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R E S U M O

Neste trabalho, estudou-se a reação de supressão oxida^

tiva da emissão do complexo de Rutênio (II) tris-(4,4'-dicarboxj_

lato-2,2'-bipiridina) complexo tetraânionico em solução aquosa

poT compostos orgânicos e inorgânicos em presença de detergentes

aniônicos abaixo e acima da concentração micelar crítica. Os com

postos supressores utilizados foram cátions orgânicos de N,N-di-

metil-4,4'-bipirídinio e N-Metil-4-cianopirídinio e como íon inor

gânico o cobre II e, quanto aos detergentes, foram usados n-al -

quil sulfatos de sódio, Cn H2n+1 S04Na onde n« 10,12,14 e 16.

Verificou-se que a natureza da supressão em meio aquo-

so de NaCl(0,00-0,07M) depende da força iônica (w ) do meio. A

supressão dinâmica obedece a equação de Stern-Volmer em concen -

trações igual ou acima de NaCl 0.05M. Em concentrações menores

de íons Na4 observa-se a supressão estática, devido â formação

de íons pares resultantes da associação do complexo de Rutênio
4- 2+

com o supressor (Ru Lj MV ) no estado fundamental.

A adição de soluções aquosas, contendo SDeS ou SDS, em

soluções contendo o emissor e diferentes concentrações de NaCl ,

cujas intensidades de emissão já se encontram parcialmente supri,

midas pelo MV *, mostrou que a reemissão do complexo surge,quan-

do são fornadas as micelás destes detergentes. Isto fornece três

regiões distintas nos gráficos de I9/I em função do logaritmo da

concentração total de detergentes. Abaixo da CMC as moléculas e£

tão se reunindo em pequenos agregados e associando-se aos íons

supressores. Acima da CMC observa-se que os íons MV estão satu

rando as micelas. A seguir ha um equilíbrio entre contra-íons li
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gados na camada de Stern e os livres na fase aquosa intermice-

lar.

Propõe-se a aplicação de um modelo para a solução mi-

celar contendo dois contra-íons divalente e monovalente do tipo:

MVr • 2 Na.
 MV/Na » MV. • 2Na,r D ^ z o t

0 modelo de troca-iônica escolhido para a sCrie de

sulfato de homólogos de alquil sódio foi o de dois compartimen-

tos, cujos coeficientes de seletividade foram expressos em ter-

mos de graus de cobertura (e) e concentrações analíticas na fa

se aquosa intermicelar (f), segundo a equação:

x , (8MV)1/Z . (Naf)
MV/Na

6Na .

Os valores de Kuir/Ma encontrados para a série homo Io

ga de detergente de sulfato de n-Alquil sódio são dependentes

do comprimento da cadeia hidrocarbonica do detergente. Esta de-

pendência de Kuy/Na ^ discutida ã luz dos fatores que deveriam

contribuir para a seletividade em processos de troca-iônica na

superfície micelar.
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ABSTRACTS

The present work is a study of the oxidative quenching

of the emission of the tetraanionic complex tris (4,4'-dicarbo

xylate-2,2'-bipyridine) Ruthenium (II) in aqueous solution, by

both organic and inorganic compounds in the presence of anionic

detergents, above and below the critical micelle concentration.

The compounds used as quenchers were the organic cations of the

N,N'-dimethyl-4,4l-bipyridinium and N-Methyl-4-cyanopyridinium,

and Cu + as the inorganic ion. The detergents used were the

Sodium n-alkylsulfate (CnH2n+1SO^Na
+*here n« 10,12,14 . nd 16 ).

It was observed that the quenching in aqueous NaCl me -

dia (0.00 - 0.07 M) is a function of tne ionic strength (y) of

the solution. With NaCl concentrations equal to or above 0.05M,

dynamic quenching follows the Stern-Volner equation, while

with lower ionic concentrations of Na* are observed the static

quenching, due to ion-pair formation, resulting from the

association of the Ruthenium complex with the quencher

(Ru Lj ...MV +) in the ground state.

Addition of aqueous solutions containing SDeS or SDS

to solutions also containing the emitter and different NaCl

concentrations, the emission intensities of with were abready

parcially quenched by MV *, revealed that the complex emission

reappears as micelles of the detergent are formed. As a

consequence, three different regions are obtained in I°/I plots

as a logarithmic function of the total detergent concentration,

Below the CMC, the molecules of the detergent are

condensing in small aggregates and associatting with quenchers
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ions. Above the CMC, observes that the MV * ions are saturating

the micelles.

At higher concentrations there is an equilibrium

between counterions bound to the Stern layer and free ions in the

intermicellar aqueous phase.

A model for micellar solution containing two

counterions, divalent-monovalent is suggested as follows:

• 2NaK " V N i MV. • 2 Na,

A two compartment model of ion-exchange was chosen

for the series of homologous sodium Alkyl sulfate, whose

selectivity coefficients were expressed in terms of degrees

coverages (0) and of analytical concentrations of non-micelle-

bound (free) counterions, according to the equation:

eNa . (MVf)

The values of Kjjy/jja found for the detergent series

are dependent on the length of the hydrocarbon chain of the

detergent. This relationships is discussed regarding the factors

influencing selectivity of ion-exchange processes in micellar

surfaces.
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I. INTRODUÇÃO

I.I. Piopriedades fotofísicas e fotoquímicas do

complexo de tris-bipiridina de Rutênio (II).

As propriedades fotofísicas e fotoquímicas de comple

xos tris-bipiridina de metal de transição - M (bipy), - variam

independentemente, se o metal central for Ferro (II), Osmio(II)
A * «5

ou Rutênio (II). Segundo Crosby e colaboradores as bandas

de absorção e de emissão do Ru (bipyK que aparecem na região

do visível do espectro UV-Visível são caracterizadas pelas tran

sições de transferência de carga do metal para o ligante (MLCT)

e transferência de carga do ligante para o metal (LMCT). Rela -

cionando a dependência da temperatura com os rendimentos quânti

cos e os tempos de vida da luminescência, estes autores propuse

ram um modelo de estado múltiplo para o mais baixo estado de

transferência de carga, assumindo que: a) a transferência de

carga na luminescência é uma sobreposição de estados eletrôni-

cos proximamente espaçados; b) cada estado eletrônico pode de-

cair individualmente de muitos modos para o estado fundamental

por cinéticas de primeira ordem, com constantes de velocidade

independentes da temperatura; c) uma distribuição de Bbltzmann

dos estados eletrônicos está presente; d) os diferentes estados

excitados luminescentes são populados a partir de um estado ex-

citado mais elevado com uma eficiência igual a um.
Usando este modelo, Crosby foi capaz de correlacio -

nar os rendimentos quânticos e tempos de vida do Ru (bipy)j* a

baixas temperaturas, pela transferência de carga de três dife -



rentes estados eletrônicos. Os três estados tem simetria Al, A2

e E, na simetria D, do Ru (bipy), . A ordem energética é :

A, K E < A,, sendo a separação entre A, - E de aproximadamen

te 10 cm e A.-A? de 60 cm" . Os spins destes estados não

foram caracterizados por causa do considerável grau de copula -

ção spin-orbital destes complexos. Logo a seguir Van Houten e
4 S

Watts relataram a dependência entre a temperatura e os ren-

dimentos quânticos e tempos de vida. Contudo não foram capazes

de adaptar seus dados ao modelo de Crosby. Entretanto, observa-

ram que, introduzindo um quarto estado excitado no modelo de

Crosby, os resultados poderiam ser satisfatoriamente modelados.

Concluíram que este estado excitado adicionado é um d - d ou

estado excitado do ligante. Este fica populado termicamente ac^

ma de 273°K. Assumiram que o estado excitado d - d tem uma cons

tante de velocidade radioativa muito menor do que sua constante

de velocidade de decaimento não radioativa, implicando assim em

nenhuma emissão de luz,

0 processo da excitaçâo do complexo na região do vi-

sível do espectro pode ser analisado como a transferência de um

dos elétrons t,_̂  do núcleo de Rutênio (II) para um estado exci_

tado mais baixo de um orbital antiligante v *L (do ligante) ,

como é indicado no esquema 1 ou via equação 1.
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Esquema l. Transferência eletrônica t. para um orbital antili -
gante ir*L.

eje eg

hv

MLCT
5

Ru11 (b:

. 6

•K

a

L

L

Ru 111

TTL

oL

ou Ru111 (bipy)2(bipy
r)2+*

(1)

Quando esta transição de transferência de carga foi

originalmente postulada, pensava-se que o elétron excitado era

deslocalizado sobre todos os três ligantes de bipiridina . En-

tretanto, estudos de resolução por ressonância-tempo-Raman eel£

tron-spin-ressonância indicaram que o elétron excitado reside

somente num anel de bipiridina ' .

Do ponto de vista simplificado Ru (bipyT)_+ pode

ser considerado como um complexo contendo um elétron excitado

deslocalizado nos ligantes bipy e um buraco no metal Ru(III)dejL

xado pelo elétron. Esta configuração é extremamente vantajosa

em termos das propriedades de transferência de elétron destes



complexos. Uma ntagem e aquela en que se pode r n l ú a f a sepa-

Tação de carga,mesmo no estado excitado; se o elétron excitado

está localizado ou deslocalizado sobTe o ligante, provavelmente,

isto ê quimicamente insignificante. 0 ponto mais importante é a

ocorrência da transferência da carga para o estado excitado. A

banda de absorção responsável para esta transição no Ru (bipy),+

ocorre na região do visível do espectro em 452 nm. 0 máximo de

emissão está localizado em 605 nm.

A intensidade da banda de absorção ê alta, com um coe-

ficiente de extinção de 14400 M~ cm" . A posição (região visí-

vel) e a intensidade são duas razões, porque o Ru (bipy),+ tem

sido utilizado como um sensibilizador de luz visível nos esque -
8—10mas de armazenagem de eneTgia

Em relação ã transferencia de carga para o estado exci_

tado, o Ru (bipy),+ tem um estado excitado d - d que pode ser

termicamente populado ã partir da transferência de carga para o

estado excitado. O estado d - d tem sido sugerido tanto como um

caminho de desativação da transferência de carga, quanto um cami

nho para o ligante bipiridina. Este estado excitado d - d no

Ru (bipy) »* pode conduzir a reações fotoquímicas que não são

acessíveis através da transferência de carga de estado excitado.

As vias de decaimento a partir do mais baixo estado ex

Ru

via (1) são:

citado do Ru (bipy)j formado pela transferência da carga na

RuIn(bipvT)|+* *d ) Ru11 (bipy)** • a (2)

2+*
RuIII(bipy*)3 Kem > Ru11 (bipy)|* • hvf (3)



A via (2) i usualmente chamada decaimento não radioati

vo e basicamente consiste na desativação de cruzamento intersis-

tema para o estado excitado d - d e conversão interna para o es-

tado fundamental. Para o decaimento não radioativo a energia de

excitação ê desperdiçada para os arredores na forma de calor.

0 outro processo fotofisico na equação (3), naturalmen

te, é a emissão de luz. Para Ru (bipy),+ o rendimento quântico da

emissão é cerca de 0,062, nas o rendimento quântico para a tran-

sição MLCT d •• ir* (via 1) tem sido estimado igual a 1,0 (um) .En

tão o processo de decaimento não radioativo parece dominar no

Ru (bipyT)3 . Uma afirmação segura de que a luminescência pa

ra estes complexos pode ser por fluorescência ou fosforescência

não é possível, porque estados de spins mistos proibe definições

de singleto e tripleto, devido ao papel dominante da copulação

spin-orbital no estado excitado MLCT . Entretanto, o 1< igo tempo

de vida do estado excitado luninescente (0,85 ys em CH,CN degase

ado) indica que o estado excitado emissivo tem caráter pr:.ncipa2

mente do tripleto ou do multipleto. Estados excitados dos single

tos não são conhecidos como de vida tão longa.

Do ponto de vista termodinâmico, a capacidade de um es»

tado excitado estar envolvido no processo de transferência de

energia é relacionada com a energia do estado excitado. A capaci

dade envolvida em processos de transferência de elétron é rela -

cionada aos potenciais de redução e oxidação do estado excitado.

Para estados excitados que não são muito distorcidos com respei-

to ao estado fundamental os potenciais de redução dos pares M*/M*
*

e M /M são aprcfxiiftaxtanenté dados pelos potenciais de redução

dos correspondentes pares, envolvendo o estado fundamental, res-



pectivanente, aenos e «ais o potencial de UD elétron,correspon -

dendo a energia espectroscopica do estado excitado.

E» (M7M-) « E* CM /M") • Eo-o (M-M*)

E* (M*/M*) - E* (M*/M ) - Eo-o (M-M*)

Para o Ru (bipy)_* (figura 1), o potencial de redução

do estado fundamental é -1,28V e a energia do estado excitado

é 2,12 V, o potencial de redução do estado excitado será aproxi-

madamente 2,12eV «ais positiva, ou + 0,84 V.

1

LJ
ü
CO
x

o
LJ

•1.26 ---í? 1--

• 0 J B 4

--i "2

M+/M* .-0.86 ---- J

-1.28 ^

hV

Ru(b/py)f*

Figura l. Diagrama esqueroático mostrando a diferença nas propH
edades redox do complexo Ru (bipy),* no estado funda-
mental e excitado de acordo com as equações anterio -

res.



Por outro lado. como o potencial de redução 4o-p"ar Ru

(bipy)j*/ Ru (bipy),* é *1,26 V, o potencial de Tedução do par

Ru (bipy)j* / Ru (bipy)3** será 2,12 V «ais negativo.ou -0.86V

Assis o estado excitado deste complexo é ao mesmo tempo oxidan-

te e redutor moderadamente forte.

Nos processos biaoleculares, o estado excitado mais

baixo deste complexo pode agir (por exemplo, na supressão de

Ru (bipy) j por um supressor) como um doador de energia (4) ,acej>

tor de elétrons (S) e doador de elétron (6).

-2.12eV

Ru 1 1 1 (bipy')** • E ^1 > Ru11 (bipy)* * E* (4)

-n
Ru111 (bipy')** * A - *>» > Ru^Tbipy)** - A* (5)

5-s r 0.84eV, ,
* D * red R U 1 1 (bipyT) + DD- (6)

Na equação (4), a Te ação do Ru (bipyT),+ com um rea

gente E, este pode receber a energia daquele. Este processo é

conhecido como uma transferência de energia por supressão.O únî

co requisito para este tipo de supressão de estado excitado é

que E deve ter uma energia de estado excitado menor do que a do

Ru 1 1 1 (bipyT)j* (48,4 Kcal/mol).Acredita-se que um dos caminhos

da supressão do estado excitado do Ru (bipyT)|** .por 0 2 seda

através de transferência âe energia, ainda que o mecanismo de

supressão possa também envolver alguma transferência de elétron

para fcrmar 0 2
T ou superôxido.

As reações (5) e (6) são duas reações de transferên -

cia monoeletronica entre receptor e doador.



A reação (5) é um exemplo de reação de supressão por

transferência de elétron oxidativa. Tem-se um aceptor de elétron

A, na presença de Ru (bipy),* , tal que, quando o complexo é ex-

citado para sua banda de transferência de carga, ocorrerá a trans

ferência de 1 elétron de Ru (bipyT)j* para A. A deve ter um

potencial de redução apropriado para oxidar Ru (bipyT)-+

Finalmente, a reação (6) representa a reação de trans

ferência de elétron redutiva. Neste caso pode-se usar um doador

de elétron para o complexo metálico excitado e formar Ru (bipyT),

e uma molécula oxidada D ' • Com relação ã figura 1 pode-se con-

cluir que moléculas doadoras com potencial de oxidação menores

do que 0,78 V suprimiriam»efetivamente o estado excitado de

Ru(bipy),* . Alguns exemplos de doadores de elétron são trietila

mina, trifenilamina, N,N-dimetilanilina, etc . Quando o comple-

xo é fotoquimicatnente reduzido, a passagem do elétron adicionado

pode acontecer de dois modos: pela entrada do elétron no buraco

do metal centrado após a excitação, ou pela ida do elétron para

o orbital ir e neste caso consequentemente o elétron excitado re

torna ao metal centrado.

Os dois processos não podem ser distinguidos.O impor

tante é que um elétron agora reside no orbital ir do ligante bi-

piridina no complexo reducido Ru (bipyT)t . Consequentemente

aumentam as intensidades de transições ir-» ir (em baixas ener-

gias) que podem ser observadas nas regiões do visível de espec-

tros de absorção destes complexos. A ação da supressão pela trans

ferência oxidativa consiste na remoção de elétron do estado exci

tado e na formação de Ru (bipy)j.
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£ importante realizar estas reações ^«"transferências

de elétron somente após a excitaçSo do complexo pela luz.As rea

ções do estado fundamental são energeticamente muito difíceis.

As reações de supressão de transferência de elétron são reações

de armazenagem de energia visível. Esta é a base do intenso in-

teresse nestes complexos nos esquemas de armazenagem de energia

solar.

Os complexos absorvem numa região acessível do espec-

tro solar e prontamente sofrem reações de transferência de elé-

tron, armazenando assim a energia.

Infelizmente, hâ reações que competem com os produtos

formados em (5) e (6). São as reações térmicas de recombinação

de transferência monoeletrônica inversas (7) e (8).

Ruin(bipy)f 4 AT JÈ-) Ru"(bipy)f • A (7)

Ru11 (bipy*)** • D* kb > Ru^bipy)^* • D (8)

Na reação (7) o elétron ê transferido de AT para Ru

(bipy),* para formar os materiais iniciais nos estados fundamen

tais.

Semelhantemente moléculas dos estados fundamentais são

formadas em (8) a partir da transferência de um elétron do Ru

(bipy"),+ para DT . A reação de transferência eletrônica inver

sa pode em muitos casos ser excessivamente rápida, aproximando-

se do limite da difusão controlada (5X109 M"1 . S" 1).

A reação inversa constitui uma reação que gasta a ener

gia armazenada nos produtos das Teações (5) e (6). Diversos mé-

todos têm sido utilizados para reduzí-la ou eliminá-la completa
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mente.

A supressão por transferência do elétron do estado ex

citado para íons metálicos solvatados é um dos fenômenos larga-

mente estudados. Um dos primeiros íons metálicos usados foi o

Fe em soluções aquosas

A constante de velocidade de Stern-Volmer observada

para a supressão foi de 3 X 10 M . S . Os autores levanta

ram a questão quanto ã exata natureza da supressão pelo Fe ,i£

to é, se a transferência do Ru (bipy) 3 para Fe * seria dire-

2+*
ta (equação 10), ou se talvez o Ru (bipy)3 sensibilizaria a

reação de Fe3* para Fe com geração de radicais hidroxilas

(equações 9, 11, 12).

•2,12 eV
V

(9)Ru

Ru

i

(bipy)

(
(bipy)

2+
3

2**

hv

-o .
• Fe3*

86eV

kq

Ru ( b i p y T ) | + *

Ru(bipy)3 • I
i

-0,73 eV

Ru (bipy)2+* + Fe
3* — - S — * Ru(bipy)f •Fe3**

Fe3** • H20 ^ Fe2* • H* • *0H (12)

Usando fotõlise relâmpago de micro-segundo os autores

foram capazes de demonstrar claramente que a supressão era por

transferência de elétron. A constante de recombinação em solu -

ção aquosa de HC104 1,0 M foi de IX IO6 M-1 . S"1.

Quando o mesmo experimento foi realizado com captores

de radicais hidroxilas (tais como Fe2* e álcool isopropílico),o

rendimento inicial de Ru (bipy)j* foi o mesmo.



Basicamente não ocorre entre os estados fundamentais

destas espécies nenhuma reação espontânea de transferência de ele

tron. As termodinâmicas de tais processos são delineados na figu

ra 2.

Potanciel
podrflo

V!
Tromftrf new dt

obMrçSo
— tft

lut

IMCSO ém rc
p«lo

dt «Mtron

Figura 2. Ilustração esquemãtica da reação de transferência ele
trônica oxidativa induzida por luz.

II. MICELAS

II.1. Estrutura de Nicelas

Certas moléculas anfifílicas, também chamadas detergen

tes ou surfactantes, cuja estrutura apresenta uma parte da molé-

cula com caráter hidrofõbico e um grupo hidrofílico, são capazes

de se organizar como agregados chamados micelas. Comumente, os

detergentes têm estrutura RX, onde R i uma cadeia hidrocarbonica,

contendo de 8 a 18 átomos de carbono, um radical alquila-aromáti^

co, ou outro tipo de resíduo hidrofõbico, e X e um grupo hidrofí

lico.
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Dependendo da natureza do detergente,X pode ser não

iõnico, aniônico ou catiônico. Dentre os anfifílicos catiôni -

cos mais conuns se encontram aqueles que tem um grupo hidrofi-

lico de amônio, de piridínio ou de fosfonio; os aniônicos con-

têm grupos sulfato, sulfonato, fosfato ou carboxilato;nos de-

tergentes não-iônicos, X representa um resíduo de polioxitile-

no. Existe ainda a classe especial de detergentes constituída

pelos "Zvitterions1". Alguns exemplos típicos de compostos anfi

fílicos que manifestas extensiva agregação na presença de água

são:

Anfifílicos aniônicos Fórmula

n-dodecil sulfato de sódio, SDS ÍH^fflpjjOSO" Na*

n-decil sulfonato de sódio (H_(CH2)g S0~ Na
 +

n-estereato de potássio CH_((H2)16 000~K
+

Anfifíl icos catiônicos

brometo de n-hexadeciltrimetil-amônio.CTAB .CH3(aí2)15N*(CH3)Br"

Cloreto de n-dodecil piridínio ^ ~

Anfifíl icos não-iônicos

n-dodecil octaetilenoglicol monoéter

Brij - 35

n-dodecil hexaetílenoglicol monoéter

Anfifílicos Zwitteriônicos ou anfotéricos ou neutros

C-n-Dodecil-N,N-diaetil Glicina C

N-n-Dodecil-N,N-dimetil Glicina O
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Os detergentes, quando em soluções aquosas diluídas,

atuam como eletrólitos normais e encontram-se na forma de monô-

meros . Em concentrações maiores as moléculas dos monõmeros

começam a se agregar, dando início ao processo chamado miceliz£

ção.

A micelização tem lugar numa estreita faixa de con -

centração do detergente, onde a formação da micela é associada

à eliminação do contato desfavorável entre grupos hidrofôbicos

e água. As cadeias hidrocarbônicas então associam-se espontânea^

mente em direção do interior, deixando os grupos polares em con

tato com o meio aquoso. A concentração em que a formação de mi-

celas se torna apreciável e chamada de concentração micelar cri

tica (CMC)14.

