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Resumo

Hidrótropos são uma classe de compostos, que em alta concentração, aumentam a
solubilidade de uma variedade de compostos hidrofóbicos em água. A principal propriedade
dos hidrótropos está relacionada a MHC (concentração hidrotrópica mínima) na qual os
hidrótopos começam a agregar.
Neste trabalho, alguns compostos aromáticos que possuem o efeito hidrotrópico foram
utilizados: xileno sulfonato de sódio(SXS), salicilato de sódio (SalS), p-tolueno sulfonato de
sódio (TSS), benzoato de sódio (BS) e estireno sulfonato de sódio (ESS).
Diferentes técnicas foram utilizadas para avaliar a MHC, tais como, condutividade,
tensão superficial, espalhamento de luz, viscosidade e fluorescência. A espectroscopia de
fluorescência foi utilizada para determinar por sonda interna (o grupo fenil do anel dos
compostos é utilizada como uma sonda fluorescente interna) e uma sonda externa. A
contribuição da intensidade dos monômeros e excímeros (Iaggr/Imonomol) foram determinados e
o pireno foi utilizado como uma sonda externa determinando as intesidades relativas I1/I3.
Foi observado que os valores de MHC determinados pelos diferentes métodos são
concordantes entre si. O método baseado na razão das intensidades de emissão agregado /
monomol, apresentou vantagens quando comparado com outros métodos, pois não requer o
uso de sondas ou aditivos, que proporcionariam a desagregação dos hidrótropos.

Abstract

Hydrotropes are a class of compounds that, at a high concentration, enhance the
solubility of a variety of hydrophobic compounds in water. The main property of the
hydrotropes is related to the MCH (minimum hydrotropic concentration) at which hydrotropes
start to aggregate.
In this work, a series of aromatics compounds that showed hydrotropic effects is used:
sodium xylenesulfonate, sodium salicylate, sodium p-toluenesulfonate, sodium benzoate and
sodium styrenesulfonate.
Different techniques were used to evaluate the MHC, like as: conductivity, surface
tension, light scattering, viscosity and fluorescence. The fluorescence spectroscopy was used
to determine the MHC by external and internal probe; the moiety phenyl of compounds ring
served as the internal fluorescence probe. Intensities of the monomer and excimer
contributions (Iaggr/Imonomol) were determined and the pyrene was used as external probe
measuring the ratio of intensities I1/I3.
It is shown that MHC values determined by different methods agree well. The method
based on the aggregate to monomol emission ratio showed advantages when compared to the
other method, because it doesn’t require the use of probes or other additives, which might
disrupt the aggregation process.
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1. Introdução

1.1 Sistemas Micro-heterogêneos
O termo micro-heterogêneo refere-se a sistemas complexos que possuem diferentes
ambientes, onde moléculas orgânicas podem ser incorporadas. Estes sistemas, devido às suas
propriedades microscópicas, são denominados micro-herogêneos. Como exemplo destes
sistemas, pode-se citar os formados por compostos orgânicos (micelas, membranas e
polímeros) e os formados por compostos inorgânicos (sílica, alumina e zeólitas).
Sistemas micro-heterogêneos têm sido alvo de vários estudos fotofísicos e
fotoquímicos. As técnicas utilizadas para esses estudos provaram ser muito úteis na
investigação de diferentes sistemas e de reações processadas em diferentes micro-ambientes
tais como: micelas, membranas, dispersões coloidas de partículas nanométricas e materiais
porosos[1,2,3]. O grande avanço de algumas técnicas tais como microscopia/espectroscopia de
varredura confocal e de campo próximo[4,5,6], espectroscopia de absorção do transiente[7] e
espectroscopia optoacústica induzida por laser[8], está conduzindo os estudos de processos
micro-heterogêneos em direção a uma maior resolução.
Os estudos fotoquímicos de sistemas micro-heterogêneos apresentam vantagens que
estão associadas à organização molecular desses tipos de sistema[9]. Por exemplo,
sensibilizadores, foto-reagentes e outras substâncias podem ser concentradas em microdomínios, os quais podem induzir alterações nos potenciais de ionização, oxidação e redução
destas espécies químicas, resultando em modificações de algumas propriedades, tais como:
rendimento quântico de emissão, reatividade e estereoquímica. Neste contexto, o
desenvolvimento das pesquisas sobre as propriedades físico-químicas de sistemas microheterogêneos cria novas perspectivas para aplicações destes sistemas em diversas áreas da
ciência.
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1.2. Surfactantes
Surfactantes são espécies anfifílicas contendo um grupo iônico ou polar (parte
hidrofílica) ligado a uma cadeia de hidrocarboneto (Cn>8) a qual constitui a parte hidrofóbica
da molécula. Estes podem ser classificados em aniônicos, catiônicos, zwiteriônicos e não
iônicos dependendo da natureza do grupo polar[10]:
i.

Surfactantes Aniônicos: quando dissolvidos apresentam uma carga negativa;

ii.

Surfactantes Catiônicos: quando dissolvidos apresentam uma carga positiva;

iii.

Surfactantes Zwiteriônicos: apresentam cargas positivas e negativas quando
dissociados;

iv.

Surfactantes Não-iônico: não ionizam em solução[11].
Quando em solução aquosa, o grupo polar, usualmente denominado cabeça (grupo

hidrofílico), interage fortemente com as moléculas de água via dipolo-dipolo ou íon-dipolo
sendo portanto solvatado. Ao contrário, a cadeia carbônica tende a ser excluída do meio
aquoso devido a sua fraca interação com o solvente. Este comportamento evidencia a
existência de uma parte hidrofílica (grupo polar ou iônico) e outra hidrofóbica (cadeia de
hidrocarbonetos) em uma molécula de surfactante[12].

Figura 1: Esquema de uma micela de surfactantes iônicos[13].
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As propriedades da solução aquosa contendo substâncias anfifílicas apresentam
mudanças a partir de uma determinada faixa de concentração. Com o aumento da
concentração, as forças que contribuem para a dissolução do surfactante serão superadas por
forças que tendem a agregar as partes hidrofóbicas das moléculas. Esses agregados são
chamados de micelas e a concentração a partir da qual as micelas começam a se formar é
chamada de concentração micelar crítica (CMC), a qual é específica para cada surfactante.
Quanto mais hidrofóbica a cadeia hidrocarbônica do surfactante, menor a CMC[28]. Abaixo da
CMC, as moléculas anfifílicas comportam-se como eletrólitos fortes. A partir da faixa de
concentração próxima da CMC, ocorre uma associação das moléculas de surfactantes,
formando agregados de dimensões coloidais[14].
O modelo mais simples de uma estrutura micelar formada por surfactantes iônicos foi
proposto por Hartley[15]. Segundo Hartley, micelas iônicas são consideradas como agregados
esféricos, com três regiões diferenciadas:
i.

O núcleo hidrocarbônico da micela, formado pelo arranjo das partes hidrofóbicas dos
monômeros e cujo raio é aproximadamente igual ao comprimento das cadeias
hidrocarbônicas estendidas[10];

ii.

A camada superficial da micela, denominada de camada de Stern, formada pelos
grupos iônicos (cabeças polares e contra-íons ligados) e moléculas de água, cuja
espessura depende do tamanho do grupo polar;

iii.

A dupla camada de Gouy-Chapman na fase aquosa ao redor da micela, onde existe um
gradiente de concentração de contra-íons que diminui à medida que aumenta a
distância da superfície da micela[16,17,18].
A fração de cabeças de grupos neutralizados pelos contra-íons na camada de Stern é

representada por (1-α), onde α é o grau de dissociação micelar. Diversas medidas podem ser
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realizadas para se determinar α, como condutividade, pressão osmótica, tensão superficial,
etc.
Além da CMC e do α (grau de dissociação micelar), as micelas são caracterizadas pelo
número de monômeros que compõem o agregado micelar (número de agregação, N). Em
concentrações até dez vezes maiores que a CMC e na ausência de aditivos, as micelas são
consideradas agregados esféricos com número de agregação variando entre 50 e 100
monômeros. A natureza da cabeça de grupo e do seu contra-íon e as interações que ocorrem
entre eles, em princípio determinam o tamanho e a forma do agregado[19].
Algumas das evidências da existência de micelas são:
i.

As CMCs dependem da natureza da parte hidrofóbica do surfactante;

ii.

As micelas apresentam um tamanho definido;

iii.

