de probabilidade de cos(θ) para os contra-íons “ligados” é 

bimodal. Um máximo discreto próximo à cos(θ) = -1 é observado e valores mais positivos da 

função são equiprováveis até cos(θ) ~ 0. A partir deste valor, a função de distribuição de 

probabilidades cresce bruscamente, atingindo um máximo em cos(θ) ~ 1, demonstrando a alta 

preferência orientacional de Tf com relação ao agregado micelar. Ao calcularmos a distribuição 

de probabilidade de cos(θ) para os contra-íons livres, uma inversão de preferência orientacional 

é observada e os Tf mostram uma (pequena) preferência a orientar o vetor -CF3 → -SO3 de 

forma anti-paralela ao vetor micCOM → -CF3. Esta preferência praticamente desaparece para 
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os contra-íons situados nos limites da caixa de simulação, e a função de distribuição de 

probabilidade de cos(θ) apresenta valores muito semelhantes aos da distribuição ideal, i.e., 

livre de forças exercidas pelo agregado micelar nos contra-íons (Figura 22). 

 

 

Figura 23. Valor médio de cos(θ) em função da distância dos íons Tf para micCOM. A linha horizontal é o 
valor esperado para uma distribuição randômica. O mínimo na curva ocorre na distância rb. 

 

O desvio da idealidade da curva de distribuição de probabilidades de cos(θ) é 

compreensível ao analisarmos o valor médio de cos(θ) em função da distância dos íons Tf com 

relação ao micCOM (Figura 23). O valor médio de cos(θ) obtido para os vetores formados pelos 

íons próximos à interface com o micCOM corresponde a uma orientação com o grupo –CF3 

apontando para o núcleo hidrofóbico da micela, o centro de massa do agregado de DTA, assim 

como o descrito acima (Figura 22). Os valores médios obtidos para cos(θ) ao nos afastarmos da 

distância mais provável para encontramos os átomos de N das moléculas do surfactante, em ~ 

17 Å (Figura 13), uma queda acentuada na orientação de Tf é observada e uma inversão de sinal 
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da função cos(θ) é observada em ~ 21 Å. Os valores de cos(θ) encontram um valor mínimo 

entre 23 e 25 Å, coincidindo com o valor de rb encontrado pelo cálculo de grau de dissociação 

pelo método esférico (Figura 7). Após o valor de mínimo encontrado para cos(θ) em d ~ 23 Å, a 

função cresce novamente, de forma lenta, tendendo a valores próximos a zero, que é o valor 

esperado para uma distribuição randômica de Tf ao redor dos agregados de DTA, i.e., uma 

distribuição sem forças (atrativas ou repulsivas) entre o agregado de DTA e os íons. 

A curva de cos(θ) em função da distância entre TfCOM e micCOM mostra que, para 

os íons próximos à cabeça polar dos surfactantes nos agregados de DTA, há uma força de 

interação significativa que impõe uma orientação preferencial dos íons com relação ao 

agregado micelar. Dada esta orientação preferencial do Tf, a distribuição de carga do íon 

(Tabela 14 e (Gejji et al. 1997)) e a baixa polaridade do núcleo hidrofóbico da micela (Tanford 

1980), podemos presumir que deve haver uma força atrativa considerável entre as cadeias 

hidrofóbicas dos surfactantes e o grupo –CF3 do Tf, bem como, possivelmente, uma atração 

eletrostática de grande magnitude entre as cabeças polares dos surfactantes e o grupo –SO3 do 

Tf. A presença destas duas contribuições energéticas para a estabilidade do agregado explicaria 

tanto a orientação preferencial de Tf com relação à interface micelar (Figura 22 e Figura 23), 

quanto o menor grau de dissociação destes íons da interface micelar (Tabela 2) e o maior 

tempo de residência do Tf na interface micelar (Figura 6 e Figura 7), que acarreta menores 

frequências de troca dos íons entre as regiões que consideramos os íons “ligados” ou “livres”. 

Calculamos as energias de interação (eletrostática, Elec, e de Lennard-Jones, LJ) 

entre os contra-íons (Tf e Br) e os monômeros de DTA que formam os agregados micelares com 
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50 monômeros para determinarmos a origem da maior ligação dos íons Tf, fator determinante 

para as propriedades das micelas de DTATf (Figura 24). A repulsão eletrostática entre os 

monômeros no agregado de DTATf (repulsão entre cabeças polares), Elec (DTA-DTA), é 

levemente maior do que o observado em DTAB, provavelmente devido ao maior 

empacotamento das cadeias de DTA provocado pelo íon Tf (Tabela 7 e Tabela 8), coerente com 

uma maior contribuição energética das interações de LJ entre as moléculas de DTA no agregado 

de DTATf, LJ (DTA-DTA), uma interação com contribuição majoritária entre cadeias hidrofóbicas 

dos surfactantes. Enquanto as duas interações anteriores (Elec (DTA-DTA) e LJ (DTA-DTA)) 

apresentam pequenas diferenças na magnitude das interações, a interação eletrostática entre 

os monômeros e os contra-íons das micelas, Elec (DTA-X), é ca. 3,6 vezes maior em DTATf do 

que em DTAB. No agregado de DTAB a contribuição energética de maior magnitude e a segunda 

(descontando as interações com o solvente) são, respectivamente, a interação LJ (DTA-DTA) e a 

interação Elec (DTA-X) (Figura 24). Em DTATf a ordem se inverte e a contribuição mais 

importante é Elec (DTA-X), demonstrando a importância da adsorção de íons na interface 

micelar para a estabilidade dos agregados. Se considerarmos que apenas os íons “ligados” na 

interface micelar contribuem para a interação Elec (DTA-X), i.e., que a energia Elec (DTA-X) deve 

ser ponderada pelo número de íons adsorvidos na interface (Elec’ (DTA-X)), através da Equação 

37: 

 

Equação 37 ê;��′	��"( � ¼� =	 ê;��	��"( � ¼�
3455i
	. �1 − Bi
	� 
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onde 3455i
	 é o número de monômeros de DTA na simulação, obteremos para DTAB, utilizando 

a primeira (segunda) distância limite para o cálculo de αsurf (Figura 6), valores de Elec’ (DTA-X) 

iguais a -53,6 kJ.mol-1 (38,7 kJ.mol-1) e para DTATf obteremos -101,5 kL.mol-1 (-96,8 kJ.mol-1). Os 

altos valores de Elec’ (DTA-X) encontrados em DTATf sugerem que o íon Tf pode formar pares 

iônicos de contato na interface e/ou interagir com mais de uma cabeça polar de DTA por vez na 

interface e as duas hipóteses sugerem um contra-íon com mobilidade reduzida na interface. 

 

 

Figura 24. Energias calculadas para interações eletrostáticas e de LJ entre moléculas de DTA e os contra-
íons X = Br (barras pretas) e Tf (barras cinzas). O inset contém a interação entre as moléculas de DTA e X 
com as moléculas de solvente. 

 

A energia de interação de LJ entre DTA e contra-íons, LJ (DTA-X), mostra diferenças 

ainda maiores entre o sistema DTATf e DTAB do que o observado em Elec (DTA-X). O valor 

observado de LJ (DTA-Br) é desprezível (~ -9,4 kJ.mol-1), mas a interação LJ (DTA-Tf) é uma 

contribuição energética de grande magnitude em DTATf, igual a ca. 60% do valor de LJ (DTA-
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DTA) em DTATf, lembrando que a contribuição LJ (DTA-DTA) é a contribuição energética 

principal em DTAB. Por fim, vemos uma repulsão eletrostática entre contra-íons de maior 

magnitude em DTATf do que em DTAB, devido ao maior empacotamento da interface de DTATf, 

que implica maior proximidade dos contra-íons adsorvidos na interface (assim como o 

observado em Elec (DTA-DTA) e LJ (DTA-DTA)), balanceada por uma leve atração de LJ entre os 

contra-íons em DTATf (Figura 24). 