Em concentrações de ate dez vezes a CMC, aceita-se

que a estrutura das micelas de detergentes iônicos seja formada

de agregados aproximadamente esféricos, com os grupos polares

na superfície e as cadeias hidrocarbônicas formando um núcleo

(Figura 3 ) 1 5 .
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Núcleo
HtdrocorbÕnico

Cômodo de

FASE
ÁOUOSA

Duplo cômodo de
Gouy-Chapman

Morômero
Contra-ion

Figura 3 - Representação esquemática da secção transversal de
uma micela aniônica.

Tipicamente tais micelas têm raio hidrodinimico mé-

dio de 12 - 30A° e contêm um número de unidades monoméricas que

varia de 20 a 100. Supõe-se que hã quatro re&iões diferentes que

contribuem para as propri-edades peculiares das micelas:

(1) O núcleo hidrocarbônico: o interior da micela é seme
lhante a um hidrocarboneto líquido, cujo raio e me-
nor do que o comprimento da cadeia hidrocarbonica,e£
timado aquele em cerca de 80 - 90S deste. As cadeias
se distTibuem aleatoriamente, mas sempre direciona -
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das para o centro do agregado micelar.

(2) A camada de Stern: ê fo rira da por uma interfase mice-
la água constituída de N cabeças de grupos ionicos
hidratados do detergente e por N(l-ct)contra-íons
do detergente ligados â micela. A espessura desta ca
mada e de aproximadamente o diâmetro do grupo polar
hidratado do detergente. Os números de hidratação por
anfifílico, deduzido por Mukerjee foram 9 para SDS e
5 para ambos C12H25N(CH3)C1 e C14H29N(CH3) jCl.

(3) Dupla camada elétrica: Tratando-se de um agregado de
detergente iônico, a carga elétrica residual da cama
da de Stern cria uma dupla camada elétrica ao redor
da mesma, devido à dissociação de cN contra-íons da
micela. Pode-se inferir que nesta região hâ um exces^
so de contra-íons, distribuídos de acordo com a rela
ção de Boltzmann

(4) Fase aquosa intermicelar: Esta abrange todo o inte-
rior da solução na região fronteiriça e afastada das
micelas. H muito difícil compreender os limites da
fase aquosa intermicelar, uma vez que não existe uma
fase propriamente dita, mas um entremeio de poten-
cial elétrico variável, devido ao entTosamento de du
pias camadas elétricas de micelas adjascentes.

A formação de micelas se deve ao equilíbrio dinâmico

entre monômeros e micelas, ou seja, pelo balanço entre as for-

ças atrativas, principalmente entrópicos ã retirada da parte lú

drofõbica do contacto com a ãgua, e as forças repulsivas da por

ção hidrofílica . Acima da CMC, micelas e monômeros existem em

equilíbrio dinâmico.

Micela 4 l N Monômeros (13)
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Processos de relaxação em soluções mrolgfes ,que ocoir

rem na escala de tempo da ordem de mili-segundos, são interpre-

tados como provenientes do equilíbrio entre destruição e forma-

ção de micelas (equação 13).

Processos de relaxação, que se passam numa escala de

tempo de microssegundos são interpretados como evidência de una

troca de monômeros entre as fases micelar e aquosa.

Micela + Monômero t •» Micela' • Monômero' (14)

(M) (m) (M*) (m1)

Estudos sobre a troca monSmero-micela foram efetuados

por absorção ultra-sônica de alquilcarboxilatos de potássio .

Através da investigação de ressonância de elétron spin do nitró
19 -

xido de di-terço-butila em solução de dodecil sulfato de so -

dio, obteve-se uma constante de velocidade de 4,3X10 s~ para

este processo de troca.

Uma vez que estas trocas são rápidas em relação ã es-

cala de tempo da maioria das reações químicas no estado funda -

mental (meia vida de mseg a minutos), o equilíbrio completo da

fase micelar antecede â reação. No entanto, os fotofenômenos do

estado excitado ocorrem numa escala de tempo menor do que os

processos envolvidos na micelização e na troca de monomero-mice

Ia. Assim, utilizando os métodos fotofísicos conhecidos, é pos-

sível investigar as propriedades de soluções micelares, sem que

haja alteração das mesmas durante a medida.
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II. 2. CONCEITO DE CONCENTRAÇÃO MICELAR CRÍTICA,CMC

Foi observado que as propriedades físico-químicas das

soluções de detergentes podem mostrar uma peculiar dependência

da concentração . A partir de tais observações,atualmente,apH

ca-se um grande número de quantidades macroscópicas e microscó-

picas para conceituar a concentração micelar crítica, CMC. Mui-

tas propriedades físico-químicas, tais como, coeficientes de dî

fusão, turbidez, condutância, tensão superficial e espectros de

ressonância magnética nuclear, indicam que não há agregaçãoapre

ciãvel em baixas concentrações de detergentes. Em concentrações

acima da CMC, estas propriedades mudam bruscamente,indicando ajs

sim que esta se iniciando uma associação extensiva, a maiores

agregados. 0 conceito de CMC tem um significado exato dentro do

assim chamado "modelo de separação de fase" da formação da mic£

Ia. Este modelo considera a formação da micela semelhante a uma

separação de fase e a CMC é a concentração de saturação do anfi

filico no estado monomêrico e as micelas, a pseudofase separada.

Atualmente reconhece-se que o modelo de separação de fase ape-

nas fornece uma descrição aproximada e que assim a CMC não tem

nenhum significado formal.

Usualmente a CMC é determinada experimentalmente pela

delineação de alguma propriedade como uma função da concentra-

ção e extrapolando os resultados em baixa e alta concentração

para um ponto de intersecçio.

Para detergentes com CMC baixas, a formação da mic£

Ia começa repentinamente e as incertezas envolvidas são peque-

nas, enquanto que este não I o caso para detergentes com CMC$

altas.
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Um grande número de técnicas experimentais pode ser

utilizado para determinar os valores de CMC; as investigações

mais conhecidas são de condutância elétrica, tensão superficial

e solubilização de um composto com baixa solubilidade em ãgua.

0 método da tensão superficial ê muito valioso na

presença de eletrõlitos adicionados para compostos com baixas

CMC , mas pode ser sensitivo a impurezas mesmo em pequenos t r a -

ços. 0 método da solubilização pode estar sujeito a erros consi-

deráveis porque o composto adicionado pode participar na agrega-

ção e assim influenciar a CMC.

Para detergentes com cadeias alquílicas normais o

fator determinante principal da CMC é* o tamanho da porção hidrc>

fóbica. A dependência da CMC do numero de átomos de carbono(nc)

na cadeia alquílica para muitas classes de anfifllicos obedece

â equação 15 :

log CMC - A - Bnc (15)

onde A e 8 são constantes dentro de uma série homologa e numadji

da temperatura. Para muitos sistemas não iônicos e zwitteriôní-

cos 8 é aproximadamente 0,5, enquanto que para detergentes iõni.

cos é mais baixo (geralmente 0,29 - 0,30). Na adição de sal, B

aumenta para anfifílicos iônicos. A ramificação da cadeia hidro

carbônica, ou ainda a interrupção na própria cadeia pela remo -

ção de hidrogênios de uma ou mais ligações simples carbono- cajr

bono para uma ou mais duplas ligações,leva a um aumento da CMC

em relação aos correspondentes compostos n-alquílicos.Para a se

rie de sulfatos de alquil sõdio.A CMC é aumentada quando o gru-

po sulfato é movido da posição terminal.O 1-tetradecil sulfato de só
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dio tem uma CMC de 1.65mM, ao passo que os 2».3-,4-,5-,6» e 7-

tetradecil sulfato de sódio têm CMC£ respectivamente iguais a

3.26mM, 4,52mM, 5,76mM, 7,95iaM, 12,3mM e 15,8mM21. Para ai canoa

tos alcalinos. por exemplo, a CMC aumenta por um fator de 3 a 4,

pela introdução de uma dupla ligação.

Em relação ã natureza do grupo polar,a influência prin

cipal vem de sua carga. As CMC são muito menores para detergen

tes não iônicos do que para iônicos para um dado comprimento de

cadeia alquílica. Para detergentes iônicos, hã diferenças mais

ou menos pequenas entre diferentes cabeças de grupo. Para deter

gentes de n-dodecil as CMC são (contraíons em parênteses):

+ + +

8mM para - SO. (Na ), 14mM para -HH-(C1 ), 17mM para -N (CH-MCl)

lOmM para - SOj(Na+) e 12mM para -CO» (K*).

A CMC é influenciada principalmente pela Valencia do

contra-íon. As CMC de diversos dodecil sulfatos com contraíons

divalentes (Ni, Co, Cu, Mg) estão ao redor de 1,1 - 1,2 mM 22,

enquanto que os dodecil sulfatos de metais alcalinos têm CMCg

próximas de 8mM. Mukerjee notou que as CMC dos dodecil sul-
s

fatos alcalinos aumentam levemente com a diminuição do número

atômico do contraíon. Os valores de CMC de dodecil sulfato de

metal alcalino medidos por condutância variam devido ã diferen-

ça na hidrat ;ão destes contraíons. Para detergentes catiônicos

os efeitos dos contraíons são mais pronunciados. Os sais de n-

dodeciltrimetilamônio obedecem ã seqüência crescente de CMC,

N03" < Br" < Cl" 24.

0 efeito de adição de sais tem demostrado que a CMC
25-28

diminui logaritmicamente conforme a relação:
log CMC - K. - (;. - o)log(CMC • C sal) (16)
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onde K ê uma constante paTa cada detergente è*"b—é-^T grau aparei)

te de ionização da nicela.

O valor da CMC é bastante sensível a mudanças físicas,

como temperatura, pressão, etc. Diversos tipos de comportamen-

tos têm sido observados: A CMC pode aumentar ou decrescer com o

aumento da temperatura e pode chegar a um mínimo acentuado

II. 3. GRAU DE IONIZAÇXO DA MI CELA

0 grau aparente de ionização a é definido como:

Concentração de contraions associados ã micela
1 - a = (17)

Concentração total de detergente micelizado

Os valores de o obtidos por um mesmo método estão deii

tro da margem de erro experimental. 0 método mais simples de

aproximação do valor de a em presença de um sal, cujo contraíon

é idêntico ao contraíon do detergente (sal comum),é obtido atra

vés da equação 16. 0 valor (1-a) corresponde ao coeficiente an-

gular da reta derivada do gráfico de log CMC versus log (CMC + sal).

Uma analise exaustiva da literatura feita por Romsted

mostrou que, dentro da margem de erro experimental dos diver

sos métodos empregados, os valores de a mantêm relativa constãn

cia, quando se varia tanto a concentração de detergente quanto

a força iônica do meio,
29Os resultados de um estudo sistemático feii por Zana

do grau de ionização a de micelas de deter** ;e.« de brometo de

r.-alquil-triuietilair.ônio indicaram que os valor ? a decrescent

de cerca de 0,35 a 0,16, a partir do brometo de -octil-trimetü
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V
lamônio até o brometo de n-hexadecil-trimetilamSnio. Zana atri-

bui o decréscimo de a ao aumento da densidade de carga na supeT-

fície mice lar, quando o numero de átomos de carbono da cadeia al_

quílica aumenta.

II. 4. NÚMERO DE AGREGAÇÃO DE MICELA

Outro fator imponante em relação a micelas € o seu nu

mero de agregação.

Segundo as opiniões de vários autores, os números de

agregação que aparecem na literatura podem estar sujeitos a er-

ros, dadas as dificuldades que não são adequadamente considera-

das. Provavelmente, os resultados são na maioria dos casos quali.

tativamente corretos. Se considerarmos a massa de micelas iôni -

cas de detergentes, pode-se encontrar em muitos casos em que o

número de agregação está muito proximo daquele esperado para agre

gados esféricos com um Taio correspondente ao comprimento do de-

tergente com una cadeia hidrocarbõnica estendida. Como esperado,

o tamanho da micela cresce com o aumento do comprimento da ca-

deia alquílica do anfifílico ; em vários casos, o crescimento

do tamanho é pequeno e corresponde ã retenção da mesma forma mi-

celar, e em outros, as mudanças na forma são postuladas para se

explicarem os dados obtidos. Uma observação importante é que a

CMC depende pouco da estrutura do cabeça do grupo e do contra-

íon, e o tamanho nice lar pode variar por ordens de grandeza. A ad_i

ção de eletrõlito a sistemas iônicos em geral resulta num aumen-

27 28to do tamanho da micela *'''° ; na maioria dos casos o efeito é

mais ou menos pequeno, enquanto que em outros ocorrem mudanças



significativas. Parece que em todos os sistemas ha ua decresci-

mento do tamanho micelar com o auaento da temperatura ;a varia

ção é aais ou aenos pequena na aaioria dos casos; ea alguns, po

rêa, ocorrem variações bruscas sob uaa estreita faixa de concen

tração de detergente. Ea alguns exemplos, incrementos auito pro

nunciados no tamanho micelaT com o aumento da concentração do

detergente slo observados, enquanto que na maioria dos casos o

efeito i auito pequeno. Ea todos estes casos uma evidência con-

clusiva é difícil de ser estabelecida.

Para o CTAB diversos aé*todos (difração de raios X ,

condutância anisotrópica , NMR , dicroismo linear , e visco

sidade * evidenciam que há uma tTansição de agregados aproxima

damente esféricos para bastões na concentração de 0,2-0.3M.

Ua outro método interessante para determinar os núme-

ros de agregação, onde a supressão de luminescência de comple -

xos de Ru (II) por íons orgânicos fornece a contagem de micelas

foi recentemente aplicada para o SDS * . Para micelas pequenas,

existe uma concordância entre os diferentes métodos.

0 método da luminescência fornece valores muito meno-

res do que a técnica de espalhamento de luz em micelas de tama-

nho maiores que são formadas em baixa temperatura e alta concen

tração de NaCl. Por outro lado, estudos de velocidade de sedi -

mentação e espalhamento clássico de luz concordam com os re-

sultados de luminescência.

Huisman mostrou pelo método clássico de espalhamen

to de luz que o número de agregação de aicelas formadas em bai-

xas concentrações de NaCl variava com o aumento do número de

carbono da cadeia hidrocarbõnica da série do sulfato de alquil
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sódio. A variação da CMC e o número de agregação (SI), para mi ce-

las de SDS como una função da concentração de NaCl observados

por Huisman, :

a equação 18:

por Huisman, foram correlacionados por Israelachvili segundo

In
r,ft 2 1/3 l

(2 la o • g-g')/kT -[(' fl* ) . 2l*g-g'J/kT -

s — L _ - K2 (18)
Nl/3

onde i é a energia livre interfacial por unidade de área do

agregado; aQ e a área superficial ideal por anfifílico;g-g* ê

una função linear do comprimento da cadeia hidrofóbica alquíli-

ca; v é o volume de uma cadeia hidrocarbônica de um anfifílico

e k é a constante de Boltzmann.

A melhor correlação linear de In CMC em função de
2 l/B

3Q/(367TV ) para N«64 corresponde a uma energia interfacial na

interface micela-Igua de i • 52 erg.cm" , que concorda com o ya

lor medido de % , na interface hidrocarboneto líquido-água

(50 a 54 erg. cm" 2).

A dependência do raio médio da micela (Ro) e o nu-

nero de agregação médio da micela (No) podem ser derivadas a paj
tir de considerações geométricas, como foi demostrado por Isra£

39lachvili e colaboradores e TanfoTd . Para estimar Ro, Tanford

utilizou a equação 19 para o comprimento da cadeia alquílica(lc)

completamente estendida.

lc - 1,5 • 1,265 nç (Á) (19)

onde n é o número de átomos de carbono na cadeia alquílica.

Usando a mesma equação. Missel introduziu o com-
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prinento do cabeça do grupo sulfato ionizado (3,66 A), deduzido

do raio de Van der Waals:

Ro - 5,16 • 1,265 nc (A) (20)

0 número de agregação médio R, como una função de

n , pode ser estimado a partir da suposição de que o volume mé-

dio por cadeia alquílica (V ), dentro do núcleo hidrocarbônico,

39é idêntico aquele do hidrocarboneto correspondente :

Vc • 26,9 nc • 27,4 (A3) (21)

0 maior número de moléculas que podem empacotar nu-

ma mice Ia esférica será dado por 4w 1 /Vc:

N « (4w/3)lc
3 « (4ir /3) (1,265 nc • 1,S)

3 (22)

Vc 26,9 nc • 27,4

0 raio médio (Ro) dos agregados de detergentes de

alquil sulfato de sódio (nc * 8 - 16) acima da CMC depende da

temperatura e da concentração de NaCl adicionado. Para um dado

detergente desta série aniônica, ao aumentarmos a temperatura ,

o raio médio da micela decresce . 0 número de agregação (N) da

micela varia com a concentração de NaCl. Quanto maior a força

iônica, maior o valor de N. A adição de NaCl em soluções mice-

lares de SDS causa o crescimento das mi celas e muda a forma p£

ra cilindros longos ' . Almgren verificou que a adição de

compostos hidrofôbicos resulta no crescimento da micela e no au

mento do número de agregação. 0 tamanho da micela, segundo Alm-

gren, é controlado pela densidade superficial de carga. Na adi-
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ção de hidrocarboneto, a micela cresce até que o número de cabe-

ças iônicas por área superficial seja aproximadamente igual ao

da nicela original, segundo a equação:

o - _N_ (23)
e A

onde A é a área superficial de carga da aicela, N é o numero de

agregação da micela e o/e £ a densidade superficial de carga

por carga.

II.5. TROCA-IONICA EM SOLUÇÕES MICELARES

Nosso propósito principal ê desenvolver una análise

completa da ligação iõnica de Tons reativos de processos fotofí-

sicos con a superfície nicelar iônica de detergentes aniônicos

na presença de sais. A descrição mais adequada parece ser possí-

vel em ternos do modelo conceituai da troca iônica en sistenas

micelares. Ronsted chegou ã conclusão de que o numero de contra-

íons, 1-a, ligados ã nicela en função da concentração de deter -

gente e da força iônica, eTa constante . A partiT do nodelo de

micelas proposto por Stigter , onde se supõe a constante .Ronsted

propôs que há intercâmbio de contra-íons na passagem da fase ni-

celar para a fase aquosa e vice-versa, conforme o seguinte equi-

líbrio:

Xf • Yb £êÊ> \ • Yf (24)

onde o correspondente coeficiente de seletividade seria dado por
X. Y

KX/Y " : (25)
Xf Yb



onde b e f se refere», respectivamente, a contra^ftms ligados e

livres.

Quina e Chaimovich introduziram um modelo de con-

tagem de contra-íons em sistemas de reações na fase micelar, em

presença e ausência de tampão, com substratos de carga oposta ã

micela.

Seria possível descrever a tTOca iônica entre as fa

ses aquosa e micelar, de acordo com a equação 24, se a fase mi-

celar carregada fosse na realidade uma fase macroscópica distin

ta. Entretanto, o processo de troca iônica em tais soluções po-

de ser de fato tratado como se ocorresse entre as fases aquosa

e micelar, uma conclusão que pode ser verificada a partir do mo

delo de ação das massas ou do modelo estatístico .

As suposições básicas para o desenvolvimento deste

modelo, admitidas por Quina e Chaimovich para micelas catiôni -

cas são:

1. A distribuição dos tamanhos do agregado (embora poli-disper-

sos) pode ser representada em termos do mais provável número
44de agregação N

2. As interações íon-íon e íons "cabeça polar" na superfície da

micela não são cooperativas. Esta suposição leva ao tratamen

to do sistema micelar, através de um equilíbrio de troca en-

tre os íons da superfície da micela e os íons da fase aquosa,

os quais dependerão apenas do número de íons num dado agTegja

do e dos íons livres na fase aquosa.

Assim, pode-se escrever que:

M V ~ i V i f
C"n<1)Xl> M V » \ *
hk-i

1,2, ,... m
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onde X. e Y f são as concentrações dos ions livre*-*--'* Y e

MY.X. representa una aicela com i e j ions Y~ e X~ ligados.res

pectivãmente.

3. As velocidades de troca entre os íons são rápidas em relação

ao tempo de vida da raiccla *

4. 0 grau de ionização a é constante para todas as espécies mi-

celares individuais MY.X. e está relacionado com m(número de

contra-íons ligados I micela) através da expressão BFN (1-a)

5. Na presença de tanpão, a concentração de hidróxido na fase

aquosa é constante.

6. 0 contra-íon de uma micela catiônica é trocado, tanto pelo

hidróxido como por outras formas aniônicas do tampão e do nu

cleófilo, e vice-versa.

7. As atividades das várias espécies iônicas presentes em solu-

ção são tratáveis em termos de suas concentrações analíticas.

Com estas suposições, tanto o tratamento da ação das

massas, quanto o tratamento estatístico, conduzem a uma distri-

buição binomial de espécies micelares M Y . X. e ã equação 25 pa

ra o valor da constante de troca (K . ) .

II.6. APLICAÇÃO DO CONCEITO DA TROCA-IONICA ENTRE

0 CONTRA-TON MONOVALENTE DE MI CELAS DIFEREN

TES COM TON 0H".

As hidrdlises alcalinas do íon N-jnetil-4-ciano-piri

dínio na fase aquosa intermicelar de detergentes catiônicos (TTAB

CTAB, TTAC1, CTAC1, STAC1, HPC1 e HPC1), foram Tealizadas na ausência

de tampões e analisadas pelo modelo conceituai de troca iôni-

ca 47'48.
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A grandeza destes coeficientes de seletividade é de-

terminada principalmente pela natureza do contra-íon do detergen

te (Cl" ou Br"), tabela I.

Tabela /.Coeficientes de seletividade para troca do íon hidróxi-

do em solução micelar catiônica a 30°C.

Detergente

D Y

TTAC1

CTAC1

STAC1

HPC1

TTAB

CTAB

HPBr

a Referência 47.

KOH/Y (Y

0.14 •

0.13 •

0.13 •

0.18 +

0.06 +

0.08 •

0.09 •

- Cl,Br)

0.02 a

0.02 b

0.02 b

0.04 b

0.02 b

0.02 a

0.02 b

b

a

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

Referência 4 8

Os dados da Tabela I para detergentes alquiltrimeti-

lamônio indicam que a seletividade por 0H~ na superfície micelar

é relativamente insensível ao aumento do comprimento da cadeia

alquílica surfactante de tetradecil até octadecil,concordando can
A 1 A fi

os resultados de análise de troca iônica *'»*D de dados cinéti-

cos.