Soluções de surfactantes acima da CMC podem solubilizar substâncias orgânicas
insolúveis incorporando-as ao interior das micelas;

iv.

Alterar a velocidade de reação e como modificar o equilíbrio químico.

1.3. Determinação da Concentração Micelar Crítica (CMC)
Há várias medidas que determinam a CMC dos surfactantes, tais como tensão
superficial, condutividade e intensidade de fluorescência, além dos métodos espectrais
utizando corantes e sondas fotofísicas[11]. Entre as sondas fotofísicas conhecidas, a mais
utilizada é o pireno, o qual exibe um aumento na intensidade de fluorescência em meios
hidrofóbicos além de possuir uma dependência da razão das intensidades das bandas
vibrônicas com a polaridade do meio[20].
Alguns dos métodos utilizados para a determinação da CMC serão apresentados a
seguir.
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1.3.1. Condutividade
A condutividade elétrica é baseada na medida da condutância da solução de
surfactante (íons). A condutividade dos surfactantes se assemelha aos dos íons presentes em
sais dissociados. Entretanto a determinadas concentrações, os surfactantes passam a se
agregar. Nesse ponto, onde os íons dos surfactantes estão agregados, ocorre uma mudança
repentina na condutividade específica, a partir da qual se pode determinar a CMC[21].
Os estudos iniciais de soluções de surfactantes, conduziram à descoberta de
propriedades incomuns, que indicavam a presença de partículas coloidais na solução. A
Figura 2 ilustra a condutividade específica (normalidade equivalente por equivalente grama
do soluto) de um surfactante aniônico do tipo Na+R- em água em função da raiz quadrada da
normalidade da solução. Enquanto os eletrólitos iônicos apresentam uma diminuição
constante da condutividade para os surfactantes a curva obtida apresenta uma inflexão. Esta
inflexão indica uma redução da condutividade da solução, devido à existência na solução de
partículas carregadas maiores. A concentração em que ocorre a mudança do comportamento
da solução permite determinar a concentração micelar crítica (CMC)[22].

Na+R- (Eletrólito)

κ

Na+R- (Surfactante)

(Normalidade da solução)1/2

Figura 2: Gráfico da condutância específica versus a raiz quadrada da normalidade da
solução de surfactante e eletrólito iônico[22].
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A formação de micelas afeta a condutância das soluções de surfactantes, devido as
seguintes razões:
i.

A viscosidade é aumentada pela agregação das moléculas de surfactantes ;

ii.

Os íons de carga oposta às da micela tornam-se, cineticamente, uma parte integrante
da micela, por causa de sua elevada carga superficial, reduzindo o número de íons
disponíveis para o transporte de corrente elétrica e a carga líquida das micelas;

iii.

Na agregação, é aumentada a influência exercida pelas atmosferas iônicas de íons não
ligados à micela sobre a migração de íons de surfactantes[22].

1.3.2. Tensão Superficial
Um efeito característico dos surfactantes é sua habilidade em se adsorver nas
superfícies e de modificar as propriedades das mesmas. Um efeito importante que pode ser
observado na Figura 3 é a descontinuidade da curva de tensão superficial versus concentração.
Acima de um determinado valor, a tensão superficial não varia mais com o aumento da
concentração, tornando-se constante. A quebra na curva esta relacionada com a CMC, acima
da qual ocorre a formação de micelas. Como as micelas são muito menos tensoativas que as
moléculas dos surfactantes separados, a tensão superficial permanece aproximadamente
constante acima da CMC[11].
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Figura 3: Gráfico da tensão superficial versus concentração de surfactante[11].

1.3.3. Uso de Sondas Fotofísicas
A utilização de espécies excitadas como sondas luminescentes está relacionado com os
diferentes processos fotofísicos que sucedem à excitação eletrônica[23]. O termo sonda é
empregado para moléculas fluorescentes que sofrem variações em suas propriedades
espectrais e temporais dependendo do meio em que estão localizadas.
A idéia geral associada a uma sonda luminescente, é que os parâmetros de emissão
respondam de um modo significativo a diferentes microambientes. Assim os parâmetros de
luminescência devem ser diferentes se a sonda apresenta uma afinidade forte e seletiva para
um dado ambiente (local de ligação), ou se distribui por diversos locais. Estes parâmetros,
obtidos por excitação luminosa contínua ou pulsada, podem ser estudados através de:
a) Espectros de emissão e excitação
b) Rendimentos quânticos
c) Características dos decaimentos de fluorescência e/ou fosforescência
d) Anisotropia de emissão
e) Supressão e sensibilização dos decaimentos
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f) Cinética de formação de excímeros
As alterações medidas numa sonda luminescente através dos diversos processos
fotofísicos envolvidos podem estar relacionadas com propriedades moleculares e
características do meio, tais como viscosidade, difusão, polaridade, concentração de
supressores e distância entre diferentes grupos moleculares.
A metodologia espectroscópica é bem conhecida neste campo, sendo particularmente
informativa no estudo de macromoléculas. Sendo assim, a espectroscopia de emissão constitui
uma técnica singular de vasta aplicação, e de extrema sensibilidade, permitindo o uso de
baixas concentrações de sonda, representando assim uma perturbação mínima nos sistemas[23].
A Figura 4 mostra as estruturas de algumas sondas fotofísicas.

CH3
HO

HN
-

SO3

2- Naftol
Pireno

2,6 TNS
Figura 4: Sondas Fluorescentes[23].

1.3.3.1. Pireno (Py)
O pireno, bem como as outras sondas, tem grande aplicação no estudo de sistemas
micelares. O processo de solubilização na transferência da sonda da água para o meio interior
da micela, proporciona um método simples para a determinação da concentração micelar
crítica[24].
O pireno é a sonda mais usada para detectar e caracterizar a presença de
microdomínios hidrofóbicos[25]. Esta sonda apresenta um alto rendimento quântico de emissão
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e um longo tempo de vida no estado singlete excitado (aproximadamente 200 ns). Devido à
baixa solubilidade em água, localiza-se nos domínios hidrofóbicos[26]. Uma propriedade
interessante é a formação de excímeros com espectros e tempos de vida bem conhecidos, o
que permite avaliar as concentrações da sonda nos diferentes sítios, como também a
concentração desses sítios. Um grande número de espécies pode suprimir a fluorescência do
pireno, permitindo a avaliação das propriedades dos entornos nos quais se situa a sonda
através de dados cinéticos de supressão.
A propriedade mais utilizada na caracterização de sistemas micro-heterogêneos é a
dependência da relação da intensidade das bandas vibrônicas do espectro do monômero com o
microambiente onde está localizada[27]. O espectro mostra claramente que a estrutura
vibracional sofre perturbações significantes quando a polaridade do solvente é alterada. Dos
cinco picos freqüentemente observados em solução, a razão entre os picos I e III, (I1/I3), é
usada para avaliar efeitos ambientais sobre a emissão de fluorescência do monômero de
pireno. O pireno quando solubilizado em um ambiente polar apresenta valores de I1/I3 altos,
aproximadamente 1,8 para a água. Valores menores são obtidos para microdomínios
hidrofóbicos e solventes orgânicos, como por exemplo, em n-hexano onde a relação I1/I3 é
aproximadamente de 0,61[28].
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Figura 5: Espectros de fluorescência do Pireno (1×10-6 M) em: (a) água, (b) hexano.