O inset da Figura 24 mostra ainda a interação entre as moléculas de DTA e os 

contra-íons com as moléculas de água, SOL (as interações solvente-solvente foram removidas 

por serem maiores que todas as outras contribuições somadas). A interação Elec (DTA-SOL) é 

ca. 2 vezes maior em DTAB do que em DTATf, o que sugere uma maior desidratação da 

interface micelar em DTATf, em linha com o fato de a interação LJ (DTA-SOL) ser também maior 

no sistema contendo Br. A maior diferença, em magnitude, é encontrada para a interação Elec 

(X-SOL), que demonstra que a interação de íons Br no sistema é mais favorável que a interação 

de Tf com as moléculas do solvente. Por fim, como o esperado (Bergstrom e Lindgren 1990), a 

interação LJ (X-SOL), que em Tf deve haver uma contribuição mais significativa do grupo –CF3, 

por este possuir reduzida densidade de carga eletrônica em comparação com o grupo –SO3, é 

maior para os íons Br do que o observado para os íons Tf. Por fim, considerando que as energias 

totais dos sistemas, i.e., incluindo todas as interações realizadas pelas moléculas de solvente, 

diferem em menos de 2% entre DTAB e DTATf e as interações SOL-SOL diferem em menos de 

1% entre os dois sistemas, podemos concluir que as interações Tf-DTA são mais significativas 

que as interações Br-DTA, que contribui para a estabilidade do agregado DTATf, enquanto as 

interações SOL-DTA e SOL-X são mais significativas no sistema DTAB do que o observado em 
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DTATf, demonstrando um sistema com maior interação entre as moléculas de água e os 

agregados de DTA e maior grau de dissociação de contra-íons no sistema DTAB. 

O método de dinâmica molecular permite ainda uma análise das contribuições de 

diferentes grupos de moléculas para a energia total dos agregados micelares, permitindo 

analisarmos a contribuição do grupo –CF3 e –SO3 separadamente, bem como a contribuição da 

cauda hidrofóbica do surfactante (cauda, CH3-(CH2)10-) e da cabeça polar do surfactante (CP, 

CH2-N-(CH3)3). A porcentagem das interações cruzadas –CF3 com a cauda do surfactante e a 

cabeça polar, assim como as interações de –SO3 com a cauda e a cabeça polar do surfactante, 

com relação às energias totais da interação Tf-DTA, %ê�u�4�ÍH�CÝ, à energia eletrostática total da 

interação Tf-DTA, %êru��ÍH�CÝ, e à energia de LJ total da interação Tf-DTA, %êíîÍH�CÝ, são 

mostradas abaixo (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Porcentagens de contribuição energética de diferentes interações entre grupos –CF3 e –SO3 
de Tf com os grupos “cauda” e “CP” do surfactante (ver texto) com relação à energia total de interação 
entre Tf e DTA, à energia eletrostática total entre Tf e DTA e à energia de LJ total entre Tf e DTA. 

Interação %ïÜðÜáåÓñòCã %ïóðäåÓñòCã %ïôõÓñòCã 

LJ (-CF3 – cauda) 5,95 - 27,71 
Elec (-CF3 – cauda) 0 0,00 - 

LJ (-CF3 – CP) 2,72 - 12,64 
Elec (-CF3 – CP) 7,12 9,07 - 
LJ (-SO3 – CP) 6,11 - 28,45 

Elec (-SO3 – CP) 71,40 90,93 - 
LJ (-SO3 – cauda) 6,70 - 31,19 

Elec (-SO3 – cauda) 0 0,00 - 

 

Notamos aqui que a contribuição eletrostática é o fator de maior magnitude para 

a energia de interação DTA-Tf, igual a ca. 78,5% da energia total das interações, com ca. 21,5% 
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da energia total de interação entre DTA e Tf pertencente às interações de LJ (Tabela 18). Mais 

de 90% da energia eletrostática é contribuição da interação –SO3 do Tf com o grupo CP do 

surfactante, com uma pequena contribuição da interação –CF3-CP. Como o esperado, as 

interações envolvendo a cauda do surfactante possuem uma contribuição nula, uma vez que a 

carga do DTA é distribuída de forma equivalente entre os quatro carbonos ligados ao átomo de 

nitrogênio da cabeça polar do surfactante e o resto da cadeia carbônica não possui carga. A 

energia pela interação de LJ é dividida de forma mais equilibrada, com as interações –CF3 com a 

cauda e o grupo –SO3 com a cauda e CP somando quase 90% do total da energia de interações 

de LJ entre Tf e o DTA (Tabela 18). Os dados de energia dos sistemas compilados na Figura 24 e 

na Tabela 18 são claros: a interação predominante no sistema DTATf é a energia eletrostática 

de interação entre o contra-íon e as moléculas do surfactante. No entanto, a energia oriunda 

das interações de LJ não pode ser desprezada em DTATf, ao contrário do sistema DTAB. A baixa 

afinidade do íon Tf pelas moléculas de solvente e a interação favorável do íon pela interface 

micelar fazem com que a adsorção de Tf nas micelas seja consideravelmente maior que a 

adsorção de Br na interface micelar. Uma vez o Tf ligado na interface micelar, a interação –SO3 

com a cabeça polar é muito favorável, fazendo com que o íon tenha mobilidade reduzida na 

interface micelar, seja por formação de pares iônicos de contato e/ou pela interação do grupo 

do Tf com mais de uma cabeça polar ao mesmo tempo, um fenômeno já reportado por 

simulações de MD em SDS (Bruce et al. 2002). A energia das interações de LJ entre o grupo –CF3 

e a cauda apolar de DTA contribui para a residência do íon Tf na micela de forma orientada, 

com o grupo fluorado inserido (em certa extensão) no núcleo hidrofóbico da micela, ambiente 
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no qual a energia de interação do grupo –CF3 com os grupos de átomos vizinhos é favorável (ca. 

-350 kJ.mol-1), em oposição ao observado quando o Tf está em solução (ca. +150 kJ.mol-1). 

 

3.8. Separação de fase em DTATf/NaTf/H2O 
 

DTATf (até 0,1 M) é solúvel em NaTf (até 0,045 M) se estiver acima de sua TK – que 

aumenta para ca. 315 K na presença do sal – formando soluções homogêneas. A adição de 0,05 

M de NaTf em DTATf (em concentrações variando de 0,005 até 0,1 M) a 298 K não solubiliza os 

cristais formados, que permanecem insolúveis e visíveis até 315 K. O aumento da temperatura 

do sistema sob agitação leva, de forma inesperada, à formação de uma emulsão semelhante à 

água/óleo. Esta emulsão era instável e uma separação de fase foi observada após cessarmos a 

agitação magnética. O aumento adicional da temperatura levou à formação de soluções 

homogêneas novamente. Uma imagem representando o sistema nos três estados (sólido 

hidratado, sistema bifásico e solução homogênea) é apresentada abaixo, com o diagrama de 

fase contendo a temperatura necessária para a formação da solução bifásica (t1) e a 

temperatura necessária para a formação de um sistema homogêneo novamente (t2) para 

diferentes concentrações de DTATf na presença de NaTf 0,05 M (Figura 25). 