Embora os valores de ^QH/Br P a T a HPBr e CTAB sejam
quase idênticos, os valores de KQH,C1 para HPC1 e CTAC1 são con-
cordantes com um efeito de "cabeça polar" de detergente na sele-

tividade OH"/C1" 48.
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II. 7. APLICAÇÃO DA TROCA-lONICA PARA CONTRA-TONS MO

NOVALENTE-MONOVALENTE, DIVALENTE-Dl VALENTE E DIVALENTE-MONOVA _

LENTE EM SOLUÇÃO MICELAR CATIONICA.

Quando no mínimo um dos contra-íons presentes é um

supressor fluorescente, podem-se obter coeficientes de seletivi

dade de troca-iônica de experimentos de supressão de fluorescên
49cia de sondas incorporadas na micela. Albuin e col. investiga

ram a troca-iônica em micelas de CTA5 e CTAC1 utilizando sondas

fluorescentes de naftaleno e bifenilo pela adiçãode NaCl e NaBr,

respectivamente, em soluções micelares de CTAB e CTAC1.

Dos experimentos realizados com bifenilo e supondo

o • 0,20 obtiveram Kfi -C1 * 4,2 t °»8. Dos dados com naftaleno

como sonda fluorescente obtiveram K gr/^j = 5*1.

A troca-iônica de contra-íons divalente - divalente

foi examinada por sondas fluorescentes de vários hidrocarbone-

tos aromãticos, pela adição de Na^S^O» para micelas de sulfato

de hexadeciltrimetilamonio e pela adição de Na2 SO* em micelas

de tiossulfato de hexadeciltrimetilmonio; a constante de seleti^
s =

vidade para a troca-iônica S^O, e SO. . observada foi
K s 2 o 3 / s o 4 * 2'5 ± ° - 6 -

Miola e colaboradores realizaram a supressão da

fluorescência de duas sondas fluorescentes de derivados anfif í-

licos do antraceno em soluções aquosas micelares de detergentes

supressores de cloreto, brometo e nitrato de N-hexadecilpiridí-

nio. Verificaram que os coeficientes de seletividade decrescent

na ordem *mjCl ' 3 ' 0 5 ' KBr/Cl " 2 ' 2 5 e KNO,/Br " l'11' ° Va"
lor K 3 r / C 1 "2,25 foi comparado ao valor calculado de 2,0 - 0,5
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para troca iônica de íon Br~/Cl" de razões de coeficientes de

seletividade para troca de OH em solução micelar de HPC1 e

HPBr48.

O valor de K^Q #gr
 e 1,37 situa-se na faixa de valo

res reportados para a troca-iônica NOl/Br" na superfície de

CTAB 4 9« 5 1.

52
Lissi e colaboradores utilizaram um modelo de

pseudo-fase de dois compartimentos, que é capaz de descrever a

troca-iônica de contra-íon divalente/monovalente na superfície

micelar catiônica do hexadeciltrimetilamonio. Os resultados for

neceram para a troca S^O.'/Br" um valor de Kg Q ,« • 5,0 ±0,54

M , para a troca S^Oj^/Cl" um valor de Kg Q .^ • 1,3 t 0,30,

p a r a a t r o c a S 2 0 J " 7 N 0 3 ~ u m v a l o r K g Q ,NQ « 1 7 + 2 e p a r a a
2 3 _,3

troca SO4/Br um valor de KSQ /,fir = 250 M . Os coeficientes de

seletividade para a troca iônica monovalente/divalente indicam

que as afinidades relativas de ligação por contra-íons decres -

cem nas séries: S-Oj "> SO- " e NO," > Br"> Cl", semelhante-

mente aquelas observadas, quando estes íons participam em tro-

cas competitivas divalente/divalente e monovalente/monovalente

49,53

II.8. APLICAÇÃO DO CONCEITO DE TROCA-IÕNICA EM MODE

LOS FOTOFfSICOS E QUÍMICOS.

As reações de estados fotoexcitados de 4<-nitrofenil

decil éter, 1-nitronaftaleno e 4-metoxi-l-nitronaftaleno com

íon cianeto são ineficientes na presença de SDS, devido â

atribuição do efeito do detergente na concentração dos reagen -
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tes. Estes nitroaronaticos são quase totalmente sorubilízados na

fase micelar, enquanto que o íon cianeto ê repelido pela carga

superficial da micela aniônica. Por outro lado, a reação de foto

hidrõlise do 3,5 - dinitroanisol com íon hidróxido demonstra

que a fotorreatividade decrésce na presença de miceIas catiôni -

cas de cloreto de N-tetradecil-N,N,N - trimetilamÔnio (TTACl),d£

vido aos fatores cinéticos, principalmente ao tempo de vida me-

nor do estado tripleto excitado do 3,S-dinitroanisol na fase mi-

celar.

0 papel da cadeia hidrofõbica na incorporação e solu

bilização de substratos pseudo monoméricos foi analisado, em es-

tudos de reações de supressão da emissão do complexo tris(2,2' -

bipiridina) Rutênio (II), utilizando cãtions supressores de N-

alquil-4-ciano-piridínicos , em soluções micelares de detergen

tes catiônicos de CTAB e de HPC1. 0 complexo, por apresentar du-

as cargas positivas, ê totalmente excluído da fase micelar carre

gada positivamente. 0 processo da supressão, pela transferência

de um elétron de seu estado luminescente para o cãtion supressor

N-metil-4-ciano-piridinio (MCP) ocorre na fase aquosa intermice-

lar. Assim a eficiência da supressão do emissor depende somente

da concentração total do MCP adicionado, refletindo a total exclu

são do emissor da fase micelar aquosa.

II.9. OBJETIVOS

Existe muito interesse nas propriedades de reuniões

organizadas, particularmente naquelas formadas por agregação de

moléculas surfactantes, em solução aquosa, nas micelas ou vesícu

Ias. A formação de micelas, vesículas e filmes de monocamadas na
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interface ar-água é geralmente descrito por um efeito hidrofõbi-

co, em que a própria associação de porções hidrocarbônicas de mo

léculas anfifílicas resulta num sistema de duas fases, composto

de compartimentos hidrofõbico e hidrofílico * * .

Numerosos estudos têm empregado várias moléculas ou

sondas para medir as propriedades das micelas e outras reuniões

organizadas. Um destes estudos ê o uso de sondas intramicelar e

extramicelar r*a supressão luminescente para medir a ligação subs

trato-micela. 0 uso de complexos de Rutênio surfactantes e o

aceptor de elétron N.N' - dimetil-4,4' - bipiridínio (metil vio-
2+ -

logenio, MV ), em seluçoes aquosas micelares, resultam numa for

te supressão, no caso de micelas de SDS; resultam em pequena su-

pressão em micelas de CTAB * . A análise do comportamento da

supressão sugeriu uma competição de ligação por íons metálicos de

sais adicionados com MV pelos sítios de micelas do SDS;com ex-

cessão do cãtion orgânico Et^ N , os valores das constantes de

equilíbrio das trocas entre os cátions aumentam com razões carga

/tamanho decrescente dos cations hidratados. 0 íon Et^N foi o

mais efetivo em competir com o viologênio por sítios na micela.

A observação de que, na ligação com micelas iônicas

de SDS, íons tais como Et4 N* e MV parecem mostrar diferenças

pronunciadas quando comparadas com íons metálicos mais simples ,

levou-nos a examinar mais aprofundamente a ligação de cátions ojr

gânicos com reuniões organizadas.

Estudos espectrofotométricos mostraram que complexos

tetraaniônicos 59'60
f não se associam a surfactantes ou reuniões

aniônicas. Na presença de moderadas concentrações de eletrólito

(NaCl), estes complexos tetraaniônicos de Rutênio (II) (no esta-
2*do fundamental) não se associam a MV e, portanto, toda supres-
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são deriva via processo difusional dinâmico..

A supressão do fon tetraanionico tris (4,4'-dicar

boxilato - 2,2' - bipiridina) Rutênio (II) pelo MV * em solução

aquosa homogênea fornece gráficos de supressão de tempo de vida

relativos e gráficos de int ens idades relativas de emissão coincj.

dentes em NaCl 0,05 M adicionado.

Nosso propósito e o de estabelecer uma relação teõ

rica entre a reação de supressão de emissão do íon tris (4,4* -

dicarboxilato sõdico -2,2' - bipiridina) Rutênio (II) por íons

orgânicos, receptores de elétrons, e o modelo de troca-iônica de

contra-íons nas fases aquosa e micelar
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PARTE EXPERIMENTAL

II.I. MATERIAIS

Acetonitrila de qualidade espectroscõpica: foi purificada por

refluxo e destilaçâo sobre pentõxido de fósforo,coletada e trans

ferida diretamente em todas as soluções usadas.

Acetona: foi purificada pela destilaçâo sobre carbonato de potãs

sio e armazenada sobre peneira molecular de 3 A.

Álcool etilioo anidro: foi obtido segundo procedimento descrito

em A.I.Vogel, "A textbook of Practical Organic Chemistry'.', 3rd

Edition, Longmans, página 167.

Água trideetilada de aparelhagem de vidro, saturada com Nitrogê-

nio, foi usada em todos os experimentos.

Acetato de Etila: foi purificado segundo o método descrito em A.

J.Cordon and R.A.Ford, "The Chemist's Companion", John Wiley 5

Sons, N.Y.-London-Sydney-Toronto.

Benzer.o: foi purificado pelo tratamento com ácido sulfúrico con-

centrado, decantado e destilado.

NjN-Dimetilformamiãa: foi purificada pela extração com hidróxido

de sódio,seguido pela destilaçâo sobre oxido de cálcio.

3-Picolina: foi purificada por destilaçâo simples na presença de

hidróxido de sódio.

Cloreto de N,N'-dimetil-4,4'-bipiridinio (MV2*) (Aldrich):foi re

cristalizado duas vezes de etanol.

Cloreto âe N-Metil-4-Cianopiridinio (MCP*) Refluxamos 30#2g(0,10

moles) de 4-ciano-piridina (Aldrich, 991) e 0,10 moles de iodeto
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de metila en 30 mi de acetonitrila (Aldrich, 991) durante 24 ho-

ras. O sólido obtido pelo resfriamento foi recristalizado três

vezes em acetonitrila. 0 produto obtido foi secado a vácuo na te»

peratura ambiente. Pelo tratamento do sal de iodeto com cloreto

de prata em metanol, seguido de recristalização de metanol (Al-

drich, qualidade espectroscópica), obtivemos o sal de cloreto de

N-Metil-4-Cianopiridínio. O espectro deste material (e « 4825M"1

cm" , Amax = 278 nm) esta* de acordo com os dados publicados para

o sal de perclorato

Na preparação de todas as soluções aquosas foi uti-

lizada água tridestilada. 0 cloreto de sódio (Merck, 991) foi re

cristalizado, várias vezes, em água tridestilada e secado a vá -

cuo sobre P ? ^ * ^ cloreto de cobre II (Merck, 991) não foi puri-

ficado, porém foi secado a vácuo sobre P-,0,--

II.2. SÍNTESES

II.2.1. 5,í*-Dimetil-2,2'-bipiridinal 350 ml de 3-

picolina recém destilada, foi aquecida ate o refluxo com agita-

ção magnética, num frasco de três bocas, com 10 g de carvão ati-

vado contendo 101 de Paládio, durante cinco dias em atmosfera de

Nitrogênio.

A solução foi tratada com 150 nl de benzeno, aqueci

da e filtrada por gravidade. Por evaporação rotatória o benzeno

foi eliminado; obtiveram-se cristais brancos, que foram recolhi-

dos POT filtração e lavados com pentancArecristalização de ace-

tato de etila forneceu 18 g de 5,5'-dimetil-2,2'-bipiridina, com

pcnto de fusão 118-120C (lit. 6Z p.f. 114,5 - 115°C)



36

11.2.2. Ácido 2,2f-bipiriãil-S,S>-dxeãrSoxilico

S,5'-Di»etil-2,2'-bipiridina (13,0 g) e 50 g de pemanganato de

potássio fora» aquecidos em 560 «1 de água tridestilada até o

refluxo, durante 12 horas. Por filtraçlo foi rerovido o diôxido

de manganês formado; o filtrado foi tratado com éter etílico a

fim de remover o material de partida. A solução aquosa foi aci-

dulada com ácido clorídrico até a precipitação de hidrocloreto

de ácido 2,2t-bipÍTÍdil-5,5'-dicarboxílico. Uma vez separado e

seco num dessecador sob vácuo, resultaram 13,31 g do ácido aci-

ma descrito.

11.2.3. 2,2'-BipÍTÍdil-S,S'-dicarboxietil éster.lQ

g de ácido-2,2'-bipiridil-5,5'-dicarboxilico dissolvidos em 150

ml de álcool etílico anidro contendo 20 ml de ácido sulfõrico

concentrado, foram refluxados durante 10 horas. 0 excesso de ai

cool foi eliminado até a metade do volume total por destilação.

A solução restante foi colocada sobre 600 ml de água destilada,

precipitando cristais brancos que foram coletados por filtração

lavados com água destilada e secados. 0 éster,recristalizado de

álcool etílico duas vezes, apresentou ponto de fusão 148-1499C,

num rendimento de 7,29 g (lit. 6 3 p.f. « 148-149»C).

11.2.4. Trie-(S,S'-dicarboxietil ester-2,2'-bipiri_

ãina) Rutênio (II): em 150 ml de álcool etílico saturado com

atmosfera de NitTOgênio,-foram adicionados 7,29 g(0,0188 moles)

de 2,2'-bipiridil-S,5'-dicarboxietil éster e 1,568 g (0,006 mo-

les) de tricloreto de Rutênio. A solução foi aquecida até o re-

fluxo sob atmosfera de Nitrogênio durante cinco dias. A reação

foi seguida espectrofotometricamente pela observação do aparecî
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mento do pico de absorção em 504 nm. A solução foi colocada em

400 ml de água destilada e precipitou o sub-produto CÍS-CIOTO -

bis-bipiridil-5,5'-dietil éster. A solução foi filtrada e foram

colocados 1.50 g de hexafluorofosfato de aaônio,precipitando um

sólido vermelho, o qual foi recolhido por filtração e secado.Es

te foi dissolvido em acetona, filtrado e gotejado sobre 200 ml

de éter etílico anidro, precipitando o complexo de Rutênio, o

qual foi isolado por filtração. Rendimento: 6,0 g (771). Micro-

análise: Calculado (CM3.411; H-3.641 e N«6,33t): Encontrado(0

43,35t; H-3,461 e N«6.48t).

11.2.5. Tris (S,S'-diearboxilato 9Õdico-2,2'-bipi-

ridina) Rutênio (II): 3,0 g (0,0026 moles) de Tris-(5,5f-dicaT-

boxietil éster-2,2'-bipiridina) Rutênio (II) foram dissolvidos

em 80 ml de acetonitrila, seguindo-se a adição de 20 ml de uma

solução aquosa 0.02SM de hidróxido de sódio. A solução foi aque

cida até o refluxo durante 48 horas. Pela evaporação rotatória

até a secagem completa, obteve-se um sólido que foi dissolvido

em 10 ml de água e filtrado. 0 filtrado foi colocado sobre 100

ml de acetona, precipitando cristais vermelhos do complexo. A

completa saponificação foi confirmada pela espectroscopia do

infravermelho; o complexo aniônico apresenta absorção maxima em

485 nm. Rendimento: 2,70 g (89,01).

11.2.6. Rutênio (II) trÍ8-S,S'-dimetil-2t2 '-bipiri

dina:1,69 g (7,2 mM) de tricloreto de Rutênio e 4.0 g(0,0217 mo

les) de 5,5f-dimetil-2,2'-bipiridina, dissolvidos em 2S0 ml de

álcool etílico anidro, foram refluxados sob uma atmosfera de Ar

gônio durante 5 dias. A mistura reacional foi colocada em 200nü
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de água destilada, onde precipitou o sub-produto cis-doro-bis-

5,5t-2,2t-bipiridina. A solução foi filtrada e no filtrado fo-

ram colocados 2,0 g de hexafluorofosfato de amônio,precipitando

UB solido vermelho, o qual foi recolhido por filtraçío. O sóli-

do foi purificado por cromatografia em coluna, usando como elu-

ente una aistura de acetonitrila: benzeno (1:4) e como suporte

foi usado Alumina neutra. 0 complexo apresentou absorção máxima

em 440 nm. Rendimento: 1.10 g.

11.2.7. RutSnio(II) tris-4,4''dimetil'2,2'"bipiridi

na: 1.00 g (5,43 mM) de 4.4'-dimetil-2,2'-bipiridina (G.Frederick

Smith - Chemical Company) e o,438 g (1,80 mM) de tricloreto de

Rutênio, dissolvidos em 50 ml de N,N-diaetilformamida, foram Te

fluxados sob uma atmosfera de Nitrogênio durante 5 dias. A solu

ção foi filtrada, e no filtrado colocou-se 0,7 g de hexafluoro-

fosfato de amônio. 0 sólido formado foi separado por filtração,

dissolvido em acetona e filtrado. A solução foi colocada sobre

40 ml de éter anidro para a precipitação de sólido vermelho do

complexo. 0 sólido foi purificado por cromatografia em coluna

de Alumina-neutra, eluindo com uma solução de acetronitrila:ben

zeno:clorofórmio (1:3:6). Espectros de absorção e emissão e vol_

tametria cíclica não indicaram traço de impureza.

11.2.8. Áeido 4,4'-dicarboxiHeo-2,2'-bipiridina: -

16,0 g de 4,4'~dimetil-2,2'-bipiridina (G.Frederick Smith Chemi

cal Company) e 50 g de permanganato de potássio fora» aquecidos

em 560 ml de água durante 12 horas. Por filtração foi removido

o dioxido de manganês e o filtrado tratado com sucessivas por-
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ções de éter etílico. a fia de extrair o reagente^de partida. X

solução aquosa adicionou-se una solução de 101 de ácido clorí -

drico até a precipitação de ua solido branco. Usa vez o sólido

separado por filtTação nua funil de BUchner.es te foi-lavado com

água bidestilada e em seguida colocado nua dessecador coa P2°5

e sob vácuo. Foraa obtidos 12 g de ãcido 4.4I-dicarboxi-2.2'-bi

piridina, o qual foi identificado por aicroanâlise: Calculado

para CjjHgN^: C. 59.01; H. 3.301; N. 11,SO*. Encontrado:

C. 59,101; H. 3.661; N. 11,501.

II .2.9. TrÍ8-(4,4'-diearboxi*til-232'-bipÍTÍdina)Ru

tênio (II) hexafluorofomfato: o ligante 2,2t-bipiridil-4.4'-di-

carboxietil éster foi preparado usando o aesao aétodo descrito

para o ligante 2,2'-bipiridil-5,-5'-dícarboxietil éster. 0.600 g

(2X10~ aoles) de ligante foi dissolvido ea 30 ml de etanol se-

cado previaaente. A solução foi borbulhada coa gás nitrogênio

por 20 ainutos. A seguir 0.146 g (6x10* moles) de Ru Clj miQ

foi adicionado â solução. A solução esveTdeada fornada foi re-

fluxada sob N, por 3 dias. Após este tempo, a solução tornou-se

vermelha. A solução foi esfriada ã temperatura ambiente e foram

adicionados a ela 200 ai de água destilada. Imediatamente o li-

gante que não reagiu precipitou e separou-se por filtração. Um

excesso de NH^PF^ foi adicionado e um sólido veraelho-marron pre

cipitou e foi coletado por filtração. 0 solido foi secado no

ar durante a noite. A cromatografia do complexo foi realizada

numa coluna 3,5 cm X 20 cm, contendo alumina neutra (Fisher,

Brockman Activity ««1,80-200 mesh). 0 coaplexo foi colocado na

coluna com solvente aisto acetonitrila-benzeno 50:50. Coa esta

mistura de solvente separou-se primeiro Cl2 R« L2(violeta) se-
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guido por diversos compostos coloridos não identifTbftév^T Final

mente o tris (4,4'-dicarboxietil éster-2,2'-bipiridina) Rutênio

II foi isolado, 040 g.

II.2.10. Tris( 4,4'-dicarboxilato sódico-2,2 '-bipiri_

dina) Futinio (II): 0,100 g (7,75 x 10"5 moles) de Tris (4.4'-

dicarboxietil-2,2'-bipiridina( Rutênio (II) foi refluxado em

solução aquosa. contendo 201 de Tetraidrofurano e hidróxido de

sódio (2xl0~ moles), durante 24 horas. Após o resfriamento, a

solução foi neutralizada pela adição de solução de 101 de ácido

clorídrico. O cloreto de sódio em excesso foi eliminado por re-

petidas dissoluções do complexo em água e por precipitação em

acetona, resultando o sal do cloreto do tris(4,4'-dicarboxilato

sodico-Z,2'-bipiridina) Rutênio (II).

O complexo obtido é* solúvel somente em ãgua.Apresen

ta uma banda larga de absorção na região do visível com o máxi-

mo em 465 nm em água, no ph • 7,0.

A reação completa de saponificação foi confirmada

por espectros de infra-vermelho, obtidos em pastilhas de KBr.

0 estiramento da carbonila para o complexo tris-éster encontra-

se em 1730 cm e a do complexo tris dicarboxilato, em 1610cm
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II.2.11. SÍNTESE DE DETERGENTES

Do de oil sulfato de sódio (Aldrich) - foi purificado t>ela extra-

ção de dodecanol em Soxhlet con hexano durante 25 horas, e re-.

cristalizado três vezes em etanol anidro.

Deoil sulfato de sódio (SDeS) - foi preparado pelo tratamento
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de 1-decanol (99.61) com ácido clorossulfonico em solução eté -

rea. 0 ácido decil sulfürico foi neutralizado pela adição de una

solução de hidróxido de sódio até pH=8. A pasta foi secada por

evaporação rotatória e o produto isolado foi recristalizado três

vezes em 2-propanol. 0 decil sulfato de sódio foi purificado pe

Ia extração de 1-decanol em Soxhlet com hexano durante 24 horas.

A pureza do sal foi checada pela conversão para ácido livre atra

vês da troca iônica e subsequente titulação.0 peso molecular en

contrado foi 260.8, sendo que o valor teórico é 260.3

Tetradecil sulfato de sódio (STS) - foi preparado de maneira

análoga pelo tratamento de 1-tetradecanol (991) com ácido dores

sulfônico.

