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Em especial, gostaria de agradecer aos meus amigos “old-school”, desde
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(NCC/GridUNESP) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) pela disponibilização

dos recursos computacionais imprescind́ıveis para a realização deste trabalho.



“Se quiser triunfar na vida, faça da perseverança a

sua melhor amiga; da experiência, a sua conselheira;
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo estudar, por meio de simulações computacionais ba-

seadas no método de Monte Carlo, interações eletrostáticas em superf́ıcies e macro-

moléculas. Na primeira parte deste estudo é abordada a interação entre polieletrólitos,

mais especificamente, homopoĺımeros e copoĺımeros em bloco suscet́ıveis à variações de

pH, e macromoléculas com distribuição helicoidal de carga compat́ıvel com a encontrada

em polinucleot́ıdeos. A macromolécula foi representada por um cilindro ŕıgido infinito

que simula a parte central do DNA/RNA, totalmente inacesśıvel ao polieletrólito. Vi-

sando simular os sulcos do DNA, duas esferas completam o modelo: uma localizada na

posição dos grupos fosfato (esfera externa) e outra localizada entre a esfera externa e

o cilindro (esfera interna). A distribuição de carga da macromolécula é dada por um

conjunto de cargas negativas monovalentes centradas nas esferas externas. O polie-

letrólito foi representado por uma cadeia de N esferas ŕıgidas carregadas, conectadas

por um potencial harmônico e com um valor de pKa espećıfico. A solução eletroĺıtica

foi tratada pela teoria de Debye-Hückel. Os efeitos do pH, da concentração de sal,

da estrutura primária e da rigidez da cadeia polimérica e da distribuição de carga da

macromolécula sobre as propriedades conformacionais e f́ısico-qúımicas da cadeia ad-

sorvida foram calculados. Verificou-se que a presença da macromolécula modifica as

propriedades ácido/base do polieletrólito e que o efeito de regulação de carga afeta o

processo de adsorção/dessorção. Além disso, constatou-se uma dependência entre as

conformações adotadas pelo polieletrólito na superf́ıcie da macromolécula e a concen-

tração de sal da solução. Na segunda parte deste trabalho é investigada a influência das

interações de hidratação sobre a capacitância diferencial da dupla camada elétrica por

meio de simulações de Monte Carlo e por modelos teóricos baseados na aproximação

de Campo Médio. Um eletrodo plano e carregado foi inserido em uma solução ele-

troĺıtica constitúıda por ı́ons monovalentes e com concentração próxima às condições

fisiológicas. As interações de hidratação foram descritas por meio de potenciais de

Yukawa, as quais foram adicionadas às interações de Coulomb e de volume exclúıdo

entre os ı́ons e entre os ı́ons e o eletrodo. O modelo de Campo Médio proposto não só

inclui interações de hidratação aos pares ânion-ânion, ânion-cátion e cátion-cátion de



intensidades arbitrárias, mas também leva em consideração o tamanho finito dos ı́ons

por meio de duas abordagens distintas: i) equação de estado de Carnahan-Starling; e

ii) modelo de rede. A capacitância diferencial obtida não só pelas simulações de Monte

Carlo, mas também pelas aproximações de Campo Médio, apresenta o caracteŕıstico

pico duplo, usualmente denominado de camel-shape, no qual seu decaimento reflete

o empacotamento dos contráıons nas proximidades do eletrodo. Verificou-se também

que a presença das interações de hidratação entre os ı́ons e entre o eletrodo e os ı́ons

promove o surgimento de uma pequena região de depleção de carga nas proximidades

do eletrodo, similar à camada de Stern.

Palavras-chave: Polieletrólitos. Interação eletrostática. Interação de hidratação.

Distribuição iônica. Simulação computacional. Método de Monte Carlo.



Abstract

This work aims to analyze electrostatic interactions on surfaces and macromolecu-

les through the use of computational simulations based on the Monte Carlo method.

In the first part of this study, we discuss the interaction between polyelectrolytes –

more specifically homopolymers and block-copolymers which are susceptible to vari-

ations in pH – and macromolecules with helical charge distribution compatible with

that found in polynucleotides. The macromolecule was represented by an infinite ri-

gid cylinder, which mimics the central core of RNA/DNA, totally inaccessible to the

polyelectrolyte. In order to simulate DNA grooves, two additional spheres complete

the model: one being centered at the position of the phosphate groups (outer sphere)

and the other being located between the outer sphere and the cylinder (inner sphere).

The charge distribution of the macromolecule is given by a helical set of monovalent

negative charges centered at the outer spheres. The polyelectrolyte was represented

by a chain with charged hard spheres connected by harmonic bonds and presenting a

specific pKa value. The electrolyte solution was treated at the Debye-Hückel level. The

effects of pH, salt concentration, primary structure and stiffness of the polymer chain

on the conformational and physicochemical properties of the adsorbed chain were inves-

tigated. Results show that the presence of the macromolecule modifies the acid/base

properties of the polyelectrolyte and that the effect of charge regulation affects the

adsorption/desorption process. Furthermore, a dependence between the conformati-

ons adopted by the polyelectrolyte on the surface of the macromolecule and the salt

concentration of the solution was also observed. In the second part of this study, we

investigated the influence of hydration interactions on the differential capacitance of an

electric double layer by means of Monte Carlo simulations and by theoretical models

based on mean-field approximation. A charged planar electrode was inserted in an

electrolyte solution composed of monovalent ions and with concentration close to that

found at physiological conditions. The hydration interactions were modeled through

Yukawa potentials, which were added to Coulomb and excluded volume interactions

among the ions and between the ions and the electrode. The proposed mean-field model

not only include hydration interactions to the cation-cation, anion-anion and cation-



anion pairs, but also take into account the finite size of the ions through two distinct

approaches: i) the Carnahan-Starling equation of state, and ii) the lattice gas model.

We found that both our Monte Carlo simulations and mean-field approaches predict a

characteristic double-peak (the so-called camel shape) of the differential capacitance,

where its decrease reflects the packing of the counterions near the electrode. We also

found that the presence of hydration interactions among the ions and between the ions

and the electrode promotes the emergence of a small region of charge depletion near

the electrode, similar to the Stern layer.

Keywords: Polyelectrolytes. Electrostatic interaction. Hydration interaction. Ionic

distribution. Computational simulation. Monte Carlo method.
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〈Rxy2

G 〉
1
2 , em função da concentração de sal da solução, Cs, obtida em

pH = 1 (A) e em pH = 2 (B), para as quatro estruturas primárias do
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copoĺımero. B) Raiz quadrada da componente radial do raio de giro
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função da distância ao eletrodo para três densidades de carga diferentes 100
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Rp Raio dos monômeros do polieletrólito

Uharm
p Energia potencial elástica
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kang Constante de força angular

φ0 Ângulo de equiĺıbrio
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da macromolécula
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kBT

nm Nanômetro
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Cdif Capacitância diferencial

lD Comprimento de Debye

Cdif
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Divisão do Trabalho

Este trabalho tem por objetivo estudar, por meio de simulações computa-

cionais baseadas no método de Monte Carlo, interações eletrostáticas em superf́ıcies e

macromoléculas. Na primeira parte é abordada a interação entre polieletrólitos (homo-

poĺımeros e copoĺımeros em bloco), suscet́ıveis à variações de pH, e macromoléculas com

distribuição helicoidal de carga, como, por exemplo, RNA e DNA. Nesta parte do traba-

lho, as interações eletrostáticas são tratadas dentro do formalismo da teoria de Debye-

Hückel e os efeitos de diversos parâmetros sobre o processo de adsorção/dessorção e

sobre as propriedades conformacionais do polieletrólito são investigados. Já na segunda

parte deste estudo, é analisada a influência da associação de interações de hidratação

com interações eletrostáticas e estéricas sobre a capacitância diferencial da dupla ca-

mada elétrica. Nesta etapa, os ı́ons de sal são considerados explicitamente e, portanto,

as interações eletrostáticas são dadas, simplesmente, pelas interações Coulombianas.

Em ambas as partes deste trabalho, um código computacional foi desenvolvido exclu-

sivamente para estudar cada um dos modelos propostos.
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3.1.2 Macromolécula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.3 Polieletrólito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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3.3.1 Fração de Monômeros Carregados . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Parte I

Interação entre Polieletrólitos e

Macromoléculas com Distribuição

Helicoidal de Carga



Caṕıtulo 1

Introdução

Polieletrólitos são poĺımeros formados por sequências de monômeros, os

quais, por sua vez, apresentam grupos iônicos e/ou ionizáveis em sua constituição.

Desse modo, um polieletrólito pode estar carregado ou não em solução [1]. Quando

um poĺımero é constitúıdo por um único tipo de monômero, somente por monômeros

básicos, por exemplo, dá-se o nome de homopoĺımero. Já quando o poĺımero é for-

mado por dois ou mais tipos diferentes de monômeros, por exemplo, por monômeros

básicos e ácidos, ele é denominado heteropoĺımero ou copoĺımero. Além disso, tanto os

homopoĺımeros como os copoĺımeros também podem ser divididos de acordo com sua

densidade de carga. Polieletrólitos que possuem densidade de carga constante, isto é, o

seu número de monômeros carregados é invariável, são denominados polieletrólitos for-

tes ou quenched. Já os polieletrólitos que apresentam uma densidade de carga variável,

ou seja, que é dependente das propriedades da solução, como, por exemplo, força iônica

ou pH, são chamados de polieletrólitos fracos ou annealed [2, 3]. Como exemplos de po-

lieletrólitos fortes e fracos, podem-se citar os poliestirenos sulfonados e as poliaminas,

respectivamente.

Uma das principais caracteŕısticas dos polieletrólitos é a sua capacidade de

adsorção em superf́ıcies carregadas [3–5]. Devido à essa caracteŕıstica, nas últimas

décadas, a busca pelo entendimento dos fatores que determinam a estabilidade da ad-

sorção de polieletrólitos em superf́ıcies carregadas tem sido o foco de inúmeros estudos

[6–9]. Além de ser um tópico central da F́ısica de Poĺımeros, o interesse por esta

área de estudo se deve a sua importância para o entendimento de processos biológicos,

como a compactação do material genético por meio da associação da molécula de

DNA com as protéınas histonas [10], assim como para o desenvolvimento de aplicações

(bio)tecnológicas. Como outros exemplos práticos da aplicabilidade desta área de pes-

quisa, pode-se citar o controle de suspensões coloidais direcionadas para o tratamento
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de água [11, 12], o desenvolvimento de microcápsulas para entrega racional de fármacos

[13–15] e a busca por novas formas de terapia gênica não-viral por meio da interação

entre a molécula de DNA e policátions [16–18]. Nestes dois casos, é desejável que as

estruturas formadas sejam senśıveis às variações de pH do meio, uma vez que, normal-

mente, tecidos inflamados e tumores apresentam um ambiente ligeiramente mais ácido

do que o encontrado em células sadias [19, 20].

Em soluções contendo polieletrólitos e outras macromoléculas carregadas,

verifica-se que a variação da concentração de sal, do pH ou da temperatura, acarreta

não só a adsorção/dessorção dos polieletrólitos, como também afeta a conformação

dos poĺımeros quando estão adsorvidos ou livres em solução [5, 21–24]. Sabe-se que

em regimes de baixa força iônica, o polieletrólito interage com a macromolécula de

forma a maximizar o contato entre seus monômeros e as cargas da macromolécula.

Consequentemente, os monômeros opostamente carregados à macromolécula adsorvem

diretamente sobre sua superf́ıcie, formando o que é usualmente chamado de trains

[25–27]. Aumentando-se a concentração de sal, a interação entre os monômeros e a

macromolécula é atenuada, possibilitando ao polieletrólito adotar novas conformações

nas quais seus monômeros se estendem em direção à solução, formando estruturas cha-

madas de loops e tails [25–27]. Estudos anteriores mostram que tanto homopoĺımeros

como copoĺımeros apresentam, sob determinadas condições – pH, concentração de sal,

densidade de carga, rigidez e grau de polimerização da cadeia polimérica, etc. –, es-

truturas e regimes bem definidos quando estão adsorvidos em outras macromoléculas

[4, 25–29].

Várias abordagens teóricas foram propostas com a finalidade de investigar os

fatores que ocasionam mudanças conformacionais na cadeia adsorvida e que também

promovam a dessorção abrupta do polieletrólito sobre uma macromolécula [30–36].

Recentemente, Cherstvy e Winkler aplicaram o método WKB na resolução da equação

de Edwards e desenvolveram uma descrição universal para a adsorção de polieletrólitos

em superf́ıcies planas, ciĺındricas e esféricas oposta e homogeneamente carregadas [36].

Levando-se ainda em consideração modelos simplificados para a distribuição de carga

das macromoléculas, simulações computacionais têm sido realizadas para investigar a

influência de diversos fatores, como, por exemplo, concentração de sal, pH, carga e

geometria das macromoléculas, grau de polimerização e rigidez da cadeia polimérica,

sobre o processo de adsorção/dessorção e sobre as propriedades conformacionais da

cadeia adsorvida [9, 25, 37–44].

Um fato que deve ser evidenciado é que a grande maioria dos estudos já

publicados, sejam eles teóricos, experimentais ou computacionais, tem por objetivo in-

vestigar as propriedades conformacionais e estruturais de polieletrólitos isolados em
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solução [6, 45–49] ou a sua interação com esferas ou planos opostamente carrega-

dos [4, 25, 30–32, 37–40, 50, 51]. Considerando-se, agora, somente a quantidade de

trabalhos com enfoque na interação entre polieletrólitos e macromoléculas ciĺındricas

[31, 41, 52–54], nota-se uma diferença considerável no número desses trabalhos ao se

comparar com a quantidade de estudos direcionados na interação entre cadeias po-

liméricas e macromoléculas esféricas e planas. Desse modo, fica evidente a necessi-

dade de se desenvolver estudos focados nos aspectos energéticos e conformacionais de

polieletrólitos na presença de macromoléculas ciĺındricas, como, por exemplo, polinu-

cleot́ıdeos.

Embora os estudos já citados tenham contribúıdo significativamente para o

entendimento da interação entre polieletrólitos e macromoléculas, um grande número de

sistemas experimentalmente relevantes contém macromoléculas com padrões espaciais

espećıficos de carga em sua superf́ıcie. Estudos da interação de poliânions com protéınas

do leite em seu ponto isoelétrico, realizadas por de Vries, mostraram que a estabilidade

da adsorção está diretamente relacionada com a presença de regiões com alta densidade

de carga positiva na superf́ıcie dessas protéınas, denominadas patches de carga [55]. Em

várias outras situações de interesse, verifica-se que a adsorção ocorre “do lado errado

do ponto isoelétrico”, em condições nas quais as cargas ĺıquidas das macromoléculas

são do mesmo sinal e, portanto, repulsivas entre si. No entanto, efeitos eletrostáticos

de segunda ordem ou de ordem mais alta favorecem a adsorção [56–58]. Seyrek e

colaboradores mostraram que este efeito promove uma dependência não monotônica

do pH cŕıtico em relação a força iônica, de forma que as relações de escala obtidas para

superf́ıcies homogêneas não são mais satisfeitas nestas situações [59].

A existência de padrões espećıficos de distribuição de carga leva ao ques-

tionamento de como os polieletrólitos reconhecem estes padrões e como eles assumem

conformações que estabilizem o seu processo de adsorção. Muito além de ser um

problema de minimização de energia, com potenciais espećıficos que possam levar a

estruturas conhecidas experimentalmente, é necessário obter prinćıpios gerais sobre a

questão de reconhecimento molecular [60–63]. Em geral, a contribuição entrópica de-

vido aos diferentes arranjos nos contatos entre os grupos existentes no polieletrólito

e os que estão na superf́ıcie da macromolécula ocasiona a formação de diversos loops

na cadeia adsorvida, resultando em um perfil de energia livre com muitos estados me-

taestáveis, separados por barreiras energéticas que podem levar a um comportamento

cinético lento. A existência desses estados metaestáveis produz um perfil de energia

livre “rugoso”, com vários mı́nimos locais que “armadilham” o polieletrólito por um

determinado tempo. Uma das alternativas encontradas para diminuir essa rugosidade

e, consequentemente, acelerar a cinética do sistema, é evitar a formação desses loops ou
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atenuar a interação das cargas que estão na superf́ıcie da macromolécula com os grupos

ionizáveis que compõem a cadeia polimérica [64, 65]. A utilização de polianfóteros sus-

cet́ıveis a variações de pH e que possuam estrutura primária em bloco, torna-se, então,

uma alternativa satisfatória, como de fato foi verificado no trabalho de Jayaraman e

colaboradores [65].

A partir do que foi exposto, esta parte do trabalho tem como objetivo prin-

cipal o estudo da adsorção de polieletrólitos, homopoĺımeros e copoĺımeros em bloco,

sobre uma macromolécula com distribuição helicoidal de carga negativa, compat́ıvel

com a encontrada em polinucleot́ıdeos, como, por exemplo, RNA e DNA. Os efeitos da

concentração de sal, do pH, da distribuição de carga da macromolécula e da rigidez e da

estrutura primária da cadeia polimérica sobre a conformação do polieletrólito serão ava-

liados com ênfase na transição entre os estados adsorvido e dessorvido. Ademais, esta

parte do trabalho também abordará a questão do reconhecimento molecular, visando

verificar como as diferentes estruturas primárias do poĺımero e o efeito de regulação de

carga influenciam o reconhecimento da cadeia polimérica sobre a distribuição helicoidal

de carga da macromolécula.



Caṕıtulo 2

Objetivos

O objetivo principal desta parte do trabalho é estudar, por meio de si-

mulações de Monte Carlo, a interação entre polieletrólitos fracos e macromoléculas

com distribuição helicoidal de carga. Assim, pode-se dividir os objetivos deste estudo

nas seguintes partes:

1. Desenvolver um código computacional próprio, baseado no método de Monte

Carlo, para estudar a interação entre polieletrólitos fracos e macromoléculas car-

regadas de interesse (bio)tecnológico;

2. Verificar o efeito da concentração de sal, do pH, da rigidez da cadeia polimérica e

da distribuição de carga da macromolécula sobre as propriedades conformacionais

de homopoĺımeros e copoĺımeros em bloco adsorvidos em macromoléculas com

distribuição helicoidal de carga negativa;

3. Verificar a influência dos fatores citados no item anterior sobre o processo de

adsorção/dessorção desses polieletrólitos;

4. Analisar o efeito da estrutura primária dos copoĺımeros sobre o processo de ad-

sorção sobre macromoléculas com distribuição helicoidal de carga negativa;

5. Calcular o número de contatos formados entre os monômeros do polieletrólito e

as cargas da macromolécula, visando averiguar quais caracteŕısticas da solução e

do polieletrólito favorecem uma maior estabilidade no processo de adsorção.



Caṕıtulo 3

Metodologia

3.1 Modelo

Uma vez que o sistema apresentado em todo este trabalho envolve vários

constituintes (macromoléculas, poĺımeros, ı́ons de sal, contráıons e solvente), os quais

interagem por meio de interações eletrostáticas de longo alcance, o tratamento teórico

desse problema não é trivial. Existem limitações de natureza matemática, além de um

alto custo computacional necessário para tratar esse problema numericamente. Para

contornar essa situação, deve-se procurar um modelo geral e simplificado que possibilite

extrair as principais caracteŕısticas f́ısicas do sistema e que possua uma formulação

matemático-computacional exeqúıvel dentro de um tempo razoável [66–69].

3.1.1 Modelo da Célula

Em soluções suficientemente dilúıdas, pode-se considerar que os constituin-

tes macromoleculares se comportem de forma independente entre si. Assumindo-se

essa condição, é posśıvel utilizar o modelo da célula [70–72], no qual o volume total

da solução pode ser dividido em regiões compostas por uma macromolécula, um polie-

letrólito e os pequenos ı́ons da solução. Assim, valendo-se desse modelo, todo o sistema

foi confinado em uma célula ciĺındrica, com altura Lc e com raio Rc, definidos de forma

a eliminar posśıveis perdas conformacionais do polieletrólito. Um desenho esquemático

do modelo da célula utilizado neste estudo pode ser observado na Figura 3.1.

A interação entre quaisquer componentes pertencentes a células distintas

é completamente desprezada. Para que isso ocorra, é necessário que cada célula seja

eletricamente neutra. Logo, todas as part́ıculas móveis, com raio Ri e situadas a uma
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distância ri em relação ao eixo da célula, estão sujeitas a um potencial confinante:

U conf (ri) =

{
∞, ri ≥ (Rc −Ri),

0, caso contrário.
(3.1)

3.1.2 Macromolécula

A macromolécula foi representada por um cilindro ŕıgido, com raio Rm = 4

Å e com altura Lc, mantido fixo no centro da célula, com seu eixo coincidindo com o

eixo da célula de simulação. No entanto, visando representar os sulcos existentes na

molécula de DNA, duas esferas, com raios Re1 = Re2 = 2 Å, foram dispostas sobre a

superf́ıcie do cilindro. As esferas possuem as mesmas coordenadas z e θ apresentadas

na equação 3.2. Já as coordenadas radiais dessas duas esferas são distintas: a primeira

esfera possui coordenada r = 6,0 Å, enquanto que a coordenada da segunda esfera

é r = 10,0 Å. A distribuição dessas esferas ocorre periodicamente sobre o cilindro.

A macromolécula também possui uma distribuição helicoidal de carga dada por um

conjunto de cargas monovalentes negativas. Essas cargas estão centradas nas esferas

externas, com coordenada radial r = 10,0 Å. A Figura 3.2 é uma ilustração simplificada

Figura 3.1: Representação esquemática do modelo da célula em geometria ciĺındrica, exi-
bindo uma macromolécula, um polieletrólito e os ı́ons de sal. A) Vista lateral do modelo; B)
Vista superior do modelo.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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do modelo adotado para a macromolécula.

θi = θ0 + 36i,

zi = z0 + 3,4i, (3.2)

onde i representa a i-ésima esfera da macromolécula; z e θ são dados em angstroms

e em graus, respectivamente. Quando uma única hélice é considerada, adota-se θ0 e

z0 iguais a zero; já no caso de um hélice dupla, tem-se θ0 = z0 = 0 para a primeira

hélice, enquanto que, para a segunda, atribui-se θ0 = 154,0◦ e z0 = 0,8 Å. De posse

dessas informações, é posśıvel definir o passo da hélice, D = 34 Å e o número de

cargas por volta, Nc = 10. A distribuição de carga da macromolécula é compat́ıvel

com aquela encontrada em polinucleot́ıdeos. Por exemplo, quando a macromolécula

possui uma distribuição helicoidal dupla de carga negativa, a densidade linear de carga

é semelhante àquela encontrada na molécula de DNA.

Assumiu-se também que a constante dielétrica no interior da macromolé-

cula, εm, fosse idêntica à constante dielétrica do meio externo, ou seja, εm = εs. Com

Figura 3.2: Ilustração simplificada do modelo adotado para a macromolécula neste trabalho.
A) Hélice simples; B) Hélice dupla.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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esta aproximação, não há a criação de cargas de polarização [25, 73, 74].

3.1.3 Polieletrólito

O polieletrólito foi modelado simplesmente como uma cadeia de Np = 104

esferas ŕıgidas com raio Rp = 2 Å, na qual duas esferas consecutivas estão conectadas

por um potencial harmônico

Uharm
p (ri,i+1) =

1

2
kelas(ri,i+1 − r0)2, (3.3)

onde kelas representa a constante de força elástica; ri,i+1 é a distância entre os centros

de duas esferas conectadas; e r0 é a distância de equiĺıbrio. Neste trabalho, adotaram-

se os valores de kelas = 2,0 N/m e de r0 = 7,0 Å, resultando, assim, ao final de

cada simulação, em uma separação média monômero-monômero igual a, aproxima-

damente, 7,2 Å (distância acima do limite estabelecido pela teoria da condensação

de contráıons [75]). A rigidez estrutural da cadeia foi modelada de acordo com um

potencial harmônico angular do tipo

Uang
p (φi,i+2) =

1

2
kang(φi,i+2 − φ0)2, (3.4)

onde kang representa a constante de força angular; φi,i+2 é o ângulo formado entre três

monômeros consecutivos; e φ0 representa o ângulo de equiĺıbrio. De forma análoga ao

procedimento realizado para o potencial harmônico (equação 3.3), foi adotado o valor

de φ0 = π rad. Já o valor da constante de força angular foi variado entre 0 kBT/rad2

(onde a componente eletrostática do comprimento de persistência é a única responsável

pela flexibilidade do polieletrólito) e 10 kBT/rad2 (onde kB é a constante de Boltzmann,

cujo valor é 1,38 × 10−23 J/K e T = 298,15 K é a temperatura do sistema na escala

absoluta).