A temperatura de separação de fase t1, na presença de NaTf 0,05 M, não depende 

da concentração de DTATf e o volume da fase mais densa aumenta com [DTATf] (não 

mostrado). A diminuição da temperatura do sistema quando este se encontra acima de t1 (na 

fase B) leva à formação de um cristal na fase mais densa e de menor volume. O aumento 

adicional da temperatura quando o sistema se encontra na fase B leva à formação de uma fase 
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homogênea, opticamente transparente em diferentes valores de t2, conforme a concentração 

de DTATf, que varia entre 332, para baixas [DTATf], e 342 K, para soluções concentradas do 

surfactante (Figura 25). 

 

 
 

Figura 25. (Esquerda) Efeito de [DTATf], na presença de NaTf 0,05 M, em t1 (○) e t2 (□). A) sólido 
hidratado; B) sistema bifásico; C) solução homogênea. (Direita) Fotos de uma amostra contendo DTATf 
0,05M e NaTf 0,05 M e Preto de amido 10B (2,4 x 10-5 M) nas regiões A (293 K), B (328 K) e C (345 K). 

 

Adicionamos Preto de amido B10 para uma melhor visualização do sistema e 

determinação de t1 e t2. Este corante aromático carregado negativamente foi adicionado aos 

sistemas estudados e, devido à interação eletrostática, apresenta grande afinidade pelas 

moléculas de surfactante. O tubo contendo o sólido hidratado, abaixo de t1, apresenta o 

corante ligado à interface sólida e uma solução essencialmente incolor (Figura 25, A). Na foto B, 

duas fases líquidas são vistas e a coloração azul intensa no fundo do tubo indica que há uma 

grande concentração do corante na fase rica em DTATf. Na figura C, uma solução transparente 

pode ser observada. 
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Separação de fase, ou ponto de nuvem, é observada em diversos sistemas de 

surfactantes não-iônicos (Kenkare et al. 1996) e em surfactantes iônicos com contra-íons de 

grande volume (Bales e Zana 2004). Separações de fase (ou ponto de nuvem) são incomuns em 

sistemas de surfactantes iônicos com contra-íons simples, de pequeno tamanho, 

provavelmente devido às altas repulsões eletrostáticas que certamente estão presentes em um 

sistema de alta concentração de surfactantes e não são balanceadas eficientemente por íons 

com pouca afinidade pela interface micelar. No entanto, este comportamento é compreensível 

em DTATf, uma vez que o Tf possui grande afinidade pela interface micelar, é capaz de formar 

pares iônicos de contato e desidrata os agregados micelares de DTA. A separação de fase deve 

ocorrer caso a neutralização das cargas nas cabeças polares dos surfactantes sejam 

balanceadas pelas atrações eletrostáticas com os contra-íons e caso a atração seja forte o 

suficiente, o termo eletrostático da Equação 1 desaparece, e o crescimento do agregado é 

virtualmente infinito – levando à separação de fase. Dessa forma, a formação de pares iônicos 

entre contra-íons e cabeças polares dos surfactantes contribuem para o maior empacotamento 

do surfactante micelizado, através da diminuição da repulsão entre cabeças polares, permitindo 

a transição de forma em agregados micelares (Geng et al. 2005). Aparentemente, a 

desidratação também está relacionada à transição de forma em agregados micelares catiônicos 

(Geng et al. 2005), apesar de a relação entre hidratação e propriedades micelares/transição de 

forma não ser bem definido. 
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3.9. NaTf na interface água/ar 
 

3.9.1. Tensiometria 

 

A adição de NaTf e NaMs em água produziu uma diminuição da tensão superficial 

de água de forma linear com a concentração de sal, com inclinações consideravelmente 

diferentes (Figura 26 A). A variação da tensão superficial de água, γ, com a atividade de sal, a, 

com relação à tensão superficial de água pura, ∆γ/∆a, foi igual a -20,4 mN.L.m-1.mol-1 e -5,1 

mN.L.m-1.mol-1 para NaTf e NaMs (as concentrações de ambos os sais foram corrigidas pelos 

seus coeficientes de atividade (Bonner 1981)). A alteração da tensão superficial de água pela 

adição de sal é um fenômeno conhecido na literatura (Marcus 2010), e alguns autores apontam 

que a barreira energética a ser vencida para que haja exposição (mesmo que parcial) dos íons 

para a fase de vapor é a energia de hidratação dos íons (Manciu e Ruckenstein 2003). Estudos 

anteriores de soluções salinas de triflato mostram que a porção –CF3 do Tf é desidratada em 

bulk de solução (Bergstrom e Lindgren 1990). Esta fraca interação entre o grupo fluorado com 

moléculas de água pode ser o fator que impele o íon Tf a expor o grupo –CF3 para uma região 

de menor polaridade, como o núcleo hidrofóbico das micelas de DTATf, ou a fase vapor da 

interface água/ar. Moléculas que contém flúor em suas estruturas possuem, no geral, baixa 

afinidade por moléculas de água, levando surfactantes fluorados a exibirem menor cmc do que 

os surfactantes correspondentes hidrogenados (Tadros 1980). Uma configuração na qual o Tf 

expõe o grupo –CF3 para um meio de menor polaridade já foi reportada na literatura, em 

simulações de MD de gotas manométricas de líquidos iônicos compostos por triflato (Cione et 

al. 2009), reforçando os resultados aqui exibidos. Em menor extensão, observamos o mesmo 
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efeito em NaMs, condizente com a maior afinidade de Tf pela interface micelar do que Ms. 

Claramente, a mudança do grupo –CF3 para o grupo –CH3 leva a uma diminuição na afinidade 

dos íons pela interface água/ar. Esta diferença fica evidente se modelarmos a adsorção de íons 

na interface água/ar através da equação de Gibbs-Duhem, utilizando a superfície divisora de 

Gibbs no cálculo, i.e., definindo a localização da interface no ponto em que o excesso interfacial 

do solvente é igual à zero (Jungwirth e Tobias 2006). Calculamos então o excesso interfacial 

relativo conforme (Equação 38): 

 

Equação 38 Γíuxiiu� = �1�" R øbø ln ÈíuxUH = -<íuxi�u�4� − <íuxiT�� − <íuxiù4�u�/(  

 

 

sendo Γíuxiiu�  o excesso relativo interfacial dos íons, <íuxi�u�4�  o número total de íons na solução, 

<íuxiT�� o número de íons no bulk de solução, <íuxiù4�u� o número de íons na fase vapor e A a área 

da interface. Convertendo os valores de Γíuxiiu�  em área ocupada por molécula e então em 

distância média entre partículas na interface (dmédia), (Figura 26 B), vemos que o Tf possui alta 

afinidade pela interface água/ar, aumentando a sua concentração interfacial com a 

concentração total de sal e então diminuindo a distância entre partículas na superfície (Figura 

26). 
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Figura 26. A) Variação na tensão superficial de água em diferentes atividades de NaX (X = Tf, ■, ou Ms, 
○). As linhas são os ajustes lineares das curvas de ∆γ de cada sal. B) Variação da distância média, dmédia, 
entre íons na interface água/ar segundo a equação de Gibbs-Duhem. 