1.4. Hidrótropos
O termo hidrotropia foi introduzido primeiramente por Neuberg em 1916 para
designar uma melhora na solubilidade em água de espécies pouco solúveis, causada pela
adição de altas concentrações de uma outra espécie denominada hidrótropo[29].
O efeito hidrotrópico é observado quando se atingem altas concentrações do
hidrótropo. O aumento de solubilidade de compostos orgânicos ocasionado pela adição de
hidrótopos foi atribuída inicialmente ao efeito salting-in, similar ao fenômeno que ocorre na
solubilização dos surfactantes. Este fenômeno está presente em aplicações práticas, como por
exemplo, separação de proteínas, desenvolvimento e formulação de fármacos[30].
Everson et al. observaram que a solubilidade do soluto não era linearmente
dependente da concentração do hidrótropo, apresentando um comportamento sigmoidal com o
aumento da solubilidade do soluto acima de uma determinada concentração[11].
Lumb (1951) estudou sistemas ternários com n-butirato de potássio ou n-octanato de
potássio, álcool primário e água, e concluiu que o comportamento hidrotrópico de alcanoatos
de cadeias menores apresentava o mesmo mecanismo de solubilização quando na presença de
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estruturas coloidais. As comparações entre surfactantes e hidrótropos realizadas por Lawrence
(1959), Friberg e Rydhag (1970) e Person e Smith (1974), mostraram que a solubilização por
hidrótropos é similar à solubilização por surfactantes. Vários mecanismos foram propostos e
estão descritos na literatura, no entanto, o mecanismo hidrotrópico não está totalmente
elucidado[11].
Os hidrótropos caracterizam-se por serem anfifílicos, como os surfactantes, porém a
parte hidrofóbica é menor. Estes compostos são solúveis em solventes apolares e polares,
porém devido ao caráter hidrofóbico menor quando comparados com os surfactantes, são
mais solúveis em água. Alguns compostos com propriedades hidrotrópicas, sulfonados,
aromáticos e de cadeia aberta estão apresentados na Figura 6. Outros compostos orgânicos,
catiônicos e não-iônicos foram incluídos na classificação de hidrótropos a partir de estudos
realizados por Saleh e El-Khordagui[31].
SO3 Na+
-

SO3 Na

CH3 (CH2)X

+

COO- Na+

Alcanoato de Sódio
(x ≤ 8)

CH
CH3

CH3

Benzeno Sulfonato
de Sódio

CH2 O SO3 Na+
Butil monoglicol sulfato de sódio

CH3 (CH2)3

Cumeno Sulfonato
de Sódio

O

CH2

Figura 6: Algumas estruturas de hidrótropos[11].

Durante os extensos estudos sobre os hidrótropos, várias características importantes
foram encontradas, as quais serão descritas a seguir.
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1.4.1. Concentração Hidrotrópica Mínima (MHC)
Para que a atividade hidrotrópica seja exibida é necessária uma elevada concentração
de hidrótropo para facilitar, por exemplo, a solubilidade total de um soluto hidrofóbico em
solvente polar, como água. Esta concentração, relativamente alta necessária para solubilizar
compostos hidrofóbicos em solução aquosa é chamada de concentração hidrotrópica
mínima (MHC). Isto está ilustrado na Figura 7, onde a solubilidade do corante diacetato de
fluoresceína (FDA) em água foi monitorado em função da concentração dos hidrótropos,
medindo a densidade ótica (DO) no máximo da absorção. Observa-se que as solubilidades do
corante nas três soluções hidrotrópicas são diferentes e não variam linearmente com a
concentração do hidrótropo. É observado um comportamento sigmoidal atingindo um plateau
acima da MHC. Estudos também indicam que a MHC de um determinado hidrótropo é
independente do soluto utilizado, como pode ser observado na Figura 8.

(p-tolueno sulfonato de sódio)

(salicilato de sódio)

DO 480 nm

(butil monoglicol sulfonato de sódio)

Concentração do Hidrótropo (M)

Figura 7: Solubilidade do corante FDA em soluções aquosas de hidrótropos[32].
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Pirileno
EPNB
(etil p-nitrobenzeno)

FDA

DO

DO
(diacetato de fluoresceína)

Concentração (M)

Figura 8: Solubilidade de diferentes solutos em solução aquosa de butil monoglicol sulfato de
sódio[32].

1.4.2. Auto-associação dos Hidrótropos
O desvio positivo da linearidade da solubilidade em função da concentração do
hidrótropo, indica interações intermoleculares cooperativas importantes no processo de
solubilização dos hidrótropos. Os valores elevados da MHC e possíveis mudanças em
propriedades como por exemplo, tensão superficial, também indicam que ocorre uma autoagregação associativa.
Um grande número de estudos realizados com hidrótropos mostraram que a ação
hidrotrópica envolve a formação de agregados, devido a indicativos como: [33,34,35,36]:
i.

Micro-ambientes hidrotrópicos comparáveis aos conjuntos das micelas;
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ii.

Os hidrótropos dependendo da sua estrutura podem apresentar atividade de superfície
similares aos surfactantes formadores de micelas;

iii.

O formato sigmoidal da curva de solubilização apresenta a cooperatividade no
processo.

1.4.3. Aplicação
Os hidrótropos devido a sua propriedade de em solução aquosa transformar uma
solução túrbida em um sistema transparente e homogêneo, são conhecidos como agentes de
acoplamento. Devido a essa propriedade de produzir um grau elevado de interação entre
substâncias imiscíveis, esses compostos são muito utilizados em indústrias de detergentes,
comésticos a fim de se obter formulações líquidas limpas que mantém seu aspecto durante o
uso e armazenamento[11,34].
Os hidrótropos também são úteis também para solubilizar fármacos insolúveis, ou
pouco solúveis, em água Apesar de existirem outros métodos para solubilização de fármacos,
uma das vantagens dos compostos hidrotrópicos é sua baixa toxicidez, podendo-se mencionar,
como exemplo, a Nicotinamida (Vitamina B3)[37], o benzoato de sódio e o ascorbato de sódio.
Entre os fármacos que são solubilizados em meio hidrotrópico estão Riboflavina (B2)[37],
nifedipina[38], flurbiprofeno[39] entre outros.
As propriedades de agregação e solubilização dos hidrótropos mostram-se como novas
possibilidades para a condução de sínteses orgânicas. Na literatura tem-se descritos efeitos
catalíticos destes compostos (aceleração ou retardamento), sendo a aceleração em parte
explicada pelo aumento de concentração local ocasionado pelos hidrótropos, e o retardamento
por interações entre o hidrótropo e o substrato reagente[11].
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Objetivos
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2. Objetivos
Determinar a MHC de compostos hidrotrópicos aromáticos através de um método de
fluorescência, que relaciona as diferentes propriedades de emissão dessas moléculas e de seus
agregados, e comparar estes valores com os encontrados por outros métodos experimentais.
Para alcançar esta meta uma série de objetivos secundários foram desenvolvidos.
Dentre entre, destacam-se:
 Determinar através de diferentes técnicas a concentração hidrotrópica mínima de
vários compostos;
 Avaliar os resultados obtidos em função das diferentes técnicas utilizadas;
 Investigar os domínios hidrofóbicos dos compostos estudados através do uso de sonda
fluorescente.
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Parte Experimental
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3. Parte Experimental
3.1. Reagentes Utilizados
Tabela 1: Reagentes utilizados

Reagente

MM (g/mol)

Estrutura

Pureza (%)

Procedência

90

Aldrich

95

Aldrich

99,5

Fluka

100

Mallinckrodt

95

Aldrich

99

Aldrich

CH3
Xileno
Sulfonato de

208,21

SO3- Na+

Sódio (SXS)

CH3
CH3
Tolueno
Sulfonato de

194,19

Sódio (TSS)

Salicilato de

SO3- Na+
O
C
O- Na+

160,11

Sódio (SalS)

OH
O
Benzoato de
Sódio (BS)

C

144,11

O - Na+

H 2C
Estireno
Sulfonato de
Sódio (ESS)

206,20

Pireno (Py)

202,26

CH

SO3 Na+
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Solvente: água purificada Milli-Q.

3.2. Purificação dos Reagentes
Os hidrótropos utilizados apresentam um alto grau de pureza e foram utilizados como
recebidos.
O pireno foi recristalizado em metanol duas vezes.

3.3. Técnicas e Equipamentos utilizados

3.3.1. Técnica de Fluorescência Estacionária
A técnica de fluorescência fotoestacionária está baseada na medida da quantidade de
luz emitida quando o estado excitado S1 decai radiativamente para o estado fundamental S0.
Esse processo conhecido como fluorescência ocorre tipicamente em moléculas aromáticas,
sendo que essas moléculas que fluorescem recebem o nome de fluoróforo. As taxas da
emissão de moléculas fluorescente são tipicamente 108 s-1, de modo que os tempos de vida
típico de muitos compostos estão em torno de 10 ns[40].
O esquema de funcionamento do fluorímetro usado em medidas de fluorescência
estacionária é semelhante ao funcionamento de um espectrofotômetro de absorção UV-Vis,
estando a diferença relacionada com a geometria entre a direção do feixe de excitação e o da
coleta da emissão de luz. A lâmpada utilizada é de xenônio e os feixes de radiação incidentes
coletados são perpendiculares em relação à amostra. As medidas de emissão de fluorescência,
utilizando esta técnica permitem obter informações a respeito das moléculas excitadas e suas
vizinhanças, e das velocidades das reações do estado excitado na presença de outros
compostos[41,42].
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Utilizou-se um fluorímetro Hitachi F-4500 para realização dos experimentos. As
medidas foram realizadas utilizando-se cubetas de quartzo de 1,0 cm de caminho óptico.