Neste estudo, dois tipos de monômeros foram considerados: monômeros

ácidos, denominados monômeros do tipo A; e monômeros básicos, classificados como

monômeros do tipo B. Assumiu-se também que o número de monômeros ácidos (NA
p )

fosse igual ao número de monômeros básicos (NB
p ), ou seja, NA

p = NB
p . Os valores dos

pKas dos monômeros ácidos e básicos são parâmetros de entrada do código computa-

cional desenvolvido. Cada monômero pode, em determinado valor do pH da solução,

ser neutro ou possuir uma carga em seu centro (monômeros do tipo A podem ser neu-

tros ou possuir uma carga igual a −1e, enquanto que monômeros do tipo B podem

ser neutros ou ter uma carga igual a +1e, onde e é a carga elementar, cujo valor é
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1,60219 × 10−19 C). Também foi levado em consideração o caso do polieletrólito ser

constitúıdo por apenas um tipo de monômero (homopoĺımero), com apenas um valor

de pKa. Desse modo, garante-se a generalidade do modelo, podendo-se representar

quaisquer biopoĺımeros. Deve ficar claro, contudo, que no ińıcio de cada simulação, o

polieletrólito está com todos os seus monômeros carregados.

A distribuição desses dois tipos de monômeros (ácidos e básicos) no polie-

letrólito foi feita de cinco maneiras distintas: i) homopoĺımero composto exclusivamente

por 104 monômeros do tipo B; ii) dibloco, com os monômeros do tipo A e do tipo B

formando um bloco composto por 52 monômeros de cada tipo; iii) tetrabloco, com

os monômeros do tipo A e do tipo B formando dois blocos, alternados entre si, cons-

titúıdos por 26 monômeros; iv) octobloco, com os monômeros do tipo A e do tipo B

formando quatro blocos, também alternados entre si, compostos por 13 monômeros;

e v) alternado, com 52 monômeros do tipo A e 52 monômeros do tipo B alternados

entre si. A Figura 3.3 ilustra as distribuições dos tipos de monômeros utilizadas no

estudo aqui apresentado para um polieletrólito com grau de polimerização igual a 16

Figura 3.3: Representação esquemática da distribuição dos diferentes tipos de monômeros
em um poĺımero com grau de polimerização igual a 16. A letra A representa os monômeros
ácidos, enquanto a letra B ilustra os monômeros básicos. i) homopoĺımero; ii) dibloco; iii)
tetrabloco; iv) octobloco; v) alternado.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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(Np = 16).

3.1.4 Solução Eletroĺıtica

Os ı́ons móveis existentes na solução eletroĺıtica (os cátions e os ânions de

sal e os contráıons dissociados da macromolécula e do polieletrólito) podem ser mode-

lados explicitamente, de acordo com o Modelo Primitivo Restrito [76, 77]. Contudo, em

altas concentrações de sal, o número de part́ıculas presentes em solução se torna muito

grande. Consequentemente, o tempo computacional necessário para obtenção da con-

vergência das propriedades f́ısicas médias é alt́ıssimo. Devido a este fato, a utilização

do Modelo Primitivo Restrito torna-se bastante inviável.

Uma maneira de contornar essa situação é tratar os ı́ons da solução implici-

tamente, ou seja, considerar um potencial eletrostático efetivo, caracterizado pelo com-

portamento médio dessas espécies. Como consequência dessa aproximação, a interação

entre as espécies macromoleculares é atenuada pela distribuição desses ı́ons. Esse po-

tencial eletrostático efetivo pode ser determinado por meio da teoria de Debye-Hückel

[77–79], na qual a interação entre duas part́ıculas carregadas é dada pelo potencial de

Coulomb blindado. Logo, introduzindo a condição em que dois monômeros distintos

não podem se sobrepor, a energia de interação entre quaisquer dois monômeros do

polieletrólito é dada pela seguinte expressão:

U el
i,j(rij) =

 ∞ , rij < (2Rp),
ZiZje

2

4πε0εs

exp(−κrij)
rij

, caso contrário,
(3.5)

onde e representa a carga elementar; εs = 78,7 é a constante dielétrica do solvente; ε0 é

a permissividade elétrica do vácuo, cujo valor é 8,85×10−12 C2N−1m−2; rij é a distância

entre os centros dos monômeros i e j; Rp é o raio dos monômeros que constituem o

polieletrólito; Zi é a valência do i-ésimo monômero; e κ−1 é o comprimento de Debye

[77, 78], definido em função da concentração molar, no bulk, dos ı́ons de sal da solução:

κ =

[
1000e2NA

ε0εskBT

3∑
i=1

Z2
i C0i

] 1
2

, (3.6)

onde NA representa o número de Avogadro, cujo valor é 6,022 × 1023 mol−1; T é a

temperatura absoluta do sistema; kB é a constante de Boltzmann; e C0i representa a

concentração molar, no bulk, da i-ésima espécie.

A energia de interação entre um monômero qualquer e a macromolécula
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é dada pela somatória das energias de interação provenientes de todas as cargas que

constituem a macromolécula, ou seja:

U el
i,macro(rik) =


∞ , rik < (Rp +Re1,2),

NC∑
k=1

ZiZke
2

4πε0εs

exp(−κrik)
rik

, caso contrário,
(3.7)

onde NC representa o número total de cargas que constituem a macromolécula; Zi é

a valência do i-ésimo monômero; Zk é a valência da k-ésima carga da macromolécula;

e rik é a distância entre os centros do monômero i e da carga k.

Sendo Np o número total de monômeros do polieletrólito no interior da

célula, a energia total de uma determinada configuração do sistema é dada por

U total =

Np∑
i=1

U conf (ri) +

Np−1∑
i=1

Np∑
j=i+1

U el
i,j(rij) +

Np∑
i=1

U el
i,macro(ri)+

+

Np−1∑
i=1

Uharm
p (ri,i+1) +

Np−2∑
i=1

Uang
p (φi,i+2).

(3.8)

O primeiro termo da equação 3.8 refere-se à interação de confinamento das

part́ıculas no interior da célula (equação 3.1); o segundo e o terceiro termos se re-

ferem às interações eletrostáticas monômero-monômero (equação 3.5) e monômero-

macromolécula (equação 3.7), respectivamente; o quarto termo representa a interação

que mantém os monômeros do polieletrólito conectados (equação 3.3); e o último

termo se refere à interação que determina a rigidez estrutural da cadeia polimérica

(equação 3.4).

3.2 Abordagem Computacional

Existem diversas abordagens por simulação computacional para tratar pro-

blemas envolvendo a interação entre macromoléculas. Dentre essas abordagens, po-

dem ser destacados dois métodos principais. O primeiro deles é o método de Monte

Carlo [80, 81], que se baseia na geração de configurações aleatórias do sistema, que

são utilizadas para o cálculo, de acordo com os prinćıpios da Mecânica Estat́ıstica, das

propriedades estruturais e termodinâmicas médias de interesse. O segundo método é

denominado Dinâmica Molecular [80–82], que tem por base a integração numérica das

equações de movimento da Mecânica Clássica atribúıdas a cada componente do sistema,

obtendo-se, desse modo, propriedades dinâmicas em conjunto com grandezas médias
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efetuadas sobre o tempo. Neste estudo, optou-se pela primeira abordagem (método

de Monte Carlo associado ao algoritmo de Metropolis) para tratar o problema pro-

posto. Deve-se salientar também que o código computacional foi escrito, em linguagem

Fortran, exclusivamente para este trabalho.

3.2.1 Método de Monte Carlo

O método de Monte Carlo pode ser descrito como um método estat́ıstico

[80, 81] que utiliza uma sequência de números aleatórios para a realização de uma

simulação. Simulações estat́ısticas contrastam com os métodos convencionais de dis-

cretização das variáveis do processo f́ısico em estudo que, tipicamente, são aplicados

em sistemas de equações diferenciais parciais ou ordinárias. Em muitas aplicações

práticas do método de Monte Carlo, o processo f́ısico é simulado diretamente, sem a

necessidade de descrever as equações matemáticas que representam o comportamento

do sistema. O único requisito necessário é que o processo f́ısico possa ser descrito por

funções densidades de probabilidade. Assim, o resultado desejado é obtido por meio da

estimativa do valor médio das grandezas observadas durante um determinado número

de simulações.

Dentre os algoritmos que utilizam o método de Monte Carlo, o algoritmo de

Metropolis [83], também conhecido por algoritmo de Metropolis-Hastings, é provavel-

mente o método de Monte Carlo mais utilizado na F́ısica. O algoritmo de Metropolis

tem como finalidade determinar os valores médios das propriedades do sistema que está

sendo simulado por meio de uma média sobre uma amostra. Desse modo, o algoritmo

é concebido de modo a se obter uma amostra que siga uma distribuição de Boltzmann.

Para se determinar a probabilidade de uma dada configuração, seria necessário conhe-

cer a chance de ocorrência de todas as demais configurações. No caso de variáveis

cont́ınuas, seria necessária uma integração da densidade de probabilidade sobre todo o

espaço de configurações.

O diferencial do algoritmo de Metropolis está diretamente ligado ao fato

dele não levar em conta a probabilidade das configurações em si, mas sim a razão entre

elas, pois a razão entre as probabilidades de duas configurações pode ser determinada

de forma independente das demais. Desse modo, dadas quaisquer duas configurações

i e j, a razão entre a probabilidade da configuração j, aqui denominada simplesmente

de Pj, e a probabilidade da configuração i, representada por Pi, pode ser escrita da
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seguinte maneira:

w =
Pj
Pi

=
Ae
−

Utotal
j
kBT

Ae
−Utotal

i
kBT

= exp

[
−(U total

j − U total
i )

kBT

]
= exp

[
−∆U total

kBT

]
, (3.9)

onde A é uma constante de normalização; kB é a constante de Boltzmann; T é a

temperatura do sistema na escala absoluta; e U total
i e U total

j são as energias totais das

configurações i e j, respectivamente.

Baseando-se na equação 3.9, o algoritmo de Metropolis pode ser implemen-

tado através do seguinte conjunto de regras:

1. Gera-se uma configuração inicial aleatória, ou seja, com valores aleatórios para

todos os graus de liberdade do sistema, respeitando as suas restrições. Nesse

caso, atribuir-se-á o ı́ndice i a essa configuração, que é aceita para a amostra;

2. Gera-se uma nova “configuração-tentativa” de ı́ndice j, que é o resultado de

pequenas modificações nas coordenadas da configuração i, como, por exemplo,

xj = xi + ζi, onde ζi é um número aleatório dentro do intervalo [−ζ, ζ];

3. Calcula-se a variação de energia entre a nova configuração-tentativa e a confi-

guração atual do sistema, ou seja, ∆U total = U total
j − U total

i ;

4. Se ∆U total ≤ 0, a configuração-tentativa é aceita e atribui-se a ela o ı́ndice i a

partir desse momento;

5. Se ∆U total > 0, gera-se um número aleatório, β, entre 0 e 1 e calcula-se o valor

de w por meio da equação 3.9;

6. Se w > β, a configuração-tentativa é aceita e atribui-se a ela o ı́ndice i a partir

desse momento. Caso contrário, o ı́ndice i permanece designando a configuração

inicial;

7. Repetem-se os passos 1 a 6 até que algum critério de parada seja satisfeito. Por

definição, cada uma dessas repetições é denominada passo de Monte Carlo.

3.2.2 Código Computacional

O código computacional foi escrito exclusivamente para este trabalho, no

qual implementou-se o método de Monte Carlo associado ao algoritmo de Metropolis,

como descrito no tópico anterior, no ensemble canônico (NVT) [80]. Todo o sistema,
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Tabela 3.1: Relação dos dados solicitados pelo código computacional no ińıcio de sua
execução.

Dados de entrada

Parâmetros referentes ao modelo Informações referentes à simulação

Raio da macromolécula Número de passos para equilibração
Raio das esferas intermediárias Número de passos para produção
Raio das esferas com carga Número de movimentos independentes
Hélice simples ou dupla? Deslocamento máximo dos monômeros

Ângulo inicial Deslocamento máximo da cadeia

Coordenada z inicial Ângulo máximo para pivotar
Passo da hélice Semente do gerador de números

aleatórios
Número de cargas por volta Probabilidade de titular os monômeros
Valência das cargas da hélice Probabilidade de deslocar a cadeia e exe-

cutar o pivô
Número de passos da hélice Distância para considerar um contato fa-

vorável
Raio da célula Distância para considerar um monômero

em train
Número de monômeros Importar a última configuração válida?
Raio dos monômeros Executar produção?
Separação de equiĺıbrio dos monômeros

Ângulo de equiĺıbrio entre os monômeros
Constante de força elástica
Constante de força angular
Concentração de sal
Temperatura
pH da solução
pKa dos monômeros

Fonte: Elaborada pelo autor.

composto por uma macromolécula e um polieletrólito, foi confinado em uma célula

ciĺındrica, com raio Rc igual a 10000 Å (ou 1 µm) e altura L = 60D = 2040 Å. Deve

ficar claro que a macromolécula e a célula de simulação possuem a mesma altura L e

essa altura é dada por múltiplos do número de passos da hélice (no presente estudo,

cada passo da hélice possui tamanho igual aD = 34 Å). Como, neste trabalho, a solução

eletroĺıtica foi modelada com base na teoria de Debye-Hückel, não há a necessidade de

se utilizar condições de contorno periódicas e a convenção de mı́nima imagem, pois não

há, explicitamente, ı́ons de sal e contráıons em solução.
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Funcionamento Geral do Código Computacional

Inicialmente, o código desenvolvido solicita não só os parâmetros referentes

ao modelo, mas também as informações relacionadas à execução da simulação. Os

dados solicitados pelo programa estão transcritos na Tabela 3.1.

Em seguida, o programa calcula, a partir da concentração de sal e da

valência dos ı́ons móveis (cátions, ânions e contráıons), o valor do inverso do com-

primento de Debye (κ), que será utilizado em todos os cálculos envolvendo interações

eletrostáticas. Apesar de ser um parâmetro de entrada, em todos os resultados obtidos

neste estudo, não só os contráıons e os ı́ons de sal, mas também os monômeros que

constituem o polieletrólito, foram considerados monovalentes, ou seja, com valência

Zi = ±1.

As posições iniciais dos monômeros que formam o polieletrólito são esta-

belecidas de duas formas distintas. Se não for indicado para o programa importar a

última configuração válida, as posições dos monômeros são definidas aleatoriamente e,

ao final de cada simulação, um arquivo de sáıda é gerado com as coordenadas finais

(x, y, z) de todos os monômeros. Estas coordenadas podem, por sua vez, ser utilizadas

como um parâmetro de entrada para uma próxima simulação.

Em cada passo da simulação, as configurações do sistema são geradas por

meio de três tipos de movimentos e pelo processo de titulação dos monômeros. Abaixo,

encontra-se uma descrição sucinta de cada uma dessas ações que alteram a configuração

do sistema.

1. Translação de um monômero: Quando este tipo de movimento é selecio-

nado, um monômero é escolhido aleatoriamente e suas coordenadas (x, y, z) são

acrescidas de um pequeno deslocamento (∆x,∆y,∆z);

2. Deslocamento da cadeia inteira: Neste tipo movimento, todos os monômeros

do polieletrólito são movimentados radialmente conforme o procedimento descrito

no item anterior;

3. Movimento de pivô: Selecionando-se este tipo de movimento, um monômero

do polieletrólito e um eixo cartesiano (i, j,k) são escolhidos aleatoriamente. Em

seguida, é aplicada uma matriz de rotação sobre o eixo escolhido e sobre a me-

nor parte da cadeia polimérica, tendo, como referência, o monômero escolhido

inicialmente;

4. Titulação de um monômero: Quando esta opção é adotada, um monômero

é escolhido aleatoriamente e sua valência é alterada (+1 ↔ 0, caso o monômero
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seja básico; −1↔ 0, caso o monômero seja ácido), conforme a seguinte expressão

para a variação da energia [45, 47, 49]:

∆U tit = ∆U el ± χ[kBT (pH − pKi
a) ln(10)], (3.10)

onde o sinal positivo é utilizado quando o monômero é protonado e o sinal nega-

tivo é usado quando o monômero é desprotonado. A constante χ é igual a +1 ou

-1 quando um monômero ácido ou básico é selecionado, respectivamente.

A escolha de cada uma dessas ações é determinada, no ińıcio de cada passo

Figura 3.4: Representação esquemática das posśıveis ações utilizadas para gerar novas confi-
gurações do sistema tratado neste trabalho. 1. Translação de um monômero; 2. Deslocamento
da cadeia inteira; 3. Movimento de pivô; 4. Titulação de um monômero.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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de Monte Carlo, por meio da geração de um número aleatório γ1. Se γ1 for maior que

a probabilidade informada no ińıcio do programa para deslocar a cadeia e executar o

pivô (vide 3.1), um monômero aleatório é transladado (ação 1). Caso contrário, um

novo número aleatório é gerado, aqui denominado simplesmente por γ2. Se γ2 for maior

que a probabilidade de titular um monômero (vide 3.1), que também é informada no

ińıcio do programa, todo o polieletrólito é deslocado e o movimento de pivô também

é executado (ações 2 e 3). Caso contrário, o processo de titulação de um monômero é

realizado (ação 4). A Figura 3.4 apresenta uma ilustração simplificada de cada uma

dessas ações.

A simulação possui basicamente duas etapas principais. A primeira delas é

chamada fase de equilibração e tem por objetivo levar o sistema ao estado de equiĺıbrio,

de tal forma que as propriedades médias calculadas não dependam da configuração

inicial do sistema. Essa etapa é finalizada quando as propriedades f́ısicas do sistema

variem em torno de uma média bem definida. No presente estudo, utilizou-se a energia

total do sistema (equação 3.8) como critério de checagem para o término da fase de

equilibração. A segunda etapa é chamada fase de produção, na qual as grandezas f́ısicas

de interesse são armazenadas a cada passo e, ao final desta etapa, as suas médias

são calculadas. Esta etapa tem por caracteŕıstica a independência estat́ıstica entre

as configurações geradas, uma vez que o programa solicita o número de movimentos

independentes para descorrelacionar uma configuração da outra. Em geral, foram

utilizados 1,0 × 107 passos de Monte Carlo na fase de equilibração e 1,0 × 106 passos

de Monte Carlo descorrelacionados na fase de produção (vide 3.1).

3.3 Propriedades Médias Calculadas

Para a descrição do sistema em questão, a Mecânica Estat́ıstica fornece as

ferramentas necessárias para a obtenção da distribuição dos monômeros e, consequen-

temente, das propriedades termodinâmicas de interesse. Logo, o valor médio de uma

grandeza G qualquer pode ser obtida pela expressão matemática

〈G〉 =

∑
i

Gi

NMC

, (3.11)

onde NMC representa o número de passos de Monte Carlo utilizados. Ademais, uma

maneira de se obter uma estimativa das flutuações associadas ao valor de uma grandeza

obtida pela equação 3.11 é calcular o seu desvio padrão da média, σm. Em termos
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matemáticos, tem-se:

σm =
√
〈G2〉 − 〈G〉2, (3.12)

onde o valor de 〈G〉 é dado pela equação 3.11 e o valor de 〈G2〉 e dado pela expressão

〈G2〉 =

∑
i

G2
i

NMC

. (3.13)

A seguir, serão descritas algumas das propriedades f́ısicas obtidas por meio

do código computacional desenvolvido.

3.3.1 Fração de Monômeros Carregados

Na ausência de interações eletrostáticas entre os monômeros do polieletrólito

e com outros corpos carregados (caso ideal), a fração de monômeros carregados do tipo

i, αi, onde i é igual a A ou B, é dada, de acordo com o pH da solução, pelas equações

3.14 e 3.15 [84]:

αA =
KA
a

KA
a + [H+]

, (3.14)

αB =
[H+]

KB
a + [H+]

, (3.15)

onde KA
a (pKA

a = − logKA
a ) e KB

a (pKB
a = − logKB

a ) representam, respectivamente,

as constantes de ionização dos monômeros ácidos e básicos; e [H+] (pH = − log[H+])

é a concentração molar de prótons na solução.

Contudo, devido não só à interação entre os monômeros constituintes do

polieletrólito, mas também entre eles e a macromolécula, suas propriedades ácido/base

são diferentes das propriedades calculadas para o caso ideal [6, 26]. Logo, o cálculo da

fração de monômeros carregados deve ser efetuado de forma cuidadosa, considerando-se

essas interações. Computacionalmente, a carga de cada monômero é acumulada a cada

passo de Monte Carlo e, posteriormente, a fração média de monômeros carregados é

determinada ao final da simulação.

3.3.2 Distribuição Radial dos Monômeros

Para calcular a distribuição radial dos monômeros computacionalmente, a

célula foi dividida em “fatias” concêntricas ao eixo da macromolécula e com largura
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igual a 1 Å. Ao final de cada simulação, o número de monômeros do k-ésimo tipo

(ácido, básico ou total), nik, localizados no interior da i-ésima fatia, é calculado por

meio da equação 3.11.

3.3.3 Número Médio de Contatos

A cada passo de Monte Carlo, a distância entre cada monômero do i-ésimo

tipo (básico ou ácido) do polieletrólito e as cargas da macromolécula é calculada. Caso

essa distância seja menor ou igual a uma distância arbitrária δc, contabiliza-se um

contato formado. Neste estudo, considerou-se δc = Re2 + Rp + 2 = 6 Å. Além disso,

cada monômero do polieletrólito só pode formar um único contato a cada passo de

Monte Carlo, de forma que monômeros situados a uma distância inferior ou igual a δc

em relação a mais de uma carga da macromolécula contribuem apenas uma vez para o

número de contatos formados.

3.3.4 Propriedades Conformacionais do Polieletrólito

Distância End-to-End Quadrática Média

A distância end-to-end quadrática média é definida pela distância ao qua-

drado entre as extremidades do polieletrólito, ou seja, o quadrado da distância entre o

primeiro e o último monômero que constitui a cadeia polimérica:

〈R2
ee〉 = 〈(r1 − rNp)2〉, (3.16)

onde r1 representa a posição do primeiro monômero (x1, y1, z1) e rNp corresponde a

posição do último monômero do polieletrólito (xNp , yNp , zNp).

Raio de Giro Quadrático Médio

Assim como a distância end-to-end, o raio de giro, RG, de um polieletrólito

é uma propriedade bastante significativa, uma vez que ela fornece uma estimativa do

tamanho da cadeia polimérica em sua forma globular. Essa propriedade conformacional

é também a quantidade que é geralmente determinada experimentalmente [27, 85].

Com isto exposto, o raio de giro quadrático médio é definido pela distância média
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entre todos os monômeros e o centro de massa do polieletrólito:

〈R2
G〉 =

1

Np

〈
Np∑
i=1

(rCM − ri)2

〉
, (3.17)

onde ri representa a posição do i-ésimo monômero e rCM é a posição do centro de

massa do polieletrólito, dada pela expressão

rCM =
1

Np

Np∑
i=1

ri. (3.18)

Ao final de cada simulação, não só o raio de giro quadrático médio, 〈R2
G〉,

mas também as suas componentes perpendicular, 〈Rxy2

G 〉, e tangencial, 〈Rz2

G 〉, à su-

perf́ıcie da macromolécula são calculadas por meio das equações 3.11 e 3.17.