 

3.9.2. MD 

 

A densidade de partículas, ρi, em função do eixo z, o eixo perpendicular ao plano 

da interface água/ar e que possui um comprimento total de 110 Å, é mostrada para i = Br ou Tf, 

Na e H2O, em simulações de NaX (X = Br ou Tf) na interface água/ar (Figura 27). Uma vez que a 

quantidade de moléculas de água inseridas na caixa de simulação é inferior ao número 

necessário para preencher completamente o seu volume e lembrando que utilizamos uma 

simulação sem acoplamento de pressão, duas interfaces água/ar se formam espontaneamente 

no sistema, localizadas em aproximadamente 20 e 87 Å – definidas pelo valor no eixo z no qual 

a densidade de água se torna (ou deixa de ser) constante. Estas duas interfaces são imagens 

“espelhadas” com o plano de simetria localizado na metade da caixa (em aproximadamente 55 

Å), i.e., os valores de densidade de partículas na primeira metade da caixa são equivalentes à 

subtração entre 110 Å e os valores de ρi encontrados na segunda metade da caixa. Para melhor 
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visualização e comparação de tendências, as funções de densidade de partículas foram 

normalizadas para que �. � ú
�¦ = 1, sendo C uma constante de normalização. 

Observamos no sistema NaTf/H2O (Figura 27 A) que a função ρTf apresenta um 

máximo acentuado a partir de ca. 10 Å com relação à face do paralelepípedo que encerra a 

caixa de simulação no eixo z (i.e. picos em 10 e 100 Å), demonstrando que a concentração de Tf 

na fase vapor é desprezível. A função ρTf possui dois máximos pronunciados em 19 e 91 Å, 

acompanhados por (em direção ao centro da caixa) mínimos na função de densidade, em 23 e 

87 Å, após os quais ρTf se torna aproximadamente constante. A função ρNa também apresenta 

um crescimento pronunciado a partir de 15 ou 95 Å, possuindo também um máximo, que 

coincide (aproximadamente) com a posição do mínimo observado para ρTf, em z = 23 e 87 Å. Os 

valores de ρNa se tornam razoavelmente constantes após o máximo. A função de densidade de 

H2O, ρágua, inicia o seu crescimento em valores de z similares ao de Tf, mas com menor taxa de 

crescimento, apresentando um (pequeno) máximo também em z = 23 e 87 Å. 

O cenário é consideravelmente diferente ao analisarmos os resultados extraídos a 

partir da simulação de NaBr/H2O (Figura 27 B). A função ρágua nesta simulação apresenta 

crescimento antes das funções de densidade de partícula do cátion e do ânion, não possuindo 

valor de máximo. As funções ρNa e ρBr também não possuem valores de máximo próximo à 

interface água/ar, apresentando crescimento em posições do eixo z similares e atingindo um 

valor constante após o crescimento inicial. A comparação entre ρTf e ρBr evidencia a diferença 

na concentração interfacial dos dois ânions, com a função de densidade de partículas de Tf 

apresentando um excesso de íons na interface água/ar (Figura 27 C) e corrobora os dados 
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obtidos de tensiometria de NaTf, que sugerem maior adsorção de Tf na interface água/ar do 

que outros sais já reportados na literatura (Figura 26). 

 

 

Figura 27. Densidade de moléculas de água, Br, Tf e Na na interface água/ar em diferentes simulações. 
A) NaTf; B) NaBr; C) Comparação da densidade de Tf e Br em simulações dos respectivos sais de sódio; 
D) Comparação da densidade de água em simulação de NaTf, NaBr e água pura. 

 

A adsorção do íon Tf na interface causa ainda uma mudança na distribuição das 

próprias moléculas de água na interface (Figura 27 D). Enquanto o perfil de ρágua na simulação 

de NaBr/H2O possui diferenças desprezíveis quando comparada à simulação realizada na 

ausência de sal, o perfil de ρágua em NaTf/H2O é severamente afetado pelo sal, apresentando 

um início de crescimento deslocado pela presença do Tf na interface. Devido à alta densidade 

de Tf na interface água/ar, uma camada de Na pode foi observada, devido à alta densidade de 

carga negativa formada na interface. 
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Figura 28. Um frame da simulação de NaTf na interface água/ar. A água é representada pela superfície 
cinza, e a nomenclatura dos átomos é: azul claro: C; rosa: F; amarelo: S; vermelho: O. 

 

De fato, a hipótese sugerida pelos dados de tensiometria de que há exposição do 

grupo –CF3 do Tf para a fase vapor na interface água/ar foi confirmada através de uma simples 

inspeção visual da trajetória obtida pela simulação de MD do sistema NaTf/H2O (Figura 28). 

Assim como o descrito anteriormente pela modelagem de MD de líquidos iônicos contendo Tf 

(Cione et al. 2009) e pelo aqui reportado nas simulações de DTATf (Figura 21 e Figura 22), 

observamos no sistema NaTf/H2O a exposição do grupo fluorado de Tf para um ambiente de 

menor polaridade, a fase de vapor. Adicionalmente, uma menor liberdade rotacional do íon Tf 

nesta interface foi observada, através do cálculo da função de correlação orientacional do vetor 

-CF3 → -SO3, C(t), de íons Tf ligados na interface, i.e., localizados entre o limite da caixa de 

simulação no eixo z e o valor de mínimo da função ρTf, e os íons localizados no bulk de solução – 

entre ca. 28 e 82 Å (Figura 29). 
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Figura 29. Função de correlação rotacional do vetor -CF3 → -SO3 na interface água/ar (-) e no bulk de 
solução (- -). 

 

A localização dos íons Tf nesta simulação foi determinada para toda a trajetória e 

classificados como íons na interface ou no bulk, segundo os critérios acima descritos. A função 

de correlação foi então calculada para cada íon e a média das funções C(t) é apresentada acima 

na Figura 29 para as duas regiões do espaço. Os íons Tf localizados na interface água/ar 

possuem uma correlação residual diferente de zero que não desaparece com o tempo, ao 

contrário do observado para os íons em bulk de solução que, sem nenhuma interação orientada 

espacialmente de forma preferencial, dada a simetria esférica do ambiente, apresentam C(t) = 

0 para tempos longos (maiores que 100 ps). Este resultado demonstra que enquanto o íon Tf 

permanecer na interface, sua orientação será preferencialmente com o grupo -CF3 exposto para 

a fase vapor. O resultado mostra que devido à presumivelmente fraca interação do grupo –CF3 

com as moléculas de água há uma localização preferencial de Tf em interfaces água/ar. Apesar 

de, conforme discutido na Introdução, não haver uma correlação direta entre o 
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comportamento de íons em diferentes interfaces, o Tf possui, no geral, uma forte preferência 

por interfaces, a despeito da natureza das mesmas, devido às características do íon. 

Observamos também uma menor frequência de entrada e saída de íons da região que os 

consideramos ligados, região compreendida entre o início do aumento nos valores de 

densidade de partículas para Tf e os mínimos observados nesta função (entre 12 e 23 ou 87 e 

98 Å), com relação aos íons livres em solução, região compreendida entre os dois mínimos da 

função de densidade de partícula para Tf. O cálculo da frequência de entrada e saída da região 

livre foi realizado em dois paralelepípedos com distância z a 11 Å (espessura da região dos íons 

ligados), simulando duas “interfaces” no bulk de solução. O número de processos de entrada e 

saída de íons na interface é igual a 3,7 processos/ns e o valor é mais de duas vezes maior no 

bulk de solução, igual a 7,8 processos/ns. 