Bexaáecil sulfato de sódio: foi preparado pela reação do 1-hexa

decanol com ácido clorossulfonico. Esta sulfação foi realizada

em solução etérea, seguida de neutralização com solução aquosa

de hidróxido de sódio. O produto foi isolado por evaporação até

a secagem e recristalizado três vezes em álcool etílico absolu-

to.

O hexadecil sulfato de sódio foi purificado pela ex

tração de hexadecanol em Soxhlet com hexano durante 25 horas.

II.3 APARELHOS E MÉTODOS

Os espectros de emissão foram registrados com um

espectTofluoríflietro Hitachi-Perkin Elmer MPF-2A, numa faixa de

520 a 760 nm (fenda 5 nm) para os complexos tris-(4,4'-dissubs-

tituídos-2,2f-bipiTidina) Rutênio (II). Os espectros de absor -

ção foram registrados nos espectrofotômetros Cary 17 e Perkin-
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Elmer S76-ST. Alguns experimentos de supressão de emissão do

tTis (4,4'-dicarboxilato sõdico-2,2'-bipiridina) Rutênio (II)pe

Io íon MCP foram realizados num Espectrofotofluorômetro-Aminco-

Bowman 768-H, no Laboratório de Micro-Biologia Celular do Prof.

Dr. H. Savaia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

Os espectros da emissão do complexo Ru(4,4'-(CO,Na)
, 4 - - - 2

bipy),J e da supressão por cations foram registrados apôs

a termostátização da cubeta de 3,0 ml contendo a solução do ends

sor (3X10 M) na faixa de temperatura termostatizada de 20-50°C

As cubetas de fluorescência de quartzo (Helma) tinham um cami-

nho ótico de 1 cm e tampas de Teflon.

Para a excitação do (Ru ^^'-(CO^Na)-bipy) ,)

foi escolhido o comprimento de onda de 465 nm, o qual correspon

de ao comprimento de onda máximo de absorção para este complexo.

As intensidades de emissão relativas foram determi-

nadas no máximo da banda de emissão, ou seja, em 625 nm.

As amostras para os estudos de tempo de vida foram

preparadas, colocando-se soluções de acetonitríla ou soluções
-4aquosas com ou sem detergente, contendo 0,5 - 1,0 X 10 M do

complexo metálico de Rutênio e 0,1 M de TEAP ou NaCl.Estas

trás foram congeladas e degaseadas num mínimo de quatro ciclos,

e fechadas sob vácuo. Um típico experimento ê aqui descrito. A

amostra degaseada foi excitada em 337,5 nm com um laser de ni-

trogênio (Molectron UV-400), equipado com gerador Molectron TG-

100.

A luz emitida da amostra foi monotorizada em ângu-

los Tetos em Telação ao feixe de excitação. Esta passa através

de uma solução que funciona como filtro de UV (nitrometano)para
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eliminar qualquer luz espalhada no laser. A luz emitida passa

através de um monocromador Bausch 5 Lomb 33-86-02, fixada no

pico máximo da emissão do complexo que está sendo medido.

A luz ê detectada por um tubo fotomultiplicador EMI

978513, abrigado num estojo EMI-Gencom RFI/S. 0 resultado do

tubo fotomultiplicador foi introduzido num digitizador transi-

tório Tektronix R7912 através de um ampliador vertical Tektro-

nix-7A26. A elevação do tempo do ampliador vertical foi 0,7 ns

com uma largura de banda de 500 MHz. 0 resultado vindo do la-

ser foi introduzido diretamente dentro do digitizador através

de um "tektronix 7B92A time base". O sinal emitido foi armaze-

nado em discos flexíveis, usando um computador PDP 11/34,equi-

pado com um aparelho terminal Tektronix 4010-1. A análise dos

dados foram também realizadas usando um computador e um progra

ma fornecido pelo Dr. M. Sarasua do Departamento de Química da

Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Todos os de

caimentos foram analisados como de primeira ordem, usando a

equação (27).

In I - In Io - k t (27)

I * intensidade no tempo t

IQ • intensidade no tempo zero

k - constante de velocidade para o decaimento

t • tempo
T " JL

T • tempo de vida (emissivo)

Gráficos de lnl em função de t foram regressados

usando um programa dos mínimos quadrados. A temperatura em que
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estes experimentos foram feitos foi de 22,0 ± 0,5°C.

Nas experiências de supressão da emissão foram adi-

cionadas às cubetas 2,5 ou 3,0 ml da sonda (3 X 10* M) em

solução aquosa, contendo concentraçõ'.; iniciais de cloreto de

sódio. 0 procedimento em todos os experimentos para o Ru (p-CO-
4-bipy), em solução aquosa contendo 0,00 a 0,09 M de NaCl foi

o seguinte: apôs a termostatizaçao em uma das temperaturas de

20-50°C, os espectros de emissão foram registrados.Alíquotas su

cessivas de uma solução estoque de supressor (MCP ou Cu + ou

MV ), contendo emissor em concentração igual àquela da solução

aquosa do mesmo, para manter a mesma concentração de sonda, fo-

ram adicionadas através de uma microseringa calibrada da Hamil-

ton. Os espectros de fluorescencia foram registrados após cada

adição.
4-0 mesmo procedimento se deu para Ru (p-C02 bipy), -

(3 X 10 M), em soluções aquosas, contendo SDeS, SDS, STS e SCS

na faixa variável de concentração de 0,00 a 0,06 M e 0,00 a 0,07

M de NaCl.

II.3.1. Determinação do numero de agregação do

decil sulfato de sódio

Para a determinação do numero de agregação de mice-

las de n-decij sulfato de sódio escolhemos o sistema da supres-

são da intensidade de luminescencia do complexo tris (2,2'-bip2
37ridina) Rutênio (II) por 9-metil antraceno

O método mais fãcil e melhor foi o uso de uma solu-

ção estoque de 9-metil antraceno 10 M em acetonitrila. Volu-
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mes apropriados de 500 ml de solução de 9-metíV^antraíréno foram

introduzidos por icicro-seringa em oito balões volumetricos de

5 ml e submetidos a secagem a vácuo num dessecador ate a elimi-

nação total de acetonitrila. Em seguida foi colocado em cada

um dos balões (16 balões volumetricos de 5 ml) 0,5 ml de uma s£

lução estoque, contendo tris (2,2'-bipiridina) Rutênio(II) (7,2

X 1(T4M) e n-decil sulfato de sódio 0,2M.

Alíquotas de n-decil sulfato de sódio 0,2 M foram

adicionadas aos balões volumetricos e então completou-se com

água tridestilada até a marca dos 5 ml. A seguir as soluções fo

ram submetidas ã "sonicação" na temperatura de 25 C. Foram obt^

das assim soluções de composição de amostras contendo tris(2,2'

bipiridina) Rutênio (II) 7,2 X 10"5M e decil sulfato de sódio

numa faixa de concentração de 0,04 - 0,15 M na ausência e pre-
-4sença 9-metil-antraceno (1 X 10 M).

Alíquotas de 3,00 ml de cada estoque foram adiciona

das a cubetas de quartzo de fluorescencia de 1 cm de caminho õti

co, registrando-se os «spectros de fluorescencia (excitação 456

nm) . A intensidade da emissão foi medida em '»38 nm.

II.3.2.Concentração Micelar Critica de Detergentes Aniônicos

a) Fluorescencia:

Os valores das CMCg para os detergentes SDeS, SDS,

STS e SCS em presença de sal de NaCl, foram determinados na faí̂

xa de variação de temperatura de 20 a 50°C por espectros de lu-

minescência.
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Método I

Procedeu-se do seguinte modo para as determinações de

concentração nicelar crítica (CMC) dos detergentes SDeS, SDS e

STS: alíquotas de soluções aquosas de Tris (4,4* - dicarboxilato

sádico - 2,2' - bipiridina) Rutênio (II). 3 X 10 M,contendo cio

reto de sõdio ( 0 a 70 mM), foram tennostatizados a 20° ou 30° ou

35°C, e foram registrados os espectros de emissão na faixa de

520 a 770 nm, com excitação em 465 nm. Foram adicionadas sucessi_

vas alíquotas de uma solução de cloreto de N,N-dimetil-4,4'-bipji

ridínio 0,4 M ou MCP (0,3M) e registradas as int ens idades de em is

são no comprimento de onda de 625 nm após cada adição, agitação

e termostatizaçao da solução.

Após a adição do supressor, adicionamos alíquotas de

solução concentrada do detergente (SDeS, SDS, ou STS).contendo o

emissor numa concentração igual aquela da solução aquosa e NaCl

(0,0 - 0.07M). Deste modo, evitamos complicações provenientes da

diluição do emissor. Após cada adição, foram registrados as in-

tensidades de reemissSo do emissor no comprimento de onda de 625

nm e no comprimento de onda fixo de excitação de 465 nm.

Os valores de CMC foram obtidos a partir de gráficos

de intensidades relativas de reemissão em função do logaritmo da

concentração de detergente.

Método II

Outro método de determinação de Concentração Micelar

Crítica, embora sujeito a maiores erros, envolve o uso da equa-

ção 28:

1ÇD} ., íCDOt - C M C) (28)

(Q) ( Q )
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O procedimento geral deste método compreende as se-

guintes etapas: uma solução estoque concentrada (cerca de

3 X 10"4M) de Tris (4,4*-dicarboxilato sõdico - 2, 2'-bipiridina)

Rutênio (II) foi preparada, pesando-se uma quantidade pré-deter

ninada do complexo e dissolvendo-a numa solução de NaCl 0.05 M

em água tri-destilada. As soluções para medidas luminescentes fo

ram preparadas adicionando 0,5 ml da solução estoque para um

frasco volumêtrico de 5,0 ml, já contendo alíquotas de soluções

preparadas do detergente em água tri-destilada contendo NaCl

0.05 M; as misturas nos balões foram então diluídas com NaCl

0.0SM, obtendo-se assim concentrações do complexo de Rutênio de

cerca de 3 X 10 H e concentrações de detergente de 0,0 a 0.05

M.

Alíquotas de 3 ml destas soluções foram introduzi-

das em cubetas de fluorescência de quartzo e termostatizadas nas

temperaturas de 25°, 35° e 4S°C. Os espectros de emissão foram

obtidos com excitação em 465 nm. Para estudos da supressão,alí-

quotas sucessivas de uma solução estoque concentrada de MV

(0.4M) ou Cu Cl, (0.3M) contendo o emissor e NaCl (0.05M) foram

introduzidas nas cubetas da amostra por meio de uma micro-serin

ga da Hamilton. A emissão foi medida em 625 nm apôs cada adição,

agitação e termostatização da solução. Os valoTes das intensida

des obtidas foram transformados em relações de intensidade rela

tiva, conforme apresentamos nos resultados. Os valores das Con-

centrações Micelares Críticas foram calculados através da equa-

ção 28.

b) Tensão superficial:

Para se determinar a variação de tensão superficial
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te modo: sucessivas alíquotas de soluções estoques SDS O.lM.con

tendo 0,4 nM de MV2+ e NaCl (0,0 - 0.09M), foram adicionadas,

no recipiente de Pyrex, aos 10 ml de solução aquosa, contendo

0,4 mM de metilviologênio e concentrações variáveis de NaCl

(0.0 - 0.09M). Estas foram termostatizadas a 30°C, com a subse-

quente leitura de tensão superficial resultante após cada adi-

ção. Esta adição foi terminada quando a concentração da solução

atingiu 80 x 10 M de SDS. 0 valor da CMC foi obtido a partir

de gráficos de tensão superficial versus o logaritmo da concen-

tração do SDS.

Para se determinar a variação da CMC do SDS em fun-

ção da força iônica procedeu-se do seguinte modo: Em um recipi-

ente de Pyrex, foram termostatizados a 30°C sucessivamente quan

tidades de 10 ml de solução aquosa contendo 0,4 mM de Metil Vio

logênio e cloreto de sódio com concentração variável (0.0 -0.09

M).

Em cada termostatização foi registrado o valor de

tensão superficial da solução. Sucessivas alíquotas de soluções

de estoques de SDS 0,1 M (contendo 0,4 mM de MV e NaCl (0.0 -

0.09M)) foram adicionadas, com a subsequente leitura de tensão

superficial resultante após cada adição, 0 experimento foi en-

cerrado quando a concentração da solução atingiu 80 X 10 M de

SDS.
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H I . RESULTADOS

III.l. SrNTESE E ESCOLHA DO EMISSOR EXTRAMICELAR

E DOS DETERGENTES

Escolhemos para a realização deste estudo o íon

sor de luminescência, o complexo tris (4,4'-dicarboxilato sõdio-

2,2'-bipiridina) Rutênio II (Ru{4,4*-(CO2Na)2bipy}3)
 4~ , devido

às seguintes razões:

1 - ser muito solúvel em água e por possuir um longo
tempo de vida de luminescência;

2 - estar sujeito somente â supressão dinâmica em so
lução aquosa de cloreto de sódio, e

3 - possuir carga de mesmo sinal dos detergentes ani
Snicos e portanto estar totalmente excluído da
fase micelar.

A síntese deste emissor de luminescência,descrita na

parte experimental, foi realizada segundo o esquema II.

Esquema IT
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O excesso de cloreto de sódio foi eliKinado por repe

tidas dissoluções do complexo em água e precipitações com aceto-

na. A saponificação completa foi verificada através do uso da e£

pectroscopia do infravermelho. 0 espectro do complexo foi obtido

de amostras sólidas, usando pastilhas de KBr. Este complexo era

solúvel somente em água. A banda de absorção máxima encontra-se

em 465 nn (H20).

Os detergentes aniônicos de decil. dodecil, tetrade-

cil e hexadecil sulfato de sódio foram preparados de acordo com

o esquema III e purificados por extração dos ãlcoois de cadeia

longa num extrator Soxhlet com hexano durante 25 horas e recris-

talização exaustiva em etanol absoluto.

Esquema III

CH2OH

(CH3CH2)2O

CH 3(CH 2) n CH2-O-SO3H

CH2OSO3Na

n - 8, 10, 12 e 14

HC1



III.2. SUPRESSÃO DA EMISSÃO DO

PELO MV2* EM AGUA.

Os dados experimentais da supressão da emissio do

(Rüí4,4f-(CO2Na)2bipyy
4" pelo di cat ion N, N-dimeti 1-4,4 '-bipi-

ridinio (MV *) em soluções aquosas de NaCl(0,00 - 0.07M) teraos

tatizadas no intervalo de temperatura de 20 a 50°C (tabelas 1 -

4), foram analisados de acordo com a equação de Stern-Volmer:

•'em « 1 • KSv (MV**) (29)

• em

Esta equação é* derivada da equação (33), onde o ter

mo Ksv é* igual a Ksv • BKeq. Nesta equação,•'em e •em são

os rendimentos quânticos de emissão em solução aquosa de NaCl na

ausência e na presença de MV respectivamente. Gráficos de in

tensidades relativas de emissão do (Ru {4,4'-(CO2Na) - bipy)3) "em

função da concentração total de MV , a partir dos dados obti -

dos (tabelas 1-4 e 7-10) , forneceram os valores das constan-

tes de supressão de Stern-Volmer (Ksv),a partir das inclinações

das retas.(tabela 5).

Levou-se em conta a influência da força iônica (u )

na constante de supressão de Stern-VolmeT, Ksv, para a supres-

são da emissão do (Ru {4,4*-(CO2Na)2 bipy}3) pelo MV *, atra-

vés da equação 30 57' 6 6». 6 7.
2ZjZ 2A/w

K s y - log K s y • i B ^

onde 2, e Z 2 são as cargas do emissor e do supressor, respecti-

vamente. A força iônica foi calculada da maneiTa usual,ou seja:
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^ (31)

onde Zi e Ci são a carga e concentração, respectivamente, de ca-

da espécie iônica J. presente na solução.

Os valores de K ° s v «• força iônica zero (v*0), para

a supressão de (Ru f4,4I-(CO2Na)2 bipy>3) * pelo MV estão rela

cionados na tabela 6 e nestes cálculos foram usados os valores

das constantes de A e B para água , considerando-se Z, « -4 e

Z2 * +2 como as cargas iônicas do complexo e do supressor, res-

pectivamente.

Tabela l. Dados referentes a supressão da emissão de (Ru { 4,4'-

(MV2*),

MxlO4

0,0

0,321

0,482

0,804

1.125

1,447

1,768

2,090

2.411

4,017

iw/ .» ' / 2 " + ¥1 '-11

presença de NaCl.

NaCl

10 »M

1,000

1,204

1,286

1,485

1,677

1,871

2,123

2,587

3,893

• ' . .
NaCl

30 mM

1,000

1.146

1,224

1,359

1,536

1,696

1,854

2.168

2,982

NaCl

50 nM

1,000

1,146

1,163

1,280

1.388

1,495

1,719

1,834

2,403

NaCl

70 mM

1,000

1,097

1,157

1,261

1,364

1,480

1,567

1.792

2,286



TABELA 2. Dados referentes ã supressão da emissão de Í R U { 4 , 4 * - (CO2Na)2 bipyjJ
4" (3,0x10-5

M, 30»C) por MV * em presença de NaCl

• • i •

(MV2*)

MxlO4

NaCl

10 mM

em em

NaCl

30 mM

NaCl

SO mM

NaCl

70 mM

0,000
0.322
0,643
0,965
1.287
1,608
2.251
3,215
4,018

1,000
1.206
1,440
1,664
1,934
2,231
2,838
3,784
4,541

1,000
1,147
1,340
1,566
1,741
1,950
2.378
2,968
3.520

1,000
1.119
1,260
1,381
1,499
1,660
1,975
2,438
2,862

1,000
1,111
1,234
1,393
1,500
1,608
1,840
2,229
2,532



TABELA 3. Dados referentes a supressão da emissão de ÍRU 4 4,4•

M, 3S*C) por MV em presença de NaCl.

bipyM" (3,0x10-5

(MV2*)

MxlO4

0,000
0,323
0,646
0,969
1,292
1,615
1,938
2,422
3.229
4,035

NaCl

0,0 mM

1.000
1,599
2,211
3,007
3,836
4,640
5,609
7,368

10,154
13.609

NaCl

30 mM

1,000
1,187
1,380
1 , 6 1 4

1,840
2,048
2,272
2.597
3,282
3.965

NaCl

50 mM

1,000
1.170

1 , 3 3 7

1 , 5 3 8

1,734

1,917

2 ,102
2,374

2 ,855
3 ,375

NaCl

70 mM

1 , 0 0 0

1 ,130

1 ,270
1 ,413
1 , 5 6 8

1 , 7 3 3

1 , 8 8 3

2 , 1 4 2

2 . 5 1 4

2,844

V



TABELA 4. Dados referentes à supressão da emissão de [RU<4,4

45 e 50»C) por MV em presença de NaCl 0.05M.

1 - bipyjjl "(3,0xl0"5M, 25,

(MV2+)

MxlO

em

0,000

1,292

1,333

1,600

1,615

1,938

2,132

2,422

2,666

2,931

3,229

3,330

4,000

4,035

25»C

1,000

1,483

1,569

1,918

2,064

2,179

2,338

2,596

45*C

1,000

1,670

1,838

2,006

2,257

2,676

3,094

50»C

1,000

1,693

1,867

2,040

2,299

2,733

3,166

t/l



TABELA 5. Valores de Ksv obtidos de inclinações de gráficos I»/I versus I MV * |, tabelas 1-4

e 8-13, pela variação da concentração de NaCl e da temperatura.

(NaCl), mM t« C Ksv, M"1

10 20 6050 - 50

30 20 4900 - 100

50 20 3700 - 150

70 20 3200 - 100

50 . 25 3950 - 150

10 30 6900

30 30 6000

50 30 4750 Í 100

70 30 3550 - 100

30
50
70

35
35
35

6770

5500

4400 - 100

50 4S 5200

50 50 5400



TABELA 6. Efeito de temperatura na Kcv(constante de Stern-Volmer para/'* 0,00) para a su-

pressão da emissão de IRu /4,4' - (CO2Na)2 bipyljj " pelo ion MV

20»C

K»SV 28833

25«C

33082

If' M " 1

K s v , M

30'C

39828

35*C

44199

45»C

45700

50»C

47863

A v~'

BxlO"8

axlO8

(a) Ref

(a).

. 66.

0.

0.

14,

507

3282

625

0

0

13

,5115

,3291

,427

0

0

13

,5161

,3301

,424

o.
0,

13,

5212

3312

425

0

0

13

,5250

,3355

,433

0,

0,

13,

5281

3346

395

l/l



111. 3. SUPRESSÃO DA EMISSÃO DO (Ru{4, ̂

EM SOLUÇÃO AQUOSA MICELAR PELO MV2+

A figura 4 mostra o espectro de absorção do (Ru{4,4*

CO2Na)2 bipy}^) ~ em água bidestilada. A banda de absorção em

46S nm é proveniente da transferência de um dos elétrons t 6 do

Rutênio (II) para um orbital antiligante ir* de um dos anéis da

bipiridina substituída (transição MLCT).

Os espectros de emissão, pela excitação com luz de

465 nm, do (Ru{4,4* -(CO-Na) j bipy}j) " em meio aquoso e micelar

(Figura 5), não apresentam nenhum deslocamento da banda de emis-

são máxima (625 nm), indicando que o emissor é excluído totalmen

te da fase micelar e que a emissão deriva integralmente da fase

aquosa.

Uma vez escolhido o comprimento de onda de excita-

ção (465 nm) e comprovada a ausência de absorção competitiva,reji

lizamos o estudo do comportamento da emissão em função de concen

tração de supressor, MV *, e de sal adicionado em concentrações

fixas de detergentes aniônicos.

A supressão da emissão da sonda tetra-aniônica de

(Ru {4.41(CO^Na)2 bipyh) " pelo dicãtion MV * foi estudada na

presença de NaCl 0,05 e 0,07 M em diferentes temperaturas e con-

centrações de detergente da série de sulfato de alquil sódio

(tabelas 7-10).



FIGURA 4

4-
Espectro de absorção observado para (Ru{(4,4'-C0-)2bipy}j) em

solução aquosa, pH - 7,0.



0.3*30-,

0.2860.

0.0000

X ,nm
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FIGURA 5

Espectro de emissão observado para (Rú{(4,4'-CO2)bipy}3) em

solução aquosa de : (NaCl)»0,05 M; (NaCl) =0,05M, (SDeS)«

0,03 - 0,04 M e (NaCl)*0,0S M, (SDS)*0,03 M.