Trains, Loops e Tails

Os termos trains, loops e tails se referem a diferentes conformações que

a cadeia polimérica pode adotar sobre a superf́ıcie da macromolécula: trains são ca-

racterizados por monômeros em contato direto com a macromolécula, ou seja, loca-

lizados dentro de uma camada com largura, definida para este estudo, igual a δ =

Rm + 2Re1 + 2Re2 = 12 Å; loops ocorrem sempre entre dois trains e se estendem em

direção à solução; e tails correspondem aos finais da cadeia polimérica que não estão

em contato com a macromolécula [25, 27]. A Figura 3.5 é uma ilustração simplificada

dessas posśıveis conformações que o polieletrólito pode adotar quando adsorvido sobre

a macromolécula.

Figura 3.5: Ilustração simplificada das conformações trains, loops e tails de um polieletrólito,
com grau de polimerização igual a 21, adsorvido sobre uma superf́ıcie.

Fonte: Elaborada pelo autor.



Caṕıtulo 4

Homopoĺımeros

Neste caṕıtulo são apresentados os resultados referentes à interação entre um

homopoĺımero básico, com pKa = 7, e uma macromolécula com distribuição helicoidal

simples e dupla de carga discreta negativa. Inicialmente, são avaliados os efeitos da

concentração de sal e do pH da solução sobre as propriedades conformacionais do

homopoĺımero adsorvido e sobre o seu processo de adsorção/dessorção. Em seguida, a

influência da rigidez da cadeia polimérica e da distribuição de carga da macromolécula,

sobre as caracteŕısticas gerais da interação entre o homopoĺımero e a macromolécula,

também é investigada. Em todos os resultados exibidos neste caṕıtulo, as barras de

erro são menores que o tamanho dos śımbolos utilizados.

4.1 Efeito da Concentração de Sal e do pH

Nesta primeira seção, todos os resultados que serão apresentados tratam da

interação entre um homopoĺımero, cuja flexibilidade é dada somente pela interação ele-

trostática entre seus monômeros (kang = 0 kBT/rad2), e uma macromolécula com dis-

tribuição helicoidal simples de carga negativa (hélice simples). Nas seções posteriores,

os efeitos da rigidez da cadeia polimérica e da distribuição de carga da macromolécula

serão averiguados.

Como primeiro resultado, construiu-se o gráfico da fração de monômeros

carregados, α, em função do valor do pH da solução para duas concentrações de sal

distintas (Cs = 1 mM e Cs = 150 mM). Baseando-se na Figura 4.1, nota-se que,

em baixa concentração de sal (Cs = 1 mM), a fração de monômeros carregados é

maior do que o caso ideal na faixa de pH entre 4 e 11 – região que inclui o valor do

pKa dos monômeros –, indicando que a existência de interações eletrostáticas entre os
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monômeros e com a macromolécula influencia o processo de protonação/desprotonação

dos monômeros do homopoĺımero (efeito de regulação de carga). Aumentando-se a

concentração de sal (Cs = 150 mM), a blindagem eletrostática se torna mais efetiva,

de forma que as interações eletrostáticas não afetem, de forma tão significativa, a

protonação/desprotonação dos monômeros. Esse efeito pode ser verificado pela apro-

ximação entre a curva obtida em alta concentração de sal e a curva que representa o

caso obtido na ausência de interações eletrostáticas (caso ideal).

O efeito da concentração de sal (e, consequentemente, da blindagem ele-

trostática) e do pH da solução, também pode ser constatado pelo gráfico da energia

de ligação média (equação 3.7), 〈Ulig〉, em função da concentração de sal da solução.

Analisando-se a Figura 4.2-A, é posśıvel afirmar que, em baixas concentrações de sal,

o homopoĺımero está adsorvido sobre a macromolécula em todos os valores de pH

apresentados. Nesta situação, a energia eletrostática atrativa entre os monômeros e a

macromolécula é negativa o suficiente para compensar a redução dos graus de liberdade

do homopoĺımero e sua perda entrópica devido ao seu confinamento. Já o crescimento

de 〈Ulig〉 com o aumento da concentração de sal, comum a todos os valores de pH, se

Figura 4.1: Fração de monômeros carregados de um homopoĺımero, α, em função do pH,
para duas concentrações de sal distintas: 1 mM (ćırculos e linhas pretas) e 150 mM (ćırculos
e linhas vermelhas) e na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples
de carga. A linha tracejada ilustra o caso ideal (na ausência de interações eletrostáticas entre
os monômeros).
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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deve à intensificação da blindagem eletrostática na interação entre a macromolécula

e o homopoĺımero. Valendo-se ainda da Figura 4.2-A, nota-se também que há uma

concentração de sal, aqui denominada C∗s que, a partir desse valor, a energia de ligação

média cresce de forma abrupta, desviando do seu comportamento esperado. Esse cres-

cimento acentuado de 〈Ulig〉, em Cs > C∗s , se deve à coexistência entre dois estados

distintos do homopoĺımero: i) o estado adsorvido, caracterizado por valores negativos

da energia de ligação média; e ii) o estado dessorvido, no qual a energia de ligação

média é aproximadamente nula (〈Ulig〉 ≈ 0). Este comportamento pode ser verificado

Figura 4.2: A) Energia de ligação média, 〈Ulig〉, em função da concentração de sal da solução,
Cs, obtida para três valores diferentes de pH: pH = 1 (ćırculos e linhas pretas); pH = 6
(ćırculos e linhas vermelhas); e pH = 7 (ćırculos e linhas azuis do gráfico interior). A linha
pontilhada indica a concentração de sal em que 〈Ulig〉 aumenta abruptamente, desviando
de sua trajetória esperada (linha tracejada). B) Energia total (linha preta) e energia de
ligação (linha vermelha) em função do número de passos de Monte Carlo obtidas em pH = 7
e Cs = 120 mM. C) Diagrama dos estados caracteŕısticos do homopoĺımero, onde a área
sombreada em vermelho representa a região de coexistência entre os estados adsorvido e
dessorvido do homopoĺımero.
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ao se observar a trajetória da energia total e da energia de ligação média em função do

número de passos de Monte Carlo (Figura 4.2-B). Esse comportamento caracteŕıstico

de 〈Ulig〉 já foi constatado em estudos anteriores focados não só na adsorção de ho-

mopoĺımeros fortes e fracos em macróıons esféricos [39, 42], mas também na interação

entre homopoĺımeros fortes e macróıons ciĺındricos [41].

A influência do pH da solução pode ser verificada ao se observar o diagrama

de estados apresentado na Figura 4.2-C. Nessa figura, é posśıvel visualizar a região de

coexistência entre os estados adsorvidos e dessorvidos do homopoĺımero. Essa região é

delimitada por C∗s e pelo maior valor de Cs na qual 〈Ulig〉 6= 0. Verifica-se também que,

para valores maiores de pH, a região de coexistência é deslocada para concentrações

de sal menores. Esse deslocamento se deve à diminuição do número de monômeros

carregados do homopoĺımero nesses valores de pH (vide Figura 4.1) e, consequente-

mente, menores concentrações de sal são requeridas para promover a total dessorção

do homopoĺımero.

As propriedades conformacionais da cadeia polimérica também são influen-

ciadas pela concentração de sal e pelo pH da solução. Esse efeito pode ser examinado

pelos gráficos da raiz quadrada das componentes radial e axial do raio de giro quadrático

médio do homopoĺımero, 〈Rxy2

G 〉
1
2 e 〈Rz2

G 〉
1
2 , em função da concentração de sal para os

mesmos valores de pH apresentados na Figura 4.2-A. Assim, considerando-se os gráficos

Figura 4.3: A) Raiz quadrada da componente radial do raio de giro quadrático médio de

um homopoĺımero, 〈Rxy
2

G 〉
1
2 , em função da concentração de sal da solução para três valores

diferentes de pH: pH = 1 (ćırculos e linhas pretas); pH = 6 (ćırculos e linhas vermelhas);
e pH = 7 (ćırculos e linhas azuis). B) Raiz quadrada da componente axial do raio de giro

quadrático médio de um homopoĺımero, 〈Rz2G 〉
1
2 , em função da concentração de sal para os

mesmos valores de pH utilizados em 〈Rxy
2

G 〉
1
2 .
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ilustrados na Figura 4.3, verifica-se que o aumento da concentração de sal promove,

além de uma transição energética bem caracteŕıstica entre os estados adsorvido e dessor-

vido do homopoĺımero, uma transição conformacional da cadeia polimérica entre esses

dois estados. Ao se analisar os gráficos contidos na Figura 4.3, nota-se que as componen-

tes do raio de giro do homopoĺımero exibem comportamentos semelhantes em todos os

pHs examinados. Em baixas concentrações de sal, 〈Rxy2

G 〉
1
2 apresenta valores próximos

à dimensão radial da macromolécula (〈Rxy2

G 〉
1
2 ≈ Rm + 2Re1 + 2Re2 ≈ 12 Å); já 〈Rz2

G 〉
1
2

exibe valores elevados em baixas concentrações de sal. Tal fato indica que, nesses valo-

res de Cs, o homopoĺımero tangencia ou se enrola sobre a macromolécula, mantendo-se,

ao mesmo tempo, uma conformação alongada axialmente. Essas conformações indicam

que a cadeia polimérica busca maximizar o contato entre seus monômeros e as cargas

da macromolécula, o que pode ser constatado nos snapshots da coluna da esquerda da

Figura 4.4. Aumentando-se a concentração de sal até Cs = C∗s , 〈Rxy2

G 〉
1
2 aumenta grada-

tivamente, enquanto 〈Rz2

G 〉
1
2 diminui, indicando que a blindagem eletrostática começa

a se tornar mais efetiva (coluna central da Figura 4.4). Ao se atingir concentrações

Figura 4.4: Snapshots de algumas configurações t́ıpicas de um homopoĺımero na presença
de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples de carga.
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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de sal maiores que C∗s , há um crescimento e um decrescimento abrupto em 〈Rxy2

G 〉
1
2 e

em 〈Rz2

G 〉
1
2 , respectivamente, indicando a contribuição de conformações dessorvidas do

homopoĺımero para os valores médios dessas propriedades conformacionais (coluna da

direita da Figura 4.4).

Visando avaliar como os monômeros se distribuem nas proximidades da

macromolécula, confeccionaram-se os gráficos do número médio de monômeros em

trains, em loops e em tails (Figura 4.5-A) e do número médio de trains, de loops e de

tails (Figura 4.5-B) para dois valores de pH distintos (pH = 1 e pH = 7). Em todos

os gráficos, a solução de sal foi variada até se atingir o valor Cs = C∗s , abrangendo,

desse modo, somente configurações nas quais o homopoĺımero está adsorvido sobre a

macromolécula. De posse da Figura 4.5-A, verifica-se que o aumento da concentração

de sal promove, em ambos os valores de pH, uma diminuição no número médio de

monômeros em trains e um aumento no número médio de monômeros em loops e em

tails. Essa variação se deve ao aumento da blindagem eletrostática e, por consequência,

a interação atrativa homopoĺımero-macromolécula não é forte o suficiente para superar

a perda entrópica devido à redução dos graus de liberdade do homopoĺımero (essas

variações também podem ser visualizadas nos snapshots apresentados na Figura 4.4).

Baseando-se agora na Figura 4.5-B, nota-se que há um aumento no número médio de

trains e de loops até uma determinada concentração de sal (Cs = 50 mM em pH = 1 e

Cs = 10 mM para pH = 7). Nesta situação, o aumento no número de loops formados

Figura 4.5: A) Número médio de monômeros em trains (ćırculos), em loops (quadrados)
e em tails (triângulos) de um homopoĺımero em função de Cs/C

∗
s . B) Número médio de

trains (ćırculos), de loops (quadrados) e de tails (triângulos) de um homopoĺımero em função
de Cs/C

∗
s . Nos dois gráficos, o homopoĺımero está na presença de uma macromolécula com

distribuição helicoidal simples de carga. As cores preta e azul representam os resultados
obtidos em pH = 1 e pH = 7, respectivamente.
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ôm
er
os

em
tr
a
in
s,

lo
o
p
s
e
ta
il
s

A)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

4

8

12

16

20

Cs/C
∗
s

N
ú
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indica que o homopoĺımero tende a adotar configurações nas quais possibilite aumentar

os graus de liberdade da cadeia, mesmo quando adsorvida sobre a macromolécula.

Após atingir esses valores, o número de trains e de loops começa a diminuir até a total

dessorção do homopoĺımero. Em contrapartida, o número médio de tails apresenta um

crescimento bem discreto e monotônico com o aumento da concentração para os dois

valores de pH exibidos.

Como último resultado desta seção e visando também explorar, mesmo que

de forma superficial, a questão do reconhecimento molecular, construiu-se o gráfico do

número médio de contatos formados, 〈Ncont〉, em função de Cs/C
∗
s para três valores

diferentes de pH (pH = 1, 6 e 7). Nesta parte do trabalho, considera-se um contato

formado quando a distância entre um monômero qualquer do homopoĺımero e quais-

quer cargas da macromolécula for menor que 6 Å durante um passo de Monte Carlo.

Com isto exposto e analisando-se a Figura 4.6, nota-se que, em baixa concentração de

sal e nos valores de pH considerados, há a formação de, aproximadamente, cinquenta

e cinco contatos, ou seja, cerca de 53% dos monômeros reconhecem a discretização

das cargas da macromolécula. Além disso, em Cs = 1 mM, praticamente é formado

Figura 4.6: Número médio de contatos formados entre os monômeros de um homopoĺımero
e as cargas de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples de carga, 〈Ncont〉, em
função de Cs/C

∗
s para três valores de pH diferentes: pH = 1 (ćırculos e linhas pretas); pH = 6

(ćırculos e linhas vermelhas); e pH = 7 (ćırculos e linhas azuis).
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o mesmo número de contatos para os três valores de pH exibidos na Figura 4.6, pois,

nesta situação, a carga ĺıquida do homopoĺımero é praticamente igual (vide Figura 4.1).

Outra caracteŕıstica que pode ser observada na Figura 4.6 é que o número de conta-

tos mı́nimo para que o homopoĺımero permaneça adsorvido sobre a macromolécula

diminui com o aumento do pH. Esse comportamento já era esperado, uma vez que a

densidade de carga do homopoĺımero (ou número de monômeros carregados) diminui

com o aumento do pH, atenuando a interação atrativa homopoĺımero-macromolécula

em valores de pH maiores que 5. Ainda com base na questão do reconhecimento mo-

lecular, foi verificado se os polieletrólitos (homopoĺımeros e copoĺımeros) adotam uma

conformação helicoidal sobre a macromolécula. Essa conformação foi averiguada por

meio da função de correlação proposta por Chen e colaboradores [86], G(m), entre dois

monômeros separados por m elementos sequencialmente ao longo da cadeia polimérica:

G(m) =
1

Np − 3

Np−2∑
i=2

[∑Np−m−1
j=1 (cos θi,j − 〈cos θi,j〉) (cos θi,j+m − 〈cos θi,j〉)∑Np−1

j=1 (cos θi,j − 〈cos θi,j〉)2

]
, (4.1)

onde cos θi,j = li · lj/|li · lj|; e li é o vetor que conecta o i-ésimo monômero ao monômero

i + 1. Os parâmetros da hélice podem ser obtidos pelo fit de G(m) pela equação

F (m) = exp(−m/ξ) cos(2πm/P ), onde P e ξ representam o número de monômeros

por volta da hélice e o comprimento de correlação orientacional, respectivamente. No

caso de uma hélice ideal, tem-se ξ → ∞, enquanto que para uma conformação coil,

F (m) decai exponencialmente. No entanto, em todos os resultados obtidos, não foi

verificada a conformação helicoidal para o polieletrólito, seja ele um homopoĺımero

ou um copoĺımero, uma vez que a função G(m) e, consequentemente, F (m), apenas

decaem exponencialmente.

4.2 Efeito da Distribuição de Carga da Macromo-

lécula

Nesta seção será avaliado o efeito da distribuição de carga da macromolécula

(hélice simples e hélice dupla) sobre algumas propriedades gerais do homopoĺımero e so-

bre seu processo de adsorção/dessorção. Em todos os resultados que aqui serão apresen-

tados, considerou-se um homopoĺımero totalmente flex́ıvel, ou seja, kang = 0 kBT/rad2.

Com o objetivo de averiguar como a distribuição de carga da macromolécula

modifica o processo de protonação/desprotonação dos monômeros do homopoĺımero,

construiu-se o gráfico da diferença entre αdupla (fração de monômeros carregados na pre-
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sença da macromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga) e αsimples (fração

de monômeros carregados na presença da macromolécula com distribuição helicoidal

simples de carga) em função do valor do pH da solução e em baixa concentração de

sal (Cs = 1 mM). Analisando-se a Figura 4.7, nota-se que a distribuição de carga

da macromolécula altera drasticamente o processo de protonação/desprotonação dos

monômeros do homopoĺımero em regime de baixa blindagem eletrostática. A pre-

sença de uma macromolécula com distribuição simples de carga já modifica de forma

significativa a protonação dos monômeros quando comparada com o caso ideal (vide

Figura 4.1 da Seção 4.1), mas quando a distribuição de carga da macromolécula é al-

terada para uma hélice dupla, esse efeito torna-se ainda mais evidente. Neste caso, a

macromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga favorece ainda mais a pro-

tonação dos monômeros, mesmo em valores de pH muito maiores do que o pKa dos

monômeros, ou seja, em pH ≥ 9.

A alteração da distribuição de carga da macromolécula também modifica os

intervalos de concentração de sal e de pH nos quais o homopoĺımero está adsorvido ou

Figura 4.7: Diferença entre αdupla (fração de monômeros carregados de um homopoĺımero
na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga) e αsimples

(fração de monômeros carregados de um homopoĺımero na presença de uma macromolécula
com distribuição helicoidal simples de carga) em função do pH e em baixa concentração de
sal (Cs = 1 mM).
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dessorvido. Ao se observar o diagrama de estados ilustrado na Figura 4.8-A, nota-se um

aumento da região que compreende o estado adsorvido do homopoĺımero, indicando que

uma maior concentração de sal é necessária para promover o ińıcio de sua dessorção em

um dado valor de pH. Além disso, a região de coexistência entre os estados adsorvido

e dessorvido do homopoĺımero também sofre um aumento. Ao se observar as áreas

sombreadas da Figura 4.8-A, nota-se que a área em azul é maior que a área em vermelho.

Consequentemente, pode-se afirmar que a interação eletrostática homopoĺımero-hélice

dupla é mais forte do que a interação homopoĺımero-hélice simples. Tal fato pode ser

endossado ao se observar a Figura 4.8-B, onde é posśıvel verificar que um maior número

de contatos é formado quando o homopoĺımero está na presença de uma macromolécula

com distribuição dupla de carga (aproximadamente, vinte contatos a mais são formados

em baixas concentrações de sal).

4.3 Efeito da Rigidez da Cadeia Polimérica

Nesta seção será avaliado o efeito da rigidez da cadeia polimérica sobre

a componente radial do raio de giro quadrático médio do homopoĺımero e sobre o

Figura 4.8: A) Diagrama dos estados caracteŕısticos do homopoĺımero na presença de uma
macromolécula com distribuição helicoidal de carga simples (ćırculos e linhas vermelhas) ou
dupla (ćırculos e linhas azuis). As áreas sombreadas representam a região de coexistência
entre os estados adsorvido e dessorvido do homopoĺımero. B) Número de contatos formados
entre os monômeros do homopoĺımero e as cargas da macromolécula, 〈Ncont〉, em função de
Cs/C

∗
s , para dois valores de pH: pH = 1 (śımbolos pretos) e pH = 7 (śımbolos azuis). Os

ćırculos representam os resultados obtidos na presença de uma macromolécula com distri-
buição helicoidal simples de carga enquanto que os quadrados ilustram os resultados gerados
na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga.
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número de contatos formados entre as cargas da macromolécula e os monômeros do

homopoĺımero. Os resultados que aqui serão discutidos foram obtidos na presença de

uma macromolécula com distribuição helicoidal simples de carga.

Baseando-se no gráfico ilustrado na Figura 4.9-A, nota-se que, em concen-

trações de sal menores que 60 mM, não há uma distinção significativa entre os valores

dessa propriedade conformacional para os diferentes valores de rigidez da cadeia po-

limérica. Já em concentrações de sal superiores à 60 mM, constata-se um aumento

gradativo no valor de 〈Rxy2

G 〉
1
2 com a ampliação da rigidez da cadeia, perdurando até

a total dessorção do homopoĺımero. Esse comportamento se deve ao aumento da blin-

dagem eletrostática na interação atrativa homopoĺımero-macromolécula. Em baixas

concentrações de sal, a interação eletrostática atrativa é forte o suficiente para manter

o homopoĺımero junto à macromolécula, mesmo quando a rigidez da cadeia é alta. Já

em concentrações de sal maiores ou próximas do ińıcio da região de coexistência, a

interação eletrostática já não é tão intensa, permitindo que os homopoĺımeros mais

ŕıgidos adquiram conformações com raio de giro maiores devido ao domı́nio da com-

ponente não-eletrostática do comprimento de persistência da cadeia. Observando-

se o gráfico contido na Figura 4.9-B, constata-se que o homopoĺımero adquire uma

maior estabilidade em seu estado adsorvido (Cs ≤ C∗s ) com o aumento da sua rigi-

dez estrutural. Este efeito está relacionado com o aumento do número de contatos

Figura 4.9: A) Raiz quadrada da componente radial do raio de giro quadrático médio,

〈Rxy
2

G 〉
1
2 , em função da concentração de sal da solução. B) Número médio de contatos forma-

dos entre os monômeros do homopoĺımero e as cargas da macromolécula, 〈Ncont〉, em função
de Cs/C

∗
s . Em todos o gráficos, a rigidez da cadeia polimérica foi variada: kang = 0 kBT/rad2

(ćırculos e linhas pretas); kang = 1kBT/rad2 (ćırculos e linhas vermelhas); kang = 5kBT/rad2

(ćırculos e linhas azuis); e kang = 10 kBT/rad2 (ćırculos e linhas verdes). Além disso, tem-se
pH = 7 e a macromolécula possui uma distribuição helicoidal simples de carga.
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formados entre os monômeros do homopoĺımero e as cargas da macromolécula. Em

kang = 10 kBT/rad2 são formados, em média, quatro contatos a mais do que quando

tem-se kang = 0 kBT/rad2.



Caṕıtulo 5

Copoĺımeros

Neste caṕıtulo são expostos os resultados obtidos a partir da interação entre

uma macromolécula com distribuição helicoidal simples e dupla de carga negativa e

copoĺımeros em bloco. Cada bloco é formado por monômeros básicos, com pKB
a =

9,53 (valor que representa a basicidade média dos grupos amina em aminoácidos) ou

por monômeros ácidos, com pKA
a = 2,17 (valor que busca retratar a atividade ácida

dos grupos carbox́ılicos dos aminoácidos). Em semelhança ao que foi realizado no

Caṕıtulo 4, a influência do pH, da concentração de sal e da estrutura primária da cadeia

sobre o processo de adsorção/dessorção dos copoĺımeros e sobre suas propriedades

conformacionais, quando adsorvidos, é investigada. Posteriormente, o efeito da rigidez

dos copoĺımeros e da distribuição de carga da macromolécula sobre as caracteŕısticas

gerais da interação entre os copoĺımeros e a macromolécula também é examinada.

Assim como no caṕıtulo anterior, as barras de erro são menores que o tamanho dos

śımbolos utilizados para ilustrar os resultados obtidos.