3.3.2. Técnica de Viscosimetria
A viscosidade caracteriza a resistência contra o deslocamento entre duas camadas em
solução, quando submetidas a uma força oposta no mesmo plano (Figura 9).

Figura 9: Definição de viscosidade
A força aplicada na área S fornece uma tensão tangencial ou tensão de cisalhamento τ
= F/S.
A razão v/d corresponde à velocidade de cisalhamento ‘γ,’ sendo “d” a distância entre
os dois planos e “v” o perfil de velocidade:
γ’ = v/d

Equação 1

A lei de Newton fornece:
τ = η . γ,,

η = τ/γ,,

Equação 2

onde η é a viscosidade dinâmica e τ a tensão de cisalhamento.
O método absoluto para a determinação da viscosidade de um líquido consiste em
medir a velocidade na qual o líquido passa por um capilar sob ação de uma força conhecida.
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Por outro lado, pode-se também determinar a viscosidade relativa a partir da viscosidade de
um líquido de referência.
O método de Poiseuille é um método absoluto. De acordo com a equação de Poiseuille
(Equção 3) a viscosidade é proporcional ao tempo de escoamento (t), de um dado volume (V)
de líquido, através de um capilar de raio (r) e comprimento (l) e pressão hidrostática (P= hgρ):

η=

πr 4 Pt

Equação 3

8VL

Para determinar a viscosidade por este método é necessário conhecer o raio do capilar
com exatidão. A pressão hidrostática deve ser mantida constante durante as medidas,
garantindo-se dessa maneira o gradiente de velocidade constante. Deve-se assumir também
que o líquido em contato com as paredes do capilar não escoa.
Por outro lado, o método de Ostwald consiste na determinação da viscosidade através
de medidas de densidade e tempos de escoamento para uma dada amostra relativa a um
líquido de referência nas mesmas condições.
O aparelho para medir os tempos de escoamento utilizado é o viscosímetro. Dois tipos
de capilares bastante conhecidos são os de Ubbelohde (a) e o de Cannon-Fenske (b). Ambos
estão mostrados na Figura 10.

35

(a)

(b)

Figura 10: Tipos de viscosímetro: (a) Ubbelohde e (b) Cannon-Fenske[43,60].

A determinação experimental da viscosidade através de um viscosímetro capilar de
vidro consiste em medir o tempo de escoamento através do capilar, determinando-se o tempo
que o líquido leva para escoar entre duas marcas de calibração.
De acordo com a Equação 3 e considerando-se uma pequena correção cinética, obtemse:

η = Aρt −

Bρ
t2

na qual:
η= viscosidade da solução
ρ= densidade
t= tempo de escoamento
A e B são constantes próprias do instrumento

Equação 4
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Em regra geral, para t > 200 s, o segundo termo da Equção 4 pode ser cancelado e a
equação se reduz a:

η = Aρt

Equação 5

De maneira análoga, para um líquido padrão (p. ex. água) têm-se que:

η , = Aρ ,t ,

Equação 6

Igualando-se as duas equações obtem-se :

η
η,
= ,
ρt ρ t

Equação 7

A partir da Equação 7 pode-se determinar a viscosidade de qualquer mistura ou de
qualquer solvente.
As medidas de viscosidade foram feitas em um viscosímetro Lauda Viscoboy (MD15). O diâmetro do capilar utilizado nas medidas foi 9,521x10-9 m2/s2. A temperatura foi
mantida a 25ºC com o viscosímetro imerso num banho termostático.

3.3.3. Técnica de Espalhamento de Luz
O espalhamento de luz é um importante método para caracterização de partículas em
solução. A teoria de espalhamento de luz para gases foi primeiramente desenvolvida por
Rayleigh no final do século XIX e, posteriormente, estendida para líquidos por Smoluchowski
e Einstein entre 1908 e 1910. Estes dois cientistas propuseram que o espalhamento de luz
típico de um líquido puro é determinado por irregularidades no meio devido ao seu
movimento térmico ao acaso. Em sistemas soluto/solvente o espalhamento de luz é também
causado por pequenas variações na concentração do soluto[44,45].
Espalhamento de luz estático e dinâmico são dois métodos experimentais diferentes
para medir o espalhamento de luz de sistemas soluto/solvente. O espalhamento de luz estático
mede a intensidade de luz como função do ângulo de espalhamento e da concentração do
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soluto e permite a determinação da massa molecular média, do raio de giro e a forma do
soluto. O espalhamento de luz dinâmico (DLS) é um método experimental que usa a
intensidade e a polarizabilidade da luz espalhada a partir de uma solução para caracterizar o
tamanho, a forma e as interações das partículas em solução. A espectroscopia de correlação de
fótons é um dos métodos mais comuns para analisar dados de espalhamento de luz.
As medidas de espalhamento de luz dinâmico foram realizadas utilizando um sistema
Brookhaven Instruments composto por goniômetro – BI-200SM, autocorrelator digital BI9000AT com 400 canais de dados e uma fonte de radiação de laser [Uniphase] Nd:YAG
operando no comprimento de onda 532 nm e 125 mW. O ângulo de espalhamento utilizado
para as medidas foi de 90º. As amostras foram mantidas em banho termostático a 25ºC e
imersas em decalina filtrada.
As medidas foram realizadas durante 5 minutos, após termostatização da amostra por
tempo igual.
Uma vez que a técnica de espalhamento envolve o conhecimento do índice de refração
e da viscosidade da solução à concentração, estes parâmetros também foram determinados.

3.3.4. Técnica de Espalhamento de Luz Ressonante
A técnica de espalhamento de luz ressonante (do inglês, “ressonant light scattering”,
RLS) foi desenvolvida

por Pasternack et al.[47] a partir do uso de um fluorímetro

convencional com o desenvolvimento no modo de varredura sincronizada para ambos
monocromadores. A espectroscopia de espalhamento de luz ressonante é uma técnica
extremamente sensível e seletiva para a detecção de grandes agregados de cromóforos que
interagem eletronicamente[46,47,48].
O efeito de RLS resulta em um aumento considerável na intensidade da luz espalhada
no comprimento de onda onde as espécies agregadas têm uma transição de absorção
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eletrônica. Exemplos de sistemas investigados são: proteínas[49], ácidos nucléicos[50],
nanopartículas[51] e surfactantes[52,53]. Diversos estudos foram realizados em surfactantes,
entre eles podem ser citados, os trabalhos de Liu et al. sobre a interação entre ácidos nucléicos
e surfactantes catiônicos[54] e Gandini et al. que estudaram o envolvimento da interação da
tetra porfirina com surfactante iônico[55].
Nos estudos realizados utilizando-se a técnica de RLS encontrou-se na maioria das
vezes, que as escalas de espalhamento encontradas são da ordem das de Rayleigh. Desse
modo, o RLS é freqüentemente denominado de Espalhamento Ressonante de Rayleigh
(RRS)[47]. Além disso, devido a seu desempenho e ao fluorímetro convencional não
distinguirem pequenos desvios nos comprimentos de onda da luz incidente e emitida, a
técnica RLS é atribuída a diferentes tipos de espalhamento tais como: elástico, incluindo
sinais de quase-elástico, fluorescência e Brillouin[56,57].
Para os estudos de determinação de MHC através da técnica de RLS utilizou-se o
Fluorímetro Hitachi F-4500 no modo sincronizado. As fendas de excitação e emissão usadas
foram de 5 e 10 nm, respectivamente.