Por fim, a tensão superficial de soluções de NaTf e NaBr foram calculadas de 

acordo com a Equação 33 (ver seção de Métodos). Os valores obtidos de ∆γ/∆c para NaTf e 

NaBr foram iguais a -4,5 e 1 mN.L.mol-1, respectivamente. Apesar de observarmos 

consideravelmente menor de ∆γ/∆c que o observado experimentalmente, a tendência da 

diminuição da tensão superficial de água pela presença do íon Tf foi reproduzida, mesmo 

utilizando um campo de força que não foi otimizado para o cálculo desta propriedade. 
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4. Discussão e Conclusões 
 

4.1. Sobre o Tf em interfaces e o efeito específico de íon 
 

A determinação da magnitude das energias envolvidas na interação de Tf com o 

agregado micelar é o fator determinante para a racionalização dos resultados aqui 

apresentados. A energia de interação Tf-agregado no sistema DTATf excede – largamente – os 

valores encontrados para Br-agregado em DTAB em simulações computacionais de MD (Figura 

24). A energia de interação total Tf-agregado é aproximadamente igual a 2,5 vezes a energia Br-

agregado. Esta forte interação determina todas as propriedades das micelas de DTA e o 

detalhamento das contribuições energéticas das interações dos grupos –CF3 e –SO3 com a 

cabeça polar e a cauda hidrofóbica do surfactante micelizado (Tabela 18) permite a 

compreensão no nível molecular da localização e orientação de Tf na interface do agregado de 

DTA e, então, o estabelecimento da correlação entre propriedades microscópicas e o 

comportamento e propriedades de soluções de DTATf. 

Devido à forte interação entre o agregado micelar e o Tf, micelas de DTATf 

possuem valores de grau de dissociação iônica (α) consideravelmente mais baixos que os 

observados em micelas formadas pelos ânions Br e Cl, assim como micelas formadas por ânions 

com estrutura análoga à do Tf, como o Ms e o TFA (Tabela 2 e Figura 6). O Tf se liga à interface 

micelar em maior extensão do que os outros ânions aqui discutidos e esta ligação mais 

energética está relacionada à sua orientação preferencial na interface (Figura 22 e Figura 23), 

causada pela interação –CF3 com a porção hidrofóbica de DTA, o que diminui a sua liberdade 
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translacional. De fato, o Tf ligado à interface micelar demonstra menor taxa de entrada e saída 

da interface que Br, maiores tempos de residência na interface (Figura 6) e menor coeficiente 

de difusão superficial (Tabela 13). A ligação de Tf na interface é afetada pela interação de –CF3 

com o núcleo hidrofóbico para íons localizados na camada composta pelas cabeças polares do 

surfactante (Figura 23). Para íons Tf localizados logo após esta camada apenas a interação 

eletrostática entre –SO3 e a cabeça polar do surfactante são observadas e, em distâncias 

maiores do que o limite determinado (Figura 7 e Figura 23), o íon não interage com o agregado 

micelar (Figura 23). A maior afinidade de Tf pela interface micelar pode ser ainda comprovada 

pela eficácia na troca de Br interfacial por Tf adicionado em soluções de DTAB, medida através 

de diferentes técnicas espectroscópicas (Figura 10 e Figura 18). A adição de NaTf sobre soluções 

de DTAB levam a uma alteração no espectro de DTAB em direção ao perfil espectroscópico 

observado para soluções puras de DTATf, mesmo quando a concentração de Tf é menor do que 

a concentração de Br em solução. 

A alta capacidade de ligação do Tf na interface leva à menor repulsão eletrostática 

entre as cabeças polares dos surfactantes, diminuindo o termo eletrostático da Equação 1, 

levando a um número de agregação maior do que o observado para outros surfactantes (Figura 

3 e Figura 4). Ressaltamos, contudo, que apenas baixos valores de α não podem induzir 

agregados micelares com valores muito elevados de Nagg. O TFA exibe valor similar de α quando 

comparado ao Tf, mas valores de Nagg consideravelmente menores que os de DTATf (Tabela 2). 

Presumimos, então, que os baixos valores de α de DTATf podem ser explicados ao menos 

parcialmente pela presença do grupo –CF3, mas os altos valores de Nagg de DTATf devem 

decorrer da forte interação entre –SO3 e a cabeça polar do surfactante (Figura 24). Modelos de 
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interação entre grupos de íons baseado nas afinidades dos grupos pelas moléculas de água 

apontam que o grupo –SO3 possui, de fato, maior afinidade por –N(CH3)3 do que o grupo –CO2 

(Vlachy et al. 2009). O ânion Ms, por não possuir o grupo –CF3, não tem a energia adicional 

necessária para localizar o ânion na interface micelar e, assim, micelas de DTAMs apresentam 

baixos valores de α e Nagg (Tabela 2). 

Dados os altos valores de Nagg de DTATf (Figura 3 e Figura 4) quando comparado ao 

limite teórico de Nagg para formação de micelas esféricas compostas por surfactantes de 12 

carbonos em suas cadeias (Tanford 1980), que é igual a 55, notamos prontamente que o 

agregado de DTATf não é esférico. A forte interação de Tf com o agregado micelar favorece 

uma geometria de agregado altamente empacotado, a forma discoidal (Figura 4, Figura 9 e 

Tabela 6). Esta geometria é encontrada em surfactantes com cadeias fluoradas, configuração 

que é possível devido à baixa penetração de água no núcleo hidrofóbico dos agregados e a alta 

rigidez da cadeia dos surfactantes (Srinivasan e Blankschtein 2005). Dados os parâmetros 

geométricos das micelas de DTATf 0,1 M obtidos pelos experimentos de SAXS (Tabela 6 e 

Esquema 5) e os valores de Nagg obtidos pelos experimentos de TRFQ (Figura 3), podemos 

calcular algumas parâmetros micelares, como a distribuição de moléculas na interface de DTATf 

e a densidade eletrônica em diferentes regiões do agregado. Dada a anisometria do agregado 

de DTATf, a distribuição de moléculas em sua interface não deve ser (em princípio) uniforme. 

Vamos então considerar duas hipóteses distintas para a distribuição das cabeças polares das 

moléculas de DTA na interface do agregado: 
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H 1: a distribuição das cabeças polares das moléculas de DTA é homogênea na 

interface de DTA, a despeito da diferença na curvatura do agregado na região plana e na borda 

do agregado, contrariando modelagens teóricas anteriores de micelas discoidais (Srinivasan e 

Blankschtein 2005). 

H 2: a distribuição das cabeças polares das moléculas de DTA não é uniforme e 

assumimos que na região da borda do agregado ela é igual à distribuição de monômeros em um 

agregado esférico ideal de DTA, com 55 monômeros, um raio no núcleo hidrofóbico de 16,7 Å e 

raio de cabeça polar de 6 Å (o mesmo valor utilizado na modelagem dos dados de SAXS). 

Dividimos então o agregado discoidal em duas regiões distintas para a hipótese H 

2. Uma região compreende a área plana do agregado (denominada aqui como região cilíndrica, 

rc), delimitada pelo seu diâmetro (tamanhod no Esquema 5) e sua altura (Rnúcleo, Rcasca), 

conforme os parâmetros da Tabela 6. A outra região é formada pela borda do agregado 

(denominada aqui como região de borda, rb), definida pelo raio da borda (Rnúcleo, Rcasca). 

Exibimos abaixo (Tabela 19) a área superficial por monômero em rb e rc (Arb/mon e Arc, 

respectivamente), a densidade de elétrons do núcleo hidrofóbico em rb e rc (úxú��tu�T  e úxú��tu�� , 

respectivamente), a densidade de elétrons da casca polar em rb e rc (ú�4i�4�T  e ú�4i�4�� , 

respectivamente), para dois diâmetros de agregado (tamanhod). As propriedades foram 

calculadas conforme as equações abaixo (Equação 39 - Equação 49). Utilizamos o valor de 

tamanhod obtido pelo ajuste de SAXS e outro valor a nossa escolha para comparação. Os 

valores de densidade de elétrons obtidos pelo ajuste de SAXS com o modelo de bicela (Tabela 

6) são exibidos para melhor comparação de dados. 