5.1 Efeito da Concentração de Sal, do pH e da Es-

trutura Primária da Cadeia

Nesta primeira seção, todos os resultados que serão apresentados tratam da

interação entre copoĺımeros em bloco, com flexibilidade dada somente pela interação

eletrostática entre seus monômeros (kang = 0 kBT/rad2), e uma macromolécula com

distribuição helicoidal simples de carga negativa (hélice simples). Nas próximas seções,

os efeitos da rigidez da cadeia polimérica e da distribuição de carga da macromolécula

serão analisados.

Inicialmente, elaborou-se o gráfico da diferença entre a fração de monômeros
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carregados obtida pelas simulações de Monte Carlo, αel, e a fração de monômeros car-

regados considerando-se o caso ideal (na ausência de interações eletrostáticas), αideal,

em função do pH da solução, para as quatro estruturas primárias do copoĺımero e em

duas concentrações de sal diferentes, Cs = 1 mM e Cs = 150 mM. Baseando-se na

Figura 5.1-A, nota-se claramente que as interações eletrostáticas entre os monômeros

e com a macromolécula influenciam drasticamente o processo de protonação e despro-

tonação dos monômeros básicos e ácidos. Considerando-se apenas os monômeros ácidos

e em baixa concentração de sal (Cs = 1 mM), verifica-se que, quando essas interações

estão presentes, os monômeros ácidos tendem a ficar protonados (descarregados) em

baixos valores do pH, especialmente na região próxima ao pKa desses monômeros. Já

em concentrações de sal maiores (Cs = 150 mM), constata-se uma inversão, ou seja, os

monômeros negativos tendem a ficar desprotonados (carregados) em baixos valores do

pH. Levando-se em conta essas duas situações, é posśıvel sugerir que há uma espécie de

“competição” entre as interações monômero-macromolécula e monômero-monômero.

Em baixas concentrações de sal, o copoĺımero está adsorvido sobre a macromolécula e,

portanto, a interação eletrostática monômero-macromolécula dificulta a desprotonação

Figura 5.1: A) Diferença entre a fração de monômeros carregados obtida pelas simulações
de Monte Carlo, αel, e a fração de monômeros carregados considerando-se o caso ideal (na
ausência de interações eletrostáticas), αideal, em função do pH da solução e em duas concen-
trações de sal diferentes: Cs = 1mM (linhas sólidas e śımbolos cheios) e Cs = 150mM (linhas
pontilhadas e śımbolos vazios). B) Carga média da cadeia polimérica, 〈Qp〉, em função do pH
da solução, para as mesmas condições apresentadas em A. A linha preta tracejada representa
o caso ideal. Em todos os gráficos, as estruturas primárias do copoĺımero foram as seguin-
tes: dibloco (linhas e śımbolos pretos); tetrabloco (linhas e śımbolos vermelhos); octobloco
(linhas e śımbolos azuis); e alternado (linhas e śımbolos verdes). Os ćırculos representam
os resultados obtidos para os monômeros básicos (pKB

a = 9,53), enquanto que os quadrados
ilustram os dados relacionados aos monômeros ácidos (pKA

a = 2,17).
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dos monômeros ácidos, superando, assim, o efeito exercido pelas interações monômero-

monômero, que tendem a facilitar o processo de desprotonação. Já em Cs = 150mM, o

copoĺımero está no ińıcio da região de coexistência entre os estados adsorvido e dessor-

vido ou já está livre em solução (vide Figura 5.2 e Tabela 5.1) e, portanto, as interações

eletrostáticas monômero-monômero facilitam a desprotonação dos monômeros ácidos

(vide Figuras 4.1 e 5.1 da referência [87]). Além disso, nota-se que a estrutura alter-

nada promove uma maior desprotonação dos monômeros ácidos. Tal fato se deve não

só à maior proximidade entre monômeros ácidos e básicos, mas também à conformação

que a estrutura alternada adota em concentrações de sal elevadas [6, 87, 88].

Com relação aos monômeros básicos, verifica-se um aumento na fração de

monômeros carregados obtida pelas simulações de Monte Carlo quando comparada

com o caso ideal, tanto em baixas como em altas concentrações de sal. Em baixa

concentração de sal (Cs = 1 mM), as interações eletrostáticas atrativas monômero-

macromolécula e monômeros básicos-monômeros ácidos favorecem a protonação dos

monômeros básicos, promovendo uma maior diferença com o caso ideal no intervalo

de pH próximo ao pKa dos monômeros básicos. Aumentando-se a concentração de sal

(Cs = 150mM), este efeito ainda persiste, mas com menor intensidade. A influência das

interações eletrostáticas sobre o processo de protonação/desprotonação produz uma

Figura 5.2: A) Energia de ligação média, 〈Ulig〉, em função da concentração de sal da solução,
Cs, obtida em pH = 1, para as quatro estruturas primárias do copoĺımero: dibloco (ćırculos
pretos); tetrabloco (ćırculos vermelhos); octobloco (ćırculos azuis); e alternado (ćırculos ver-
des). A linha pontilhada indica a concentração de sal em que 〈Ulig〉 da estrutura em dibloco
aumenta abruptamente, desviando de sua trajetória esperada (linha tracejada). B) Diagrama
dos estados caracteŕısticos do copoĺımero com estrutura em dibloco. A área sombreada em
preto representa a região de coexistência entre os estados adsorvido e dessorvido do co-
poĺımero.
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alteração na carga média da cadeia polimérica quando comparada com o caso ideal

(vide Figura 5.1-B). Nota-se que, no caso ideal (linha preta tracejada), há uma região

de eletroneutralidade no intervalo compreendido entre os valores de pH igual a 4 e 8.

Em baixa concentração de sal, essa região de eletroneutralidade é reduzida e deslocada

para valores de pH maiores, ou seja, esse novo intervalo ocorre entre os valores de pH

igual a, aproximadamente, 7 e 9 para as estruturas dibloco, tetrabloco e octobloco, e

entre os valores 6 e 8 para o caso alternado. Aumentando-se a concentração de sal,

a carga média do copoĺımero, para todas as estruturas consideradas, se aproxima do

caso ideal. Este efeito pode ser verificado pela redução da carga média do copoĺımero

em valores de pH inferiores a 6 e pelo seu aumento para valores de pH maiores que 8.

Buscando averiguar como a concentração de sal influencia o processo de ad-

sorção/dessorção do copoĺımero, confeccionou-se o gráfico da energia de ligação média

(equação 3.7), 〈Ulig〉, em função da concentração de sal, Cs, obtida em pH = 1, para as

quatro estruturas primárias consideradas neste trabalho. Analisando-se a Figura 5.2-

A, nota-se que os copoĺımeros estão adsorvidos sobre a macromolécula em baixas con-

centrações de sal. Nestas condições, assim como no caso dos homopoĺımeros (vide

seção 4.1 do caṕıtulo anterior), a energia eletrostática atrativa entre a macromolécula

e os monômeros básicos é negativa o suficiente para compensar a repulsão eletrostática

entre a macromolécula e os monômeros ácidos e a perda entrópica devido à diminuição

dos graus de liberdade da cadeia polimérica. O crescimento de 〈Ulig〉, comum a todas

as estruturas primárias, decorre do aumento da blindagem eletrostática na interação

entre os monômeros básicos do copoĺımero e a macromolécula. Considerando-se ainda

a Figura 5.2-A, constata-se que existe uma concentração de sal espećıfica, denominada

Tabela 5.1: Valores da concentração de sal, Cs, que delimitam a região de coexistência entre
os estados adsorvido e dessorvido do copoĺımero, para diferentes valores de pH e para as
estruturas primárias tetrabloco, octobloco e alternado.

Intervalo de coexistência (mM)

pH
Tetrabloco Octobloco Alternado

Ińıcio Término Ińıcio Término Ińıcio Término
1 170 240 150 220 100 150
2 110 180 100 160 40 70
3 40 60 30 60 10 25
4 15 30 15 30 – –
5 15 30 15 30 – –
6 15 30 15 30 – –
7 15 30 15 25 – –
8 10 25 10 25 – –

Fonte: Elaborada pelo autor.
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C∗s , em que 〈Ulig〉 cresce abruptamente, desviando do comportamento esperado. Esse

comportamento da energia média de ligação, em Cs > C∗s , se deve ao ińıcio da coe-

xistência de estados adsorvido (〈Ulig〉 < 0) e dessorvido (〈Ulig〉 ≈ 0) do copoĺımero,

como já verificado em trabalhos anteriores [39, 41–44, 89].

O efeito da estrutura primária da cadeia e do pH da solução sobre o processo

de adsorção/dessorção pode ser verificado ao se analisar as Figuras 5.2-A e 5.2-B em

conjunto com a tabela 5.1. Nota-se que, para valores de pH menores que 3, o aumento

no número de blocos da estrutura resulta em valores menores de C∗s . Tal fato se deve

não só à gradativa diminuição da carga ĺıquida da cadeia polimérica com o aumento no

número de blocos, mas também como essa densidade de carga é distribúıda ao longo do

copoĺımero. Em Cs = 1mM e em pH = 1, por exemplo, todas as estruturas apresentam

〈Qp〉 ≈ 52 e. Considerando-se ainda esse mesmo valor de pH, mas aumentando-se

a concentração de sal para Cs = C∗s , os valores da carga média para as estruturas

alternada, octobloco, tetrabloco e dibloco são, respectivamente, 〈Qp〉 ≈ 45 e, 〈Qp〉 ≈
47 e, 〈Qp〉 ≈ 48 e e 〈Qp〉 ≈ 49 e. Em contrapartida, em valores de pH maiores que 3,

todas as estruturas, excetuando-se a estrutura alternada, apresentam o mesmo intervalo

de coexistência, pois, nesses valores de pH, a carga média da cadeia é aproximadamente

zero (copoĺımero neutro).

Além do aspecto energético, a conformação da cadeia também é influenci-

ada pela concentração de sal, pelo pH e pela estrutura primária da cadeia. Com isto

exposto, a Figura 5.3-A apresenta os valores da raiz quadrada da componente radial do

Figura 5.3: Raiz quadrada da componente radial do raio de giro quadrático médio, 〈Rxy
2

G 〉
1
2 ,

em função da concentração de sal da solução, Cs, obtida em pH = 1 (A) e em pH = 2
(B), para as quatro estruturas primárias do copoĺımero: dibloco (ćırculos pretos); tetrabloco
(ćırculos vermelhos); octobloco (ćırculos azuis); e alternado (ćırculos verdes).
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raio de giro quadrático médio, 〈Rxy2

G 〉
1
2 , em função da concentração de sal da solução,

Cs, obtida em pH = 1, para as quatro estruturas primárias do copoĺımero. Assim

como os homopoĺımeros (vide Figura 4.3 da seção 4.1), em baixas concentrações de sal

e independentemente da sua estrutura primária, o copoĺımero está adsorvido sobre a

macromolécula. O aumento da concentração de sal acarreta, para as quatro estruturas

primárias, um gradativo aumento de 〈Rxy2

G 〉
1
2 até Cs = C∗s . Em concentrações de sal

maiores que C∗s , verifica-se um crescimento significativo de 〈Rxy2

G 〉
1
2 , indicando a coe-

xistência e, portanto, a contribuição de conformações referentes aos estados adsorvido

e dessorvido para o valor médio dessa propriedade conformacional. Levando-se em

conta as diferentes estruturas primárias, nota-se que, em concentrações de sal menores

que C∗s , a componente radial do raio de giro diminui com o aumento do número de

blocos. Assim, a estrutura em dibloco, por apresentar um grande tail formado pelos

monômeros ácidos, possui maior 〈Rxy2

G 〉
1
2 . As estruturas em tetrabloco e octobloco exi-

bem, sucessivamente, um decréscimo na componente radial do raio de giro, pois seus

blocos compostos por monômeros ácidos são menores (vinte e seis e treze monômeros

por bloco, respectivamente), os quais formam pequenos loops e tails. Já a estrutura al-

ternada, devido à grande proximidade entre monômeros de tipos opostos, apresenta os

menores valores de 〈Rxy2

G 〉
1
2 . O efeito do pH sobre a conformação dos copoĺımeros pode

ser verificado ao se comparar as curvas contidas nas Figuras 5.3-A e 5.3-B. As estrutu-

ras em octobloco e alternada continuam exibindo um crescimento abrupto de 〈Rxy2

G 〉
1
2

em Cs = C∗s . Em contraste, a estrutura em dibloco apresenta um ligeiro decréscimo

em Cs = C∗s na componente radial do raio de giro, enquanto que, para a estrutura em

tetrabloco, não é posśıvel verificar nenhuma mudança percept́ıvel nos seus valores de

〈Rxy2

G 〉
1
2 . Esse comportamento do 〈Rxy2

G 〉
1
2 das estruturas em dibloco e tetrabloco é se-

melhante ao observado para copoĺımeros fortes e neutros [89], ou seja, aumentando-se o

valor do pH da solução, um maior número de monômeros ácidos estão desprotonados e,

portando, a carga ĺıquida da cadeia se aproxima da neutralidade. Esses efeitos também

podem ser visualizados nos snapshots das Figuras 5.4 e 5.5.

Objetivando-se obter informações sobre a distribuição dos diferentes tipos

de monômeros que constituem o copoĺımero, constrúıram-se os gráficos do distribuição

dos monômeros, n(r), em função da distância radial, r, ao eixo da macromolécula. A

Figura 5.4 apresenta os resultados obtidos em pH = 1 e para três concentrações de

sal diferentes: i) Cs/C
∗
s ∼ 0,1 (coluna da esquerda); ii) Cs/C

∗
s ∼ 0,5 (coluna cen-

tral); e iii) Cs/C
∗
s = 1,0 (coluna da direita). Nota-se que o aumento da concentração

de sal promove, para as quatro estruturas consideradas, uma diminuição no número

médio de monômeros básicos nas proximidades da macromolécula devido ao aumento

da blindagem eletrostática na interação entre esses monômeros e as cargas da macro-
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Figura 5.4: Distribuição dos monômeros, n(r), em função da distância radial, r, ao eixo da
macromolécula, obtida em pH = 1 e em três concentrações de sal diferentes: Cs/C

∗
s ∼ 0,1

(coluna da esquerda); Cs/C
∗
s ∼ 0,5 (coluna central); e Cs/C

∗
s = 1,0 (coluna da direita). As

estruturas primárias do copoĺımero consideradas foram: dibloco (ćırculos e linhas pretas); te-
trabloco (ćırculos e linhas vermelhas); octobloco (ćırculos e linhas azuis); e alternado (ćırculos
e linhas verdes). Em todos os gráficos, os ćırculos cheios representam os monômeros básicos,
enquanto que os ćırculos vazios ilustram os monômeros ácidos.
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molécula. Além disso, verifica-se também uma ampliação da espessura na distribuição

dos monômeros básicos devido ao aumento no número desses monômeros em loops

(vide Figura 5.6). Considerando-se agora os monômeros ácidos, verifica-se que o au-

mento da concentração de sal ocasiona um ligeiro decréscimo no número médio dos

monômeros ácidos na vizinhança da macromolécula. Além disso, constata-se um dis-

creto deslocamento do pico da distribuição para distância radiais maiores. Esses efeitos

podem ser atribúıdos ao gradativo aumento na fração de monômeros ácidos carrega-

dos (vide Figura 5.1-A). Outro aspecto que vale a pena ser citado é a influência da

Figura 5.5: Distribuição dos monômeros, n(r), em função da distância radial, r, ao eixo da
macromolécula, obtida em Cs = 1 mM e em três valores de pH diferentes: pH = 3 (coluna da
esquerda); pH = 5 (coluna central); e pH = 7 (coluna da direita). As estruturas primárias
do copoĺımero consideradas foram: dibloco (ćırculos e linhas pretas); tetrabloco (ćırculos e
linhas vermelhas); e octobloco (ćırculos e linhas azuis). Em todos os gráficos, os ćırculos cheios
representam os monômeros básicos, enquanto que os ćırculos vazios ilustram os monômeros
ácidos.
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(Å

−
1
)

0 9 18 27 36 45
0

1

2

3

4

5

6

7

8

r/(Rp + Rm)

n
(r

)
(Å
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estrutura primária do copoĺımero sobre a distribuição dos monômeros. Nas quatro

estruturas, os monômeros básicos apresentam o mesmo comportamento, ou seja, um

pico bem pronunciado em distâncias próximas à macromolécula, sugerindo que esses

monômeros formam, predominantemente, trains e pequenos loops e tails. Também é

verificada a existência de um pico na distribuição dos monômeros ácidos. Contudo, a

amplitude e a posição desse pico é dependente da estrutura primária do copoĺımero.

Nota-se também que o aumento no número de blocos do copoĺımero resulta no aumento

e no estreitamento da distribuição dos monômeros ácidos. A estrutura em dibloco, por

exemplo, exibe uma distribuição bastante larga devido à formação de um tail grande.

Nas demais estruturas, devido à diminuição sucessiva no tamanho dos seus blocos, é

posśıvel observar um estreitamento e uma aproximação gradativa da distribuição dos

monômeros ácidos, os quais formam, gradativamente, loops e tails cada vez menores.

O efeito do pH da solução sobre a distribuição dos monômeros pode ser

verificado ao se analisar os gráficos na Figura 5.5. Nesses gráficos, a concentração de

sal foi fixada em Cs = 1 mM e variou-se o pH da solução em três valores diferentes:

i) pH = 3 (coluna da esquerda); ii) pH = 5 (coluna central); e iii) pH = 7 (coluna

da direita). Deve-se salientar que, devido à estrutura alternada só estar adsorvida em

valores de pH menores que 3, optou-se por não inclúı-la nesta discussão. Ademais,

devido à proximidade entre os monômeros básicos e ácidos na estrutura alternada,

a distribuição desses monômeros é bastante semelhante, exibindo uma diminuição no

número médio dos monômeros com a elevação do pH (neste caso, até pH = 3). Em

semelhança ao observado nos gráficos da Figura 5.4, o aumento do pH acarreta, para

as estruturas consideradas, uma diminuição no número médio de monômeros básicos

na vizinhança da macromolécula. Tal efeito pode ser atribúıdo ao progressivo au-

mento da fração de monômeros ácidos carregados com a elevação do pH, resultando

em uma espécie de competição entre a macromolécula e os monômeros ácidos pela

interação com os monômeros básicos. Levando-se em consideração as distribuições dos

monômeros ácidos, nota-se que cada estrutura primária apresenta peculiaridades em

suas distribuições devido à forma como os diferentes tipos de monômeros estão dis-

tribúıdos ao longo da cadeia. Em pH = 3, as três estruturas apresentam um único

pico em suas distribuições, devido à formação de um grande tail (dibloco) ou de tails

e loops de tamanhos semelhantes (tetrabloco e octobloco). Aumentando-se o valor do

pH para 5, um maior número de monômeros ácidos está carregado, o que provoca uma

extensão na distribuição desses monômeros para distâncias radiais maiores devido ao

aumento da repulsão eletrostática não só com a macromolécula, mas também entre os

próprios monômeros ácidos. No caso da estrutura em dibloco, observa-se ainda um

único pico, porém muito mais largo, indicando a formação de um tail mais esticado.
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Já as estruturas em tetrabloco e em octobloco exibem dois picos. O primeiro pico,

localizado mais próximo à macromolécula, está relacionado com os monômeros que

estão em loops, enquanto que o outro pico corresponde aos monômeros em tail. Já em

pH = 7, praticamente todos os monômeros ácidos estão carregados nas três estruturas.

Como consequência desse aumento, os monômeros ácidos próximos à junção dos blo-

cos interagem com os monômeros básicos próximos a essa mesma região, provocando

uma mudança na orientação da cadeia adsorvida em relação ao eixo da macromolécula

(vide snapshots na Figura 5.5), em semelhança ao observado para copoĺımeros fortes e

neutros [44, 89].

Baseando-se na Figura 5.6, que contém não só os gráficos do número médio

de monômeros em trains, em loops e em tails, mas também os gráficos do número

médio de trains, de loops e de tails em função de Cs/C
∗
s , é posśıvel avaliar como os

diferentes tipos de monômeros se distribuem nas vizinhanças da macromolécula. Nesta

figura, todos os resultados foram obtidos em pH = 1, ao passo que a concentração de

Figura 5.6: Número médio de monômeros em trains (ćırculos), em loops (quadrados) e
em tails (losangos) e número médio de trains (ćırculos), de loops (quadrados) e de tails
(losangos) em função da concentração de sal e em pH = 1. A concentração de sal foi variada
de forma a abranger somente conformações nas quais o copoĺımero está adsorvido sobre a
macromolécula. As estruturas primárias do copoĺımero consideradas foram: dibloco (śımbolos
e linhas pretas); tetrabloco (śımbolos e linhas vermelhas); octobloco (śımbolos e linhas azuis);
e alternado (śımbolos e linhas verdes). Em todos os gráficos, os śımbolos cheios representam
os monômeros básicos, enquanto que os śımbolos vazios ilustram os monômeros ácidos.
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sal foi variada de forma a abranger somente conformações em que o copoĺımero esteja

adsorvido sobre a macromolécula. Considerando-se apenas os resultados referentes aos

monômeros básicos (śımbolos cheios), nota-se que o aumento da concentração de sal

produz uma diminuição no número de monômeros em trains e um aumento no número

médio de monômeros em loops e em tails, corroborando a discussão realizada a res-

peito da Figura 5.4. Este efeito está diretamente ligado ao aumento da blindagem

eletrostática na interação entre os monômeros básicos e as cargas da macromolécula.

Como resultado, a energia eletrostática atrativa entre esses monômeros e a macro-

molécula não é negativa o suficiente para superar a perda entrópica do copoĺımero.

Observa-se também que o número de trains e o número de loops exibem, excetuando-

se os resultados referentes à estrutura alternada, um comportamento não-monotônico,

semelhante ao observado para os homopoĺımeros (vide Figura 4.5-B da seção 4.1). Já o

número de tails apresenta um crescimento monotônico com o aumento da concentração

de sal para todas as estruturas primárias do copoĺımero. Valendo-se agora das curvas

referentes aos monômeros ácidos (śımbolos vazios), é posśıvel afirmar que o efeito da

concentração de sal sobre a distribuição desses monômeros é bem discreto, excetuando-

se, novamente, as curvas relacionadas à estrutura alternada. Neste valor de pH e nas

concentrações de sal consideradas, a maioria dos monômeros ácidos estão protonados

(neutros), conforme pode ser constatado na Figura 5.1. Logo, o efeito de blindagem

eletrostática é muito baixo.

Outro aspecto que vale a pena ser citado ao se observar a Figura 5.6 é como

as diferentes estruturas primárias do copoĺımero afetam a distribuição dos monômeros

sobre a macromolécula. No caso da estrutura em dibloco, constata-se que a maioria dos

monômeros básicos formam trains e loops, enquanto que os monômeros ácidos formam

um grande tail. Os monômeros básicos das estruturas em tetrabloco e octobloco apre-

sentam distribuições semelhantes à estrutura em dibloco, ressalvadas as dimensões dos

blocos dessas estruturas. Já os monômeros ácidos, devido à intercalação dos diferentes

tipos de blocos (básicos e ácidos), estão em loops e em tails. Considerando-se agora

a estrutura alternada, nota-se que, devido à grande proximidade entre os monômeros

básicos e ácidos, os dois tipos de monômeros se distribuem de forma bastante similar.

Além disso, as curvas referentes aos monômeros em trains, em loops e em tails para

a estrutura alternada são qualitativamente semelhantes às curvas observadas para os

homopoĺımeros (vide Figura 4.5-A da seção 4.1).