0 comprimento de onda de excitação foi em 465 nm.
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TABELA 7. Dados referentes à Supressão de ^

(CO2Na)2 bipyJJ
4* (3xlO~5 M, 20«C), pelo 5on MV2+ *

em soluções aquosas de 0.07M de NaCl na presença de

SDeS.

(MV2*), mM

Io/I

SDeS. M

0,00
0,080
0,160
0,242
0,323
0,484
0,645
0,806
0,967

,128
,449
,769
,089
,409
,728
,206
,523

3,841
4,157

,632
,105
,419
,890

6,204
6,673
7,142
7,609
8,075
8,540
9,004
9,466
9,928

10,390
10,848
11,307
11,764
12,372
12,979
13,583
14,186
14,786
15,385

1
1
1,
2,
2
2,
3
3,

4
5,
5,
5,

0,00

1,000
1,232
1,468

,705
,960
,526
,046

3,614
4,127

,706
,947

1,
1,
2,
3,

4,
5,
7,159

0,04
1,000
1,028
1.048
1,061

,078
,109
,146
,173
,210
,250
,339

1,446
1,554

,690
,810
,069
,240
,409

1
1,
1,
1,
1,
1,
1,

1,
1,
2,
2,
2,
2,613
2,938
3,358
3,616
4,180
4,511
5,017
5,568
6,342
7,007
7,635
8,504
9,320

10,081
10,965
11,797

0.05
1,000
1,031
1,046
1,053
1,065
1,087
1,112
1.132
1,161
1,189
1,250
1,314
1,388
1,467
1,552

,700
.816
,938
,052
,298
.538

2,688
2,981
3,186
3,527
3,901
4,330
4.719
5,269
5,732
6,308
6,863
7,504
8,187
8,865
9.610

10,633
11,791

1
1,
1
2,
2,
2.

0.06

1.000
1,024
1,041
1,050
1.068
1,077
1,109
1,113
1,134
1,151
1,215
1,258
1,298
1.370
1,423
1,532
1,620
1,699
1,800
1,946
2,099
2,200
2,393
2,533
2,766
3.066
3,312
3,593
3,936
4,349
4,682
5,110
5,521
5,936
6,562
7,092
7,658
8,450
9,193

10,084
10,998
12,306



TABELA 8. Dados Teferentes a Supressão de Emissão
(CO2Ng)2 bipyJJ4" (3xlO"5M, 30»C), pelo íon MV" , es
soluções aquosas 0.07M de NaCl na presença de SDeS.

(MV2*) ,mM

0. 00

SDeS.

0 .

M

04

Io/I

0. 05 0, 06

0,00
0,0808
0.1615
0,2422
0,3229
0,4035
0,4842
0,6452
0,8062
0,9670
1,1278
1,2884
1,4488
1,6092
1,7694
1,9295
2,0894
2,5685
3,0465
3,5233
3.9990
4,4736
4,9470
5,4193
5,8905
6,3606
6,8296
7,2975
7,7643
8,2299
8,6945
9,3123
9,9281

10,5420
11,1540
11,7640
12,5240
13,2810
14,0351
14,7863

1,000
1,291
1.518
1,809
2,110
2,387
2,715
3,335
4,012
4,552
_ _ .
5,915
_ _ _
7,334
_ _ _
8,908

1,000
1,028
1,038
1,059
1,071
_ _ _
1,115
1,170
1.208
1,272
1,314
. . .
1,436
- - —
1,568
. _ _
1,700
1.972
2,267
2,588
2,970
3,398
3,862
4,456
5,014
5,734
6,479
7,177
8,014
8,751
9,688

11,032
12,649
13,982

1,000
1,022
1,032
1,047
1,057
. . .
1,085
1,115
1,154
1,194
1,230
. . .
1.315
- - -
1,394
_ - -
1,510
1,661
1,867
2,070
2,303
2,565
2,856
3,199
3,515
3,937
4,383
4,898
5.382
5,905
6,543
7,259
8,350
9,263

10,404
11,543
13,044
14,933

1.000
1,018
1,040
1.049
1,057
_ _ _
1,076
1.110
1,125
1,161
1,184
_ _ .
1,263
. . .
1,316
. . .
1,375
1,521
1,628
1,803
1,960
2,109
2,340
2,556
2,801
3,050
3,390
3,687
4,024
4,450
4,807
5,396
6,049
6,776
7,558
8,292
9,600

10,812
12,005
13,501
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TABELA 9. Dados referentes ã supressão de enissão^Be fftu{4,4 -

(CO2Na)2 »>ipy}3)
4" (3 x 10"*, 20»C), pelo íon MV2*.

ea soluções aquosas 0.07M de NaCl na presença de SDS.

(MV2+).

0,00
0.0811
0,1623
0,2434
0,3245
0,4055
0,4866
0,6485
0,8103
0,9720
1,1336
1,4563
1,7785
2,1002
2,4214
2,7421
3.0623
3,3819
3,7011
4,0198
4,3379
4,6555
4,9727
5,4475
5,9221
6,2363
6,3937
6,5509
6,7081
6.8651
7,1787
7,3354
7,4919
7,8046
8,1168
8,2727
8,7397
9,2056
9,6704

10,2884
10,7507
11,3654
11,9782
12,4366
12,8938

0.00

nM

1,000
1,254
1,523
1,785
2,057
2,319
2,632
3,181
3,779
4,391
5.038
6,350
7.496
8,738

10,478

SDS, M

0,01

Io/I

1,000
1,012
1,025
1,042
1,052
1,072
1,090
1,130
1,178
1,229
1,306
1,476
1,727
2,034
2,393
2,840
3,332
3,945
4,620
5,329
6,085
6,762
7,691
9,027

10,246
_ _ —
11,746
_ _ __
12,560
_ _ ._
- - - - .

•

0.02

1.000
1.005
1.011
1.019
1,027
1,040
1.046
1.063
1.080
1.094
1,117
1.164
1.218
1,282
1,369
1,475
1,608
1,752
1,923
2,140
2,388
2.621
2,978
3,530
4,239
4,678
_ . -
5,239
. _ _
5,833
6.439
. _ _
7,112
7.880
8,611
» _ _

10,309
11,338
12,910

0.03

1.000
1.004
1,012
1.025
1.022
1.042
1.032
1.052
1,066
1,074
1.081
1,140
1,147
1,193
1.248
1,255
1.335
1.390
1.411
1,484
1,568
1,659
1,785
2,018
2,182
_ _ _
2,482
. . .
_ . .
2,770
_ - _
3,165
. . .
3,626
- - .
4,112
4,585
5,251
5,960
6,952
7,692
9,100

10,409
11,161
12,133
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TABELA 10. Dados referentes a supressão de em^ss^ao

(RU (4.4'-(CO2Na)2 bipy } 3)
4(3xl0"5M

pelo Ion MV *, em soluções aquosas 0.07M

NaCl na presença de SDS.
de

(MV**), mM

0.000
0,0811
0.1623
0,2434
0,3245
0,4055
0,4866
0.6485
0.8103
0,9720
1,2950
1,6175
1,9394
2,1002
2,2609
2,5818
2,7421
2,9023
3,0623
3,2222
3,3819
3,5416
3,8605
4,1789
4,3379
4,4968
4,8142
5,1311
5,4475
5,7634
6,0788
6,3937
6,7081
7,022
7,3354
7,4919
7,6483
7,9607
8,2727
8,4285
8,7397
8,8951
9,0504
9,2056
9,6704
9,9797

10,4427
10,7507
11,2119
11,6721

0,

1 .
1 ,
1 ,
1 .
2 .
2 .
2 .
3 .
3 ,
4 ,
5 .
7 ,

00

000
270
542
815
098
402
687
296
990
625
909
028

SDS. M

0.01

Io/I

1.000
1.008
1.024
1.047
1.068
1.085
1.109
1.166
1,237
1,320
1.545
1,816
2,190
2,387
2.465
3,170
3,479
3,807
4,166
4,468
_ _ _
5,268
6,141
7,162
_ _ -
8,139
9,144

10,434
11,121
12,645

0.02

1,000
1.006
1.013
1.021
1.031
1.034
1.049
1,071
1,088
1.118
1.183
1,249
1,347
1,400
1,461
1,593
_ _ _
1,745
_ _ _
1,948
_ - -
2,168
2,416
2,729
- - -
3,110
3,465
3,935
4,472
4,961
5,507
6,191
7,070
7,608
. _ _
8,742
. . .

10,120
10,955

. . .
12,707

. . .
13,388

0.03

1,000
1.005
1.011
1.019
1.026
1.029
1.037
1.049
1.054
3,073
1,095
1,129
1,198

1,250
1,301
. . .
1,372
_ - -
. . .
1,499
. . .
1,615
- _ _
1,841
. _ _
2,018
2,191
2,388
2,600
2,812
3,063
3,404
3,786
4,070
. . .
4,369
4,897
. . .
5,520
. . .
6,165
_ _ _
6,837
7,642
8,367
9,153

10,326
11,089
12,775
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Os gráficos de relação de rendimentos quinticos da

emissão (•* em/$ em) em função da concentração de MV * a par-

tir dos dados obtidos (tabelas 7-10).mostrados nas figuras 6-12

indicam que em baixas concentrações de MV * a emissão do comple

xo è" lentamente suprimida devido a ligação do MV + com as mi ce-

las aniônicas. Em altas concentrações de MV * a supressão obede

ce â relação linear de Stern-Volmer em meio aquoso. Os pontos

de intersecção das retas obtidas em baixa e alta concentração de

MV fornecem as relações Cp ° a /MV *. Estas relações são cons_

tantes para um dado detergente e uma dada temperatura:

C™ic C- - CMC
« constante (28)

(Q) (Q)

Os gráficos obtidos nas figuras 6-12 forneceram in-

clinações em baixa concentração de MV (Inclinação A), inclina

çÕes em elevadas concentrações de MV (Inclinação B), valores

de CJJ/MV e 0.MV em diferentes concentrações de sal e tem-

peraturas, para os vários detergentes da série aniõnica (tabe -

Ias 11 e 12).

A investigação de reações de emissão de (Ru{4,4'

) " em "micelas crescidas" formadas de misturas

de detergentes, como SDS com 1-heptanol, mostra que a adição do

álcool exerce efeito de aumentar o grau de cobertura da micela

com o MV2+ (figura 11). '



FIGURA 6

Supressão da emissão do (Ru{(4,4'-C0-) _ bipy}-) ~ pelo MV a

20° C, em soluções aquosas micelares de SDeS e 0,07 M de NaCl.

000 (SDeS) - 0,04 M; ••• (SDeS) - 0,05 M; O O O (SDeS) - 0.06M

e 999 (NaCl) - 0,07 M e (SDeS) = 0,00.
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FIGURA 7

Supressão da emissão do (Rui (4,4f-CO2)2 bipW 3) pelo MV

a 30°C, em soluções aquosas micelares de SDeS e 0,07 M de NaCl

• 0 O 0 (SDeS) = 0,04 M; ••••.. CSDeS)«0,05 M; D D D (SDeS) •

0,06 M e 9 9 9 (NaCl)- 0,07 M e (SDeS)= 0,00 M.
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FIGURA 8

Supressão da emissão do (Ru{(4,4'-C0-) 2 bipy)3) ~ P
el° MV * a

20°C, em soluções aquosas micelares de SDS e 0,07 M de NaCl.

O O O (SDS) « 0,01 M; • • t(SDS) = 0,02 M; O D D ( S D S ) = 0,03 M

e 09(1 (NaCl) = 0,07 M e (SDS) = 0,00 M.





FIGURA 9

Supressão da emissão do (Ru {(4,4'-CO2)2 bipy}3) pelo MV2+ a

30 °C, em soluções aquosas micelares de SDS e 0,0 7 M de NaCl.

(109 ... (SDS) «0,00 M; 000 ... (SDS) = 0,01 M;

tt« ... (SDS) •= 0,02 M; ODD... (SDS) = 0,03 M.
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FIGURA 10

Supressão da emissão do CRu { C^i^'-Ci^K bipy) 3) " pelo MV" a

25°C, em soluções aquosas nicelares de SDeS e SDS.

'• (SDeS)" 0,03 M • (NaCl) = 0,05 N;

• it... (SDeS)- 0,04 M + (NaCl) - 0,0*5 M;

ODD... (SDS) - 0,03 M • (NaCl) « 0,05 M;

• ••... (SDS) « 0,04 M • (NaCl) « 0,05 M e

OOQ.. (SDS) - 0,04 M na ausência de NaCl,
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FIGURA 11

Supressão da emissão do (Ru { ( 4 , 4 '

so luções aquosas mice lares a 35°C:

•STS (0 ,01 M) e NaCl ( 0 , 0 5 M) ;

O e d S T S (0 ,02 M) e NaCl ( 0 , 0 5 M) ;

DSTS (0 ,02 M);

• STS (0 ,02 M) e Heptanol (0.03M).

p e l o MV em
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FIGURA 12

Supressão da emissão do (Ru{(4,4'-CO2)2 bipyK) pelo MV em

soluções aquosas micelares contendo 0.05M de NaCl, a 4S°C:

© H20; D SDS (0,01 M) ; • STS (0,01 M) ;

BSCS(0,01 M); O SDS (0,02 M), • STS (0,02 M) ;

9 SCS (0,02 M).
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TABELA 11. Dados da supressão do lRu^4,4*-(C0-

MV2+ em soluções aquosas e micelares.
por

( d e t e r g e n t e ) 8 T»C (MV2+)xl04M KSVIc K£VIId CT/MV2+ Cd/MV2+ 6MV'

0
0.03M

0.04M

0.05M

0.04M

0,05M

0,03N

0.04M

0.01M

0.02M

0.01M

0.02M

0.02M

0.03M
0.04M

SDeS

SDeS

SDeS

SDeS

SDeS

SDS
SDS
SDS
SDS

SDS
SDS
SDSb

SDSb

SDSb

25»C
25»C

25»C

25«C

35»C

35»C

25»C

25»C

35»C

35»C

45»C

45»C

25«C

25«C

25»C

-
48

75

101

76

102

79

109

24

52

22,8

50,0

-
242
119

-

-

-

43,8

. 39

-

-

257

126

135

100

77

2840
2280

2200
-

-

-

2300

2570

-

-

3783

3700

2270

2140
2140

6.25

5,33

4,95

5,26

4,90

3,797

3,670

4,167

3,846

4,386

4,000

3,51

3,82
3,64

3,625

3,653

3,703

3,553

3,627

3,628

3,547

3,548

3,560

3,684

3,680
-

-
-

0,55

0,55

0,54

0,56

0,55

0,55

0,56

0,56

0,56

0,54

0,54

-

-
-

45«C 3783

0.01M STS
0.02M STS

0.01M STS

0.02M STS

0.01N SCS

0.02M SCS

0.01M SCS

0.02M SCS

30,05M de

tanol. c

35«C
35»C

45»C

45°C

45»C

45«C

50»C

50«C

26
52,8

26,5

53,5

29

58,4

29,7

62,0

NaCl adicionado.em

KSV. - inclinação A.

-

253

90

117

53
-

-

cada caso
d KSVTT

-
3760

3613

3771

3790
-

-

3,846
3,788

3,773

3,738

3,448

3,425

3,367

3,226

3, VI9
3,725

3,636

3,670

3,420

3,411

3,340

3,213

b
Adicionado 0.02M

* inclinação B.

0,54
0,54

0,55

0,54

0,58

0,59

0,60

0,62

de n-hej
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4-TABELA 12. Dados de Supressão para Ru Lj por MV
aquosas e micelares.

SPA

(detergente)a

0

0,04MSDeS
0.05M SDeS

0.06M SDeS

0
0.04M SDeS

0.05M SDeS

0.06M SDeS

0,0
0.01M SDS

0.02M SDS

0.02M SDS

O.OZM SDSC

0.03M SDS

0

0.01M SDS

0.02M SDSb

0.02M SDS

0,02M SDSC

0,03M SDS

t.'c

20

20

20

20

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30
30

WA
x 1014

-

54,33

74,67

92,67

-

56,00

76,44

96,87

-

23,55

58,00

49,90

68,50

77,50

-

23,50

63,00

52,00

69,00

80,75

KSVj

202

167

145
-

233

184

159
-

218
-

112
-

80
-

280

-

140
-

100

KSVn

3200

1870

1750

1800

3430

2400

2300

2330

329b

2200

-

2220

-

2215

3400

3040

-

3000

-

3010

-

7,36
6,70
6,47

-

7,14
6,54
6,19
-

4,28
-

4,01
-

3,87
-

4,26
-

3,85
-

3,72

-

5,14
5,08
5,17

-

4,91
4,90
4,90

-

3,79
2,07
3,78
2,99
3,72

-

3,68
1,90
3,59
2,90
3,55

-

0,39
0,39
0,39

-

0,41
0,41
0,41
-

0,53
0,97
0,53
0,67
0,54
-

0.54
1,05
0,56
0,69
0,56

a. Adicionado 0,07 M de NaCl em cada solução aquosa ou mice-
lar .

b. Na ausência de NaCl.

c. Na ausência de NaCl.e presença de 0,03M de 1-heptanol



III.4. SUPRESSÃO DA EMISSÃO DO

bipy)3)
4" EM SOLUÇÃO AQUOSA E MICELAR PELO

Cu2+.

A supressão da emissão do tris (4,4'-dicarboxilato

sódico-2,2'-bipiridina) Rutênio (II) pelo ion Cu * em solução

aquosa de NaCl 0,05 M fornece gráficos de Stern-Volmer de tem-

pos de vida e intensidade de emissão diferentes (figura 13). 0

giãfico de Stern-Volmer de tempo de vida mostra uma boa lineari
9 -1 -1dade e fornece uma constante de supressão kq - 5,8 x 10 M S .

A supressão da emissão pelo íon Cu * pelo método da intensidade

de emissão consiste de componentes estático e dinâmico.

A adição de detergentes (SDS e STS) em soluções
4- 2+contendo Ru L, e Cu resulta num retardamento da supressão

de intensidade de emissão, semelhante aquele observado com MV ,

porém em menor escala.

A figura 14 mostra gráficos de intensidade de su-

pressão na presença de SDS em várias temperaturas. 0 aumento na

temperatura causa um aumento nas constantes de supressão de

Stern-Volmer - KSV* e KSV,,. Os valores para as duas inclina-

ções e os pontos de intersecção estão indicados na tabela 13 pja

ra os detergentes SDS e STS. 0 efeito do comprimento de cadeia

hidrocarbônica na ligação micela-Cu não foi investigado como

no caso do íon MV . Entretanto os dados alistados na tabela 13

sugerem que a capacidade indicada em CD/(Q) ou 6Cu (tabela 18)

varia muito pouco na mudança de SDS pars ST5.



TABELA 13. Supressão do RuL _" pelo Cu * na

gentes.

76

deter-

Det

0.01M

0.01M

0.01M

0.02M

0.01M

0.01M

0.02M

SDS

SDS

SDS

SDS

STS

STS

STS

T,»C

25

35

45

45

35

45

45

KSVj

1183

1200

1459

900

977

1092

771

KSVU

4875

5326

5888

5888

5722

5662

5315

CT/Cu

5,18

5,60

6,15

5,63

4,54

5,17

5,47



PISURA 13

Supres/sSo da intensidade e tempo de vida da emissão do

CRu{4t4'*CO2) £ bipy^) " pelo

sas de NaCl Q,Q5 M; 00, Io/I; tt

" pelo Cu + em soluções aquo-



5 • ' •"

12

lo/I

10

8

6

te/t

Intersecçao : 0.8210

Inclinação : 5-300

Correlação : 0.9992

Intersecçao : 1,0630

Inclinação : 2900

Correlação : 0.9984

0,0004 ' 0,0008 0,0012 0,0016 0,0020



5 •

FIGURA 14

Supressão da intensidade de emissão do

pelo Cu2+ em solução micelar de SDS 0,01 M: 0 , 25°C; • , 35°C;

• , 45°C.



78

12

10

0,001 0,002 0,003 0,001» 0,005



79

III.5. DETERMINAÇÃO DO NUMERO DE AGREGAÇÃO DO n-DE

CIL SULFATO DE SÓDIO

Os dados da supressão por 9-metil antraceno na pre-

sença de SDeS (excitação en 4S0 nm) estão apresentados na tabe-

la 14.

Tabela 14. Dados para a supressão da luminescência do tris-(2,2'

bipiridina) Rutênio (II) (7.2X10*5 M) por 9-metil an

traceno.

SDeS, M Io/I (In i'/!)" 1

0.04 -1.129 8.1898

0.05 1.111 9.4618

0.07 1.074 13.8863

0.08 1.016 16.7892

0.09 1.057 17.8763

0.10 1.053 19.2735

0.12 1.041 24.7824

0.15 1.034 29.7699

onde Io e I são intensidades de luminescência do tris-2,2'-bip<í

ridina no comprimento de onda de emissão em 630 nm, na ausência

e presença de 9-metilantraceno (1X10 M).

Utilizando a equação apropriada:

!„ (I ./l) - W " C32)
(SDeS - CMQ



determinamos o valor para N (número de agregação do SDeS) a par

tir do coeficiente angular, (N.(Q)"1 « 200.97 M " 1 ) . a partir do

gráfico do recíproco do In Io/I em função da (SDeS), figura 15.

Usando (Q) - 1X10"4 M, obtivemos N - 50 a 25°C.

Estudos de relaxação, usando as técnicas de P - Jump

e T - Jump forneceram valores de 41 e 57. respectivamente,na tem

peratura de 30DC :. 0 valor obtido por Tartar para o número

de agregação do SDeS foi 50 na temper ura ue 23°C.

II1.6. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MICELAR CRÍTI-

CA (CMC).

Foram utilizados dois métodos diferentes de supres-

são da emissão de intensidade de luminescência do complexo tris

(4,4'-dicarboxilato-2,2l-bipiridina) Rutinio (II) por supresso-

res, como MV * ou MCP+, para a determinação das CMCs dos deter-

gentes SDeS, SDS e STS em presença de sal de cloreto de sódio.