3.3.5. Técnica de Tensão Superficial
A existência de forças de atração de van der Waals entre as moléculas, responsáveis
pela existência do estado líquido, é um fato bastante conhecido. Os fenômenos da tensão
superficial e tensão interfacial são explicáveis em termos dessas forças. As moléculas situadas
no interior de um líquido são, em média, sujeitas a forças de atração iguais em todas as
direções, ao passo que as moléculas situadas, por exemplo numa superfície de separação
líquido-ar estão submetidas a forças de atração não-balanceadas ou não equilibradas, do que
resulta uma força em direção ao interior do líquido. O maior número possível de moléculas se
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deslocará da superfície para o interior do líquido, pelo qual a superfície tenderá a se contrair
espontaneamente.
A tensão superficial γ0 de um líquido é definida muitas vezes como a força que atua
ortogonalmente a qualquer segmento unitário imaginado na superfície do líquido. Entretanto
essa definição conduz a erros, pois não existe uma membrana elástica ou uma força tangencial
como tal numa superfície de um líquido puro. É mais conveniente definir tensão superficial e
energia livre superficial como o trabalho necessário para aumentar a superfície em uma
unidade de área, por um processo isotérmico reversível[58].
O esquema apresentado na Figura 11 mostra um líquido em contato com seu vapor.
Para aumentar a área da interface, é necessário trazer moléculas do interior para a superfície,
de modo que trabalho deve ser realizado contra as forças coesivas do líquido. Segue-se daí
que a energia livre molar na região da superfície de um líquido é maior que no interior do
mesmo[59].

Figura 11: Interface líquido-vapor[59].
Existem muitos métodos disponíveis para as medidas de tensão surperficial, as quais
podem ser classificados como dinâmicos e estáticos. Os métodos estáticos oferecem uma
maior exatidão, mas os métodos dinâmicos são usualmente os mais empregados, chegando a
uma precisão de 0,01 a 0,1 mN[60].
No presente trabalho foi utilizado o método o método do anel.
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Neste método a força requerida para destacar o anel em contato com a superfície do
líquido, é medida através da suspensão do anel ou através de uma força de tração. Há uma
relação entre a força de separação e a tensão superficial dada pela Equação 8:

γ=

βF
4πR

Equação 8

onde F é a força para puxar o anel (tração) e R é o raio médio do anel e β é o fator de
correção.
Para assegurar a precisão das medidas, o anel deve ser devidamente limpo com ácido
forte ou flambando-o com cuidado[58].

Óleo

Água

Figura 12: Medida de tensão interfacial pelo método do anel[58].
Para as determinações de tensão superficial utilizou-se um tensiômetro Krüss (modelo
K6) mantido a temperatura constante a 25 °C.
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3.3.6. Técnica de Condutividade
A condutividade é capacidade de uma solução conduzir corrente elétrica. Esta
propriedade é devida aos íons formados em soluções aquosas de eletrólitos. A condutividade é
proporcional a concentração de íons presentes na solução.
Quando uma corrente elétrica passa através de uma solução eletrolítica, os cátions e os
ânions transportam a carga elétrica entre os eletrodos. Se num recipiente contendo eletrólitos
são colocados dois eletrodos de área (A) separados por uma distância ( l ), a resistência
encontrada será R. A condutância L pode ser expressa de acordo com a Equação 09:

L=

A
1 1 A
=
=κ
l
ℜ ρ l

Equação 9

onde κ é a condutância específica ou condutividade, igual a 1/ρ.
Numa célula típica, a condutância é dada pela Equação 09. A quantidade l

A

,

chamada de constante da célula é a mesma para todas as soluções[61].
Essa técnica tem sido muito utilizada na determinação da MHC de diversos
hidrótropos[62,63,64].
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Figura 13: Diagrama simplificado de um condutivímetro.

As determinações de MHC através de condutimetria foram feitas a temperatura
ambiente, utilizando-se condutivímetro Digimed (DM31) com eletrodo de platina,
mergulhado em cela de vidro de 25 ml.

3.4- Procedimentos Experimentais

3.4.1- Preparo das Soluções Hidrotrópicas
As soluções de hidrótropos

foram preparadas em diferentes concentrações, sem

agitação. A Tabela 2 resume as faixas de concentrações estudadas para os diferentes
hidrótropos.
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Tabela 2: Faixa de concentrações dos hidrótropos estudados
Hidrótropo

Faixa de concentração (M)

TSS

0,07 - 2,00

SXS

0,003 –0,020

BS

0,1- 1,2

SalS

0,1- 1,2

ESS

0,02 – 0,50

Todas as soluções foram preparadas utilizando como solvente água purificada pelo
sistema Milli Q.
Em todos os experimentos a temperatura foi mantida constante a 25ºC.

3.4.2 – Preparo das soluções contendo pireno
A concentração de pireno foi mantida fixa em 1,0×10-6 M e variando-se a dos
hidrótropos (ver Tabela 2). As soluções contendo a sonda foram preparadas transferindo uma
quantidade suficiente da uma solução estoque de pireno em metanol para um balão
volumétrico e secando o solvente com jato de nitrogênio. Em seguida foi adicionada a solução
do hidrótropo na concentração desejada. As amostras foram excitadas em 334 nm e as
emissões dos picos I1 e I3 foram monitoradas em 370 e 382 nm, respectivamente.
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Resultados e Discussões
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4.1. Xileno Sulfonato de Sódio (SXS)
4.1.1. Fluorescência
4.1.1.1. Sonda Fluorescente Interna
Para avaliar algumas propriedades dos agregados do SXS, foram determinados os
espectros de emissão, variando a concentração do hidrótropo de 0,003 a 0,020 M em meio
aquoso e excitando em 215 nm. Em concentrações entre 0,003 M e 0,008 M o espectro
apresenta-se estruturado, com uma banda com máximo em aproximadamente 300 nm. No
entanto, com o aumento da concentração, o espectro perde a estrutura ocorrendo um
deslocamento da banda para maiores comprimentos de onda, ficando o máximo em
aproximadamente 363 nm, como mostrado na Figura 14.
A concentração hidrotrópica mínima (MHC) para o SXS pode ser estimada
diretamente dos espectros de emissão desse composto a partir da relação entre as intensidades
de emissão relacionadas aos monômeros (300 nm) e dos agregados (363 nm), chamada de
razão de emissão agregado/monomol, em função da concentração de SXS, como mostrado na
Figura 15. A razão das emissões agregado/monomol em função da concentração de hidrótropo
apresenta um comportamento sigmoidal, com ponto de inflexão em 0,012 M. Este ponto
indica a concentração de SXS a partir da qual é exibido o efeito hidrotrópico.
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Figura 14: Espectro de emissão de fluorescência do SXS em diferentes concentrações em
solução aquosa (λexc = 215 nm).
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Figura 15: Gráfico da razão das emissões agregado/monomol em meio aquoso, referente à
razão I363 / I300 em função da concentração de SXS. (λexc = 215 nm).
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4.1.1.2. Sonda Fluorescente Externa
O espectro de emissão do pireno é bastante estruturado, apresentando cinco picos
característicos. Entretanto, na presença de SXS foi observada uma perda da estrutura para
concentrações acima de 0,011 M, como pode ser observado na Figura 16. Esta alteração
espectral pode ser atribuída à emissão de agregados de SXS na mesma região do espectro. A
razão entre as bandas de emissão I1 e I3 do pireno em função da concentração de SXS,
mostrado na Figura 17, apresenta um comportamento sigmoidal. O ponto onde o gráfico
apresenta uma região constante, na faixa de concentração de 0,016 M corresponde à
concentração do hidrótropo no qual é exibido o efeito hidrotrópico. A solução foi excitada em
334 nm.
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Figura 16: Espectro de emissão de fluorescência do pireno (1×10-6 M) em diferentes
concentrações de SXS em solução aquosa (λexc= 334 nm).
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Figura 17: Dependência da razão I1/I3 do espectro de emissão do pireno (1×10-6 M) em
função da concentração de SXS (λexc. = 334 nm).

Considerando as diferenças dos métodos para determinação da MHC, os valores
apresentados pela sonda e pela razão da emissão monomol/agregados podem ser considerados
similares.

4.1.2. Espalhamento de Luz Ressonante
Através da técnica RLS foi possível monitorar a possível formação de agregados de
SXS em função da concentração. A Figura 18 apresenta a intensidade de luz coletada para os
monocromadores de excitação e emissão com os mesmos comprimentos de onda. Para todos
os comprimentos de onda analisados foi observado o mesmo comportamento do espalhamento
em função da concentração de SXS.
Para baixas concentrações do SXS o espalhamento de luz ressonante apresentou um
baixo valor relativo (aproximadamente 250 u.a) devido à presença do composto na forma
monomérica. A intensidade do espalhamento aumentou concomitantemente com a
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concentração do SXS. A partir de 0,012 M de SXS notou-se um aumento significativo da
intensidade devido a formação de agregados de SXS.
Estes resultados de espalhamento corroboram com os resultados obtidos utilizando o
método de fluorescência, onde foi observado a possível formação de agregados a partir de
0,011 M.
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Figura 18: Intensidade de espalhameto de luz em função da concentração de SXS. λem = λexc
= 300 nm.