O efeito do pH da solução pode ser verificado na Figura 5.7, que apre-

senta o número médio de monômeros em trains, em loops e em tails, assim como o

número médio de trains, de loops e de tails em função do pH e em baixa concentração

de sal (Cs = 1 mM), para as estruturas em dibloco, em tetrabloco e em octobloco.
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Assim como discutido nos parágrafos anteriores, optou-se por não incluir os resul-

tados referentes à estrutura alternada, pois esta estrutura só está adsorvida sobre a

macromolécula em pH < 3. Com isto exposto, verifica-se que o aumento do pH oca-

siona, para as três estruturas exibidas nos gráficos da Figura 5.7, uma diminuição

não só no número médio de monômeros em trains, sejam eles básicos ou ácidos, mas

também no número médio de trains desses monômeros. Tal fato se deve ao aumento

gradativo da fração de monômeros ácidos carregados com a elevação do pH. Conse-

quentemente, a repulsão eletrostática entre os monômeros ácidos e a macromolécula

aumenta. Para atenuar essa repulsão, os monômeros ácidos se afastam da macro-

molécula e, nesse processo, os monômeros básicos também se deslocam para longe

da macromolécula, formando, inicialmente, loops maiores para, em seguida, formarem

tails. Desse modo, é posśıvel afirmar que há uma espécie de mudança orientacional da

cadeia adsorvida com a elevação do pH. Em pH baixo, a cadeia está adsorvida paralela-

mente à macromolécula, com a maior parte dos monômeros básicos em trains e com os

Figura 5.7: Número médio de monômeros em trains (ćırculos), em loops (quadrados) e em
tails (losangos) e número médio de trains (ćırculos), de loops (quadrados) e de tails (losangos),
em função do pH da solução, obtido em baixa concentração de sal (Cs = 1 mM). O pH da
solução foi variado de forma a abranger somente conformações nas quais o copoĺımero está
adsorvido sobre a macromolécula. As estruturas primárias do copoĺımero consideradas foram:
dibloco (śımbolos e linhas pretas); tetrabloco (śımbolos e linhas vermelhas); e octobloco
(śımbolos e linhas azuis). Em todos os gráficos, os śımbolos cheios representam os monômeros
básicos, enquanto que os śımbolos vazios ilustram os monômeros ácidos.
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monômeros ácidos formando loops e tails praticamente neutros. Com a elevação do pH,

os monômeros ácidos começam a se desprotonar e a sua interação com os monômeros

básicos se intensifica. Assim, os blocos formados pelos monômeros básicos interagem

fortemente com os blocos compostos pelos monômeros ácidos, resultando na formação

de glóbulos alternados com parte da cadeia estendida (conformação necklace). A ori-

entação dessa conformação é perpendicular à superf́ıcie da macromolécula, com apenas

parte dos monômeros básicos em contato com a macromolécula (este efeito também

pode ser visualizado nos snapshots da terceira coluna da Figura 5.5).

Verificou-se também como a concentração de sal e a estrutura primária

do copoĺımero influenciam o número médio de contatos formados, 〈Ncont〉, entre os

monômeros do copoĺımero e as cargas da macromolécula. Assim como no caṕıtulo

anterior, considerou-se um contato formado quando a distância entre um monômero

qualquer do copoĺımero e quaisquer cargas da macromolécula fosse menor que 6 Å

durante um passo de Monte Carlo. Com base nos resultados exibidos na Figura 5.8,

que foram obtidos em pH = 1, nota-se que o aumento da concentração de sal, assim

como no caso dos homopoĺımeros (vide Figura 4.6 da seção 4.1), promove uma dimi-

Figura 5.8: Número médio de contatos formados entre os monômeros de um copoĺımero e
as cargas de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples de carga, 〈Ncont〉, em
função de Cs/C

∗
s e em pH = 1. As quatro estruturas primárias do copoĺımero utilizadas

foram: dibloco (ćırculos e linhas pretas); tetrabloco (ćırculos e linhas vermelhas); octobloco
(ćırculos e linhas azuis); e alternado (ćırculos e linhas verdes).
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nuição em 〈Ncont〉 devido ao aumento da blindagem eletrotática. Uma caracteŕıstica

que vale a pena ser citada ao se observar a Figura 5.8, é que, em baixas concentrações

de sal (Cs . 20 mM), a estrutura alternada é a estrutura que forma mais contatos,

seguida pelas estruturas em octobloco, em tetrabloco e, por último, pela estrutura

em dibloco. Essa dependência de 〈Ncont〉 com o número de blocos do copoĺımero se

deve ao fato que, em estruturas com blocos menores, há uma maior contribuição dos

monômeros ácidos para o número médio de contatos formados. A estrutura alternada,

por exemplo, forma, aproximadamente, vinte e seis contatos, dentre os quais, quinze

são provenientes dos monômeros básicos e onze são decorrentes dos monômeros ácidos.

Já a estrutura em dibloco forma, aproximadamente, vinte contatos, sendo que eles são

formados exclusivamente pelos monômeros básicos.

5.2 Efeito da Distribuição de Carga da Macromo-

lécula

De forma semelhante aos homopoĺımeros (vide seção 4.2 do caṕıtulo ante-

rior), nesta etapa será averiguado o efeito da distribuição de carga da macromolécula

– hélice simples e hélice dupla – sobre certas propriedades conformacionais dos co-

poĺımeros. Além disso, também será avaliado como a distribuição de carga da ma-

cromolécula afeta o processo de adsorção/dessorção dos copoĺımeros. Em todos os

resultados que serão apresentados nesta seção, a rigidez estrutural dos copoĺımeros é

dada somente pela componente eletrostática do comprimento de persistência, ou seja,

tem-se kang = 0 kBT/rad2.

Na Figura 5.9-A é exibida a diferença entre a fração de monômeros carre-

gados do copoĺımero na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal

dupla de carga, αdupla, e a fração de monômeros carregados na presença de uma ma-

cromolécula com distribuição simples de carga, αsimples, em função do pH da solução e

em baixa concentração de sal (Cs = 1 mM). É evidente, ao se observar a Figura 5.9-A,

que a alteração da distribuição de carga e, consequentemente, a elevação da densidade

de carga da macromolécula, influencia o processo de protonação e desprotonação dos

monômeros do copoĺımero. De forma geral, a macromolécula com distribuição helicoi-

dal dupla de carga dificulta a desprotonação dos monômero, ou seja, os monômeros

ácidos tendem a ficar neutros, enquanto que os monômeros básicos tendem a ficar

carregados. No caso da estrutura alternada, todos os monômeros ácidos permanecem

protonados até, aproximadamente, pH = 6. Já a fração de monômeros básicos car-

regados da cadeia alternada não apresenta uma variação significativa com a mudança
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na distribuição de carga da macromolécula. A estrutura em dibloco, em contrapar-

tida, apresenta uma maior variação em seus monômeros básicos do que nos monômeros

ácidos. Tal fato se deve, como já mencionado na referência [87], à distribuição dos

diferentes tipos de monômeros ao longo da cadeia polimérica. Na estrutura alternada,

devido à proximidade entre os diferentes tipos de monômeros, os monômeros ácidos fi-

cam mais próximos à macromolécula do que os monômeros de mesmo tipo da estrutura

em dibloco. Como resultado, não é posśıvel mais observar uma região de eletroneu-

tralidade na estrutura alternada. Este resultado contrasta com o observado para a

estrutura em dibloco, que exibe um aumento no intervalo de pH em que a carga média

do copoĺımero é nula (vide Figura 5.9-B).

Os intervalos de pH e de concentração de sal nos quais o copoĺımero está

adsorvido ou dessorvido também são influenciados pela distribuição de carga da macro-

molécula. Valendo-se do diagrama ilustrado na Figura 5.10-A, verifica-se um aumento

na concentração de sal necessária para iniciar a dessorção do copoĺımero para um dado

Figura 5.9: A) Diferença entre αdupla (fração de monômeros carregados de um copoĺımero
na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga) e αsimples

(fração de monômeros carregados de um copoĺımero na presença de uma macromolécula com
distribuição helicoidal simples de carga) em função do pH e em baixa concentração de sal
(Cs = 1 mM). Os ćırculos representam os resultados obtidos para os monômeros básicos
(pKB

a = 9,53), enquanto que os quadrados ilustram os dados relacionados aos monômeros
ácidos (pKA

a = 2,17). B) Carga média da cadeia polimérica, 〈Qp〉, em função do pH da
solução e em baixa concentração de sal (Cs = 1 mM). A linha tracejada representa o caso
ideal. Os ćırculos cheios ilustram os resultados obtidos na presença da macromolécula com
distribuição helicoidal simples de carga; já os ćırculos vazios representam os resultados ge-
rados ao se considerar uma macromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga. Nos
dois gráficos, consideraram-se apenas as estruturas em dibloco (śımbolos e linhas pretas) e
alternada (śımbolos e linhas verdes).
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valor do pH, como já observado para o caso dos homopoĺımeros (vide Figura 4.8-A da

seção 4.2). Além disso, nota-se também um aumento da área de coexistência entre os

estados adsorvido e dessorvido do copoĺımero, indicando uma maior estabilidade na in-

teração macromolécula-copoĺımero. Ademais, o número de contatos formados entre os

monômeros do copoĺımero e as cargas da macromolécula também aumenta, como pode

ser visualizado na Figura 5.10-B. Nesta figura, assim como na Figura 5.8, a estrutura

alternada forma mais contatos que a estrutura em dibloco devido à contribuição dos

monômeros ácidos para o número total de contatos. No entanto, se somente os contatos

formados pelos monômeros básicos forem considerados, tem-se que 71% dos monômeros

básicos do copoĺımero em dibloco reconhecem a distribuição helicoidal dupla de carga,

enquanto que essa porcentagem diminui para 63% para a estrutura alternada.

5.3 Efeito da Rigidez da Cadeia Polimérica

Nesta seção será explorada a influência da rigidez da cadeia polimérica sobre

algumas caracteŕısticas conformacionais e energéticas do copoĺımero. Os resultados que

Figura 5.10: A) Diagrama dos estados caracteŕısticos de um copoĺımero, com estrutura
primária em dibloco, na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples
(ćırculos e linhas cinzas) e dupla (ćırculos e linhas pretas) de carga. As áreas sombreadas
representam a região de coexistência entre os estados adsorvido e dessorvido do copoĺımero.
B) Número de contatos formados entre os monômeros do copoĺımero e as cargas da macro-
molécula, 〈Ncont〉, em função de Cs/C

∗
s e em pH = 1. Os ćırculos cheios representam os

resultados obtidos na presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples de
carga, enquanto que os ćırculos vazios ilustram os resultados gerados na presença de uma ma-
cromolécula com distribuição helicoidal dupla de carga. As cores preta e verde representam,
respectivamente, as estruturas em dibloco e alternada do copoĺımero.
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serão discutidos nesta seção, assim como no caso dos homopoĺımeros, foram obtidos na

presença de uma macromolécula com distribuição helicoidal simples de carga.

Valendo-se da Figura 5.11-A, nota-se que o aumento da rigidez estrutural

da cadeia provoca uma mudança no valor da concentração de sal necessária para pro-

mover a dessorção do copoĺımero, deslocando o valor de C∗s para concentrações de sal

menores. Tal efeito se deve à diminuição dos graus de liberdade de cadeia e, consequen-

temente, uma diminuição da entropia conformacional dos copoĺımeros. Nesta situação,

a energia eletrostática atrativa entre a macromolécula e os monômeros do copoĺımero

não é forte o suficiente para manter o copoĺımero adsorvido, resultando no ińıcio do

processo de dessorção em concentrações de sal menores. Deve-se ficar claro que, apesar

da Figura 5.11-A exibir os resultados somente para as estruturas alternada e em di-

bloco, o mesmo comportamento é verificado para as outras duas estruturas primárias

(tetrabloco e octobloco).

O aumento da rigidez estrutural da cadeia também modifica a conformação

da cadeia adsorvida, como pode ser verificado ao se observar a Figura 5.11-B, que exibe

os valores da raiz quadrada da componente radial do raio de giro quadrático médio,

〈Rxy2

G 〉
1
2 , para as mesmas estruturas utilizadas na Figura 5.11-A. Nota-se claramente

Figura 5.11: A) Energia de ligação média, 〈Ulig〉, em função da concentração de sal, Cs,
obtida em pH = 1, para as estruturas alternada e em dibloco do copoĺımero. B) Raiz

quadrada da componente radial do raio de giro quadrático médio, 〈Rxy
2

G 〉
1
2 , em função da

concentração de sal da solução, Cs, obtida em pH = 1, para as estruturas alternada e em
dibloco do copoĺımero. Em todos os gráficos, a estrutura alternada é representada pelos
śımbolos e pelas linhas verdes, enquanto que os śımbolos e linhas pretas ilustram a estrutura
em dibloco. Os diferentes śımbolos representam diferentes valores da rigidez estrutural da
cadeia: kang = 0 kBT/rad2 (ćırculos); kang = 1 kBT/rad2 (quadrados); kang = 5 kBT/rad2

(losangos); e kang = 10 kBT/rad2 (triângulos).
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que o aumento da rigidez estrutural da cadeia polimérica é influenciada pela estru-

tura primária do copoĺımero. As curvas referentes à estrutura alternada, por exemplo,

apresentam comportamento semelhante ao observado para os homopoĺımeros (vide Fi-

gura 4.9-A da seção 4.3). Neste caso, em baixas concentrações de sal, não é posśıvel

verificar diferenças significativas em 〈Rxy2

G 〉
1
2 com o aumento da concentração de sal, in-

dicando que a rigidez da cadeia polimérica é determinada pela componente eletrostática

do comprimento de persistência. Elevando-se a concentração de sal, a contribuição

dessa componente para a rigidez da cadeia diminui e a componente estrutural (não-

eletrostática) do comprimento de persistência, aqui modelada pela equação 3.4, passa a

contribuir significativamente para a rigidez do copoĺımero. Já os resultados relaciona-

dos à estrutura em dibloco mostram que, aumentando-se a rigidez estrutural, 〈Rxy2

G 〉
1
2

também aumenta para todas as concentrações de sal utilizadas. Esta situação indica

que a componente não-eletrostática do comprimento de persistência afeta a rigidez da

cadeia mesmo em regimes de baixa blindagem eletrostática. As demais estruturas do

copoĺımero também exibem o mesmo comportamento, com a estrutura em octobloco

se aproximando do comportamento da estrutura alternada, enquanto que a estrutura

em tetrabloco apresenta uma dependência próxima à da estrutura em dibloco.



Caṕıtulo 6

Conclusões

Nesta parte do trabalho foram realizadas simulações computacionais basea-

das no método de Monte Carlo com o intuito de estudar a interação entre polieletrólitos

suscet́ıveis à variações de pH e macromoléculas com distribuição helicoidal de carga.

Essas simulações tinham por objetivo verificar a influência da concentração de sal, do

pH, da rigidez e da estrutura primária da cadeia polimérica e da distribuição de carga

da macromolécula sobre as propriedades conformacionais do polieletrólito e sobre o seu

processo de adsorção/dessorção.

Dentre os resultados obtidos, verificou-se que a presença de outro corpo car-

regado (neste caso, a macromolécula com distribuição helicoidal de cargas negativas),

modifica as propriedades ácido/base dos polieletrólitos. De forma geral, a macro-

molécula dificulta a desprotonação dos monômeros, sejam eles básicos ou ácidos, de

forma que, em baixas concentrações de sal, a cadeia polimérica apresente uma carga

ĺıquida positiva em intervalos maiores de pH.

Além da influência da macromolécula, também ficou evidente a importância

da concentração de sal, do pH e da estrutura primária da cadeia polimérica sobre o pro-

cesso de adsorção/dessorção dos polieletrólitos. Verificou-se que, em regimes de baixa

blindagem eletrostática e de baixo pH, os homopoĺımeros e os copoĺımeros estão adsor-

vidos sobre a macromolécula, exibindo conformações espećıficas dos seus monômeros,

isto é, formando trains, loops e tails bem caracteŕısticos para cada combinação dos

parâmetros citados no ińıcio deste parágrafo. Ademais, constatou-se, para todas as

estruturas, a existência de uma concentração de sal caracteŕıstica, aqui denominada

Cs∗, onde não só as propriedades conformacionais dos polieletrólitos, mas também sua

energia eletrostática de ligação com a macromolécula sofrem uma mudança de com-

portamento abrupta, indicando a existência de uma transição de fase entre os estados

adsorvido e dessorvido dos polieletrólitos.
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Constatou-se que, com o aumento do pH da solução, uma maior quantidade

de monômeros ácidos desprotona-se, favorecendo a interação desses monômeros com

os monômeros básicos da cadeia polimérica. A intensificação dessa interação promove

uma mudança na orientação da cadeia adsorvida. Inicialmente, o copoĺımero está

adsorvido paralelamente à macromolécula, com a maioria dos seus monômeros básicos

formando trains. Com a elevação do pH e, consequentemente, com a diminuição da

carga média da cadeia polimérica, o copoĺımero passa a adotar uma conformação cuja

orientação é perpendicular à macromolécula. Nesta conformação, a interação entre os

blocos formados por monômeros básicos e ácidos é favorecida, resultando na formação

de glóbulos alternados com parte da cadeia estendida.

A influência da rigidez estrutural da cadeia polimérica sobre algumas propri-

edades gerais do sistema estudado também foi verificada. Constatou-se que o aumento

da componente não-eletrostática do comprimento de persistência promove, para deter-

minados valores de pH, uma alteração na concentração de sal necessária para iniciar

o processo de dessorção dos polieletrólitos. Além disso, notou-se que, em baixas con-

centrações de sal, a contribuição do componente não-eletrostático do comprimento de

persistência para a rigidez da cadeia polimérica é inversamente proporcional ao número

de blocos do copoĺımero.

Pelo que foi exposto, é posśıvel afirmar que o código computacional forne-

ceu resultados satisfatórios no que se refere ao estudo da interação entre polieletrólitos

fracos e uma macromolécula com distribuição helicoidal de cargas negativas. Os resul-

tados obtidos permitiram avaliar a influência de diversos fatores sobre as propriedades

conformacionais da cadeia polimérica e sobre o seu processo de adsorção/dessorção

sobre a macromolécula. Contudo, ainda existem questões que precisam ser exploradas

com mais atenção. Alguns exemplos são a questão do reconhecimento molecular, a

dependência do componente não-eletrostático do comprimento de persistência com a

estrutura primária e a mudança orientacional da cadeia adsorvida para determinados

valores do pH da solução. Essas questões serão investigadas e respondidas em trabalhos

futuros.



Parte II

Influência das Interações de

Hidratação sobre a Capacitância

Diferencial da Dupla Camada

Elétrica



Caṕıtulo 7

Introdução

A presença de um eletrodo ou macróıon carregado em uma solução ele-

troĺıtica altera a forma como os ı́ons se distribuem em solução. Os ı́ons se rearranjam

de forma a neutralizar a carga do eletrodo, formando, nesse processo, uma dupla ca-

mada elétrica. A dupla camada elétrica tem grande importância em diversas áreas,

como, por exemplo, na estabilidade de polieletrólitos e coloides [90–93], em sistemas de

energia renovável [94, 95] e no desenvolvimento de capacitores que utilizam a própria

dupla camada elétrica para armazenar energia eletroqúımica [96, 97]. A aproximação

mais simples para representar um eletrodo é descrevê-lo como uma superf́ıcie perfei-

tamente plana e carregada; contudo, outras geometrias também já foram levadas em

consideração [98]. O modelo usualmente utilizado para tratar a dupla camada elétrica

é o capacitor de placas paralelas, no qual uma de suas placas corresponde ao eletrodo,

enquanto que a outra placa é representada pela nuvem iônica formada pelos ı́ons em

solução. Baseando-se neste modelo, a dupla camada elétrica pode, então, ser caracteri-

zada por três quantidades f́ısicas: i) o potencial eletrostático na superf́ıcie do eletrodo;

ii) a densidade superficial de carga no eletrodo; e iii) a capacitância diferencial, que é

uma grandeza que incorpora a relação entre as duas primeiras quantidades.

Medidas experimentais da capacitância diferencial mostram uma depen-

dência caracteŕıstica dessa propriedade com o potencial eletrostático na superf́ıcie do

eletrodo [99, 100]. O valor da capacitância diferencial inicialmente aumenta com a

elevação do potencial eletrostático até atingir um máximo. Após atingir esse máximo, a

capacitância diferencial exibe um decaimento com o aumento do potencial eletrostático.

Em contraste com as medidas experimentais, nenhum máximo é predito pela teoria de

Poisson-Boltzmann [101, 102], que é o modelo teórico mais simples e amplamente utili-

zado no estudo de soluções eletroĺıticas. Esta discrepância, que tem motivado inúmeros

avanços na formulação de novos modelos teóricos e no desenvolvimento de simulações
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computacionais, parece estar associada a duas aproximações que são inerentes à teoria

de Poisson-Boltzmann: i) os ı́ons em solução são tratados como cargas pontuais, ou

seja, não é levado em conta o seu tamanho finito; e ii) a teoria de Poisson-Boltzmann

ignora a estrutura do solvente, o representando como um meio cont́ınuo e uniforme,

definido por sua constante dielétrica [103–107].

A primeira tentativa de se levar em consideração o tamanho finito dos ı́ons

em solução é atribúıda a Otto Stern [108], que inseriu uma pequena região de depleção

entre a superf́ıcie do eletrodo e os ı́ons constituintes da dupla camada elétrica. Essa

área de depleção, hoje conhecida como camada de Stern, é a aproximação teórica mais

simples e amplamente utilizada no estudo da dupla camada elétrica. A inclusão dos

efeitos estéricos diretamente nos ı́ons em solução se deve à Jacob J. Bikerman [109], que

utilizou o modelo de rede para corrigir a densidade numérica dos ı́ons. Desde então,

várias aproximações foram desenvolvidas para se levar em consideração o tamanho

finito dos ı́ons, como, por exemplo, equações modificadas de Poisson-Boltzmann [110–

112], modelos baseados em rede [113–115], equações integrais [116–118], equações de

estado baseadas em um fluido de esferas ŕıgidas [119–122] e simulações computacionais

[123–126].

O fato de se considerar os ı́ons, que compõe a dupla camada elétrica, com

um tamanho determinado introduz o conceito de especificidade iônica. Um dos pri-

meiros pesquisadores a estudar experimentalmente os efeitos da especificidade iônica

sobre a estabilidade e a solubilidade de protéınas e pequenas moléculas orgânicas, foi

Franz Hofmeister [127]. Desde então, várias observações experimentais estabeleceram

uma ordem sistemática dos ı́ons, a qual é denominada, nos dias atuais, como série de

Hofmeister [128–130]. Esta série inclui, além dos ı́ons, efeitos de superf́ıcie e interações

entre macróıons e moléculas neutras de solutos [131–133]. No entanto, verifica-se que a

especificidade iônica também é manifestada pela formação de camadas de hidratação.

Essas camadas são constitúıda por moléculas de água ordenadas ao redor dos ı́ons em

solução [134]. Resultados experimentais e simulações computacionais demonstram que

as interações de hidratação ı́on-́ıon e ı́on-superf́ıcie, em soluções aquosas, são suaves

e de curto alcance, com um decaimento caracteŕıstico de poucas moléculas de água

[135–137]. Portanto, fica evidente que modelar as interações não-eletrostáticas ı́on-́ıon

e ı́on-superf́ıcie na dupla camada elétrica simplesmente por potenciais de esferas ŕıgidas

não é capaz de capturar o escopo geral da questão da especificidade iônica [138, 139].

Buscando uma solução para este problema, algumas abordagens foram desenvolvidas

na tentativa de incorporar potenciais suaves como modelos para a interação de hi-

dratação ı́on-́ıon dentro do formalismo da teoria de Poisson-Boltzmann [140–144]. No

trabalho de Brown et al. [145], por exemplo, uma região de depleção, similar à camada



83

de Stern, surge naturalmente ao se adicionar um potencial repulsivo de Yukawa entre

os contráıons em solução e entre os contráıons e o eletrodo.

Com base no que foi exposto, esta parte do trabalho possui dois objetivos

principais. O primeiro deles é expandir a aproximação teórica proposta por Brown et al.

[145], adicionando-se interações de hidratação independentes entre si, modeladas por

potenciais de Yukawa, aos pares de interação cátion-cátion, ânion-ânion e cátion-ânion.