Pelo primeiro método foram feitas as supressões, de

soluções aquosas na ausência e presença de NaCl, contendo o íon

tetraaniõnico de (Rú{4,4'-CCO2Na)2 bipy>3) pela adição de so-

luções de MV + ou MCP* até um total de concentração de supres-

sor de aproximadamente 4 X 10" M. As intensidades de emissão

foram determinadas na faixa de temperatura de 20-35°C.Pela adi-

ção sucessiva de alíquotas do detergente em estudo foram regis-

tradas as intensidades da re-emissão do complexo no mesmo intej

valo de temperatura. Os gráficos (figuras 16-22) de relações de

intensidade de re-emissao do complexo (I /I) (I ' Intensidade

de emissão do complexo na ausência de detergente e pTesença de
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MV ou MCP* 4X10" M) em função do logarítmo deíttni^da con-

centração destes detergentes apresentarem três regiões distin -

tas.

Através dos pontos de intersecçao das retas da pri-

meira com a segunda região, podem ser obtidas as diferentes CMC

dos detergentes aniônicos na presença de NaCl, MV * e ou MCP*.

Os valores extrapolados encontram-se na tabela 15.

Os dados experimentais com o íon ronovalente N- me-

til-4-cianopiridínio (MCP), a 20 e 30° C em função de SDS e NaGl

forneceram os valores das CMC e das constantes de Stern-Volmer

(Ksv) (Figura 21, Tabela 15).

Os gráficos de medidas de tensão superficial em fun

ção da concentração do detergente total adicionado (SDS), para

soluções aquosas contendo metil viologênio (0,4 mM) e cloreto

de sódio em concentrações de 0,0 a 0,0í> M, encontram-se na figu

ra 23. Os valores de CMC extrapolados são apresentados na tabe-

la 16.



FIGURA 15

Dependência da intensidade de emissão do Ru (bipy)-*

(7,2 X 10* M) da concentração do SDeS. A concen-

tração do 9-metilantraceno foi fixada em 1X10" M.

Os comprimentos de onda de excitação e emissão fo-

ram em 456 e 638 nm, respectivamente.
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FIGURA 16

Reemissão da intensidade de luminescência do (Rúí(4,4'-CO2)2

bipy>3) " pela adição de uma solução estoque de SDeS (0.04M)

contendo 3 X IO"5 M de complexo de Rutenio, NaCl (0,00-0,C7M)

e 0,40 mM de MV2*, 20gC:

O NaCl (0,07 M); • NaCl (0,05 M) ;

O NaCl (0,03 M).



*a to» fro.*)



FIGURA 17

Iteemissão da intensidade de luminescencia do (Ruí(4,4'-CO2)2

bipy},) " pela adição de uma solução estoque de SDeS(0,4 M)

contendo 3 X IO"5 M de Ru h\~, NaCl (0,00-0,07 M)e 0,40 mM

de MV2+, 30°C:

O NaCl (0,07 M); • NaCl (0,05 M ) ; O NaCl (0.03M).
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\

CNP*
IFLS.

FIGURA 18

Reenissão da intensidade de luninescência do (Rú{(4,4'-C02)2

bipy}.) ~ pela adição de una solução micelar de SDS (0,4 M)

contendo 3 X IO"5 M de Ru L*", NaCl (0,0 - 0,07 M) e 0,4 mM

de MV2+, 20°C.
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FIGURA 19

feenissão da intensidade de luninescência do (Rú{(4 ̂ '-CCM^

bipy},) pela adição de una solução nicelar de SDS (0,4 M)

contendo 3 X IO"5 M de Ru L*~. NaCl (0.0-0.07M) e 0.V mM

de MV2+, 30°C.
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FIGURA 20

Reemissão da intensidade de luminescencia do (Rü{C4,4'-CO2)2

bipy},) ~ pela adição de uma solução micelar de SDS (0,4 M )

contendo 3 X IO"5 M de Ru LJ", NaCl (0,07 M) e MV2+ (0,40 -

1,20 mM), 20°C.
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FIGURA 21

Supressão da emissão do íon (Rúí(4,4'-CO2)2 bipy>3) por MCP

a 209C (grafico superior) e 30'C ( grafico inferior) , em pre_

sença de NaCl e SDS.

(A) supressão por NCP na ausincia de SDS.

(B) efeito da adição subsequente de SDS

D P NaCl (0,03 M); • • NaCl (0,05 M) e O O NaCl (0.09 M)
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FIGURA 22

Reenissão da intensidade de luninescência do (Ru{(4,4'-CO2)2

bipy}_) pela adição de una solução nicelar de STS (0,4 M )

contendo 3 X IO"5 M de Ru LJ", NaCl (0,0-0,07 M) e MVZ+(0,40

mM), 35°C.
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FIGURA 23

GTÍficos de Tensão superficial em função da concentração total

de solução micelaT de SDS em soluções de NaCl (0,01-0,09 N) e

MV2+ (0.4 mM), 309C.
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TABELA 15. Valores de Ksv e CMCs do SDS derivados da supressão da emissão de Ru< 4 .4'-( CíUNa)

por MCP em função da concentração de NaCl e da temperatura.

(NaCl) , mM t*C KSV, M-1 CMCg X mM

30

50

90

00

10

30

50

70

90

100

20»C

20»C

20»C

30»C

30»C

30*C

30'C

2770

2530

1921

4254

3256

2388

2,75

2,65

2,45

2,94

2,83

2,63

5,0

3.98

3,02

2,57

1.29

1,02

0,912

StTensão Superficial), determinados por Rose Mary Z. GeorgettoF(Fluorescência)

VO



TABELA 16. Determinações da CMC pelos métodos da FLUORESCÊNCIA E TENSÃO SUPERFICIAL DE DETERGEN
TES ANIONICOS.

CnH2n •

10a

1 SO4Na NaCl.M

0 , 0
0,03
0,05
0,07

Temperatura
20

16,2
12,9
12,4
12,1

' C
30

16,6
13,2
12,8
12,5

CMC

35

x 10"M

Método

F
F
F
F

Temperatura (Literatura)
20 25 30 35

3 2 , 7 3 0 , 5

Método
40

- C,A,F

1 4 a

12b

0,00
0,00
0,01
0,01
0.03
0.03
0,05
0.05
0,07
0,07
0,09
0,10

1,19
-
1.47

1,36
-
1,26
-
1,16
-
-

1,26
1,84
1,53
1,55
1.47
1,48
1,41
1 .41
1,36
1,38
1,35
-

F
z
F
l
F

F
Z
Z

7,2

5,2

3,1

2,0

1.35

7 , 0
8 ,16
5 ,0

1,95

1,30

7 , 0

5.1

A.F
C
A.F

F
A.F

1,40 A,F
0,00
0,0?
0.05
0,07

0,174 F
0,324 F
0,302 F
0,275 F

2,05 2,05 2,21 C,A,F

0.00
0,01
0,03
0,03
0,05
0,05
0,07
0,09
0,09

-
-
2.75

2,65
-

2,45
-

5,0 -
3,98 -
2,94 -
3,02 -
2,83 -
2,57 -
1,29 -
2,63 -
1,02 -

Zz
F
S
F
I
U
F

a. Adicionado 0,4nM de MV .b. Na presença de 0,4rf1 de MCP+. F, fluorescência: A,absorção; C. condutividade; 6,
tensão superficial; R, espalhamento de luz.

fsl
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No segundo método, a equação 28 pode ser usada com

os valores da CMC previamente determinados ou calculando os va-

lores da CMC a partir dos pontos de intersecção medidos. Como

foi indicado nas tabelas 17 e 18. os dados medidos fornecem va-

lores da CMC em razoável concordância com aqueles obtidos da lji

teratura.
4-A investigação de reações de supressão de Ru L, em

"micelas crescidas", formadas de misturas de detergentes como

STS com 1-heptanol (0,02 M), mostra que a adição de 1-heptanol

exerce efeito de aumentar a ligação da micela com o MV (figu-

ra 11). Como o heptanol aumenta o volume total de reuniões de

surfactantes, o resultado líquido é um pequeno decréscimo na par

tição do viologênio entre a fase aquosa e micelar.

Os dados na tabela 18 sugerem que a capacidade de

ligação CD m c/(Q) varia muito pouco na mudança de SDS para STS.

A tabela 18 mostra os valores para as CMS£ de SDS e STS na pre-

J „ 2+sença de Cu .



TABELA 17 - Valores de CMCs de Sulfatos de Alquil sódio da lite
ratura e calculados em diferentes temperaturas

(det)a

0,03 M SDeS

0,04 M SDeS

0,03 M SDSb

0,04 M SDSb

0,02 M SDSC

0,03 M SDSC

0,04 M SDSC

0,03 M SDS

0,04 M SDS

0.01 N SDS

0,02 N SDS

0,01 N STS

0,01 M STS

0.02 M STS

0,02 M STS

0,01 M SCS

0,02 N SCS

0,01 M SCS

0,02 N SCS

a0,05 M NaCl,

c0,05 M NaCl e

gRef.73. hRef

cmc11*

0,0150d

0,0150

0,008l6e

0,00816e

0,0032f

0,0032

0,0015g

0,0015

0,00030

0,0011h

0.O0030

0,0011

0.00061

0,0006

exceto para b

CBCcalc

0.01154

0,01154

0,00807

0,00807

0,00508

0,00508

0,00508

0,00367

0,00367

0.00160

0,00160

0,00122

0,00122

0,00049

0,00049

0,00040

0,00040

0,02M 1-heptanol. d

.74. ^ £ . 7 5•

3.846

3,846

3,410

3,410

3,620

3,180

3,180

3,330

3,330

3.570

3,570

3,730

3,310

3,730

3,310

3,250

3,250

3,230

3,160

b(NaCl)« 0,00

Ref.70. eRef.

9MV2*

0,52

0,52

0,59

0,59

0,55

0,63

0,63

0,60

0,60

0,56

0,56

0,54

0,60

0,54

0,60

0,62

0,62

0,62

0,63

71. fRef.

T

25»

25»

25»

25»

25»

25»

25»

25»

25»

45»

45»

35»

45»

35»

45»

45»

45»

50»

50»

72.



TABELA 18. Valores das CMC , calculados e obtidos da literatura, nos experimentos

com Cu .

(det)

0.01 M SLS

0.01.M SLS

0.02 M SLS

0.01 M STS

0.01 M STS

0.02 M STS

T

35s

45°

45°

35»

45»

45°

...calccmc

0.00200

0.00156

0.00156

0.0010

0.0010

0.0008

cmc11*

0.00247a

0.0014b

0.0014b

0.00097a

0.00109a

0.00109a

Cf* Q

4.48

5.19

5.19

5.26

5.26

6 Cu2 +

0.45

0.39

0.39

0.38

0.38

aRef. 74 'Ref. 73

«O
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IV. DISCUSSÃO

IV.1 PROPRIEDADES ESPECTROSC0PICAS DE COMPLEXOS DE

POLIPIRIDINA Ru (II).

Algumas das propriedades importantes dos complexos

de bipiridina são:

1. Eles podem ser oxidados e reduzidos sem que haja

alteração d? estrutura molecular * ,

2. Os seus espectros de absorção geralmente se es-

tendem para a região visível com intensas bandas

de absorção /y ;

3. 0 mais baixo estado excitado ê* geralmente popula

do com eficiência unitária sem levar em conta o
82—84

comprimento de onda de excitação ;

4. 0 mais baixo estado excitado mostra emissão lu-
82 85

minescente na temperatura ambiente * ;

5. 0 tempo de vida do mais baixo estado excitado ge

ralmente é longo; £ suficiente para permitir a

participação do estado excitado em processos bi-

moleculares *l'a:>;

6. 0 relativamente longo tempo de vida do mais bai-

xo estado excitado permite registrar seu espec -
- 86tro de absorção .

Uma seleção de dados concernentes as importantes

propriedades destes complexos são mostrados na tabela 18 A.



TABELA 18A, Propriedades espectroscopicas de complexos de polipiridina Ru (II)

Complexos

Ru (bipy)3

(Ru (4,4' -

(Ru (5,5' -

[Ru (6,6* -

(Ru (4,4- -

(Ru (5,5' -

(Ru (4,4' -

(Ru (5.51 -

. Aborção
\max, nm

VFth
((«3)2 bipy)3CPFg)2)

(CH3)2 bipy)3(PF^)2)

(CHJJJ bipy)3(PF6)2J

(GOjEt^ bipy)3(PF<02]

( 0 0 ^ ) 2 bipy)3(PF6)2|

(00^)2 bipy)3(PFp2J

(CDjHa)2 bipy)3(PFo)2]

4 5 2 K
452b
460a

443a

446 a 'd

468a

502a

465b

463a

485b

478a

E.M"1 cm"1

14.400
1 4 . 0 0 0

14,800

18.000

7.440

16.200

8.500

21.600

11.300

„ Emissão
Xmax, nm

610
605

618

595

589

630

670

625
612

665

625

Tempo de vida

855
60S

1020

645

-

2300

105

750
2210

95

1200

Kq

9,0 x 10W1

5,6 x 10^f"lS"l

a. Em acetonitrila contendo 0,lM de perclorato de tetraetilamônio.

b. Em igua contendo 0.1M de NaCl.

c. Amostras degaseadas por congelamento e vãcuo, num mínimo de quatro ciclos. Monotorizadas

no máximo da emissão.

d. Referência 87.

\
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As bandas de absorção e enissío dos complexos de

Ru{(4.4'-(C0OEt)|>ipy)3* e Ru{(5,5-(COOEt)2 bipy)|* estão deslo

cadas para comprimentos de onda de menor energia em relação ao

complexo não substituído (Ru (bpy)j*). Isto já era esperado,por

que o grupo carboxi do ester é atrator de elétron em relação ao

átomo de Kidrogênio. Esta capacidade de aumentar a densidade ele

trõnica pode estabilizar o elétron transferido para o ligante

no estado excitado. A estabilização torna a transição de trans-

ferencia de carga mais favorável e desloca as bandas de absor -

ção e emissão para a região de energia menor.

Um aspecto muito interessante é o grande deslocamen

to das bandas do Ru {(5,5-COQEt)bipv),* para o vermelho. 0 des-

locamento de 50 e 60 nm nos espectros de absorção e emissão €

significativo e sugere que esta posição de substituição no anel

bipiridina exerça um papel efetivo na variação das propriedades

dos complexos.

No caso do complexo Ru (5,5-(Me)2 bipy)3
+, onde as

posições 5,5* do anel bipiridina estão ocupadas por grupos meti

licos, as bandas de absorção e emissão se deslocam para compri-

mentos de onda de maior energia. Isto era esperado,porque gru-

pos doadores de elétron desestabilizam a transferência de carga

no estado excitado, ocasionando um deslocamento para o azul nos

espectros de absorção e emissão.

Outro aspecto interessante é o pequeno deslocamento

das bandas do Ru (4,4'-Me2 bipy)j para o vermelho, onde os gru

pos metílicos estão na posição 4,4'. Isto é justamente o contra

rio do que se poderia esperar, baseando-se nos argumentos acima.

Deslocamentos de bandas para comprimentos de onda de menor enejr
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gia foram observados em grupos doadores de elétron, tal como fe

nilas situados nas posições 4,4' do anel bipiridina .Entretan

to, o deslocamento para o vermelho, neste caso,foi explicado em

termos da capacidade dos grupo* fenilas de favorecer a desloca-

lização da carga para os ligantes. Esta explicação certamente

não é razoável para o Ru (4,4'-We2bipy)3*. Possivelmente, o me-

canismo requer um efeito hiperconjugativo dos grupos metílicos.

A hiperconjugação do Ru (4,4-(Me)2 bipy)3* resultaria numa es-

trutura mostrada em I.

Por outro lado, a forma hiperconjugada do complexo

Ru (5,5'-(Me)2 bipy)j resultaria em II. A capacidade de atrair

elétron de I seria maior do que aquela de II.

H

RuL.

De fato, II teria uma forma de ressonância mais ri-

ca em energia. A forma I parece ser uma forma de ressonância

mais efetiva na ação de diminuir a densidade eletrônica. Isto

poderia explicar porque os máximos de absorção e emissão do com
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plexo Ru (4,4*-(Melbipy)j são deslocados para o vermelho.Ainda

não sabemos se o mecanismo da hiperconjugação é exato.

A outra característica das bandas de absorçio é o

coeficiente de extinção, especificamente p«Ta o complexo de

Ru (5,5'-COO(Et).bipy)3*. Os deslocamentos nas bandas espec-

trais indicas que a transiçio seria sais intensa para este com-

plexo.porém o coeficiente de extinção rejeita esta possibilida-

de. De fato a transição de transferência de carga ê a mais fra

ca. Talvez isto seja devido ao impedimento esteTico dos grupos

carboxietílicos do complexo. As interações estericas causariam

aos ligantes uma configuração destorcida e reduziria o recobri*

mento dos orbitais do metal e do ligante. O enfraquecimento do

recobrimento dos orbitais acarretaria uma redução da força do

oscilador da transição tie transferência de carga, a qual é dir£

tamente proporcional ao coeficiente de extinção. Os valores dos

coeficientes de extinção dos outros complexos estão dentro da

ordem de grandeza esperada. 0 maior coeficiente de extinção pa-

ra o complexo de Ru(S,5'-(Me)2 bipy), , sugere que os grupos me

tílicos nas posições 5,5' do anel bipiridina não são volumosos

estericamente, quando comparados com grupos carboxietílicos na

mesma posição. Isto é razoável, embora possa-se esperar que ha-

ja alguma interaçSo dos grupos metflicos. Por outro lado,grupos

metflicos na posição 6,6' do anel bipiridina do complexo causam
87um decréscimo do coeficiente de extinção

2+Para o Ru (6,6'-Me2bipy)j , induvidavelmente,existe

efeito esteTico dos grupos metílicos com os ligantes vizinhos.0

coeficiente de extinção deste complexo é o menor de todos.

Os tempos de vida dos complexos estão de acordo com



o esperado, exceto para o tempo de vida do Ru(5,5I-(O0DEt)2 bipy) j*

Baseando-se nos deslocamentos das bandas nos espectros de absoT

çlo e emissão, poder-se-ia prever que o tempo de vida deste com

plexo seria tio longo quanto o do Ru(4,4'-(CODEt)-bipy)|* ou

maior do que ele. De fato, o tempo de vida do Ru(5,5'-(CODEt ) 2

*>ipy)3* * muito menor do que o Ru(bpy)?* ou Ru(4,4'-CODEt bipyT*

Uma possível explicação se relaciona ao caráter do orbital ir do

nitrogênio nos ligantes da bipiTidina. A natureza do grupo car-

boxietil de atTair elétrons e de fazer decrescer a densidade

eletrônica dos nitrogênios coordenantes com o metal de transi-

ção é* esperada, mas não a de reduzir o caráter do orbital ir do

nitrogênio e também o tempo de vida do Ru(5,5'-(CODEt)2bipy)^ .

Klassen e col. tem observado um comportamento semelhante pa-

ra o tris-(6,6'-dimetil-2,2'-bipiridina) Rutênio (II). Com gru-

pos metílicos posicionados 6,6* no anel bipiTidina, haveria uma

forte repulsão estérica entre os ligantes vizinhos. A evidência

disto situa-se no decréscimo do coeficiente de extinção, do ten

po de vida da emissão e do rendimento quãntico da emissão.0 co£

ficiente de extinção deste complexo é de 7440 M" cm" ; portanto

meiOT do que o Ru (5,5'-(CODEt)2bipy)j .

Os espectros de absorção e emissão do Ru ( 4,4'-

(CO2Na)2 bipy).~ são mostrados nas figuras 4 e 5. A banda em

310 nm corresponde a uma transição de ligante centrado (LC) do

orbital molecular vazio mais baixo do complexo. O ombro em 360

nm provavelmente seria uma transição N C (transição de metal cen

trado). A intensa banda em 465 nm é designada como transição

M L C T d-»»*(transição de transferência de carga do metal pa_

ra o ligante). £ uma transição entre orbitais moleculares de di_
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ferente localização, que causa o deslocamento da carga eletrôni-

ca do netal para o ligante.

IV. 2. SUPRESSÃO OXIDATIVA EM SOLUÇÃO AQUOSA HOMOGE -
NEA

Nosso propósito ê o estudo da reação de supressão da

emissão do íon tris-(4,4t-dicarboxilato-2,2'-bipiridina) Rutênio

(II) por vários supressores oxidativos (aceptores de elétron)nas

fases aquosa e micelar. A tabela 5 alista os valores das constan

tes de velocidade de supressão dinâmica para os complexos de Ru-

tênio (II) pelo íon MV * em solução aquosa.

Tentativas de verificar a ocorrência de supressão e£

tática durante a emissão de (Ru{4,4'-(C0-), bipv},) " pelo MV

foram medidas como uma função de concentração de NaCl (figura 24).

0 aumento da inclinação e o aparecimento de uma pequena curvatu-

ra na mesma para altos valores de I*/I, quando a concentração de

NaCl decresce, indica a formação de íon-par entre o doador

4- 2+

Ru{4,4'-(CO2)2 bipy>3) e o supressor MV não luminescente,

o que reduz a população de estados excitados do complexo lumines_

cente. As equações 33 e 34 descrevem os gráficos de supressão da

emissão e do tempo de vida do Rú{4,4'-(CO2)2 bipy}j) " na presen

ça de supressão estática.

ÍQ) * KSVT 'B * KA ( Q ) 2 (33)

1 • Kcv (Q) (34)VSV
em
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onde 4>°em e tem sio os rendimentos quãnticos de emissão na au-

sência e presença de supressor, respectivamente; t'ea e Tem re

presentam os tempos de vida de emissão na ausência e presença

de supressor; 8 corresponde aos parâmetros de coeficientes de

extinção; K. corresponde a constante de equilíbrio no estado

fundamental entre o emissor e o supressor para a formação e dis_

sociação do íon-par no comprimento de onda de excitação.

Quando a concentração do supressor (Q) è" muito maî

or do que a do sensibilizador e o íon-par não é emissivo, pode-

mos assumir um valor de B« 1. Para a supressão da emissão do

complexo RUÍp-CO, bipy) ~ em solução aquosa de cloreto de sódio

de concentração igual ou maior do que 0,05 M, os valores de T'/

T coincidem com os valores obtidos de Io/I ' '.Neste caso a

supressão è* dinâmica e, portanto, a equação (33) se iguala à

equação (34), equivalendo-se então a relação de rendimentos quân

ticos de emissão e a relação de tempos de vida. A inclinação da

reta do gráfico de T°em/Tem ou 4>°em/$em, em função da concen-

tração do supressor Q,fornece a constante de Stern-VolmeT:

Ksv « kq . T°em (35)

Na faixa de concentração de NaCl igual a 0,05 M ou

acima, os íons de sódio competem efetivamente com os ions MV
4-

para ligarem com o Ru(4,4'-(CO2)2
 DÍPY)3 e s»o capazes de rom-

perem todos os íons-pares entre Ru(4,4'-(CO2)2t>ipy) j~ .. .MV

Assim, nesta região de concentração de Na+ existe somente supres,

são dinâmica do emissor pelo MV .