4.1.3. Condutividade
A possível

formação de agregados de SXS foi avaliada usando a técnica de

condutividade em função da concentração como mostrado na Figura 19. Inicialmente, em
concentrações até a ordem de 0,008 M o valor relativo da condutividade da solução de SXS
aumenta linearmente atingindo um valor de aproximadamente 536,0 µs/cm. Ao aumentar a
concentração observa-se uma descontinuidade na linearidade do gráfico, podendo indicar que
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o SXS já se encontra na forma de agregado. A concentração à qual ocorre esse desvio é
aproximadamente 0,008 M, pode-se dizer que o efeito hidrotrópico começa a ser exibido
nessa região.
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Figura 19: Gráfico da condutividade em função da concentração de SXS em meio aquoso.

4.1.4. Viscosidade
As viscosidades foram medidas em função da concentração do hidrótropo SXS, como
está ilustrado no gráfico da Figura 20. Com o aumento da concentração observa-se um
aumento na viscosidade e uma descontinuidade da curva, ocorrendo portanto a intersecção de
duas retas. No ponto dessa intersecção, pode-se estimar a MHC do SXS, sendo
aproximadamente em 0,009 M.
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Figura 20: Gráfico da viscosidade em função da concentração de SXS em meio aquoso.

Os valores encontrados pelas medidas são comparáveis aos encontrados por Friberg[65]
utilizando as técnicas de condutivimétrica e tensiometria.

4.2. Tolueno Sulfonato de Sódio (TSS)

4.2.1. Fluorescência
4.2.1.1. Sonda Fluorescente Interna
O comportamento espectral do TSS como mostrado na Figura 21 pode ser explicado
através da formação de agregados. Em concentrações na ordem de 10-2 a 0,1 M, o espectro de
emissão apresenta uma banda com máximo em 292 nm. Com o aumento da concentração foi
observado um deslocamento da banda para comprimentos de onda maiores como também
uma diminuição da intensidade de emissão. Em concentrações acima de 0,2 M ocorre o
aparecimento de uma banda larga com máximo em torno de 320 nm e um alargamento
crescente de acordo com a concentração do hidrótropo. O gráfico da razão das emissões
agregado/monomol em função da concentração de TSS, como mostrado na Figura 22,
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apresenta um ponto de inflexão na região de 1,0 M. Este ponto indica a concentração de TSS
a partir da qual é exibido o efeito hidrotrópico, pelo qual a MHC pode ser estimada nesta faixa
de concentração.
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Figura 21: Espectro de emissão de fluorescência de TSS em diferentes concentrações em
solução aquosa (λexc= 255 nm).
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Figura 22: Gráfico da razão das emissões agregado/monomol em meio aquoso, referente à
razão I320 / I292 em função da concentração de TSS. (λexc = 255 nm).

4.2.1.2. Sonda Fluorescente Externa
Foi estudado também o comportamento da sonda fluorescente pireno em solução
contendo TSS. A agregação de TSS em solução aquosa leva à formação de microambientes
hidrofóbicos em contato com a sonda fotofísica pireno, que se localiza em regiões de baixa
polaridade. A razão das intensidades de emissão I1/I3 diminui com o aumento da concentração
indicando a diminuição da polaridade do meio, como pode ser observado na Figura 23. Isso se
deve provavelmente a uma diminuição da quantidade da água no microambiente da sonda,
pois a agregação de hidrótropos está intimamente ligado com o aparecimento de
microambientes hidrofóbicos. Ao analisar o gráfico da razão entre I370/I382 versus a
concentração de TSS mostrada na Figura 24, observa-se um decaimento da razão das
intensidades quando é aumentada a concentração do hidrótropo TSS. No entanto, na faixa de
concentração 0,90 M observa-se um ponto de inflexão, sendo provável que nesta região
comece a ser exibido o efeito hidrotrópico do composto. Este resultado é coerente com o valor
obtido pelo método das emissões agregado/monomol.
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Figura 23: Espectro de emissão de fluorescência de pireno (1x10-6 M) em diferentes
concentrações de TSS em solução aquosa (λexc= 334 nm).
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Figura 24: Dependência da razão I1/I3 do espectro de emissão do pireno (1x10-6 M) em
função da concentração de TSS (λexc. = 334 nm).
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4.2.2. Espalhamento de Luz Dinâmico
Também foram realizados estudos de espalhamento de luz dinâmico para avaliar o
tamanho dos agregados com o aumento da concentração do TSS em meio aquoso.
Através da Figura 25, pode-se observar um aumento significativo do tamanho dos
agregados nas concentrações estudadas, com tamanhos até de 480 nm. Da intersecção das
retas, em aproximadamente 330 nm pode ser estimada a concentração hidrotrópica mínima,
na faixa de concentração de 0,98 M.
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Figura 25: Diâmetro efetivo de agregados de TSS em diferentes concentrações medido por
espalhamento de luz dinâmico em meio aquoso.

4.2.3. Espalhamento de Luz Ressonante
Utilizando-se a técnica de RLS e variando a concentração de TSS, foi estudada a
possível formação de agregados. A Figura 26 apresenta a intensidade de luz com o mesmo
comprimento de onda para ambos monocromadores. Foi observado que em todos os
comprimentos de onda analisados, até concentrações de TSS de aproximadamente 0,70 M o
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espalhamento de luz apresenta um valor relativo crescente, atingindo uma mudança de
inclinação nessa região. Sabendo que a MHC é a concentração mínima à qual é exibido o
efeito hidrotrópico, pode-se afirmar que aproximadamente em 0,75 M o TSS se encontra na
sua forma agregada.
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Figura 26: Intensidade de espalhameto de luz em função da concentração de TSS. λem = λexc
= 300 nm.

4.2.4. Condutividade
A técnica de condutividade, utilizada para monitorar a formação de agregados de TSS
forneceu resultados análogos às demais técnicas apresentadas nesse trabalho. A Figura 27
mostra a condutividade para diferentes concentrações de TSS em meio aquoso. Ao aumentar a
concentração do hidrótropo TSS a condutividade aumenta linearmente, observando uma
mudança de inclinação na faixa de concentração 0,70 M, correspondendo a uma
condutividade de 35,64 ms/cm. Acima dessa concentração, o gráfico apresenta uma
descontinuidade e apresenta uma outra região linear, sendo que atinge uma região constante
com um valor relativo de 57,0 ms/cm. No entanto, como pode-se observar ocorre uma
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intersecção das retas e nesta faixa de concentração pode-se estimar a concentração
hidrotrópica mínima do TSS, tornando a técnica viável para a determinação da MHC.
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Figura 27: Gráfico da condutividade em função da concentração de TSS em meio aquoso.

4.2.5. Tensão Superficial
A tensão superficial foi utilizada pra monitorar a possível formação da agregados em
função da concentração de TSS. Através desses resultados a MHC do composto pode ser
estimada e comparada com os valores obtidos pelas demais técnicas utilizadas.
Inicialmente, na faixa de concentração de 0,07 a 1,20 M a tensão superficial decresce
linearmente atingindo um valor mínimo de 50 mN/m. No entanto, ao aumentar a concentração
acima desses valores, a tensão superficial se mantém constante podendo afirmar que nesse
intervalo todo o TSS esta na forma de agregados, avaliando-se assim a MHC na região de
1,20 M, como mostrado na Figura 28.
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Figura 28: Gráfico de tensão superficial em função da concentração de TSS em meio aquoso.

4.2.6. Viscosidade
Igualmente as demais técnicas, foram feitas medidas de viscosidade de TSS em
solução aquosa. A Figura 29 apresenta o gráfico de viscosidade em função da concentração de
TSS. Observa-se com o aumento da concentração de TSS acurva do gráfico apresenta uma
inflexão na faixa de concentração de 1,40 M. No ponto de inflexão pode ser estimada a MHC
do TSS pela técnica de viscosidade, sendo que este resultado está de acordo com os demais
obtidos pelas diferentes técnicas utilizadas.
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Figura 29: Gráfico da viscosidade em função da concentração de TSS em meio aquoso.
Os resultados obtidos estão de acordo com valor encontrado por Loh[30] para a MHC
do TSS determinado por tensão superficial.