Além disso, efeitos estéricos também serão incorporados, por meio de dois métodos,

a esse formalismo teórico. O primeiro método é baseado na equação de estado de

Carnahan-Starling [146], enquanto que o segundo consiste na utilização do modelo de

rede. O segundo objetivo é investigar como a inclusão das interações de hidratação,

associadas ao tamanho finito dos ı́ons, afeta a capacitância diferencial da dupla camada

elétrica. Para atingir esse último objetivo, foram realizadas simulações de Monte Carlo

para diferentes combinações entre as interações estéricas e as de hidratação. Além

disso, os resultados obtidos a partir das simulações foram comparados com as predições

provenientes da teoria proposta nesta parte do trabalho.



Caṕıtulo 8

Objetivos

A segunda parte deste trabalho possui os seguintes objetivos gerais:

1. Expandir a aproximação teórica proposta por Brown et al. [145], acrescentando-

se interações de hidratação independentes entre si e modeladas por potenciais de

Yukawa, aos pares de interação cátion-cátion, ânion-ânion e cátion-ânion;

2. Incorporar efeitos estéricos ao formalismo da teoria de Poisson-Boltzmann por

meio de duas abordagens diferentes: i) equação de estado de Carnahan-Starling;

e ii) modelo de rede;

3. Investigar como a adição das interações de hidratação, associadas ao tamanho

finito dos ı́ons, afeta a capacitância diferencial da dupla camada elétrica;

4. Comparar as predições do modelo proposto com os resultados fornecidos pelas si-

mulações de Monte Carlo para diferentes combinações entre as interações estéricas

e as interações de hidratação.



Caṕıtulo 9

Metodologia

9.1 Modelo

Considere uma superf́ıcie plana e infinita, com densidade superficial de carga

σe, em contato com uma solução eletroĺıtica composta por ı́ons monovalentes (cátions

e anions), de concentração n0 e constante dielétrica εw. Neste trabalho, a superf́ıcie

plana representa um eletrodo localizado em x = 0, ou seja, ela corresponde ao plano

yz do sistema de coordenadas cartesianas. A Figura 9.1 é uma ilustração simplificada

Figura 9.1: Representação simplificada do modelo estudado nesta parte do trabalho. Na
figura, uma superf́ıcie plana, com densidade de carga σe, está em contato com uma solução
eletroĺıtica de concentração n0 e constante dielétrica εw.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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do modelo estudado nesta parte do trabalho.

A interação total entre os ı́ons em solução é dada pela soma das interações

estéricas, eletrostáticas e de hidratação. A finalidade das interações de hidratação

é reproduzir não só a formação de camadas de hidratação ao redor dos ı́ons, mas

também a organização das moléculas de água nas vizinhanças de superf́ıcies carregadas.

Baseando-se em resultados obtidos por Dinâmica Molecular, por modelos de Campo

Médio e na aproximação fenomenológica de Marcelja e Radic [137, 143–145, 147, 148],

as interações de hidratação foram modeladas por potenciais de Yukawa. De forma

geral, os pares de interação ânion-ânion, ânion-cátion e cátion-cátion são dadas pela

combinação dos potenciais de Coulomb e de Yukawa, ou seja,

Uaa
kBT

=
lB
r

+
a

r
e−κh(r−a), (9.1)

Uac
kBT

= − lB
r

+
b

r
e−κh(r−b), (9.2)

Ucc
kBT

=
lB
r

+
c

r
e−κh(r−c), (9.3)

onde Uaa, Uac e Ucc representam os pares de interação ânion-ânion, ânion-cátion e

cátion-cátion, respectivamente; kB é a constante de Boltzmann, cujo valor é 1,38×10−23

J/K; T é a temperatura absoluta; r é a distância entre os centros de dois ı́ons quaisquer;

e κ−1
h representa o decaimento caracteŕıstico associado ao potencial de hidratação. O

parâmetro lB é denominado comprimento de Bjerrum e corresponde a distância, entre

duas cargas elementares, na qual a energia de interação eletrostática se iguala à energia

térmica, kBT . Matematicamente, o comprimento de Bjerrum pode ser determinado a

partir da expressão,

lB =
e2

4πε0εwkBT
, (9.4)

onde e é a carga elementar, cujo valor é 1,60219×10−19 C; e ε0 é permissividade elétrica

do vácuo, cujo valor é 8,85×10−12 C2N−1m−2. Para os valores utilizados nesta parte do

trabalho (εw = 78 e T = 300 K), tem-se lB ≈ 0,7 nm. De maneira análoga à interação

eletrostática, a energia de interação de hidratação dos pares ânion-ânion, ânion-cátion

e cátion-cátion se iguala à kBT a uma distância igual a a, b e c, respectivamente.

Em todos os resultados que serão apresentados nesta parte do trabalho, assumiu-se

κ−1
h = 0,3 nm [90] e a = b = c, ou seja, será considerado apenas o caso em que as

interações de hidratação são simétricas entre si.
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9.1.1 Aproximação de Campo Médio

Considere a energia livre total do sistema apresentado nesta parte do tra-

balho,

Ftot = Uel + Uhid + Fmis, (9.5)

que é constitúıda pela soma das componentes energética (formada pelas contribuições

das energias eletrostática, Uel, e de hidratação, Uhid) e entrópica, Fmis, dada pela en-

tropia de mistura de um gás. A seguir, cada componente da equação 9.5 será discutida

individualmente.

A energia eletrostática, em unidades de kBT , de uma solução eletroĺıtica,

contida em um dado volume V , pode ser escrita como

Uel
kBT

=
1

2

∫
V

d3r

∫
V

d3r′
1

|r− r′|

(
n+(r)− n0

n−(r)− n0

)T

Ae

(
n+(r′)− n0

n−(r′)− n0

)
, (9.6)

onde n+(r) e n−(r) representam as concentrações dos cátions e dos ânions, respecti-

vamente, em função do vetor posição r; n0 é a concentração dos ı́ons no bulk ; e o

sobrescrito T simboliza a matriz transposta. A matriz de interação eletrostática na

equação 9.6,

Ae = lB

(
1 −1

−1 1

)
, (9.7)

especifica os prefatores para a interação de Coulomb entre dois cátions ou dois ânions

(elementos da diagonal principal) e entre um cátion e um ânion (elementos não per-

tencentes à diagonal principal), considerando-se que todos os ı́ons sejam monovalentes.

Valendo-se da equação 9.6, é posśıvel definir um potencial eletrostático adimensional,

Ψe:

(
Ψe(r)

−Ψe(r)

)
=

∫
V

d3r′
1

|r− r′|
Ae

(
n+(r′)− n0

n−(r′)− n0

)
. (9.8)

O potencial eletrostático adimensional, Ψe, está relacionado com o potencial

eletrostático, Φ, por meio da relação Ψe = eΦ/kBT . Note também que, devido ao fato

do determinante de Ae ser nulo, existe um único potencial eletrostático na equação 9.8.

Logo, aplicando-se o operador de Laplace, ∇2, na equação 9.8 e utilizando a função de
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Green, G(r) = −1/(4π|r|), obtém-se a equação de Poisson,

∇2Ψe(r) = −4πlB [n+(r)− n−(r)] . (9.9)

Com o aux́ılio da equação 9.9 e realizando algumas manipulações matemá-

ticas, a energia eletrostática (equação 9.6) pode ser reescrita em função do potencial

eletrostático reduzido, Ψe:

Uel
kBT

=

∫
d3r

(∇Ψe)
2

8πlB
, (9.10)

onde a integração deve ser realizada em todo o espaço.

A contribuição energética para a energia livre devido às interações de hi-

dratação pode ser escrita de forma análoga à equação 9.6, ou seja,

Uhid
kBT

=
1

2

∫
V

d3r

∫
V

d3r′
e−κh|r−r

′|

|r− r′|

(
n−(r)− n0

n+(r)− n0

)T

Ah

(
n−(r′)− n0

n+(r′)− n0

)
, (9.11)

onde a matriz de interação de hidratação, Ah, é dada por

Ah =

(
aeκha beκhb

beκhb ceκhc

)
, (9.12)

onde as constantes a, b e c, que incorporam a especificidade iônica na interação ı́on-́ıon,

representam, respectivamente, a distância onde a energia de hidratação dos pares ânion-

ânion, ânion-cátion e cátion-cátion se iguala à energia térmica, kBT ; e κ−1
h representa

o decaimento caracteŕıstico associado às camadas de hidratação [90].

Baseando-se na equação 9.11, é posśıvel definir dois potenciais de hidratação

(potenciais não-eletrostáticos), Ψa e Ψc, por meio da expressão

(
Ψa(r)

Ψc(r)

)
=

∫
V

d3r′
e−κh|r−r

′|

|r− r′|
Ah

(
n−(r′)− n0

n+(r′)− n0

)
. (9.13)

De forma semelhante ao potencial eletrostático (veja os passos realizados

entre as equações 9.8 e 9.9), é posśıvel encontrar um operador que gere uma função

de Green do tipo Yukawa. O operador encontrado é ∇2 − κ2
h e a função de Green

correspondente é G(r) = −e−κh|r|/(4π|r|). Assim, valendo-se do operador encontrado e

de sua função de Green correspondente, a equação 9.13 pode ser reescrita da seguinte
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forma:

(
(∇2 − κ2

h)Ψa(r)

(∇2 − κ2
h)Ψc(r)

)
= −4π Ah

(
n−(r)− n0

n+(r)− n0

)
. (9.14)

As equações 9.14 são conhecidas como equações de Helmholtz com número

de onda complexo e com termo de fonte. Assim como a energia eletrostática (equa-

ção 9.10), a energia de hidratação pode ser reescrita utilizando-se os potenciais Ψa e

Ψc,

Uhid
kBT

=
1

8π

∫
d3r

(∇Ψa

∇Ψc

)T

A−1
h

(
∇Ψa

∇Ψc

)
+ κ2

h

(
Ψa

Ψc

)T

A−1
h

(
Ψa

Ψc

) , (9.15)

onde A−1
h é a matriz inversa de Ah. Note que, assim como no caso da energia ele-

trostática, a integração deve ser realizada em todo o espaço.

Finalmente, deve-se considerar o termo correspondente à contribuição en-

trópica, Fmis, na equação 9.5. É posśıvel expressar Fmis como a soma da contribuição

da entropia de mistura de um gás ideal referente aos ânions e cátions em solução com a

contribuição de um termo de mistura não-ideal que dependa somente das concentrações

totais, n− e n+, dos ânions e cátions. Matematicamente, tem-se

Fmis
kBT

=

∫
V

d3r

[
n− ln

(
n−
n0

)
− n− + n+ ln

(
n+

n0

)
− n+

+ g(n− + n+)− (n− + n+)g′(2n0)

]
. (9.16)

A função g(n) decorre da equação de estado de um gás,

pV

NkBT
= 1− V

N
g

(
N

V

)
+ g′

(
N

V

)
, (9.17)

que exerce uma pressão p em um número fixo de part́ıculas N , em temperatura e

volume constantes. Escolhendo-se g(n) = 0, recupera-se a equação de estado de um

gás ideal. Note também que o śımbolo apóstrofo ( ′ ) nas equações 9.16 e 9.17 denota a

primeira derivada, isto é, g′(n0) = [dg(n)/dn]n=n0 . Além disso, a função g(n) pode ser

utilizada para considerar o tamanho finito dos ı́ons. Com isto exposto, neste trabalho,

utilizaram-se duas escolhas para g(n). A primeira delas,
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gCS(n) =
gCS0 n2(4− 3gCS0 n)

(1− gCS0 n)2
, (9.18)

se baseia na equação de estado de Carnahan-Starling, que considera todos os ı́ons em

solução como part́ıculas esféricas idênticas e de raio R, com volume correspondente a

gCS0 = 4πR3/3 [119, 121, 146]. A segunda escolha para g(n),

gMR(n) =
gMR

0 n+ (1− gMR
0 n) ln(1− gMR

0 n)

gMR
0 n

, (9.19)

que foi inicialmente proposta por Bikerman e demais autores, utiliza um modelo de

rede, no qual cada célula ocupa um volume gMR
0 = (2R)3 e pode acomodar não mais

do que um único ı́on de extensão espacial igual a 2R [109, 114].

Uma vez que as três contribuições para a energia livre foram especificadas

(equações 9.10, 9.15 e 9.16), é posśıvel realizar a primeira variação na equação 9.5,

δFtot[Ψe(n−, n+),Ψa(n−, n+),Ψc(n−, n+)], sujeita aos potenciais Ψe, Ψa e Ψc. Contudo,

os potenciais Ψe, Ψa e Ψc estão relacionados com as concentrações iônicas por meio

das equações 9.9 e 9.14. Logo, tal procedimento resulta em

δFtot
kBT

=

∫
V

d3r

{
δn−

[
−Ψe + Ψa + ln

(
n−
n0

)
+ g′(n− + n+)− g′(2n0)

]

+ δn+

[
Ψe + Ψc + ln

(
n+

n0

)
+ g′(n− + n+)− g′(2n0)

]}
. (9.20)

As condições de equiĺıbrio termodinâmico exigem que δFtot = 0. Tal con-

dição só pode ser satisfeita se cada uma das expressões entre colchetes da equação 9.20

se anulem simultaneamente, ou seja,

−Ψe + Ψa + ln

(
n−
n0

)
+ g′(n− + n+)− g′(2n0) = 0,

Ψe + Ψc + ln

(
n+

n0

)
+ g′(n− + n+)− g′(2n0) = 0. (9.21)

Essas duas equações, que geralmente são transcendentais, definem duas

relações entre as concentrações iônicas e os potenciais eletrostático e de hidratação

(n− = n−[Ψe(r),Ψa(r),Ψc(r)] e n+ = n+[Ψe(r),Ψa(r),Ψc(r)]). Assim, inserindo essas

novas relações nas equações de Poisson e de Helmholtz (equações 9.9 e 9.14, respectiva-

mente), obtém-se um conjunto de três equações diferenciais que definem os potenciais

eletrostático, Ψe(r), e de hidratação, Ψa(r) e Ψc(r).
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Existem diversas abordagens teóricas que incluem as interações de hidra-

tação em seu formalismo, mas não levam em conta o tamanho finito dos ı́ons. Nesses

trabalhos, a componente entrópica da energia livre (vide equação 9.5) é representada

somente pela mistura de um gás ideal, ou seja, tem-se g(n) = 0 na equação 9.16 [143–

145]. Como resultado, a distribuição dos ı́ons é dada pela distribuição de Boltzmann,

n−(r) = n0e
Ψe−Ψa ,

n+(r) = n0e
−Ψe−Ψc . (9.22)

Nesta parte do trabalho, esse caso espećıfico será referenciado como aproximação de

Poisson-Helmholtz-Boltzmann (PHB) [143]. As equações correspondentes à aproxi-

mação PHB resultam da utilização das distribuições de Boltzmann (equações 9.22) nas

equações de Poisson (equação 9.9) e de Helmholtz (equação 9.14), respectivamente.

Devido à geometria do sistema tratado nesta parte do trabalho (vide Fi-

gura 9.1), todas as propriedades do sistema dependem somente da coordenada x. Logo,

deve-se substituir o argumento r por x, ou seja,

Ψe/a/c(r) → Ψe/a/c(x),

n±(r) → n±(x). (9.23)

Consequentemente, as equações 9.21 agora definem as relações

n− = n−[Ψe(x),Ψa(x),Ψc(x)],

n+ = n+[Ψe(x),Ψa(x),Ψc(x)], (9.24)

que, após serem inseridas nas equações de Poisson e de Helmholtz (equações 9.9 e 9.14,

respectivamente), resultam nas seguintes equações diferenciais de segunda ordem:

Ψ′′e(x) = −4πlB[n+(x)− n−(x)],(
Ψ′′a(x)− κ2

hΨa(x)

Ψ′′c (x)− κ2
hΨc(x)

)
= −4π Ah

(
n−(x)− n0

n+(x)− n0

)
. (9.25)

As equações 9.25 devem ser resolvidas sob condições de contorno apropria-

das, as quais são derivadas ao se aplicar as equações de Poisson e de Helmholtz a uma

região infinitesimal nas vizinhanças de x = 0. Desse modo, as condições de contorno
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utilizadas para resolver a equação de Poisson foram

Ψ′e(x)x=0 = −4πlB
σe
e
,

Ψ′e(x)x→∞ = 0. (9.26)

Já as equações de Helmholtz foram resolvidas sob as seguintes condições de contorno:

−κh

(
Ψa(x)

Ψc(x)

)
x=0

+

(
Ψ′a(x)

Ψ′c(x)

)
x=0

= −4π Ah

(
σ−

σ+

)
,(

Ψ′a(x)

Ψ′c(x)

)
x→∞

= 0. (9.27)

onde σ− e σ+ representam as densidades superficiais das fontes responsáveis pelas

interações de hidratação entre os ânions e entre os cátions, respectivamente. Além

disso, este trabalho considera a soma σ− + σ+ como a densidade total das moléculas

de água ordenadas em contato com a superf́ıcie do eletrodo.

9.1.2 Capacitância Diferencial

Uma vez determinados os potenciais eletrostático (Ψe) e de hidratação (Ψa

e Ψc), é posśıvel calcular a capacitância diferencial, que é dada pela relação entre a

densidade superficial de carga, σe, e o potencial eletrostático na superf́ıcie do eletrodo,

Φ(0) = kBTΨe(0)/e:

Cdif =
dσe
dΦ0

. (9.28)

No restante desta subseção, será apresentada uma breve discussão sobre

sete modelos diferentes que podem ser derivados a partir do formalismo de Campo

Médio desenvolvido nesta parte do trabalho. Utilizando as abreviaturas, P=Poisson,

B=Boltzmann, H=Helmholtz, CS=Carnahan-Starling e MR=modelo de rede, tem-se

os seguintes modelos: i) PB; ii) Stern-PB ; iii) Stern-PCS; iv) Stern-PMR; v) PHB;

vi) PHCS; e vii) PHMR. Os quatro primeiros modelos não levam em consideração as

interações de hidratação em seu formalismo. O modelo mais simples, aqui denominado

simplesmente por PB, resulta ao considerar g(n) = 0 na equação 9.16. Este modelo

apresenta uma expressão anaĺıtica para a capacitância diferencial,

Cdif
PB =

ε0εw
lD

√
1 + p2

0, (9.29)
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onde lD representa o comprimento de Debye [77, 78], definido em função da concen-

tração n0 dos ı́ons de sal, lD = (8πlBn0)−1/2; e p0 = 2πlBlDσe/e. Adicionando-se uma

camada de Stern, ou seja, um capacitor plano de capacitância

CStern =
ε0εw
dStern

, (9.30)

onde dStern = R representa a espessura da camada Stern igual ao raio dos ı́ons, obtém-se

o modelo Stern-PB, cuja capacitância diferencial é dada por Cdif
PBCStern/(C

dif
PB+CStern).

De forma semelhante, acrescentando-se uma camada de Stern ao modelo Carnahan-

Starling (modelo onde tem-se g(n) = gCS(n) na equação 9.16), obtém-se o modelo

Stern-PCS, com capacitância diferencial igual a Cdif
CSCStern/(C

dif
CS + CStern). É preciso

enfatizar que não existe uma expressão anaĺıtica fechada para a capacitância diferencial

para o modelo PCS. Repetindo-se o mesmo procedimento para o modelo PMR, que

corresponde na utilização de g(n) = gMR(n) na equação 9.16, tem-se uma capacitância

diferencial igual a Cdif
MRCStern/(C

dif
MR +CStern). Neste caso, há uma expressão anaĺıtica

para a capacitância diferencial na ausência da camada de Stern [107, 114]:

Cdif
MR =

ε0εw
lD

√[
e(2gMR

0 n0p20) − 1
] [
e(2gMR

0 n0p20) − 1 + 2gMR
0 n0

]
2gMR

0 n0p0e(2gMR
0 n0p20)

. (9.31)

Os últimos três modelos levam em consideração a presença de interações de

hidratação em seu formalismo. No entanto, cada modelo difere nas expressões para

a componente entrópica da energia livre, Fmis. Ao se utilizar g(n) = 0, tem-se o

modelo PHB. Similarmente, as escolhas g(n) = gCS(n) e g(n) = gMR(n) dão origem

aos modelos PHCS e PHMR, respectivamente. É importante ficar claro que a inclusão

das interações de hidratação exclui a necessidade de se incluir, explicitamente, uma

camada de Stern [145].

9.1.3 Simulação de Monte Carlo

Além do formalismo teórico apresentado na subseção anterior, o problema

proposto nesta parte do trabalho também foi resolvido por meio de simulações computa-

cionais. Mais especificamente, foram realizadas simulações baseadas no método Monte

Carlo associado ao algoritmo de Metropolis no ensemble canônico (vide seção 3.2 da

primeira parte deste trabalho para maiores detalhes sobre o método de Monte Carlo).

Com o intuito de representar o mesmo sistema utilizado na aproximação de

Campo Médio, uma solução eletroĺıtica de concentração n0 e composta por cátions e
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ânions monovalentes foi confinada entre duas superf́ıcies perfeitamente planas e impe-

netráveis localizadas em x = 0 e em x = H. O plano situado em x = 0 (eletrodo)

carrega densidades uniformes de carga, σe, e das fontes responsáveis pelas interações

de hidratação, σ+ e σ−. Todas as simulações foram executadas em uma célula re-

tangular com dimensões H × L × L, onde H = 30 nm e L = 10 nm. Condições de

contorno periódicas foram aplicadas na direção paralela à superf́ıcie carregada, ou seja,

na direção paralela ao plano yz [80]. Além disso, a eletroneutralidade do sistema é

garantida pela adição de contráıons. A Figura 9.2 é uma representação simplificada da

seção transversal da célula empregada nas simulações de Monte Carlo.

Os ı́ons móveis presentes na solução (os contráıons dissociados do eletrodo

e os ânions e os cátions de sal) foram modelados de acordo com o modelo primitivo

restrito [76]. Neste modelo, todos os ı́ons são representados por esferas ŕıgidas de raio

R e com carga central ±e, imersos em um meio cont́ınuo e uniforme caracterizado por

sua constante dielétrica εw. Logo, a energia de interação eletrostática entre dois ı́ons

distintos quaisquer é dada por

Figura 9.2: Representação simplificada da seção transversal da célula empregada nas si-
mulações de Monte Carlo. Todo o sistema é periódico nas direções y e z.

Fonte: Adaptação da Figura 1 da referência [123].
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Uel(rij)

kBT
=

 ∞ , rij < (Ri +Rj),

zizj
lB
rij

, caso contrário,
(9.32)

onde zi e zj representam as valências dos ı́ons i e j, respectivamente; lB é o comprimento

de Bjerrum; e rij é a distância entre os centros dos ı́ons i e j. A energia de interação

eletrostática de um dado ı́on i e o eletrodo é

Uel(xi)

kBT
=



∞ , xi < Ri,

zilBσeL

[
2 ln

(√
2L2 + 4x2

i + L√
2L2 + 4x2

i − L

)

−4xi
L

arctan

(
L2

2xi
√

2L2 + 4x2
i

)]
, caso contrário,

(9.33)

onde zi representa a valência do i-ésimo ı́on; σe é a densidade superficial de carga do

eletrodo; e xi é a distância entre o centro do ı́on i e o eletrodo.