Quando a concentração de íons Na diminui, a cons-
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tante de equilíbrio de formação do íon-par aumenta e, portanto,

a supressão estática aparece. O grau mínimo de curvatura na f i -

gura (24) em baixa concentração de NaCl sugere que a equação 36

é* exata para este sistema.

I°/I - 1 * (KSV
T • BKA) (Q) (36)

Usando KgyT » 2900 M"1 e 6 - 1, OS seguintes valo

res de K. podem ser calculados a 20°C, a partir da equação 36:

KA = 3100 M"
1 em NaCl - 0,010 M, KA * 1100 M"

1 em (NaCl)* 0,03,

M KA «= 800 M"
1 em NaCl « 0,05 M e KA - 350 M"

1 em (NaCl)« 0,07

M. Estes valores de K. são muito maiores do que os K. de aproxi^
-1 89

madamente 250 M estimado por Gaines para o sistema (bipy),
- 2 +

Ru(4,4'-(C02)2 bipy) e MV . Isto se reflete claramente no

aumento de carga negativa nestes complexos, quando o número de

ligantes diácido no complexo é* aumentado.

Um tratamento convencional para a supressão dinânú

ca de emissão, empregando-se cinetica do estado estacionãrio.re

sulta na equação de Stern-Volmer (equação 37).

« 1 • (KSV
T • BKA) (Q) = 1 • Ksv (Q) (37)

onde KcV * kq T°em, sendo x°em o tempo de vida de emissão na

ausência de supressor.

O efeito da força iõnica(u) do meio, nas velocida-

des de encontros bimoleculares, constitui um fator importante

no processo de supressão de emissão, quando as espécies envolvi

das são iônicas.
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A forma usual de tratar este efeito ê através da

equação do tipo BrBnsted Bjerrum:

sv
( F ( / y

onde K° _v é a constante de Stern-Volmer a uma força iônica igual

a zero. Adotando-se a forma estendida de Debye-HUckel para

f (/v ) . temos que:

Z. .Z - .2A Ai
1 L

1 • Ba0 / u
(39)

Portanto, pela substituição da equação 39 na equa

ção 38, obtém-se:

log Ksy = log K°
Z1.Z..2A /y

1 • Ba0 /y

onde Z, e Z- são respectivamente as cargas do emissor e do su-

pressor, A é uma constante que depende do meio, B tambán é una

constante dependente do meio e a° , um parâmetro para o qual

não existe um significado físico muito preciso (seria a distân-

cia média de aproximação dos ions) e u é a força iônica defini-

da como:

2

sendo Zi e Ci, respectivamente, a carga e a concentração dos

íons em moles/l; a somatória que aparece inclui todas as espé-

cies iônicas presentes na solução.
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As constantes de Stern-Volmer para a supressão da

emissão do complexo de Ru (4,4'-CO2 bipy)?* por MV + e MCP* fo

ram determinadas em meio aquoso na presença de cloreto de só-

dio (0,01 - 0,09 M) e usadas na equação (30) para a obtenção

dos valores de K° s v (tabela 5), em diferentes temperaturas. A

força iônica inicial efetiva usada foi fornecida pela equação

40:

yef * 10 (Rú{4,4l-(CO2Na)2 bipy)3)4" + (NaCl) • (Q) (40)

Os valores de Key para a supressão da emissão do

fon Ru (4,4'-C02 ipy)3" pelo MV \ (tabela 1) exibiram a espe-

rada dependência da força iônica, diminuindo de 6000 ± 100 M

em 0.010 M de NaCl para 3250± 100 M'1 em 0,070 M de NaCl ã 20°

C. As correspondentes constantes de velocidade de supressão bi

molecular 8,5 - 4,6 X 10 *9ffh"1 (T°em * 705 X IO9 s) para o

complexo excitado em solução aquosa desaerada são consistentes

com a supressão no limite da velocidade de difusão.

IV.2.A - SUPRESSÃO DA LUMINESCENCIA DO TRIS (4,4'-

DICARBOXILATO S0DICO-2,2'-BIPIRIDINA) Rü-

TÊNIO (II), EM MEIO MICELAR E NA PRESENÇA

DE NaCl, POR TONS Cu2* NAS TEMPERATURAS

DE.25 a 45°C.

Enquanto o MV mostTa uma tendência relativamente

baixa em associar-se com o Ru L," no estado fundamental (toda a

supressão é essencialmente dinâmica com NaCl 0,05 M adicionado)
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4- 2*a supressão de luminescencia do Ru L. pelo Cu consiste de

componentes estático e dinimico.

Assim o estudo da supressão do tempo de vida do
4-* *• 2*Ru L, pelo ion Cu versus intensidade em solução aquosa na

ausência de detergente, mostrou marcadas diferenças (fig. 13),

que podem ser descritas pelas equações 33 e 34:

- 1 • U S V
T • 6KA) (Q) • Ksy

T. BKA (Q)
2 (33)

T°/T = 3 • Ksy
T (Q) (34)

aide KgyT é a constante de supressão de tempo de vida de Stern-

Volmer, K^ é a constante de associação do estado fundamental
2+ 4-entre Cu e Ru L, e 3 e a razão dos coeficientes entre o

4- 4- 2+ -

Ru L- livre e Ru L- - Cu associado.Desde que ambos òs gTji

ficos de I°/I e T°/T versus (Cu *) são lineares na faixa de

concentração de íon Cu + (0.0 - 0.002 M) , e assumindo que o

termo Kgv
TBKA (Q) é desprezível, podem-se obter a 25°C os va-

lores de K s v - 2900 M"
1 e KA > 2400 M"1.

0 prime ire valor é* aproximadamente igual àquele

4V + e provavelmente está muito próximo do

do controle da velocidade de difusão para este sistema.

Os estudos de supressão de tempo de vida com Cu

não foram realizados em diferentes temperaturas. Contudo, os

valores de supressão (K-.) de intensidade obtidos (tabela 13)

obtido para MV + e provavelmente está muito próximo do limite

mostraram um pequeno aumento con a temperatura. O menor aumen-

to observado com Cu comparado ao do MV , reflete a inversão

parcial do aumento na K difusão e do decréscimo em KA.A adição
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4 - 2 +de vários detergentes para as soluções, contendo Ru Lj e Cu ,

resulta num retardamento na supressão de luminescência semelhan

te àquela observada com MV , mas em menor escala.

IV.3. EMPREGO DA SUPRESSÃO OXIDATIVA DO (RÚÍ4.4' -

(CO2Na)2 bipy)3)
4~ EXTRAMICELAR PARA AVALI-

AR A LIGAÇÃO DE SUBSTRATOS A MI CELAS ANlONI-

CAS.

Durante os últimos anos,um grande número de pesqui

sadores tem examinado as reações de transferência de elétron de

complexos metálicos excitados por luz visível * .Diversos e£

tudos mostraram que a luminescência do complexo tris (2,2'-bipj.

ridina) Rutenio (II) - Ru (bipy)- - e de complexos semelhantes

pode ser suprimida por compostos orgânicos e inorgânicos.doado-
91Tes ou aceptores de elétron, pela transferencia de um elétron

9 2 •• -

. Uma reação particular bem estudada e a transferencia de um

elétron do orbital antiligante de um anel bipiridina do comple-

xo de Rutenio (II) excitado por luz para o dicátion N,N'-dime -
2+ 12 ~

til-4,4'-bipirídinio (metil viologênio, MV ) . A seqüência

da reação global (eqações 41 e 42) resulta na supressão de emis_

são do complexo excitado, não envolvendo nenhuma transformação

química.

Ru (bipy)j* • MV* Yb Ru (bipy)J* • MV2+ (42)
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A reação ocorre em solução homogênea, bem como em

meio aquoso surfactante, podendo envolver surfactantes análogos

de um ou de ambos, Ru (bipv)j+ e MV2+ 9 3 » 9 4 .

Em nossos experimentos nossa atenção foi focaliza-

da em reações de transferência monoeletrônica do (Ru(4,4'-CO2N#2
4- -

bipy),) , complexo tetraanionico, que nao se associa com os de
tergentes aniônicos ou suas reuniões formadas. Nestes casos, a

2*
ligação do metil viologenio (MV ) na superfície da micela ou

com o monômero do detergente na fase aquosa inibe a reação de

supressão (equação 41), que ocorre em meio homogêneo aquoso. Em

concentrações moderadas de eletrõlito adicionado (NaCl 0,05

0,07 M) o complexo extramicelar no seu estado fundamental não

se associa com o MV + e deste modo toda supressão de transferên

cia monoeletrônica ê derivada pelo processo dinâmico de difusão.

Os gráficos de tempos relativos de vida e de inten

sidade relativas de luz emissiva da supressão do Ru(4,4'-(CO^Nat

°ipy)3) ~ pelo íon MV * em solução homogênea aquosa foram coin-
cq

cidentes .

A adição de 5DS micelizado atenua a supressão da

emissão do complexo na presença dos cations MV * e Cu +. A figu

ra 8 mostra o efeito de diferentes concentrações de SDS na su-

pressão do complexo pelo MV *. Em cada caso a supressão é pro-

fundamente atenuada em baixa concentração de MV e os gráfi-

cos fornecem porções lineares, cujas inclinações decrescem com

o aumento da concentração de SDS (tabelas 11 e 12). A partir de

uma dada concentração de MV *, há um desvio da linearidade,isto

é, aparecem uma curvatura e a seguir uma segunda região linear,

a qual ê paralela (dentro dos erros experimentais) à reta que
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obedece i equação de Stern-Volner em solução homogênea aquosa,

contendo uma dada concentração de NaCl (figura 8, tabela 12).

A supressão do complexo de Rutênio tetraaniõnico

pelo Cu na presença de SDS resulta também na atenuação obser-

vada, mas há uma curvatura menos pronunciada nos gráficos de

Stern-Volmer (figura 14, tabela 13).

Os gráficos das figuras 6 - 1 2 apresentam os pon-

tos de intersecção obtidos a partir das inclinações A e B.

A região da inclinação A pode ser interpretada co

mo aquela em que o ion supressor MV está se associando as mi-

ce Ias aniônicas e, portanto, a supressão do emissor é devida a

uma concentração muito baixa de MV presente na fase intermice

lar aquosa. Em altas concentrações de MV * as micelas atingiram

o grau completo de cobertura pelo ion e o processo da supressão

do complexo emissor é semelhante àquele em solução aquosa con-

tendo NaCl, na ausência de micelas.

As concentrações totais do ion MV + nos pontos de

intersecção, em que as micelas atingiram o grau completo de co-

bertura, foram extrapoladas destes gráficos e usadas para esta-

belecer um modelo simples de avaliar a ligação do íon MV * com

as micelas aniônicas através de estimativas dos graus de cober-

tura conforme a equação 43:

ZD(CD)

onde Z- e l~. são, respectivamente, as cargas iônicas do supres

sor e detergente. Os valores de (Qb) (concentração de MV liga

do a micela) e C D (concentração de detergente micelizado) foram



* • • - \

111

calculados a partir da seguinte série de equações:

Qb - Q T - Qf (44)

l'e»/Iem - 1 (45)
0 f

cD - cT - oc (46)

onde Q. é a concentração total de MV no ponto de intersecção;

foram utilizados os valores de K c v - 3200 M~
1S"1 (20°C) e K «

3400 M~1S"1 (30°C) e as CMCs da tabela 16.

Foran calculados nos pontos de intersecção os

graus médios de cobertura de micelas de SDeS e SDS pelo dicã-

tion MV + (tabela 12). 0 maior grau de cobertura na micela do

SDS (0,53) por íon MV +, quando comparado ao do SDeS (0,39) de-

ve-se ao maior tamanho da micela do SDS em relação ã do SDeS. A

área da superfície de Stern nas micelas de SDS se ligaria a uma

maioT quantidade de íons MV + . Assim fica bem claro que deter -

gentes de cadeia hidrocarbônica de maior número de carbonos po£

suem uma capacidade maior de ligar-se com um número maior de

íons MV + .quando comparado com o homólogo de menor número de

carbono, numa mesma concentração, como podemos verificar na fi-

gura 12.

Como podemos observar na tabela 12, o grau de co-

bertura para um dado detergente é constante quando varia a tem-

peratura e mantém constante a concentração de NaCl. Os aumentos

observados nas constantes de Stern-Volmer, ao variarmos a tempe



ratura, provavelmente são devidos a um pequeno decréscimo do ten

po de vida do estado excitado do (Ru{4,4*-(C02Na)2 bipy},) e a

um aumento moderado na velocidade de supressão do complexo exci-

tado.

A relação CD/(Q), equação 28, para uma determinada

concentração fixa de surfactante.a una temperatura também fixa, pode

ser utilizada:

- para calcular os valores de CMC dos detergentes
aniônicos nos pontos de intersecção determinados
nos gráficos de intensidade relativas em função
da concentração de MV

- para estimar a capacidade de ligação da micela
aniônica com o MV ou outro supressor catiônico

CT1 - CMC , CTZ - CMC . CT3 - mC _ _ CD (28)

(Q,) (Q7) (Q,) "* (Q)

Com o íon Cu , o comportamento é razoável e con*

sistente com aquele observado na ligação de Cu * e outros íons

metálicos divalentes em micelas aniônicas, usualmente SDS '

. Nestes casos a ligação envolvida e por atTaçao eletrostati-

ca entre o cãtion e os "cabeças de grupo" aniônicos dos monôme-

ros da micela. A ligação de vários íons numa micela é possível.

Entretanto, devido â proteção da carga da micela, a ligação de

um outro íon metálico â mesma, já contendo diversos íons liga-

dos, ocorrerá em menor escala do que a ligação do primeiro. A

proteção reduz a afinidade entre os cátions adicionais e os ca-

beças de grupo,até um ponto em que qualqueT íon adicionado não

consiga se ligar ã micela. A adição de mais íons Cu simples -



113

•ente ausenta a concentração local de Cu * na fase intermicelar

aquosa, resultando a porçio linear limitante que é paralela

àquela obtida em solução aquosa.

A extrapolação dos valores de concentração de Cu

das intersecçÕes das retas na região de saturação (figura 14),

indicou que a capacidade limite do íon Cu * de se ligar com as

moléculas surfactantes de SDS é cerca de um íon de Cu * para

seis moléculas de SDS. Este valor é muito próximo da associação

do SDS com íonsmetálicos semelhantes, tais como Ni , Zn e

M n 2 * 67, 95-97

Em contraste com os resultados obtidos para Cu ,

os estudos com MV * indicam um efeito mais pronunciado do SDS no

processo de supressão. As porções lineares observadas em baixa

concentração de MV apresentam inclinações decrescentes.com o

aumento da concentração de SDS. Este fato sugere que a supres-

são é menor devido â diminuição de concentração dos íons MV * na

fase aquosa, porque mais íons de MV podem se ligar â micela,

sem reduzir significativamente a afinidade da micela por MV

adicionais, até que todos os sítios ligantes estejam exauridos.

O ponto em que ocorre a quebra de linearidade (fig.

10) nos gráficos esta na capacidade limite, isto é*, cerca de

um íon MV para três moléculas de SDS na micela (tabela 11).A£

sim a capacidade da micela de SDS de formar ligação com MV é

muito maior do que com Cu * ou outros íons metálicos.embora es-

tes sejam muito menores do que o íon MV *.
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IV. 4. EMPREGO DA SUPRESSÃO DO

POR CATIONS ORGÂNICOS PARA A DETERMINAÇÃO DAS

CMCS DE DETERGENTES ANIONICOS.

Outro aspecto interessante é* a utilização de métodos

diferentes para a determinação da concentração micelar crítica,

constatando-se na literatura diferenças significativas. Os experi_
4 - 2 *mentos da supressão da luminescencia do complexo Ru Lj com MV

em meio aquoso de cloreto de sódio (0,01-0,07 M) seguido da reemis_

são da luminescencia pela adição de detergentes servem paTa medir

os valores de CMC.

As figuras (16-22) mostram a dependência da intensi-

dade relativa de emissão do Ru L,~ em função do logarítmo decimal

da concentração de detergente em diferentes temperaturas. Estes

gráficos mostram exemplos típicos para a determinação dos valores

de CMC, a partir de medidas de intensidades relativas de emissão

do complexo de Rutênio aniônico, após ter suprimido parcialmente

a emissão deste pelo íon MV ou MCP em soluções aquosas conten-

do diferentes concentrações de NaCl. A adição de soluções aquosas

contendo SDS ou SDeS com as mesmas concentrações de complexo su-

pressor e cloreto de sódio naquelas soluções parcialmente supriini

das (parte A dos gráficos da figura 21) permite a reemissão do com

plexo (parte B ) .

Os gráficos apresentam três regiões distintas: a pri

meira região (baixa concentração de detergente) seria definida co

mo aquela em que as moléculas do detergente estão se reunindo em

pequenos agregados na forma de monômeros, dímeros, trímeros.etc.,
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associando-se com os ions supressores MV * presentes no meio aquo

so. A segunda è* definida como a região em que as micelas estão se

associando aos íons MV * com saturação elétrica.Finalmente a ter-

ceira pode ser descrita como a região de ligação por troca iôni-

ca não saturada entre MV * e os contra-íons de Na .

Os gráficos de medidas de tensão superficial para o

dodecil sulfato de sódio em função da concentração total do detei[

gente adicionado em diferentes concentrações de NaCl e 0.0004 M

de MV fixo (figura 23) forneceram valores de CMC extrapolados

das intersecções das retas obtidas em cada concentração conhecida

de NaCl. Na tabela 16, encontram-se os valores das CMC:- dos deter

gentes SDeS, SDS e STS, obtidos dos gráficos das figuras 16. 20 e

22, a partir das intersecções das retas que ligam os pontos da pri

meira com os da segunda região.

Quando comparamos os valores de CMCs da literatura

com os obtidos por supressão, observa-se um pronunciado decrésci.

mo nos valores das CMCs. Sabe-se que a CMC de um dado detergente

iônico diminui, quando aumenta a concentração de sal segundo a

equação 16. Portanto, o efeito decrescente da CMC pode ser anali-

sado quanto à dependência que o cabeça de grupo polar do detergen

te tem do contra-íon inicial presente e do conteúdo iõnico do sistema.

Para micelas iônicas como SDS a CMC é fortemente de-

pendente da concentração e da Valencia do sal presente na solu-

ção. POT exemplo, na ausê-~ia de NaCl a CMC do SDS ê 8 X 10 M.

A adição de NaCl 0,10 M diminui a CMC para 1.5 X IO"3 M 2 \ en -

quanto que a adição de íon divalente, tal como Ni (0.002M), re-
-3 98duz a CMC do SDS para 1,62 X 10 M . fons divalentes são mais

efetivos em reduzir a CMC do que íons monovaientes. A razão para
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o decréscimo na CMC e que o sal adicionado reduz o grau de dis-

sociação dos "cabeças de grupo" nos agregados pré*-mice lares. Iŝ

to por sua vez reduz as forças repulsivas entre os cabeças de

grupos iônicos e a micelização pode ocorrer em concentrações me

nores de detergentes. Os menores valores de CMC encontrados pa-

ra o SDS na presença do dicãtion MV * provavelmente deve-se ao

fato de que estes são mais efetivos em proteger os "cabeças de

grupo" com carga negativa. Uma explicação lógica deste efeito é

que aumentando a concentração de NaCl também decresce o grau

•• 9 9

de dissociação de contra-ions das micelas formadas .

IV.5. ANALISE DA TROCA-lONICA ENTRE CONTRA-ÍONS MO-

NO E DIVALENTES EM SISTEMAS MICELARES ANIONI-

COS.

Para uma solução micelar contendo dois contra-íons,

MV * e Na , com respectivas valências 2 e 1, podemos descrever

o equilíbrio entre contra-íons ligados na camada de Stern e os

contra-íons restantes na fase aquosa intermicelar como:

(MV)f • 2 (Na)b > (MV)b • 2 (Na)f (47)

Em alta concentração de cloreto de sódio 0,07 M, fi

gura 20, observamos que a CMC permanece constante, ao variarmos

a concentração de MV (4-12 mM). Isto é uma indicação da exis-

tência do equilíbrio de troca-iSnica de íons MV aquosos com

contra-íons Na* ligados na micela, e vice-versa (equação 47).
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No modelo de dois compartimentos, o coeficiente ex-

perimental de seletividade de troca-iônica ê* definido por:

(Xf) ( Y b )
Z x / 2 y

Kx/y " (48)

(Xb) (Yf) Z x / Z y

onde Xb e Yb são as concentrações locais dos contra-íons liga-

dos â micela e X, e Y, são as concentrações analíticas na fase

aquosa.

Pode-se demostrar que K , é uma função: (a) da di-

ferença de potencial químico padrão dos dois íons envolvidos na

troca, nas fases aquosa e micelar; (b) da diferença de poten-

cial eletrostãtico efetivo sentido pelos íons Na e MV na su-

perfície micelar; e (c) das razões de coeficientes de atividade

nas duas fases

Com íons de diferentes valências, é necessário defi_

nir uma escala apropriada, para se expressar as concentrações Io

cais ou atividades dos íons ligados. Escolhemos, assim, para ex

pressar estas concentrações, o grau da cobertura fracionária me

dia, definida como a fração líquida 6 da superfície micelar ca£

regada, compensada pelo íon ligante em consideração. Assumindo

o comportamento ideal na superfície micelar, podemos redefinir

o coeficiente de seletividade da seguinte forma:

(Xj) (ey)V
Zy

e x iYfj

Assumindo também a existência do equilíbrio de tro-
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ca iônica (equação 47) na superfície carregada da micela e um

grau médio de dissociação de contra-íon, a , insensível â compo-

sição contra-iônica , temos:

e°x = ex • ey •= i - a (50)

Assim as concentrações dos contra-íons livres (X,.) e

(Y.) e dos ligados (expressos na forma de grau de cobertura, 6x

e e ), podem ser calculados por resolução simultânea (iteração

com erro máximo de 0,11 em todos os valores) a partir das equa-

ções 30 e 37 e do seguinte conjunto:

e°em - 1 I°em - 1
(Y)- - e em « - O ™ * (Q) (37)

*SV SV

2Z, Z- A
1., K S V - , „ K S V. • ^

u = 10 (Ru{(4,4I-CO2)2bipy)}3)
4" + (Xad) + *££ •CMC+2(Y1) + (Yf) (51)

(Y)b • (Y) T- (Y)f (52)

(JOf • (Cp) + (Xad) • 2 (Y)b (53)

(X)b - (1-cOCj, - 2 (Y)b (54)

6X - |ZX| (XJ^Cj, • (55)

e y - Izy| (Y)b/cD (56)

Cp * CT - O C (46)
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IFLS. «.•/__"
A

(49)

As equações 37, 46, 50 e 53 sã..» relações convencio-

nais de troca-iônica e de balanço de massa, sendo CT a concen -

tração molar total do detergente adicionado e (Xad) a concen-

tração molar analítica do sal comum adicionado.