4.3. Salicilato de Sódio e Benzoato de Sódio
Para que ocorra fluorescência, uma molécula precisa ter estrutura apropriada e estar
em um meio que favoreça a desativação radiativa S1 ⇒ S0 + hv, sendo estes fatores
determinantes do rendimento quântico de fluorescência. Embora esses compostos apresentam
em sua estrutura um anel aromático que é potencialmente fluorescente, o grupo carboxílico (COOH), favorece o cruzamento intersistemas, diminuindo a fluorescência do composto.
Devido a essa característica, ambos os compostos não foram submetidos a análise de
fluorescência molecular como os demais[42].
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4.3.1. Salicilato de Sódio

4.3.1.1. Espalhamento de Luz Dinâmico
Em baixas concentrações houve um aumento significativo do tamanho dos agregados
que estão sendo formados atingindo aproximadamente 450 nm para a concentração de 0,67
M. Acima dessa concentração não ocorre uma variação significativa do tamanho, como pode
ser observado na Figura 30. O ponto onde ocorre a mudança, pode ser considerado como a
MHC do composto, e o valor determinado esta de acordo com os valores obtidos pelas outras

técnicas.
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Figura 30: Diâmetro efetivo de agregados de SalS em diferentes concentrações medido por
espalhamento de luz dinâmico em meio aquoso.
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4.3.1.2. Espalhamento de Luz Ressonante
Investigou-se a formação dos agregados e a MHC do salicilato de sódio utilizando-se a
técnica de RLS. Foi observado em todos os comprimentos de onda analisados, que até
aproximadamente 0,8 M a intensidade apresentou um valor relativo crescente. A partir dessa
concentração, como mostrado na Figura 31, a variação da intensidade é bastante menor,
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Figura 31: Intensidade de espalhamento de luz em função da concentração de SalS. λem = λexc
= 380 nm.

4.3.1.3. Condutividade
Também foi utilizada a técnica de condutividade para determinar a concentração
hidrotrópica mínima deste composto. Em baixas concentrações de salicilato de sódio, até 0,70
M a condutividade aumentou gradualmente e linearmente até 34,4 ms/cm como pode ser
observado na Figura 32. Entretanto para maiores concentrações ocorre uma mudança na
proporcionalidade concluindo que na concentração correspondente à quebra da linearidade
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está ocorrendo um mecanismo associativo de moléculas. Pode-se dizer, então que este método
indica uma MHC de 0,70 M para o SalS a 25ºC.
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Figura 32: Gráfico da condutividade em função da concentração de SalS em meio aquoso.

4.3.1.4. Tensão Superficial
A variação da tensão superficial em função da concentração de salicilato de sódio esta
apresentada na Figura 33.
Em concentrações mais baixas a tensão superficial tende ao valor correspondente à
água, que é aproximadamente 72,0 mN/m. Aumentando gradualmente a concentração a
tensão superficial vai diminuindo até atingir um plateou onde não ocorre uma redução
considerável. Na faixa de concentração de 0,10 a 1,00 M a tensão superficial decresce
linearmente até atingir o valor de aproximadamente 58,0. Com o aumento da concentração, a
curva atinge um plateau não ocorrendo mais variação da tensão superficial do hidrótropo,
podendo afirmar que todo o SalS esta na forma de agregados, avaliando a MHC na região de
concentração 1,00 M.
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Figura 33: Gráfico de tensão superficial em função da concentração de SalS em meio aquoso.

4.3.1.5. Viscosidade
Foram também realizados estudos de viscosidade para estimar a MHC do hidrótropo
em meio aquoso e temperatura constante. Com o aumento da concentração de SalS a
viscosidade aumenta até um valor de aproximadamente 2,016 cP na faixa de concentração
0,65 M. Ao aumentar a concentração até 1,1 M a viscosidade atinge um valor relativo
máximo de 2,35 cP, e ocorre uma descontinuidade das curvas, ocorrendo uma intersecção,
estimando neste ponto a MHC, como pode ser observado na figura 34.
.
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Figura 34: Gráfico da viscosidade em função da concentração de SalS em meio aquoso.

Os resultados obtidos pelas técnicas utilizadas nesse estudo estão de acordo aos
valores encontrados por diferentes autores. Moulik[66] determinou o valor de 1,05 M para o
salicilato de sódio através da técnica de viscosimetria. Balasubramanian[36] encontrou o valor
de 0,65 utilizando tensão superficial, e Saleh[63] através de medidas de condutividade
determinou um valor de 0,67 M para a MHC.

4.3.2. Benzoato de Sódio

4.3.2.1. Espalhamento de Luz Dinâmico
Juntamente com as demais técnicas empregadas, o espalhamento de luz dinâmico
também foi utilizado para determinar e avaliar o tamanho dos agregados.
O diâmetro efeivo das espécies em solução de benzoato de sódio aumentou com a
concentração até aproximadamente 216 nm, como mostrado na Figura 35, podendo concluir
que nessa faixa de concentração os agregados estão sendo formados. Acima da concentração
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de 0,90 M não ocorreu variação significativa do tamanho dos agregados. O ponto onde ocorre
a mudança pode ser estimado em 0,90 M, correspondendo a MHC desse composto.
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Figura 35: Diâmetro efetivo de agregados de benzoato de sódio em diferentes concentrações
medido por espalhamento de luz dinâmico.

4.3.2.2. Espalhamento de Luz Ressonante
Medidas de RLS também foram realizadas com o hidrótropo benzoato de sódio com a
finalidade de monitorar a possível formação de agregados.
Observando a Figura 36, a intensidade de luz apresentou um valor relativo crescente
até atingir uma faixa de concentração entre 0,94 à 1,00 M, para os diferentes comprimentos de
onda estudados. Acima dessas concentrações, o valor relativo do espalhamento não teve um
aumento significativo da inetnsidade, podendo concluir que o processo de agregação
aconteceu nas faixas de concentração citadas anteriormente.
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Figura 36: Intensidade de espalhamento de luz em função da concentração de BS. λem = λexc
= 330 nm.

4.3.2.3. Condutividade
A fim de comparar os resultados da MHC obtidos pelas demais técnicas, foi utilizada a
técnica de condutividade. Analisando a Figura 37, na faixa de concentração de 0,1 a 0,65 M o
valor relativo da condutividade variou de 6,63 ms/cm à 30,89 ms/cm aumentando em
aproximadamente 60,0%. Com o aumento da concentração até 1,2 M, observa-se uma quebra
na linearidade da correlação. Através da intersecção das retas, pode-se avaliar que na
concentração de 0,65 M, está ocorrendo a formação de agregados do benzoato de sódio,
configurando nesse ponto a MHC do hidrótropo.
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Figura 37: Gráfico da condutividade em função da concentração de BS em meio aquoso

4.3.2.4. Tensão Superficial
Foi realizado também o estudo de tensão superficial. Ao aumentar a concentração de
benzoato de sódio, a tensão superficial diminui até atingir um mínimo de 63,90 mN/m, na
região de 0,85 M, ilustrado na Figura 38. A partir dessa concentração a tensão superficial
diminui mais lentamente, podendo se estimar o valor da MHC nessa concentração.
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Figura 38: Gráfico de tensão superficial em função da concentração de BS em meio aquoso.
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4.3.2.5. Viscosidade
Foi também determinada a MHC para o benzoato de sódio através da viscosimetria
como observado na figura 39. De maneira similar a encontrada para os outros hidrótropos
ocorre uma inflexão, na curva de viscosidade em função da concentração de hidrótropos. Essa
inflexão ocorre próximo a faixa de concentração de 0,65 M.
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Figura 39: Gráfico da viscosidade em função da concentração de BS em meio aquoso.

4.4. Estireno Sulfonato de Sódio (ESS)

4.4.1. Fluorescência
4.4.1.1. Sonda Interna
A concentração hidrotrópica mínima do ESS, estimada diretamente dos espectros de
emissão desse composto, a partir da relação entre as intensidades de emissão dos monômeros
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(307 nm) e dos agregados (410) em função da concentração deste, foi estimada por Goi e esta
ilustrada na Figura 40. Uma mudança de comportamento da razão da emissão monomol /
agregados em função da concentração de ESS é observada em torno de 0,18 M. Este ponto
indica o limite de concentração de ESS no qual é exibido o efeito hidrotrópico[67].
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Figura 40: Gráfico da razão das emissões agregado/monomol em meio aquoso, referente à
razão I410 / I307 em função da concentração de ESS. (λexc = 255 nm)[67].