139 

H 1: 

Equação 39 (�T7Ç< = (��7Ç< = (�u�4�7Ç< =	f:��xú��tu � ��4i�4�. %È7È<ℎÇW + f. %È7È<ℎÇW:/23455  

Equação 40 úxú��tu�T = úxú��tu�� = �<º	�;é%�Ç<�	�7	�ÅD��Å:�99�.3455
�f. �xú��tu�:. %È7È<ℎÇW2 + f. %È7È<ℎÇW:2 . ��xú��tu� 

Equação 41 ú�4i�4�T = ú�4i�4�� = -<º	�;é%�Ç<�	�7	3��ÅD�Dp + B. <º	�;é%�Ç<�	�7	"�	/. 3455
f:. %È7È<ℎÇW2 . ���xú��tu + ��4i�4�: − �xú��tu:� + f. %È7È<ℎÇW:2 . ���4i�4� 

 

H 2: 

Equação 42 3455�T = f:��xú��tu + ��4i�4�. %È7È<ℎÇW . 554. f. �16,7 + 6�:  

Equação 43 3455�� = 3455 −3455�T  

Equação 44 (�T7Ç< = 	4. f. �16,7 + 6�:55  

Equação 45 (��7Ç< = f. %È7È<ℎÇW:/23455��  

Equação 46 úxú��tu�T = �<º	�;é%�Ç<�	�7	�ÅD��Å:�99�. 3455�T 	�f. �xú��tu�:. %È7È<ℎÇW/2  

Equação 47 úxú��tu�� = �<º	�;é%�Ç<�	�7	�ÅD��Å:�99�.3455��
f. �xú��tu . %È7È<ℎÇW:/2  

Equação 48 ú�4i�4�T = -<º	�;é%�Ç<�	�7	3��ÅD�Dp + B. <º	�;é%�Ç<�	�7	"�	/. 3455�T
f:. %È7È<ℎÇW2 . ���xú��tu + ��4i�4�: − �xú��tu:�  

Equação 49 ú�4i�4�� = -<º	�;é%�Ç<�	�7	3��ÅD�Dp + B. <º	�;é%�Ç<�	�7	"�	/. 3455��
f. %È7È<ℎÇW:2 . ���4i�4�  
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O perfil de espalhamento de SAXS é mais sensível à dimensão plana da bicela, i.e., 

a borda da bicela apresenta baixa contribuição para o perfil de espalhamento – a ponto de 

conseguirmos ajustar a curva com o modelo de bicamada infinita (Figura 9). Desta forma, 

devemos comparar os valores aqui calculados de densidade eletrônica ajustada nas curvas de 

SAXS com os dados calculados para a região plana da bicela. Utilizando o diâmetro de bicela 

igual a 54 Å com H 1 obtivemos um valor muito alto de densidade eletrônica do núcleo, 

superior ao valor encontrado pelo ajuste de SAXS (que é, por sua vez, maior do que o valor 

encontrado para a micela esférica ideal, 0,27 e-/Å). O ajuste da densidade eletrônica na casca 

polar do agregado, no entanto, fornece boa correlação com o valor obtido pelo ajuste da curva 

de SAXS de DTATf 0,1 M. Ao utilizarmos a hipótese H 2, notamos um maior empacotamento na 

superfície plana do DTATf, com a área por monômero na região diminuindo de 47,8 Å/mon no 

modelo H 1 para ca. metade, induzindo um aumento adicional na densidade eletrônica no 

núcleo hidrofóbico na região cilíndrica do agregado. A densidade eletrônica da região polar 

também apresenta variação considerável, exibindo um valor pequeno na região de borda do 

agregado e um valor extremamente alto na região cilíndrica (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Parâmetros calculados de área disponível por monômero e densidades eletrônicas das 
porções hidrofóbicas (núcleo) e polares (casca) em diferentes regiões da micela (região cilíndrica e de 

borda). Ver texto. ρnúcleo e ρcasca são exibidos para melhor comparação dos dados. 

tamanhod H Arb/mon* Arc/mon* ρρρρnúcleo
** ýÞúâåÔðßÕ ** ýÞúâåÔðßâ **    ρρρρcasca

** ýâáÛâáßÕ ** ýâáÛâáßâ ** 

54 Å 
1 47,8 47,8 0,30 0,41 0,41 0,43 0,40 0,40 
2 117,7 23,5 0,30 0,30 0,46 0,43 0,18 0,70 

66 Å 
1 63,2 63,2 0,30 0,29 0,29 0,43 0,30 0,30 
2 117,7 38,0 0,30 0,30 0,28 0,43 0,18 0,44 

* valores em unidades de Å/partícula. ** valores em unidades de e-/Å. 
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Ao aumentarmos o tamanho do disco para 66 Å de diâmetro (valor ainda dentro 

da polidispersidade obtida pelo ajuste de SAXS) e admitindo a hipótese H 1, obtemos uma 

superfície menos empacotada do que o observado com o diâmetro menor, com um maior valor 

de área disponível por monômero. Os valores obtidos de densidade eletrônica do núcleo 

hidrofóbico do agregado são próximos ao valor obtido pelo ajuste de SAXS, mas há uma grande 

diminuição na densidade eletrônica da região polar do agregado, chegando ao mesmo valor 

obtido para a região hidrofóbica – fato que produziria um perfil de espalhamento 

completamente diferente do observado. Ao admitirmos a hipótese H 2, obtemos ótima 

correlação entre os valores de densidade eletrônica ajustados pelos resultados de SAXS para o 

núcleo e a casca polar dos agregados de DTATf e os valores calculados de densidade eletrônica 

destas porções da micela na região cilíndrica do DTATf. Bons resultados também são obtidos 

alterando alguns parâmetros do cálculo, por exemplo, utilizando Nagg igual a 37 ao invés de 55 

no cálculo da distribuição de monômeros na região da borda do agregado (37 é o valor mais 

baixo que temos notícia para micelas de DTA (Bergstrom e Skov Pedersen 1999)) e um diâmetro 

levemente maior (70 Å). Enfatizamos dois pontos com estes cálculos: 1) dado o erro 

experimental, a distribuição de tamanhos obtidas para DTATf pelo ajuste das curvas de SAXS e 

utilizando um modelo simples (mas justificável) de distribuição de moléculas no agregado, é 

possível descrever uma micela discoidal que reproduza os parâmetros obtidos pelo ajuste da 

curva de espalhamento de SAXS de DTATf 0,1 M, mesmo que em princípio (tamanhod = 54 Å e 

sem distribuição preferencial de monômeros no agregado) os valores apontem para uma 

incompatibilidade entre os dados de SAXS e TRFQ; 2) os parâmetros obtidos pelo ajuste da 

curva de SAXS de DTATf 0,1 M com o modelo de bicela só pode ser satisfatoriamente explicado 
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caso seja incluído no cálculo uma distribuição preferencial de monômeros na superfície do 

agregado de DTATf. Este resultado demonstra que há uma diferença significativa no 

empacotamento de moléculas nas diferentes regiões do agregado, em acordo com o descrito 

anteriormente para micelas discoidais (Srinivasan e Blankschtein 2005). Apesar de não termos o 

ajuste das curvas de SAXS para outras concentrações de triflato, assumindo que as densidades 

eletrônicas são as mesmas que as observadas em DTATf 0,1 M e assumindo também que a 

espessura do disco não varia (i.e., Rnúcleo e Rcasca são constantes com [DTATf]), podemos 

determinar o parâmetro tamanhod para outras concentrações de DTATf. As duas propostas são 

plausíveis, dada a semelhança no perfil de espalhamento das soluções de DTATf nas diferentes 

concentrações estudadas (Apêndice 4). Os valores obtidos desta forma são, para [DTATf] 0,03, 

0,045, 0,060, 0,08 e 0,10 M , iguais a 22, 24, 27, 29 e 33 Å, respectivamente. O maior 

empacotamento das cadeias é condizente com a proposta de interdigitação entre cadeias 

situadas em faces opostas da região plana da bicela. 