Devido ao longo alcance das interações eletrostáticas, a energia eletrostática

total do sistema analisado nesta parte do trabalho não é dada somente pela soma das

energias de interação representadas pelas equações 9.32 e 9.33 sobre todos os ı́ons

confinados na célula central. Há também a contribuição dos ı́ons situados nas células-

imagens para a energia eletrostática total do sistema. Para considerar as interações

entre os ı́ons pertencentes à célula central e os ı́ons localizados nas células-imagens,

lançou-se mão do “método do potencial externo” (MPE), desenvolvido por Torrie e

Valleau [123]. De acordo com este método, cada ı́on da célula central interage com

as células-imagens não só por meio da convenção de mı́nima imagem, mas também

por um potencial eletrostático externo, φext, dado pela distribuição iônica média nas

células-imagens, levando-se em consideração, inclusive, a densidade de carga do ele-

trodo (neste método, assumi-se que as distribuições iônicas existentes nas células-

imagens são idênticas àquelas obtidas na célula central [118, 123, 126, 149]):

φext =
1

4πε0εw

∫ H

0

∫ ±∞
±L/2

∫ ±∞
±L/2

ρ(x′)√
(y′)2 + (z′)2 + (x′ − x)2

dx′dy′dz′, (9.34)

onde ρ(x′) = e[−n−(x′) + n+(x′)] representa a densidade de carga na posição x′. A

equação 9.34 é equivalente a considerar o potencial eletrostático gerado por um conjunto

de planos infinitos com espessura dx′ e com densidade superficial de carga ρ(x′)dx′ onde,

em cada plano infinito, um “buraco” quadrado, de dimensões L× L, é retirado do seu

centro [123].
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Computacionalmente, este método se resume em calcular, na primeira si-

mulação, a densidade de carga na célula central considerando-se φext = 0. Na próxima

simulação, a densidade de carga obtida na simulação anterior é atribúıda às células-

imagens e, então, utilizada para calcular a interação entre os ı́ons pertencentes à célula

central e as células-imagens por meio da equação 9.34. Em seguida, calcula-se uma

nova densidade de carga na célula central, repetindo-se este procedimento de forma

auto-consistente até não haver variações significativas na densidade de carga na célula

central.

Visando incorporar as interações de hidratação nas simulações de Monte

Carlo, as seguintes energias de interação do tipo Yukawa foram adicionadas aos pares

ânion-ânion, ânion-cátion e cátion-cátion, respectivamente:

Uhid(rij)

kBT
=

 ∞ , rij < (Ri +Rj),
a

rij
e−κh(rij−a) , caso contrário,

(9.35)

Uhid(rij)

kBT
=

 ∞ , rij < (Ri +Rj),
b

rij
e−κh(rij−b) , caso contrário,

(9.36)

Uhid(rij)

kBT
=

 ∞ , rij < (Ri +Rj),
c

rij
e−κh(rij−c) , caso contrário,

(9.37)

onde κ−1
h representa o decaimento caracteŕıstico das interações de hidratação; a, b

e c correspondem, respectivamente, às distâncias em que a energia de interação de

hidratação dos pares ânion-ânion, ânion-cátion e cátion-cátion se iguala à kBT ; e rij é

a distância entre os centros dos ı́ons i e j. De forma análoga, para um ânion e para

um cátion interagindo com o eletrodo, têm-se as seguintes energias de interação de

hidratação:

Uhid(xi)

kBT
=

 ∞ , xi < Ri,
2πa

κh
(σ− + σ+) e−κh(xi−a) , caso contrário,

(9.38)

Uhid(xi)

kBT
=

 ∞ , xi < Ri,
2πc

κh
(σ− + σ+) e−κh(xi−c) , caso contrário,

(9.39)

onde σ− e σ+ representam as densidades superficiais das fontes responsáveis pelas

interações de hidratação entre os ânions e entre os cátions, respectivamente.

Para cada valor da densidade de carga σe utilizado, a simulação gera a
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distribuição dos ânions e dos cátions em função da distância dessas espécies em relação

ao eletrodo (n−(x) e n+(x), respectivamente). Consequentemente, tem-se a densidade

de carga total em função da distância ao eletrodo, ρ(x). A densidade de carga obtida

pelas simulações é então utilizada para resolver numericamente a equação de Poisson

(equação 9.9) e obter o potencial eletrostático, Ψe(x).

Como um dos principais objetivos desta parte do trabalho é calcular a ca-

pacitância diferencial, Cdif (equação 9.28), criou-se um conjunto de pares de pontos, os

quais correspondem à densidade superficial de carga, σe, e ao potencial eletrostático na

superf́ıcie do eletrodo decorrente da mesma densidade de carga, Ψe(0). A Figura 9.3-

A apresenta a dependência entre o potencial eletrostático na superf́ıcie do eletrodo,

Ψe(0), e a densidade superficial de carga, σe, para resultados obtidos na ausência das

interações de hidratação (a = b = c = 0) e com ı́ons de raio iônico R = 0,2 nm. Em

seguida, os valores da capacitância diferencial para cada densidade superficial de carga

são determinados por meio do algoritmo desenvolvido por Lamperski e Zydor [126].

Resumidamente, este algoritmo utiliza um polinômio de n-ésimo grau para ajustar os

primeiros cinco pontos por meio do método dos mı́nimos quadrados. Em seguida, é

Figura 9.3: A) Potencial eletrostático na superf́ıcie do eletrodo, Ψe(0), em função da den-
sidade superficial de carga do eletrodo, σe. O gráfico interior é uma ampliação da região
compreendida entre 0,01 ≤ σe ≤ 4,0 e/nm2. B) Capacitância diferencial, Cdif , em função da
densidade de carga do eletrodo, σe, obtida por dois métodos distintos, a saber: i) pelo algo-
ritmo proposto por Lamperski e Zydor [126] (ćırculos pretos); e ii) pelo coeficiente angular
entre dois pontos consecutivos (barras cinzas, as quais representam os intervalos utilizados
para calcular a derivada). Os resultados ilustrados em ambos os gráficos foram gerados a
partir das simulações de Monte Carlo, onde se utilizou R = 0,2 nm e a = b = c = 0 (ausência
de interações de hidratação).
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calculada a derivada deste polinômio, utilizando-se os três primeiros pontos. O pro-

cesso é então repetido para os próximos cinco pontos, iniciando-se, agora, no segundo

ponto. No entanto, a derivada é agora calculada apenas para o ponto médio. Esse pro-

cedimento é repetido até se atingir os cinco últimos pontos. Ao se atingir esses últimos

pontos, a capacitância é calculada utilizando os últimos três pontos. Na Figura 9.3-B,

os resultados gerados por este algoritmo e os resultados preditos pela derivada entre

dois pontos consecutivos, são exibidos. Comparando-se os dois resultados, verifica-se

que o algoritmo desenvolvido por Lamperski e Zydor é capaz de suavizar as flutuações

decorrentes das simulações de Monte Carlo, fornecendo, desse modo, uma derivada

cont́ınua e confiável.



Caṕıtulo 10

Efeito das Interações Estéricas

sobre a Capacitância Diferencial

Em todos os resultados que serão apresentados neste caṕıtulo, foi utilizada

uma concentração de sal igual a 0,1 M, que corresponde a uma concentração, no bulk

da solução, igual a n0 = 0,057nm−3 ou, equivalentemente, a um comprimento de Debye

igual a lD = 1,0 nm. Além disso, utilizou-se também o comprimento de Bjerrum igual

a lB = 0,7nm. Além disso, deve-se enfatizar que todos os resultados que compõem este

caṕıtulo foram obtidos na ausência de interações de hidratação e que as barras de erro

são menores que o tamanho dos śımbolos utilizados.

Como primeiro resultado, construiu-se o gráfico da capacitância diferencial,

Cdif , em função da densidade superficial de carga do eletrodo, σe, para uma solução

eletroĺıtica composta por ı́ons com raio R = 0,2 nm. Ao se observar a Figura 10.1-A,

é posśıvel notar a forma caracteŕıstica da capacitância diferencial, usualmente deno-

minada de camel shape [99, 100]. O crescimento inicial de Cdif (|σe|), em função do

aumento da magnitude de σe, é capturado pelo modelo PB (vide equação 9.29), o

qual é mostrado pela linha preta pontilhada na Figura 10.1. Note que para σe = 0, a

equação 9.29 prediz Cdif = ε0εw/lD = 0,71 F/m2. Após atingir um máximo, Cdif (|σe|)
diminui, aproximadamente, de acordo com Cdif ∼ 1/|σe|. Este decaimento ocorre

devido ao tamanho finito dos ı́ons, resultando no empacotamento dos contráıons. A

dependência da capacitância diferencial com 1/σe é capturada por um modelo simples,

no qual os contráıons são forçados a adotar uma densidade uniforme igual a 1/(2R)3,

resultando, para uma dada densidade superficial de carga, σe, em uma camada de con-

tráıons com espessura d = (2R)3σe/e. A espessura da camada de contráıons implica

em uma capacitância diferencial Cdif = 2ε0εw/d = 2ε0εw/[(2R)3(σe/e)], que é represen-

tada pelas linhas cinzas sólidas na região de |σe| elevado na Figura 10.1-A. A formação
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dessas camadas de contráıons para valores elevados de |σe| também é demonstrada

na Figura 10.1-B, onde são exibidas as concentrações médias dos contráıons, n−(x),

geradas pelas simulações de Monte Carlo, para três valores distintos da densidade de

carga do eletrodo: i) σe = 1,6 e/nm2 (linha e ćırculos azuis); ii) σe = 3,2 e/nm2 (linha

e ćırculos verdes); e iii) σe = 6,4 e/nm2 (linha e ćırculos vermelhos).

Uma caracteŕıstica marcante da Figura 10.1-A é a incapacidade do modelo

PB (linha preta pontilhada obtida por meio da equação 9.29) em reproduzir os re-

sultados obtidos pelas simulações de Monte Carlo no limite de baixas densidades de

carga. Mesmo após a adição de uma camada de Stern com espessura igual a dStern = R

(modelo Stern-PB, que é representado pela linha preta sólida na Figura 10.1-A), a di-

ferença entre os resultados provenientes das simulações e do modelo teórico persiste. A

adição da camada de Stern com os modelos modificados de Poisson-Boltzmann, ou seja,

os modelos Stern-PCS (linha preta tracejada na Figura 10.1-A) ou Stern-PMR (linha

preta tracejada-pontilhada na Figura 10.1-A), produz um máximo na capacitância di-

ferencial, Cdif , para valores elevados de |σe|, mas não altera o valor de Cdif na região de

Figura 10.1: A) Capacitância diferencial, Cdif , em função da densidade de carga superficial
do eletrodo, σe. Os ćırculos representam os resultados obtidos pelas simulações de Monte
Carlo. As linhas pretas pontilhada, sólida, tracejada e tracejada-pontilhada referem-se, res-
pectivamente, aos modelos PB, Stern-PB, Stern-PCS e Stern-PMR. Nos modelos Stern-PB,
Stern-PCS e Stern-PMR, considerou-se a camada de Stern igual ao raio iônico, ou seja,
dStern = 0,2 nm. A linha cinza sólida ilustra o resultado no qual se considera o empacota-
mento dos ı́ons (Cdif = 2ε0εw/[(2R)3(σe/e)]). B) Concentração média dos contráıons, n−(x),
em função da distância ao eletrodo para três densidades de carga diferentes: σe = 1,6 e/nm2

(linha e ćırculos azuis); σe = 3,2 e/nm2 (linha e ćırculos verdes); e σe = 6,4 e/nm2 (linha
e ćırculos vermelhos). Esse mesmo esquema de cores é utilizado para marcar os valores
correspondentes de Cdif em A.
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valores baixos de |σe|. A incapacidade dos modelos Stern-PB, Stern-PCS e Stern-PMR

em reproduzir os resultados de Cdif para baixos valores de |σe| se origina na hipótese

ad hoc da adição de uma camada de Stern cuja espessura não é dependente da den-

sidade de carga do eletrodo. No próximo caṕıtulo será demonstrado que os modelos

que incorporam as interações de hidratação nos potenciais de interação ı́on-́ıon e ı́on-

eletrodo não só excluem a necessidade de se incluir uma camada de Stern de espessura

arbitrária, como também acarretam uma concordância excelente entre as predições de

Campo Médio e os resultados das simulações de Monte Carlo.

Enquanto que na Figura 10.1-A são exibidos os resultados para um raio

iônico fixo (R = 0,2 nm), na Figura 10.2, é verificada a influência do tamanho dos ı́ons

sobre a capacitância diferencial. Para alcançar tal objetivo, calculou-se a capacitância

diferencial, Cdif (σe), para três valores diferentes do raio iônico: i) R = 0,2 nm (ćırculos

Figura 10.2: Capacitância diferencial, Cdif , em função da densidade de carga superficial
do eletrodo, σe, para vários raios iônicos, R, quando somente interações eletrostáticas e
estéricas são consideradas. Os ćırculos representam os resultados obtidos pelas simulações de
Monte Carlo. As linhas sólidas e tracejadas referem-se aos modelos Stern-PCS e Stern-PMR,
respectivamente. A espessura da camada de Stern considerada foi dStern = R. As cores
correspondem aos valores dos raios iônicos: R = 0,2 nm (preto); R = 0,4 nm (vermelho); e
R = 0,6 nm (verde).
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pretos); ii) R = 0,4 nm (ćırculos vermelhos); e iii) R = 0,6 nm (ćırculos verdes). Na

Figura 10.2, para cada valor do raio iônico, além dos resultados das simulações, são

exibidas as predições dos modelos teóricos: Stern-PCS (linhas sólidas) e Stern-PMR

(linhas tracejadas).

Para |σe| � 1, as duas aproximações de Campo Médio coincidem e são

idênticas ao modelo Stern-PB. Devido à variação da espessura da camada de Stern

(dStern = R), a capacitância diferencial do modelo Stern-PB varia com R de acordo com

a expressão Cdif = ε0εw/(R+lD) para σe = 0. No entanto, os resultados das simulações

sugerem Cdif (σe = 0) = 0,5F/m2, praticamente independente de R. Novamente, assim

como na Figura 10.1-A, a adição da camada de Stern não é capaz de reproduzir os

resultados das simulações de Monte Carlo no limite de baixas densidades de carga do

eletrodo. Visando racionalizar por qual motivo Cdif (σe = 0) = 0,5F/m2 é independente

de R, é necessário recorrer à discussão apresentada sobre a Figura 11.3 do próximo

caṕıtulo (Caṕıtulo 11). Dessa seção, ficará evidente que a diminuição de Cdif com

o aumento de R, prevista pelo modelo de Stern, é contrabalanceada e efetivamente

compensada pela compressão da dupla camada elétrica decorrente da maior pressão

osmótica exercida pelos ı́ons maiores no bulk da solução. Somente quando as interações

de hidratação estão presentes, os modelos baseados no formalismo de Campo Médio

conseguem capturar esse mecanismo.

No outro limite, ou seja, para valores elevados de |σe|, observa-se que a

capacitância diferencial diminui com o aumento do raio iônico. Além disso, enquanto

o modelo Stern-PCS concorda qualitativamente, mas não quantitativamente com os

resultados das simulações, o modelo Stern-PMR exibe uma concordância excelente,

ainda mais com o aumento do raio iônico, com os resultados obtidos a partir das

simulações de Monte Carlo.



Caṕıtulo 11

Efeito das Interações de Hidratação

na Capacitância Diferencial

Neste caṕıtulo, será discutida a influência das interações de hidratação sobre

a capacitância diferencial. Vale a pena ressaltar que as interações de hidratação são

modeladas por meio de potenciais de Yukawa, os quais são adicionados ao potencial

eletrostático de Coulomb entre quaisquer dois ı́ons e entre os ı́ons e o eletrodo. Além

disso, considerou-se apenas interações de hidratação simétricas, ou seja, a distância

na qual a energia de interação de hidratação se iguala à energia térmica é a mesma

para os pares ânion-ânion, ânion-cátion e cátion-cátion, resultando em a = b = c

na equação 9.12. Assumiu-se também que as interações de hidratação ı́on-eletrodo

fossem idênticas para ânions e cátions. Isto implica em σ− = σ+. Nos resultados

apresentados neste caṕıtulo, a densidade superficial total responsável pelas interações

de hidratação utilizada foi σ− + σ+ = 5,0 nm−2 e o decaimento caracteŕıstico das

interações de hidratação foi fixado em κ−1
h = 0,3 nm. Assim como no Caṕıtulo 10,

todos os resultados foram obtidos para uma concentração de sal igual a 0,1 M, o que

corresponde a uma concentração no bulk da solução igual a n0 = 0,057 nm−3 ou,

equivalentemente, a um comprimento de Debye igual a lD = 1,0 nm. Além disso,

utilizou-se um comprimento de Bjerrum igual a lB = 0,7 nm. Em todos os resultados

exibidos neste caṕıtulo, as barras de erro são menores que o tamanho dos śımbolos

utilizados.

Inicialmente, confeccionou-se o gráfico da capacitância diferencial, Cdif , em

função da densidade superficial de carga do eletrodo, σe, para um raio iônico fixo

R = 0,2 nm e para três valores distintos dos parâmetros de hidratação: a = b =

c = 0,2 nm (ćırculos e linhas pretas); a = b = c = 0,4 nm (ćırculos e linhas verme-

lhas); e a = b = c = 0,6 nm (ćırculos e linhas verdes). Ao se observar a Figura 11.1,
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fica evidente que o aumento na intensidade das interações de hidratação promove um

aumento nas distâncias ı́on-́ıon e ı́on-eletrodo, resultando no decréscimo, independen-

temente de σe, da capacitância diferencial. No limite de altas densidades de carga do

eletrodo, todos os resultados das simulações se aproximam do comportamento limite

Cdif = 2ε0εw/[(2R)3(σe/e)], o qual é ilustrado pela linha cinza sólida na Figura 11.1.

Nessa situação, as interações de hidratação se tornam irrelevantes devido ao empaco-

tamento dos ı́ons. Além disso, é também posśıvel notar que o aumento na intensidade

das interações de hidratação desloca o máximo de Cdif para maiores valores de σe.

Na Figura 11.1 também são exibidos os resultados obtidos a partir dos

modelos PHB (linhas sólidas), PHCS (linha tracejada) e PHMR (linhas pontilhada-

tracejadas). Para |σe| � 1, os três modelos coincidem e apresentam uma excelente

Figura 11.1: Capacitância diferencial, Cdif , em função da densidade de carga superficial do
eletrodo, σe, para um raio iônico fixo R = 0,2 nm e para três valores distintos dos parâmetros
de hidratação: a = b = c = 0,2 nm (ćırculos e linhas pretas); a = b = c = 0,4 nm (ćırculos e
linhas vermelhas); e a = b = c = 0,6nm (ćırculos e linhas verdes). Os ćırculos representam os
resultados obtidos pelas simulações de Monte Carlo. As linhas sólidas e as linhas tracejada-
pontilhadas referem-se aos modelos PHB e PHMR, respectivamente. Para a = b = c = 0,2nm,
também é exibido o resultado obtido para o modelo PHCS (linha preta tracejada). A linha
cinza sólida indica o comportamento limite Cdif = 2ε0εw/[(2R)3(σe/e)].
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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concordância com os resultados gerados pelas simulações de Monte Carlo. Vale a pena

enfatizar que nenhuma camada de Stern é adicionada nesses modelos. Em vez disso,

uma área de depleção iônica surge naturalmente devido à repulsão promovida pelas in-

terações de hidratação entre os ı́ons e o eletrodo [145]. A espessura efetiva dessa área de

depleção se ajusta de modo a minimizar a energia livre total do sistema (equação 9.5).

Assim, o modelo PHB reproduz, com bastante precisão, a tendência dos resultados

provenientes das simulações para |σe| � 1. Já para valores elevados da densidade de

carga do eletrodo, os efeitos de correlação iônica e do empacotamento dos ı́ons se tor-

nam importantes. Esses efeitos podem ser representados, de forma aproximada, pelo

modelo PHMR (linhas pontilhada-tracejadas na Figura 11.1), que prediz a existência

de um máximo para Cdif . Aumentando-se os valores de a = b = c, o máximo da capa-

citância diferencial é deslocada para valores maiores de σe. Em outras palavras, para

Figura 11.2: Capacitância diferencial, Cdif , em função da densidade de carga superficial
do eletrodo, σe, com os parâmetros de hidratação fixados em a = b = c = 0,6 nm e para
diferentes valores dos raios iônicos: R = 0,0 nm (ćırculos e linhas azuis); R = 0,2 nm (ćırculos
e linhas pretas); R = 0,4 nm (ćırculos e linhas vermelhas); R = 0,6 nm (ćırculos e linhas
verdes); e R = 0,8 nm (ćırculos e linhas laranjas). Os ćırculos ilustram os resultados obtidos
pelas simulações de Monte Carlo. As linhas sólidas e as linhas tracejadas correspondem aos
modelos PHCS e PHMR, respectivamente.
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interações de hidratação mais fortes, Cdif continua a crescer para valores mais altos da

densidade de carga do eletrodo. Tal fato indica que as interações de hidratação tornam

a nuvem difusa de contráıons mais compresśıvel, permitindo, portanto, que sua espes-

sura efetiva diminua em função de |σe|. No entanto, em densidades de carga suficiente

altas do eletrodo, a capacitância diferencial torna-se independente da escolha para os

parâmetros a, b e c.

Ao passo que na Figura 11.1 o raio iônico foi fixado e os parâmetros de

hidratação foram variados, na Figura 11.2, verificou-se como a mudança dos raios dos

ı́ons, R, afeta a capacitância diferencial, Cdif , com os parâmetros de hidratação fixados

em a = b = c = 0,6 nm. Assim como nas figuras anteriores, os resultados provenien-

tes das simulações de Monte Carlo são representados por ćırculos, como indicado na

legenda da Figura 11.2. Já as linhas sólidas e as linhas tracejadas representam, respec-

tivamente, os resultados procedentes dos modelos teóricos PHCS e PHMR. De posse

da Figura 11.2, é notável que, no limite de densidades de carga baixas do eletrodo,

os resultados das simulações mostrem uma elevação da capacitância diferencial com

o aumento do raio iônico, R. Baseando-se no modelo de Stern, seria esperado uma

dependência Cdif ∼ 1/R, a qual, claramente, está em contraste com o que é observado

nas simulações. O modelo PHMR (linhas tracejadas) prediz praticamente nenhuma de-

pendência da capacitância diferencial com o raio iônico em baixas densidades de carga

do eletrodo, a qual, novamente, está em contraste com os resultados das simulações.

Em contrapartida, o modelo PHCS captura corretamente o aumento da capacitância

diferencial em função do raio iônico, em excelente concordância com as simulações.

O mecanismo que explica a elevação da capacitância diferencial, Cdif , com

o aumento do raio iônico, R, em densidades de carga baixas do eletrodo, tem origem no

aumento da pressão osmótica dos ı́ons no bulk da solução. Íons com raio iônico maior

produzem uma maior pressão osmótica e, consequentemente, tendem a compactar a

dupla camada elétrica e, portanto, aumentar a capacitância diferencial. Esta afirmação

é suportada pela Figura 11.3-A, que ilustra a concentração média dos ânions, n−(x),

em função da distância ao eletrodo e em σe = 0. Os śımbolos pretos se referem

aos resultados obtidos com ı́ons de raio R = 0,2 nm e com a = b = c = 0,0 nm

(ćırculos) e com a = b = c = 0,6 nm (quadrados). Os śımbolos verdes correspondem

aos resultados gerados com ı́ons de raio R = 0,6 nm e com a = b = c = 0,0 nm

(ćırculos) e com a = b = c = 0,6 nm (quadrados). É posśıvel constatar, de forma clara,

que ı́ons com maior raio tendem a se acumular nas proximidades do eletrodo, mesmo

quando o eletrodo está descarregado (σe = 0). Quando as interações de hidratação

não estão presentes, a concentração elevada de ı́ons com raios maiores compensa a

maior distância dos seus centros ao eletrodo, de forma que a capacitância diferencial
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permanece praticamente inalterada (veja a Figura 10.2 do Caṕıtulo 10). Já quando as

interações de hidratação estão presentes, o aumento na concentração de ı́ons com raios

maiores, nas vizinhanças do eletrodo, promove o aumento da capacitância diferencial.