4.4.1.2. Sonda Externa
Velani, determinou a MHC do ESS através do uso da sonda fluorescente pireno. A
MHC por este método foi de 0,13 M[68].

4.4.2. Espalhamento de luz dinâmico
Goi também determinou a MHC por espalhamento de luz dinâmico. A Figura 41
ilustra o valor do diâmetro efetivo em diferentes concentrações de ESS. Analisando o gráfico
pode-se dizer que o diâmetro efetivo do agregado de ESS aumenta rapidamente até a
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concentração de 0,10 M de ESS. A partir daí o tamanho do agregado aumenta muito pouco
com a concentração, atingindo um valor aproximado de 270 nm a 0,80 M de ESS[67].
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Figura 41: Diâmetro efetivo de agregados de ESS em diferentes concentrações medido por
espalhamento de luz dinâmico em meio aquoso[67].

4.4.3. Condutividade
Igualmente as demais técnicas para monitorar a formação de agregados de ESS, foi
utilizada também a técnica de condutividade, a qual apresentou resultados semelhantes aos
demais ilustrados nesse trabalho. Ao aumentar a concentração do ESS, ocorre um aumento
linear da condutividade, observando uma inclinação na região de condutividade 0,50 ms/cm,
correspondendo a faixa de concentração 0,17 M, como ilustrado na Figura 42. Acima dessa
concentração, o gráfico apresenta uma segunda região linear, atingindo um valor relativo de
27,40 ms/cm. Na faixa de concentração onde ocorre a intersecção das retas, pode ser estimada
a MHC do hidrótropo.
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Figura 42: Gráfico da condutividade em função da concentração de ESS em meio aquoso.

4.4.4. Tensão Superficial
A tensão superficial foi utilizada juntamente para monitorar a formação de agregados,
embora essa técnica não seja muito viável para a determinação da MHC, os resultados estão
de acordo com os obtidos pelas demais técnicas. Analisando a Figura 43, de tensão superficial
em função da concentração de ESS, observa-se que ao diminuir a concentração, ocorre uma
descontinuidade na curva atingindo um valor relativo de aproximandamente 63,0 mN/m na
faixa de concentração de 0,16 M. A partir dessa concentração, a tensão superficial diminui
mais lentamente atingindo um valor de 56,0 mN/m. Na intersecção das retas, provocada pela
descontinuidade das curvas, pode ser estimada a MHC do hidrótropo.
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Figura 43: Gráfico de tensão superficial em função da concentração de ESS em meio aquoso.
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5. Considerações Finais

As diferentes propriedades físicas de soluções de hidrotrópos quando graficadas em
função da concentração exibem transições características. Essa transição é geralmente
relacionada à formação de agregados. Essa região de transição pode ser usada para definir a
MHC conforme resumido na Tabela 03[69].
De modo global, pode-se dizer que os valores obtidos de MHC através da emissão
agregado/monomol são comparáveis aos valores determinados por outras técnicas
convencionais. As pequenas variações encontradas nos resultados podem ser atribuídas às
diferentes propriedades que são medidas em cada técnica.
Dentre as diferentes técnicas utilizadas para investigar as propriedades hidrotrópicas, a
que empregou sondas fluorescentes, foi baseada no fato que estados excitados de moléculas
fluorescentes em geral tem um tempo de vida suficientemente longo para interagir com seu
ambiente antes de decair. Essa interação entre a sonda e o ambiente fornece informações
sobre a viscosidade, tamanho e polaridade da entidade agregada[70]. Deste modo, a
espectroscopia de fluorescência foi utilizada para determinar a MHC através de sonda externa
(pireno) e interna quando os hidrótropos apresentam uma sonda fluorescente intrínseca na sua
molécula (fluorescência do anel fenílico).
A técnica fluorescência é simples e rápida para a determinação da MHC. Entretanto,
deve-se lembrar que a medida que a concentração de hidrótropos aumenta, o pireno passa a
ocupar regiões mais hidrofóbicas. A partir de uma determinada concentração, não existem
mais moléculas de sonda para ocupar os novos domínios hidrofóbicos, não se observando
mais variações das razões entre os picos I1/I3.
Por outro lado, quando se utiliza

a razão da intensidade de fluorescência de

agregado/monomol para determinar a MHC, a partir de uma determinada concentração, os
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hidrótropos localizados nas camadas mais externas não irão interagir com as moléculas das
camadas mais internas dos agregados, e nesse caso também não se observa variações nas
razões agregado/monomol.
A condutividade é baseada na medida da condutância elétrica da solução de íons,
quando os íons estão agregados ocorre uma mudança repentina na condutividade específica.
No caso de surfactantes temos dois estágios, as moléculas podem estar desagregadas ou
agregadas. Assim, a determinação da CMC pode ser feita levando-se em conta a mudança
repentina da condutividade específica. No caso dos hidrótropos, os agregados possuem
diferentes tamanhos, ao contrário das micelas, e são formados continuamente a medida que a
concentração aumenta. Desta forma, não se observa uma região de inflexão na determinação
da MHC (como encontrada na determinação da CMC, no caso dos surfactantes), o que reflete
numa diminuição contínua dos valores da condutividade. Este comportamento indica que está
ocorrendo a formação contínua de sítos hidrofóbicos, dificultando a determinação da MHC.
Considerando-se que os hidrótropos não apresentam uma superfície ativa significativa,
quando comparada a dos surfactantes[71], as variações encontradas nas medidas de tensão
superficial entre as moléculas desagregadas e agregadas também não são muito pronunciadas,
tornando a técnica menos sensível para a determinação da MHC.
A espectroscopia de espalhamento de luz ressonante (RLS) e espalhamento de luz
dinâmico (DLS) são técnicas seletivas para a detecção de agregados. As medidas de
espalhamento indicam que, aumentando a concentração do hidrótropo o tamanho dos
agregados aumenta, até que o crescimento dos mesmos passa a ocorrer muito lentamente.
As técnicas de espalhamento mostraram boa concordância quando comparadas as demais
técnicas utilizadas na determinação da MHC.
A Tabela 3 apresenta o resumo dos resultados obtidos pelas diferentes técnicas para os
hidrótropos investigados .
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Tabela 3: Resumo dos resultados obtidos pelas diferentes técnicas para os hidrótropos estudados.
Espalhamento Condutividade
Iag/Imon

I1/I3

Ressonante

0,012

0,016

Viscosidade

Superfical
0,008

SXS (M)

Tensão

DiametroEfetivo

-

0,11[65]

0,009

1,20

1,40

0,011
0,08[65]
0,70

TSS (M)

1,00

0,90

0,98

0,75
1,00[30]

SalS (M)

-

-

0,67

0,70

1,00

0,65

0,67[63]

0,65[36]

1,05[66]

0,80

BS (M)

-

-

0,90

0,97

0,65

0,85

0,65

ESS (M)

0,18[67]

0,13[68]

0,11[67]

-

0,17

0,16

-
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6. Conclusões

Os resultados obtidos no presente trabalho estão de acordo com os encontrados pelos
diferentes autores.
Os valores de MHC obtidos para o hidrótropo SXS através das técnicas de
fluorescência, espalhamento de luz, condutividade, tensão superficial e viscosidade, estão de
acordo com os valores encontrados na literatura pelas técnicas de condutividade e tensão
superficial determinados por Friberg[65].
Para o hidrótropo TSS os resultados de MHC obtidos por todas as técnicas estudadas
estão coerentes com o valor descrito na literatura utilizando a técnica de tensão superficial[30].
Analisando os hidrótropo SalS, os resultados de MHC obtidos pelas técnicas de
espalhamento de luz, condutividade, tensão superficial e viscosidade, são comparáveis com os
valores presentes na literatura realizados pelas técnicas de condutividade[63], tensão
superficial[36] e viscosidade[66].
Para o hidrótropo ESS os valores de MHC obtidos pelas técnicas de condutividade e
tensão superficial estão próximos aos valores encotrados na literatura[67,68].
Os resultados de fluorescência pelo método de Iag/Imon para os hidrótropos aromáticos,
se motrou efeciente, sendo portanto comparáveis com as demais técnicas utilizadas.
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