A interdigitação das cadeias apontadas pelo SAXS (Tabela 6), a alta concentração 

interfacial de Tf (Tabela 2, Figura 6, Figura 13 e Tabela 13), a baixa mobilidade dos contra-íons 

na interface (Figura 6 e Tabela 13) e os altos valores de Nagg de DTATf (Figura 3) para um 

volume relativamente pequeno de agregado (Tabela 6) fazem com que o agregado de DTATf, 

interface e núcleo hidrofóbico, seja mais empacotado que outros agregados de DTA. Isto pode 

ser comprovado pela baixa mobilidade de: sondas de EPR incorporadas aos agregados de DTATf 

(Tabela 8); cabeças polares dos surfactantes (Figura 13); e cadeias de DTA no agregado micelar 

(Figura 10 e Tabela 9). Além do maior empacotamento de moléculas no agregado de DTATf, 

maiores valores de parâmetro de ordem de NMR dos prótons 1H nas moléculas de DTA são 
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observados em DTATf quando comparados aos valores observados em DTAB e DTAMs (Tabela 

7). A ligação do íon Tf na interface micelar induz um efeito de ordenação que se estende pela 

cadeia de DTA, assim como íons que penetram em monocamadas de surfactante na interface 

água/ar induzem ordem nas cadeias dos anfifílicos (Aroti et al. 2004; Gurau et al. 2004). O 

aumento no parâmetro de ordem na interface micelar devido à presença de Tf é esperado, 

tendo em vista que os valores de S para DTAB e DTAMs são próximos à zero (Tabela 7) e pode 

estar relacionado com o fato da adsorção de Tf na interface ser também organizada 

espacialmente, com uma orientação bem definida (Figura 22 e Figura 23). O aumento adicional 

de S em uma região já (razoavelmente) ordenada, como o grupo -CH2- ou o grupo –CH3 

terminal, no entanto, pode indicar que Tf induz de fato uma interdigitação nas cadeias de DTA 

localizadas em faces opostas na região plana do agregado de DTATf. Outra evidência da 

interdigitação nas cadeias dos monômeros em DTATf é o surgimento do pico cruzado de NOE 

entre os carbonos –CH3 terminal e os prótons da cabeça polar do surfactante, ausente em 

DTAB, que (possivelmente) indica proximidade entre os dois grupos de prótons (Figura 11). 

As propriedades acima descrevem um agregado micelar relativamente rígido, 

empacotado e ordenado – na interface e no núcleo hidrofóbico – em contraste com a estrutura 

aberta e fluida admitida para agregados micelares como os formados por DTAC ou DTAB 

(Menger 1979). Em tal estrutura, é esperado que a penetração de água na interface do 

agregado e no núcleo hidrofóbico de DTATf ocorra em menor extensão do que nos outros 

sistemas micelares de DTA, como o previsto pelas simulações de agregados micelares de DTATf 

e DTAB (Figura 15). De fato, uma menor hidratação foi observada pela análise do espectro da 

sonda 5MESL incorporada em micelas de DTATf do que em DTAC ou DTAB (Tabela 8) e as 
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diferenças não podem ser devidas a diferenças na localização da sonda nos agregados de DTA 

(Figura 14). A diferença na hidratação de agregados de DTA formados por diferentes contra-

íons é evidente nos dados de DRS e MD (Tabela 15 e Tabela 16) e uma dependência entre a 

penetração de água no núcleo hidrofóbico e Nagg dos agregados micelares é demonstrada 

(Figura 20). Com a estrutura do agregado de DTATf descrita até aqui, os dados de cinética de 

descarboxilação de NBIC em DTATf ou DTAB são, qualitativamente, compreensíveis (Tabela 4). 

A penetração da molécula de NBIC na interface do agregado não é possível em sua região 

plana, dados os baixos valores de área disponível por monômero de DTA nesta região (Tabela 

19), tornando apenas a borda do agregado como possível sítio de ligação para a catálise. Ainda 

que consideremos que a reação de NBIC em DTATf ocorre somente na região de borda do 

agregado, a catálise é mais eficiente em DTAB, sugerindo que mesmo a borda do agregado de 

DTATf é uma interface de menor acesso às moléculas de NBIC que, por não poderem se 

aproximar da interface de DTATf, reagem em um ambiente mais polar do que em DTAB. 

A afinidade de Tf por interfaces não é exclusividade de agregados micelares de 

DTA, sendo observada também na interface água/ar (Figura 27 e Figura 28). A orientação de Tf 

é preferencial na interface água/ar e o íon exibe menor mobilidade na interface do que em bulk 

de solução (Figura 29), de forma similar aos dados obtidos no sistema DTATf/H2O.  

 

4.2. Sobre a transição de fase em micelas e seus fatores determinantes 
 

Alguns ânions orgânicos que possuem anéis aromáticos em suas estruturas são 

capazes de induzir o crescimento de micelas catiônicas (Rao et al. 1987; Kreke et al. 1996; Sarac 
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et al. 2011). O método de captura química em interfaces micelares (Cuccovia et al. 1997) foi 

utilizado em sistemas de CTAC na presença de diferentes concentrações de sais de 

diclorobenzoato (2,6 e 3,5-diclorobenzoato), obtendo informações acerca das alterações da 

composição interfacial dos agregados durante a transição esfera-bastão do surfactante induzida 

pela presença dos sais (Geng et al. 2005). Neste estudo dois fatores foram identificados como 

determinantes para que a transição de forma ocorra: 1) há formação de pares iônicos entre os 

contra-íons e as cabeças polares dos surfactantes; 2) há uma desidratação da interface micelar 

durante a transição de forma do agregado. No entanto, qual é o mecanismo que determina 

esta transição? Qual é o papel da formação de pares iônicos na interface com a transição de 

forma dos agregados? 

A ligação de íons na interface micelar diminui o termo de repulsão eletrostático 

entre as cabeças polares dos surfactantes no agregado, tornando possível menores distâncias 

entre cabeças polares e consequentemente maiores valores de Nagg. A energia de interação do 

íon com as cabeças polares dos surfactantes é, por sua vez, um parâmetro dependente da 

estrutura do íon: embora TFA se ligue quase na mesma extensão à interface de DTA que Tf, 

micelas de DTATFA possuem valores menores de Nagg que micelas de DTATf (Tabela 2). A 

simples formação de pares iônicos de contato, i.e., contato direto entre íons sem o 

compartilhamento de uma (ou duas) camada de solvente, entre contra-íons e cabeças polares 

não induz o crescimento de agregados. Estudos demonstram que o íon Br sofre desidratação no 

processo de ligação à interface de DTAB, formando (possivelmente) pares iônicos com as 

moléculas do surfactante (Buchner et al. 2005; Harada et al. 2007). Contudo, a transição esfera-

bastão em DTAB ocorre somente em altas concentrações de surfactante ou NaBr adicionado 
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(Ozeki e Ikeda 1982; Brady et al. 1986). A formação de pares iônicos entre as cabeças polares 

de SDS e os íons sódio ocorre em menor extensão que em DTAB (Buchner et al. 2005). Porém, o 

crescimento micelar de SDS pela adição de sais de sódio ocorre em concentrações muito 

menores do que as reportadas para DTAB (Magid et al. 2000), comportamento reproduzido por 

simulações de MD de SDS na presença de NaCl (Jusufi et al. 2009), resultado contrário ao 

esperado segundo os dados reportados pelo método da captura química (Geng et al. 2005). E 

qual o motivo deste resultado? Resultados também de dinâmica molecular reportados aqui 