A simulação dos dados de intensidades relativas(I°em/

Iem) em função de concentração total de íon MV +, (MVT), para as

4-

reações de supressão do emissor (Ru{4,4'-(CO2Na)2 bipy>3) pe-

lo dicãtion MV2+ em meio micelar de SDS (figuras 25 e 26),forne

ceram os valores das constantes de seletividade da troca-iõnica

do íon sódio por MV2*: 6,48 a 20°C e de 6,0 a 30°C.

Foram utilizadas os valores de CMC da tabela 15 e

um grau médio de ionização da micela, a= 0,2.

Analogamente a simulação de dados de I»em/Iem em

função de (MV-), de experimentos de supressão de emissão do

(Ruí4,4f-(C0-Na)9 bipy},)
4' pelo MV + na presença de micelas de

decil sulfato de sódio nas temperaturas de 20 e 30»C (tabelas 7

e 8) , Tesultou respectivamente nos valores de constante de tro-

ca-iônica de 3,69 e 3,60, quando assumimos o* 0,2 (figuras 27 e
28).

Em cada uma das séries de experimentos de supressão

do emissor (Ru{4,4'-(COjNa)2 bipy>3)
4" por MV2* na presença de

cada um dos detergentes aniônicos (SDeS; SDS, STS e SCS),em fun

ção da foTça iônica e da temperatura, calculamos as constantes

de seletividade de troca-iônica de contra-íons Na* por MV * pe-

la resolução simultânea iterativa, tabela 19.



FIGURA 24

4- 2+
Supressão da emissão do (Ru ^ ^ ' - C C ^ ^ *>ipy 3) pelo MV em

solução aquosa em várias concentrações de NaCl (• 0,01 M NaCl,

• 0,03 M NaCl, D 0,05 M NaCl e O 0,07 M NaCl) , 20«C.
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X 10 M



FIGURA 25

Supressão da emissão do (Ru{(4,4'-CO2)-bipy}-) " pelo MV a

20°C, em soluções micelares contendo NaCl (0,07 M).

O SDS (0,01 M), § SDS (0,02 M), O SDS (0,03 M) - resulta -

dos experimentais. melhores linhas calculadas atra-

vés da simulação de dados: Kuv2+/fla
+ * 6,48,o = 0,20, CMC -

1,16 mM.
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FIGURA 26

" pelo MV *Supressão da emissão do (Ru{(4,4*-CO2) 2

30°C, em soluções micelares contendo NaCl (0,07 M),

O Sns (0,01 M) , 6 SDS (0,02 M) , 9 SDS (0,03 M) - resultados

experimentais. melhores linhas calculadas através da

simulação de dados: KMv2+/jja
+ * 6»00» a * 0,20, CMC • 1,36

mM.
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FIGURA 27

Supressão da emissão do (Ru{(4,4'-CO2)2 bipy}-) ~ pelo MV a

20°C, em soluções micelares contendo NaCl (0,07 M),

O SDeS (0,04 M), « SDeS (0,05 M), 9 SDeS (0,06 M) - re-

ultados experimentais. melhores linhas calculadas através

da simulação de dados: KMV2*/Na* " ?.685, o = P.?0 . CMC * 12,1
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FIGURA 28

Supressão da emissão do (Ru{(4,4' -COp 2 bipy}j) ~ pelo MV a

30°C, em soluções micelares contendo NaCl (0,07 M),

t SDeS (0.04 M). O SDeS (0,05 M). • SDeS (0.06 M)- resulta-

dos experimentais. melhores linhas calculadas através da

simulação de dados: K^2*/* * * 3,60, a • 0,20, CMC * 12,6 M.
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TABELA 19. Coeficiente de seletividade para \TY6té de contra-

Ion divalente-Bonovalente em solução bacelar aniôni

ca.a

Detergente

SDeS

SDS

STS

SCS

NaCl,M

0.07

0,05

0,07

0,05

0,05

0.07

0,05

0,07

0.05

0.05

0,05

0,05

0,05

0,05

T»C

20

25

30

35

45

20

25

30

35

45

35

45

45

50

KMV/Na

3,69

4,00

3,60

5.50

5.10

4,5*1,0

6,50

6.20

6.00

6.00

5.40

6,0* 0,5

6,50

6,00

6,25^0,25

8,0

7,5

7.75Í -0,25

Calculados pelo uso dos melhores valores das Figuras apre
sentadas nos resultados. Nas simulações usou-se a «0,20
em todos os cálculos.
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IV.6. CORRELAÇÃO ENTRE COEFICIENTE DE SELETIVIDADE

) C 0 M A D E N S I D A D E DE CARGA.

IV.6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS.

Queremos estabelecer uma correlação entre coeficien-

tes de seletividade, 1 ^ 2 ^ , ^ d a s- r i e CnH2n+1SO4Na e a densi-

dade da superfície de carga destas micelas aniônicas.

Para tanto ê necessário conhecer parâmetros tais co

mo: Número de agregação (N), Peso molecular da micela, raio mi-

celar, volume micelar, etc.

Com os valores de CMCs de Huisman e os valores cal-

culados a partir da equação log OC • -3,56 - 0,69 log((MC + Na ,) ,usan

do o gráfico da figura 29, podemos extrapolar os números de agre

gação (N) de micelas de SDS em função da concentração de cloreto

de sódio, tabela 20.

Tabela 20. Valores CMC e números de agregação N para o SDS em

função da concentração de NaCl a 20 C.

NaCl

0,0

0,01
0,03

0,05

0,07

0,1

0.3

CMC X 103M

8,14 a

5,60 a

3 ,13 a

2,12 d

l , 7 0 d

1.47a

0,66 a

In CMC/55,5

-8,827

-9,201

-9,783

-10,172

-10,395

-10,539

-11,340

1 /N 1 / 3

0,2594

0,2497

0,2417

0,2360

0,2320
0,229

0,218

N

57 ,3 a

6 4 , 2 a

70,8

76.31 b

79,94b

83,27C

96,52C

a. Dados de Huisman b. Dados extrapolados de gráficos

de In (CMC/55,5) em função de N ' c. Dados corrigidos

d. Calculados.



FIGURA 29

Variação de In (CMC/55,5) com N

sas de NaCl.

-1/3 para o SDS em soluções aquo
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Analogamente, com os valores de CMCs obtidos para

SDeS por Huisman e os calculados usando log CMC = -2,484-0,638

log (CMC + N a
a <j^ •

 tamD®m * possível estimar os números de agre-

gação para o decil sulfato de sódio. Os valores de N para SDeS

encontram-se alistados na tabela 21.

Tabela 21. Valores de CMC e N do SDeS em função da concentra -

ção de NaCl a 20»C.

NaCl

0,00

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,30

CMC ,
(X 10^ M)

30,0a

26,70b

20.11b

18,20b

15,7Ob

13,5 a

6.9 a

In fCMC/$5,5)

-7,523

-7,639

-7,875

-8,023

-8,171

-8.321

-8,993

N - l / 3

0,292

0,289

0,283

0,280

0,276

0,271

0,253

N

40,02 a

41,29C

43,96C

45,80C

47,82C

50,00 a

61,50 a

a. Dados de Huisman - b. Valores calculados - c. Dados ex-

trapolados de gráfico de In (CMC/55,5) em função de N .

O emprego da técnica de espalhamento clássico de

luz, realizado por Huisman, eir soluções aquosas de sulfatos de

n-alquil-sodio na presença de haletos de sódio, permitiu a de -

terminação dos respectivos pesos moleculares de suas micelas.Os

pesos moleculares encontrados estavam de acordo com as expecta-

tivas teóricas: "o decréscimo do potencial da dupla camada com
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o aumento crescente da concentração de sal de sódio", facilita

a agregação de um maior número de monômeros na micela. acarre-

tando assim o aumento do peso molecular da micela.

O decréscimo do potencial (decréscimo do ganho na

energia de Vander Waals, quando a micela é formada) com o de-

créscimo do comprimento da cadeia hidrocarbonica, torna mais

difícil a agregação dos monômeros na micela. 0 peso molecular

micelar decresce, quando o número de carbonos da cadeia hidro-

carbonica decresce. Os fatores que influenciam os valores das

CMCs também podem influenciar os valores dos pesos moleculares

e dos números de agregação. Huisman correlacionou os pesos mo-

leculares micelares (Ml) com as CMCs da série dos sul fatos de

n-alquil sõdio segundo a equação 57 :

log Ml = 3,465 - 0,336 log CMC (57)

A expressão matemática é independente da presença

de sal e do comprimento da cadeia hidrocarbonica do surfactan-

te.

Como a equação se refere apenas à dependência do

tamanho (micela esférica ou elipsoidal) em relação ã CMC da mi_

cela, é possível estimarmos os pesos moleculares dentro de uma

margem de erro de - 54, usando os valores de CMCs das tabelas

20 e 21.

Uma vez calculados os pesos moleculares das mice -

las, os números de agregação (N) podem ser calculados a partiT

da relação:

N • -ffl. • Peso molecular da micela ,,«•*
~VW Peso molecular do monomero l '
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Por outro lado, o número de agregação N pode ser caj[

culado pela relação V/v (equação 22), onde V é o volume do nú-

cleo hidrofõbico da micela, e v é o volume médio do anfifílico

hidrofobico.

Uma vez conhecidos os números de agregação, os úni -

cos parâmetros necessários para a determinação de densidade de

carga superficial da micela são as áreas superficiais de carga

das micelas.

Para este propósito supomos una geometria esférica

para as micelas e assim podemos estimar a área superficial mice-
2

lar como 4*RM , onde RM corresp

micelar. Através da equação 59,

2
lar como 4-ITR̂  , onde Rw corresponde ao raio do compartimento un_i

RM = 1,6 + 1,265 (m+1) + 0,421m (59)
n

pode se calcular os raios micelares para os detergentes da série

de sulfato de n-alquil sódio com m = 10, 12, 14 e 16 e m" = 1 e

consequentemente estimar as áreas superficiais destas micelas

Conhecidos os números de agregação e áreas superfi-

ciais de carga das micelas, pelo emprego da equação 23 é possí-

vel conhecer as densidades de carga superficial das micelas de

SDeS, SDS, STS e SCS.

Os parâmetros micelares, calculados graficamente (ta

belas 20 e 21 ) e pelo emprego das equações 22, 57-59, encon-

tram-se na tabela 23.
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TABILA 23.

Solvente

SDeS

Xgua

Xgua

0.01N NaCl

O.OSM NaCl

O.OSM NaCl

0.05M NaCl

O.OSM NaCl

O.O7N NaCl

0.07N NaCl
0.10M NaCl

0.30M NaCl

SPS

Xgua

Xgua

O.O1M NaCl

O.O1M NaCl

O.OSM NaCl

0,0JM NaCl

O.OSM NaCl

O.OSM NaCl

0.07M NaCl

0.07M NaCl
0.1OH NaCl

0.30M NaCl

STS

Xgua

O.OSM NaCl

O.OSN NaCl

0.07M NaCl

5C5

Xgua
Xfua

O.OSN NaCl

Valores de CMCs. nuaeros de agn
las de a lqui l sulfato

NV2*
(BBOl/1)

" -

0.4

-

-

0.4

-
0.4

-
0.4

-

-

-

0.4

0.4

T

0,4
-

0.4

0.4
-

-

-

0,4

0.4
0.4.

m

0.4

CMC
(aaol/1)

30,00

16.20

26.70

21.10

12.90

18,20

12.40

15.70

12,10

13.50
6.90

«.14

1.90

5.60

1.47

3.13

1.36
2.12

1.26

1.70

1.16

1.47

0.66

2,08

0,33 -

0,31

0.29

_

1.39

0.10

de sódio.

N

104 00

11657
16J87

11976

12515

12642

12755

13344

12860

14103

18029

16500

23950

1IS00

26110

20400

26800
27770

27500

30106

28270
31750

42S64

27963

43090

44050

4504S

32367

64420

t»»çao.

N*

39.49

44.80

42.19

46,00

41.40

48,SS

49.10

51.25

49.50

54.16

69.24

57.30

83.20

64.15

90.65

70.80

93.05

96.63

9S.50

104.40

98.20

110.10

147.60

SI,38

136,40

139.40
142.SO

94.00

187.25

taaanhos e densidades de carga superficial

„..

40.02

.

41.29

43.96

45,80
-

47.82
.

50.00

61.50

57.30

-

64.20

-

70.10

76.31

-

79.94
-

83.27

96.52

73.S»'*

•

-

94 .0" *

-

Aaic

3190

3570b

3291
3504

3860

3650

3910

3812

3940

3986

4902

4287

642Sb

4959

7000

5468

7190
5894

7370

6175

7510
6432

745S

5540

10267b

1049S

10730

.

6955
138S6B

R.À" N . J

A <

15.93*

16,86b

16.18

16,70

17.52

17,04

17,63

17.42

17.70

17.10

19.75

18.47*

22.60b

19.16

23.60

20.16

23,90

21.66

24.22

22.17

24.55
22.62

24.36

21.00*

28.60b

28.90

29,23

24.70c

23.S3*
33,20°

t

1

1

1

1

de Bice-

|02J-2

.255

.295

,32«

,223C

• fa

1 " 1

Os valores foraa calculados da cquaçio 79. ** Valores das tabelas 20 e 21. **' Calculados da

equação 22. 'valores calculados da equação H-1,6 * 1,265(««1) * 0,421. As áreas da superfície

de Bicela foras obtidas através da equação Aaic • s x N, onde s í a área de superfície por cabeça

de grupo i9. Os raios •ictlares foraa'calculados usando a equação Aaic • 4 w R . CC. Gunnarss^n, I

Jonhson and H. NenncrstrOn. J. Phys, Chea. (1980). 84, 3114.



IV.6.2. - MODELO GEOMÉTRICO DA TROCA-IONICA.CORRELA

ÇAO ENTRE ^ 2 * /Na* e o /e.

Nesta secção, pretendemos estabelecer uma relação en

tre a dependência da constante de seletividade da troca-iõnica e

a superfície de carga da micela.

0 modelo de pseudo-fase micelar foi desenvolvido

por Berezin, Martinek e Yatsiminski . Neste modelo a micela é

considerada como uma fase separada da solução.

0 modelo postula que um soluto A é* distribuído entre

as fases micelar e aquosa segundo uma lei:

XA ~
A 55,5

onde X. e X. são as frações molares de A nas fases aquosa e mi-

celar.

Para a partição do ion MV + entre as fases aquosa in

termicelar e micelar, ut i l izamos a equação de equil íbrio(equação

60):

2+ teq . ?•
Z f * M\T b (60)

A constante de equilíbrio (Keq) é definida pela rel£

ção entre as frações molares XMV. e XH\', nas fases micelar e aquo

sa, ou pela relação entre a fração de cobertura da micela e a

concentração analítica dos contra-íons livres, segundo a equação

61:

K e q

(MVbJ
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onde a condição de excesso de detergente, micelizado em relação

ao substrato ligado â mi cela (C >>> MVfe), nos leva ã aproxima-

ção (MVb) / (MVb) • C D - (M\y / CD.

A relação da Keq com a energia livre (AG) pode ser

feita da maneira usual, isto é AG=-RT In Keq (62).

Segundo a equação 63, a energia livre é relacionada

ao potencial de absorção específica ($ MV) e ao potencial ele -

trostãtico para cada espécie, ou seja:

AG = <J>MV + XMV fZMV) F V>o (63)

Combinando as equações (61-63) pode-se demonstrar

que a razão entre a fração de cobertura e a concentração analí-

tica do contra-íon livre ê fornecida por (64):

fi MV AG/RT rfMvr ,
^ - = 0o .e = 6o exp ( ^ - • AMV| ZMViF ty o/RT) (64)
(W) " RT

Para a constituinte Na+, podem ser compostas equa-

ções análogas, obtendo-se a expressão (65):

6Na = $o.exp ftNa/RT • XNal ZNal F 4» o/RT) (65)
(Naf)

A constante de proporcionalidade 6o pode incluir

coeficientes de atividades, mas é ãndependente da natureza do

contra-íon. Combinando-se as equações 64 e 65, obtém-se a se-

guinte expressão geral para a constante de seletividade:

KMV/Na ' exp (ftMV/|2̂ |- «MfrJVKI) «P (XW ' ̂ ^ (66)
Kl
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Se no processo da troca do fon sódio pelo dicátion

MV * na canada de Stern o MV ocupar a mesma posição do Na*.

ambos estariam sentindo o mesmo potencial da superfície mice -

lar, 4>o. Neste caso as constantes do trabalho elétrico seriam

iguais, X Na = XMv, e a equação 66 se reduziria a:

KMV/Na = exp ({•MV/|ZMVI - • Na/|ZNal }/RT) (67)

0 potencial de adsorção total de um contra-íon ($+

ZFij)o) presumivelmente é* separável em um componente puramente

eletrostático (ponto de carga). Este depende apenas da carga

do contra-íon e do potencial da superfície micelar, tyo, e de

um potencial de adsorção específico ($), que engloba todos os

fatores adicionais não diretamente identificáveis com o cará-

ter da carga pontual do contra-íon.

Assim, ÍMV e 4>Na incluem fatores tais como: efeito

de tamanho de íon hidratado (como por exemplo, na distribuição

e grandeza de densidade de carga superficial, na estrutura de

regiões internas da dupla camada difusa e nas interações de ca_r

ga) ; dessolvatação parcial de esfera externa; contribuições hî

drofóbicas (especialmente importantes para contra-íons orgâni-

cos); polarizabilidade e interações específicas entre contra-

íon e cabeça de grupo (como por exemplo a transferência de car

ga). A constante de seletividade da troca-iõnica (1^2+ /jja
4)po

deria incluir todos estes fatores mencionados .

Suponhamos que os efeitos específicos na troca-iõ-

nica se devam aos diferentes tamanhos dos contra-íons.Neste ca

so, a seletividade seria puramente uma conseqüência dos tanta-
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nhos diferentes dos dois ions. Seria o seguinte o modelo, que

poderia explicar este caso e também a variação da seletividade

com a variação do comprimento da cadeia: "i medida que a área

da superfície potencial vai aumentando, a seletividade vai di-

minuindo, até que a troca deixa de ser seletiva", conforme di£

grama da figura 30:

Fiaura 30. Diagrama do efeito puro da seletividade com o tama-
nho das áreas por carga.

Seletividade

diminuindo

• TON ESPECIFICO

o contra-íon da micela

• ION MSO ESPECÍFICO

o NEWUMA SELETIVUKEE

Aumentando-se a área por carga, o íon vai se tor-

nando pontual e as diferenças entre eles tendem a desaparecer,

A teoria do polieletrólito de Weisbuch e Guéron para qual-

queT superfície (forma plana, cilíndrica ou esférica) diz que:

" a soma de excesso de concentração de todos os ions (CIV,con-

centração imediatamente vizinha a superfície) próxima ao plano

é independente da concentração do sal e da composição e é pro-

porcional ao quadrado da densidade superficial de carga".

0 nosso modelo sugere uma relação entre o coefici-

ente de seletividade K»{v2+/Na+ e a soma dos Cl Vs.

Seletividade oc 1 OC f (-5—) - f (§)
f(A/carga) e
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Assim a soma de todas as concentrações das espécies

iônicas presentes seria:

S - Z (CIVj - C(R)i) <= 2wfcB(o/e)2 . 0,6022 Molar (68)

i

onde 18 é o comprimento de Bjerrum (nm) , e o/e é a densidade su

perficial de carga poT carga (carga/nm ).

Supondo que o coeficiente de seletividade seja uma

função de S, a equação 67 pode ser reescrita como:

KMV2/Na+ = KW 2 +/Na + ' f & (69>

onde f (S) é uma função reduzida de S (sem unidades de grandeza)

Supondo também que f (S) seja uma função linear em S segundo:

f(S) - K (a • §) - a1 • b1 S (70)

e finalmente transformando em logarítimo decimal, pode-se demo£

trar, utilizando os dados das tabelas 19 e 23, que a expressão

geral do nosso modelo é a seguinte:

log ^ 2 * ^ * - 0,30 + log (S - 1,5) (71)

onde S > 2.

Através da equação 71 podem-se estimar os diferen-

tes valores das constantes de seletividade (KM.,2*#„ •) em fun -

ção dos diferentes tamanhos da cadeia hidrocarbônica da série

de detergentes estudados e em função da variação da temperatura

(tabela 24).
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Pi. Valores de Kuy2*/nia'*'
 eB1 função do R^ e da temperatu-

ra.

T.°C 20 25 30 35 40 45 50

te,nma 0,708 0,714 0,718 0,723 0,728 0,733 0,738

DH Qb 80,18 78,16 76,58 74,85 73,15 71,50 69,78

SDeS

SDS

STS

SCS

5.42

5,97

6,43

6,76

5.49

6.05

6,51

6.8S

5,50

6.10

6.57

6.90

5.60

6,16

6,63

6,97

5,66

6,22

6,70

7,04

5,72

6,29

6,77

7,11

5,78

6,35

6,83

7,18

a Valores calculados da equação £0(Tj) = IB(298,16°K) X

298,16°K X DC298,16°K); *e« e2/DKfiT = comprimento de
Tj D (T)

Bjerrum.

b Handbook of Chemistry and Physics, 52 ND EDITION, 1971-1972,

Quando log Kwy2/», • tende a zero, ou se j a, Kuy2+,.,•••

= 1, a seletividade desaparece a partir de S « 2, o que corres-

ponde a 0,86 cargas/nm ou uma área de 116 í\ /carga. 0 MV de

aproximadamente 15 A ocuparia a diagonal de uma área quadrada de

10,8 X de lado, interagindo com os íons de Na* nos vértices des

te quadrado.

Obviamente a interpretação geométrica é simplista ,

porque supõe que todas as outras possíveis (e prováveis) conto

buições ã seletividade são insensíveis às variações de densida-

de superficial de carga por carga (o/e).
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