(Figura 6 e Figura 13) e anteriormente (Pal et al. 2005), apontam para o íon Br (em média) para 

fora da superfície formada pelas cabeças polares de surfactantes quaternários de amônio. Foi 

encontrado que o íon Na, em SDS, é capaz de interagir com mais de uma cabeça polar de 

surfactante por vez, formando “pontes” entre os surfactantes (Bruce et al. 2002). Esta 

capacidade de formar “pontes” entre as cabeças polares dos surfactantes é muito parecida com 

o esperado em sistemas micelares contendo os ânions orgânicos com grupos benzeno-

derivados, dada a localização e orientação destes ânions na interface (Magid et al. 1997), de 

forma similar ao apresentado aqui para micelas de DTATf (Figura 21 e Figura 24). E como esta 

aproximação entre as moléculas de surfactante micelizadas pode induzir o crescimento dos 

agregados? 

O crescimento de agregados micelares é viabilizado quando o íon adsorvido na 

interface induz desidratação na micela. Esta constatação (Geng et al. 2005) pode ser 

compreendida no nível molecular de forma simples. As moléculas de água, devido à sua 

pequena massa, possuem valores maiores de coeficiente de difusão do que as moléculas de 

surfactante, que além de possuírem maior massa molecular, não possuem liberdade 
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translacional total por estarem “confinadas” no agregado micelar. Em agregados como DTAC ou 

DTAB, que possuem uma estrutura fluida e aberta para a interação com as moléculas do 

solvente (Menger 1979), a organização e o empacotamento da interface do agregado são 

inviáveis, devido às constantes transferências de momento entre as moléculas do solvente e os 

monômeros micelizados através das colisões moleculares. Assim, a estrutura do agregado 

micelar é dependente das flutuações do solvente em suas vizinhanças, que determinará a 

conformação do agregado e, então, as propriedades micelares. O controle da estrutura e 

conformação de macroagregados pela dinâmica do solvente é um fenômeno reconhecido na 

literatura. Algumas proteínas têm suas conformações (e dinâmica de cadeias em solução) 

determinadas por colisões com moléculas de solvente em suas vizinhanças (Fenimore et al. 

2002), assim como o colapso de polímeros hidrofóbicos em soluções aquosas é dominado pela 

flutuação do solvente (ten Wolde e Chandler 2002). Na verdade, sendo esta contribuição tão 

fundamental em propriedades de outros sistemas interfaciais, era de fato esperado que a 

dinâmica de moléculas de solvente próximas à interface micelar exercesse influência sobre 

propriedades estruturais dos agregados. Estudos teóricos anteriores apontam para a 

possibilidade de o solvente determinar a agregação de surfactantes em soluções aquosas 

(Moelbert et al. 2004) e um indicativo da importância da água para o crescimento micelar pode 

ser obtido pela correlação aqui estabelecida entre quantidade de água de hidratação de 

surfactantes em sistemas micelares e o número de agregação médio dos agregados (Figura 20). 

Tendo esta discussão em vista, a pequena capacidade de Br induzir crescimento de agregados 

micelares, apesar da sua capacidade de formar pares iônicos de contato com as cabeças polares 

dos surfactantes, fica clara. Mesmo que este íon se ligue à interface micelar formando “pontes” 
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entre os monômeros micelizados, o seu grande volume não permite o empacotamento da 

interface do agregado e assim, a sua desidratação. O crescimento micelar em surfactantes 

catiônicos contendo Br como contra-íon ocorrerá então apenas em altas concentrações de sais 

de brometo, quando o excesso de íons em solução promoverá a neutralização das cargas 

interfaciais e o crescimento poderá ocorrer. 

Por outro lado, o íon Tf possui propriedades (únicas?) que o tornam um contra-íon 

ideal para interagir com a interface micelar, promover o seu empacotamento, desidratação e 

crescimento. E o processo (obrigatoriamente) que leva à separação e fase em sistemas 

micelares é o crescimento indefinido do agregado de surfactante. Sob esta ótica, a separação 

de fase observada em DTATf (Figura 25) é compreensível e decorre das interações específicas 

do íon com o agregado micelar. Compilamos abaixo as propriedades de Tf e seus efeitos sobre 

os agregados micelares: 

- Baixa hidratação, não havendo barreira energética para se ligar à interface 

micelar (Manciu e Ruckenstein 2003); 

- Capacidade de formar pares iônicos de contato, permitindo o empacotamento 

dos monômeros micelizados (Huang et al. 1994); 

- Capacidade de penetração no plano formado pelas cabeças polares dos 

surfactantes micelizados e raio (relativamente) pequeno, possibilitando a desidratação dos 

agregados (Figura 13); 
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- Adsorção ordenada e indução de ordem nos agregados micelares, possibilitando 

a desidratação dos agregados (Figura 22, Figura 23 e Tabela 7). 

O fenômeno de transição de fase em micelas de DTATf na presença de NaTf será 

objeto de estudo futuro, mas, conforme o discutido acima, deve estar relacionado à hidratação 

dos agregados de DTATf, um parâmetro que normalmente não é incluído em modelos de 

formação e transição de forma/fase de agregados micelares mas que é de importância central 

nos fenômenos de especificidade iônica em interfaces.  
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Apêndice 

 

 

 

Apêndice 1. Decaimento temporal da intensidade de fluorescência de pireno em micelas de DTATf na 
presença de diferentes [supressor]. 



 
 

 

Apêndice 2. Curvas de solubilidade de DTATf em diferentes concentrações. 

 

 

 

Apêndice 3. Curvas de determinação de cmc de DTATf em diferentes temperaturas. 

 

 

 

Apêndice 4. Curvas de SAXS para diferentes [DTATf] a 328 K. ■  ) 0,03 M; ●) 0,08 M; ▲  ) 0,1 M. 



 
 

 

 

 

Apêndice 5. Curvas de SAXS em diferentes [NaTf] e DTATf. [DTATf]: A) 0,03 M; B) 0,06 M; C) 0,08 M; D) 
0,1 M. [NaTf]: ■  ) sem sal; ●) 0,0075 M; ▲  ) 0,03 M. 

 

 

 

 

 

Apêndice 6. Valores de T1 e T2 para amostras de DTAX 0,1 M. 

H’s 
DTATf DTAB DTAMs 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 

HP 0,907 0,090 1,056 0,800 1,056 0,800 
H1 0,880 - 1,065 - 1,065 - 
H2 0,883 - 1,018 - 1,018 - 
H3 - - 0,999 0,160 0,999 0,160 
HG 1,060 0,051 1,163 0,160 1,163 0,160 
H12 1,516 0,160 2,140 0,510 2,140 0,510 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Apêndice 7. 2D NOE de 1H-1H de DTAMs 0,02 M (abaixo da cmc). Note que o pico cruzado entre H12 e 
HP aparece apenas no nível do ruído. 

 

 

 

 

Apêndice 8. Função de distribuição radial entre os átomos de nitrogênio da cabeça polar de DTA em 
DTATf (─) e DTAB (─). 
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