Analisou-se também, no limite de densidades de carga baixas do eletrodo e

para um σe fixo, o razão do modelo PHCS, mas não o modelo PHMR, ser capaz de

reproduzir a elevação da capacitância diferencial com o aumento do raio iônico, R. O

Figura 11.3: A) Concentração média dos ânions, n−(x), em função da distância ao eletrodo e
em σe = 0, obtida pelas simulações de Monte Carlo (ćırculos e losangos) e pelos modelos PHCS
(linhas tracejadas) e Stern-PB (linha pontilhada). B) Concentração média dos ânions, n−(x),
em função da distância ao eletrodo e em σe = 1e/nm2, obtida pelas simulações de Monte Carlo
(losangos) e pelo modelo PHMR (linhas tracejada-pontilhadas). C) Concentração média dos
ânions, n−(x), em função da distância ao eletrodo e em σe = 1e/nm2, obtida pelas simulações
de Monte Carlo (losangos) e pelo modelo PHCS (linhas tracejadas). Em todos os gráficos,
as cores preta e verde representam os resultados obtidos com R = 0,2 nm e R = 0,6 nm,
respectivamente. Os ćırculos e os losangos representam, respectivamente, os resultados das
simulações de Monte Carlo quando a = b = c = 0 nm e a = b = c = 0,6 nm.
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modelo PHCS é baseado na equação de estado de Carnahan-Starling para um fluido

formado por part́ıculas esféricas de raio R. Este modelo descreve a pressão osmótica no

bulk da solução, exercida pelos ı́ons, de forma bastante precisa. Tal fato contrasta com

o modelo PHMR, que confina o número de estados ao introduzir um modelo de rede,

onde cada célula pode ser ocupada, exclusivamente, por um ou nenhum ı́on. Devido

a essas caracteŕısticas, o modelo PHCS fornece uma pressão osmótica maior quando

comparada com a pressão osmótica predita pelo modelo PHMR. Mais especificamente,

expandindo-se a equação de estado de Carnahan-Starling [119–121],

pV

NkBT
=

1 + η + η2 − η3

(1− η)3
, (11.1)

com η = 4πR3N/3V , em potências da densidade de part́ıculas, N/V , até o termo de

segunda ordem, tem-se:

pV

NkBT
= 1 +

16π

3

N

V
R3. (11.2)

Realizando-se o mesmo procedimento para a equação de estado de um gás

em rede (modelo de rede),

pV

NkBT
= −V

ν
ln

(
1− Nν

V

)
, (11.3)

onde ν = (2R)3, obtém-se:

pV

NkBT
= 1 + 4

N

V
R3. (11.4)

Assim, comparando-se as pressões osmóticas preditas pelos modelos PHCS

e PHMR (equações 11.2 e 11.4), constata-se que o modelo PHCS fornece uma pressão

osmótica no bulk, aproximadamente, quatro vezes maior que o modelo PHMR. Esta

constatação justifica o fato do modelo PHCS ser uma melhor opção do que o modelo

PHMR ao se calcular a capacitância diferencial no limite de densidades de carga baixas

do eletrodo. Logo, os resultados gerados pelo modelo PHCS para R = 0,2 nm (linha

tracejada preta na Figura 11.3-A) e para R = 0,6 nm (linha tracejada verde na Fi-

gura 11.3-A) diferem apenas ligeiramente. No entanto, eles seguem qualitativamente a

tendência dos resultados das simulações de Monte Carlo, ou seja, ı́ons com maior raio

apresentam uma maior concentração nas proximidades do eletrodo.

Considerando-se agora o comportamento da capacitância diferencial, Cdif ,

na Figura 11.2, para densidades de carga altas do eletrodo, nota-se que, para R =
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0,0nm, tanto as simulações de Monte Carlo (ćırculos azuis), como o modelo PHB (linha

sólida azul), apresentam um crescimento monotônico da capacitância diferencial. Tal

fato é uma reminiscência do modelo PB (vide equação 9.29). De fato, aumentando-

se a densidade de carga do eletrodo para valores cada vez mais altos, as distâncias

ânion-ânion na dupla camada elétrica diminuem até que elas sejam muito menores que

κ−1
h = 0,3nm, transformando a interação de Yukawa (interação de hidratação) em uma

interação de Coulomb. Logo, a interação de um par ânion-ânion qualquer pode ser

descrita por lB/r + a/r, resultando na similaridade entre os dados das simulações e os

dos modelos PHB e PB, porém com um comprimento de Bjerrum reescalado, ou seja,

lB → lB + a no limite de densidades de carga altas do eletrodo.

Levando-se em conta o efeito do aumento do raio iônico, as simulações de

Monte Carlo mostram que Cdif apresenta um máximo. A existência desse máximo é

melhor capturada pelo modelo PHMR do que pelo modelo PHCS. Para R = 0,8 nm

(ćırculos laranjas na Figura 11.2), a capacitância diferencial diminui monotonicamente.

Esse comportamento é bem reproduzido pelo modelo PHMR, contrastando, novamente,

com as predições do modelo PHCS. Para entender o motivo dessa diferença entre os

modelos PHMR e PHCS, foram confeccionados dois gráficos (vide Figuras 11.3-B e

11.3-C), nos quais as concentrações dos ânions, n−(x), com raio R = 0,2 nm (ćırculos

e linhas pretas) e com raio R = 0,6 nm (ćırculos e linhas verdes), obtidas pelas si-

mulações de Monte Carlo (ćırculos em ambos os gráficos) e pelas predições dos mode-

los PHMR (linhas tracejada-pontilhadas na Figura 11.3-B) e PHCS (linhas tracejadas

na Figura 11.3-C) são exibidas. Além disso, todos os resultados mostrados nas Figu-

ras 11.3-B e 11.3-C foram obtidos em σe = 1 e/nm2 e com a = b = c = 0,6 nm. Com

relação aos resultados provenientes das simulações de Monte Carlo, é posśıvel observar

que os ânions com maior raio iônico estão mais acumulados na superf́ıcie do eletrodo,

formando, por este motivo, uma segunda camada em x = 2,0 nm. Esse alto acúmulo

de ânions maiores decorre da maior pressão osmótica produzida pelos ı́ons no bulk da

solução. Devido às altas concentrações iônicas na dupla camada elétrica, os efeitos

de correlação iônica tornam-se importantes e, portanto, não é pertinente esperar que

a teoria de Campo Médio possa capturar, mesmo que qualitativamente, os detalhes

estruturais da distribuição dos ânions (vide as concentrações fornecidas pelos modelos

PHMR e PHCS exibidas nas Figuras 11.3-B e 11.3-C). No entanto, o modelo PHMR

prediz uma distribuição mais ampla para os ânions, n−(x), o que parece reproduzir,

de forma semelhante, os efeitos da formação de uma segunda e subsequentes camadas

iônicas. Essa caracteŕıstica do modelo PHMR se reflete na obtenção da capacitância

diferencial e, consequentemente, promove uma melhor concordância com os resulta-

dos gerados pelas simulações de Monte Carlo quando comparado com as predições do
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modelo PHCS.



Caṕıtulo 12

Conclusões

Nesta parte do trabalho foi apresentada a ampliação da aproximação teórica

proposta por Brown et al. [145], que incorpora interações de hidratação dentro do

formalismo da teoria de Poisson-Boltzmann. Com esse intuito, foram adicionadas in-

terações de hidratação independentes, modeladas por potenciais de Yukawa, à cada par

de interação, ou seja, aos pares cátion-cátion, ânion-ânion, cátion-ânion, ânion-eletrodo

e cátion-eletrodo. Além disso, o tamanho finito dos ı́ons também foi levado em con-

sideração, utilizando-se para esse objetivo, duas aproximações diferentes. A primeira

aproximação é baseada na equação de estado de Carnahan-Starling, enquanto que a

segunda se baseia no modelo de rede.

A influência das interações de hidratação sobre a capacitância diferencial foi

estudada por meio de simulações de Monte Carlo e seus resultados foram comparados

com os modelos teóricos propostos neste trabalho. Quando as interações de hidratação

estão presentes, uma região de depleção, que separa o eletrodo da parte difusa da dupla

camada elétrica, surge naturalmente. Nesta região de depleção, o potencial eletrostático

decai linearmente, em semelhança ao que é verificado na camada de Stern. No entanto,

a camada de Stern possui uma espessura fixa, normalmente igual ao raio dos ı́ons

em solução. Em contrapartida, a região de depleção que surge ao se considerar as

interações de hidratação é capaz de ajustar sua extensão espacial, resultando em uma

boa concordância entre os resultados provenientes das simulações de Monte Carlo e as

predições dos modelos teóricos.

Foi constatado também que, para densidades de carga baixas do eletrodo, a

aproximação teórica que considera a entropia de mistura dos ı́ons por meio da equação

de estado de Carnahan-Starling (modelo PHCS), apresenta uma excelente concordância

com os resultados das simulações. Já para densidades de carga elevadas do eletrodo,

o modelo PHMR, ou seja, a aproximação teórica que utiliza o modelo de rede para
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representar a entropia de mistura dos ı́ons em solução, apresenta resultados em melhor

acordo com os dados das simulações.

Pelo que foi exposto nesta parte do trabalho, conclui-se que não só as si-

mulações de Monte Carlo, mas também as abordagens teóricas desenvolvidas, apre-

sentaram resultados relevantes e satisfatórios, resultando na publicação deste trabalho

na revista Physical Chemistry Chemical Physics [150] (vide Anexo A). Além disso,

todos os resultados apresentados nesta parte do trabalho consideram interações de

hidratação simétricas, ou seja, onde todos os pares exibem as mesmas interações, inde-

pendentemente de sua natureza qúımica. Contudo, tanto o formalismo teórico como o

código computacional desenvolvido para esta tarefa, podem ser aplicados em sistemas

assimétricos com três parâmetros de interação independentes, a, b e c, como pode ser

verificado no trabalho recentemente publicado na revista Physical Chemistry Chemical

Physics [151] (vide Anexo A).
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In this work we investigate the adsorption of polyelectrolyte chains onto uniformly charged cylindri-
cal macroions by means of the Metropolis Monte Carlo simulations and weighted histogram analysis
method. Adopting a simplified model for macromolecules and treating the electrolytic solution in the
Debye-Hückel level, conformational properties of the adsorbed chain, such as the radius of gyration
and the thickness of the adsorbed layer, are provided as a function of ionic strength and macroion
charge density. By analysis of the free energy profile as a function of the radius of gyration it was
possible to identify first-order-like transitions between adsorbed and desorbed states and obtain a
macroion charge density dependence of the critical ionic strength in good agreement with experi-
ments. © 2013 AIP Publishing LLC. [http://dx.doi.org/10.1063/1.4811842]

I. INTRODUCTION

The understanding of the factors which determine
the adsorption of polyelectrolytes onto oppositely charged
macroions is of fundamental importance for the development
of the (bio)technological applications1–5 and for studying a
variety of interesting biological systems.6, 7 Although this fact
has stimulated a number of studies addressing this subject in
the last decades,8–11 a complete description of the adsorption
still remains a very interesting problem due to the great num-
ber of parameters that affect the system behaviour and the si-
multaneous influence that these parameters have on both en-
ergetic and entropic contribution of binding energy.

An important aspect which can be directly related to bi-
ological regulation mechanisms12, 13 is the existence of the
abrupt variations of the empirically measurable adsorption-
sensitive quantities, like the turbidity, when changing the
ionic strength or pH of the solution. It is observed14–19 that
the conditions that lead to this phase-transition-like behaviour
can be quantitatively described by the scaling expression

σξ ∼ κa
c , (1)

where σ and ξ are the macroion and polyelectrolyte charge
density, respectively, κ−1

c is the critical Debye length, and a is
a geometry-dependent constant. According to experiments of
the adsorption of synthetic polyelectrolytes onto dimethyldo-
decylamine oxide micelles,15 the scaling exponent a assumes
values ranging from 1.0 to 1.4 and from 1.8 to 2.5 for spheri-
cal and cylindrical micelles, respectively.

A number of theoretical approaches have been proposed
aiming to study the features of the adsorbed-desorbed tran-
sition. In general, the expression (1) has been recovered by
means of analytical solution of Green’s function20–24 and self-
consistent-field theory.25–27 Recently, the WKB method was

a)Electronic mail: sidneyjc@ibilce.unesp.br
b)Electronic mail: daniel.caetano@sjrp.unesp.br

used by Cherstvy and Winkler28 to develop a universal de-
scription of the adsorption. The expression (1) was achieved
with a = 1, 2, and 3 for spherical, cylindrical, and planar sur-
faces, respectively, and a universal scaling expression for the
thickness of adsorbed chain δ was obtained at large adsorption
strengths (δ ∼ σ−1/3).

Results from Monte Carlo simulations have reported sev-
eral conformational aspects of the adsorbed chain as a func-
tion of ionic strength, pH, macromolecular charge densities,
degree of polymerization, and chain rigidity.17, 29–38 However,
the agreement with the relation (1) was obtained just re-
cently for the spherical case,39 by analysis of the free en-
ergy profile as a function of the polyelectrolyte radius of
gyration. Although a number of works addressing polyelec-
trolyte adsorption onto spherical surfaces is significant, stud-
ies considering cylindrical surfaces are still scarce. Messina
investigated the adsorption of polycations and polyanions on
a charged cylindrical substrate by means of Monte Carlo
simulations,40 but the salt-induced transition was not ad-
dressed. Some other works have been proposed with focus
given to specific applications.41–43

Therefore, with the goal of filling this gap, in this
work we study the polyelectrolyte adsorption onto oppositely
charge cylindrical surfaces by means of Metropolis Monte
Carlo simulations and Weighted Histogram Analysis Method
(WHAM). Issues related to the monomer distribution and he-
lical conformation of polyelectrolyte are discussed. The fea-
tures of the adsorbed-desorbed transition are identified by
analysis of the free energy profile and the expression (1) is
obtained in accordance with experimental data.

II. MODEL AND SIMULATION

The model system is composed by a charged polymer
chain and an oppositely charged cylindrical macroion in an
aqueous electrolyte solution treated according to the Debye-
Hückel theory. The solvent dielectric constant is εs = 78.7 at

0021-9606/2013/138(24)/244909/7/$30.00 © 2013 AIP Publishing LLC138, 244909-1
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Role of ion hydration for the differential
capacitance of an electric double layer

Daniel L. Z. Caetano,ab Guilherme V. Bossa,b Vinicius M. de Oliveira,a

Matthew A. Brown,c Sidney J. de Carvalhoa and Sylvio May*b

The influence of soft, hydration-mediated ion–ion and ion–surface interactions on the differential capacitance

of an electric double layer is investigated using Monte Carlo simulations and compared to various mean-field

models. We focus on a planar electrode surface at physiological concentration of monovalent ions in

a uniform dielectric background. Hydration-mediated interactions are modeled on the basis of Yukawa

potentials that add to the Coulomb and excluded volume interactions between ions. We present a mean-

field model that includes hydration-mediated anion–anion, anion–cation, and cation–cation interactions of

arbitrary strengths. In addition, finite ion sizes are accounted for through excluded volume interactions,

described either on the basis of the Carnahan–Starling equation of state or using a lattice gas model. Both

our Monte Carlo simulations and mean-field approaches predict a characteristic double-peak (the so-called

camel shape) of the differential capacitance; its decrease reflects the packing of the counterions near the

electrode surface. The presence of hydration-mediated ion–surface repulsion causes a thin charge-depleted

region close to the surface, which is reminiscent of a Stern layer. We analyze the interplay between excluded

volume and hydration-mediated interactions on the differential capacitance and demonstrate that for small

surface charge density our mean-field model based on the Carnahan–Starling equation is able to capture the

Monte Carlo simulation results. In contrast, for large surface charge density the mean-field approach based

on the lattice gas model is preferable.

1 Introduction

The presence of an electrode in an electrolyte solution changes the
way ions are distributed. Mobile ions rearrange so as to screen the
charge at the electrode surface, thus forming an electrical double
layer (EDL) in this process. The EDL has great importance in
biological, colloidal and polyelectrolyte sciences,1–5 surface
conductivity,6 renewable energy systems,7,8 new methods for oil
recovery,9 and in electrical double layer capacitors, a device that
stores electrochemical energy through the EDL.10,11 The electrode is
often approximately described by a perfectly planar charged sur-
face, but other geometries have also been taken into account.12 The
most simple model of an EDL is a parallel-plate capacitor, where
one plate corresponds to the charged surface while the other plate
represents the diffuse ion cloud formed by the mobile counter- and
co-ions. Based on this, an EDL can be characterized by three
quantities: the electrostatic potential at the surface F(0), the surface

charge density se, and the differential capacitance Cdiff = dse/dF(0),
which embodies the relationship between se and F(0).

The differential capacitance Cdiff is often observed to initially
increase and then pass through a maximum as |se| increases.
Yet, no maximum is predicted by the most simple and widely
used theoretical model, which is based on the classical Poisson–
Boltzmann (PB) theory.13,14 This discrepancy, which has motivated
the advancement of theoretical models and the application of
computer simulations, appears to be related to two approxima-
tions that are inherent in the classical PB theory:15–18 first, it
treats the mobile ions as being point-like instead of accounting
for their non-vanishing sizes and, second, it ignores the struc-
ture of the solvent by assuming a structureless medium of
uniform dielectric constant.19

A simple approach to account for the finite size of the mobile
ions goes back to Stern,20 who assumed that some of the mobile
counterions adsorb onto the flat surface, thus creating a region
that separates the charged surface from the diffuse part of the
EDL. Stern proposed to treat that region as a planar capacitor
with a constant thickness equal to the effective ion radius. The
incorporation of steric effects directly into the diffuse ion layer on
the basis of a lattice gas model dates back to Bikerman.21 Since
then, several other approaches have been developed to include
steric effects, such as different modified Poisson–Boltzmann
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Abstract. Polyampholytes are polymers that have positive and negative monomers along their chain. The
adsorption of polyampholytes on charged surfaces has been the subject of a large number of theoretical,
computational and experimental studies due to its importance in a variety of bio and nanothechnological
systems. However, computational studies focusing on interaction between polyampholytes and cylindrical
charged surfaces are rather scarce. This study, therefore, aims to investigate the conformational properties
of block-polyampholytes in the presence of a negatively charged cylinder by means of Metropolis Monte
Carlo simulations. Adopting a simplified model in which the electrolyte solution is treated at the Debye-
Hückel level, the effects of the ionic strength, the linear charge density of the cylinder and the block length
on monomers distributions have been investigated. It was found that increasing the salt concentration pro-
motes a transition from a conformation characterized by large loops to a necklace-like conformation parallel
to the surface. It was also shown that, at low cylinder charge density, the increase in salt concentration
and the length of the blocks lead to a change in the orientation of the adsorbed chain.

1 Introduction

The interaction between polyelectrolytes and charged sur-
faces is a subject which has attracted great attention in
the last decades [1–6]. It is a central problem in statis-
tical physics of macromolecules as well as a good model
to study the interaction of polyelectrolytes with macro-
molecules like proteins and micelles [7–11]. Furthermore,
such interest is also due to its wide applicability. One
can highlight, for instance, the layer-by-layer deposition
for encapsulation of drugs or biomolecules for purposes
of drug delivery [12–18] and non-viral gene therapy [19–
22]. Particularly interesting are polyampholytes, which are
polyelectrolytes that present both negative and positive
charges [23]. In this kind of macromolecule, the charges
can be distributed randomly along its chain or they can
be grouped in blocks whose size is determined to yield de-
sired properties [24]. The interaction between charged sur-
faces and block-polyampholytes can lead to conformations
in which the blocks oppositely charged to the surface are
adsorbed, and the other ones are stretched from the sur-
face, which can promote colloidal stabilization [25–27]. In
the case of DNA-polyampholytes interaction, this charged
layer formed by negative monomers can avoid undesired
interactions of DNA with proteins [28].

There are a number of theoretical studies addressing
the conditions in which the polyelectrolytes-surface inter-

a e-mail: sidneyjc@ibilce.unesp.br

action is strong enough to get adsorption as well as the
conformational states of the adsorbed chain [10,29–42].
In particular, the adsorption of a single random polyam-
pholyte chain on a flat charged surface was addressed the-
oretically by Dobrynin and co-authors [43]. In this work,
it was shown that adsorption can occur even when the
polymer has a net charge with the same sign as that of
the surface, in agreement with experiments [44]. Three ad-
sorption regimes were identified with the increase of the
surface charge density, σ. In the absence of salt and low
σ, the polymer adopts an elongated conformation in the
perpendicular direction to the surface, with size smaller
than the Gouy-Chapman length λ (pole regime). The in-
crease of σ leads to the formation of multiples loops with
size about λ (fence regime). In the pancake regime, λ is
smaller than the distance between two charged monomers
and such a distance is responsible for the thickness of the
adsorbed layer. With the addition of salt, the range of
the surface electrostatic potential is defined by the De-
bye length, κ−1, which goes on to determine not only the
boundary for the pole regime, but also the thickness of
the adsorbed layer in the fence regime when κ−1 < λ. For
high enough salt concentration, the chain is bound to the
surface in a weak adsorption regime in which the polymer
does not undergo deformation.

Netz and Joanny have studied the interaction of ran-
dom polyampholyte chains with planar, cylindrical and
spherical charged surfaces [45]. They have gotten the
same three regimes observed for plane geometry. The
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Critical adsorption of periodic and random
polyampholytes onto charged surfaces†
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How different are the properties of critical adsorption of polyampholytes and polyelectrolytes onto

charged surfaces? How important are the details of polyampholyte charge distribution on the onset

of critical adsorption transition? What are the scaling relations governing the dependence of critical

surface charge density on salt concentration in the surrounding solution? Here, we employ Metropolis

Monte Carlo simulations and uncover the scaling relations for critical adsorption for quenched periodic

and random charge distributions along the polyampholyte chains. We also evaluate and discuss

the dependence of the adsorbed layer width on solution salinity and details of the charge distribution.

We contrast our findings to the known results for polyelectrolyte adsorption onto oppositely charged

surfaces, in particular, their dependence on electrolyte concentration.

I. Introduction

Polyampholyte (PA) chains are hetero-polymers consisting of
positive, negative, and neutral monomers.1–9 Various physical–
chemical properties of PAs find a broad range of applications6,10

in e.g. paper production processes, water desalination, colloid
stabilisation and flocculation, wetting and lubrication, and adhe-
sion, as well as other modifications of surface properties. The PAs
are also used as synthetic vectors for gene delivery applications6,11

and as model systems to study charge-stabilised polypeptides and
intrinsically disordered proteins.12,13

The phase behaviour, solubility, viscosity, conformational
and hydrodynamic properties of PAs have been systematically
studied (see ref. 1 and 6 for an overview). The charged state of
the PA sites can depend on the pH value, resulting in ‘‘annealed’’
rather than ‘‘quenched’’ charge distributions. The effects of the
net charge on the configurations and shape of PAs have been
studied theoretically and experimentally.1,4,14–19 In particular,
elongation, coil-to-globule transition, and necklace formation for
PA chains have been examined.1,6 The variation of the pH value
and charge asymmetry is known e.g. to affect the position of the
globule-to-coil transition for PAs.6

The properties of PAs near charged interfaces are of biol-
ogical relevance, i.a. for the behaviour of polypeptides near

charged constituents in biological cells (e.g. near negatively
charged lipid membranes20–22). The polypeptide chains are
composed of different amino-acid residues with widely varying
physical–chemical, hydrophilic, and surface-adsorption proper-
ties. Protein dynamics, protein folding in solutions,23 and protein
unfolding via attractive surfaces24 possess some similarities with
the behaviour of PAs near charged surfaces.

Similar to adsorption of polyelectrolytes (PEs),7,25–35 the
adsorption of PAs onto charged surfaces as well as onto
nanoparticles36 (polystyrene latex, mica, silica, etc.) has been
examined experimentally37–42 and theoretically (see ref. 4 and
43–45 and the discussion below). The experimental techniques
used to measure the thickness of the adsorbed polymer layer
include ellipsometric, spectroscopic, potentiometric, plasmon
resonance, hydrodynamic, and electrophoretic mobility measure-
ments. The adsorption of net-charged PAs onto similarly charged
surfaces is possible (wrong side of the isoelectric point), as
observed e.g. for the negatively charged gelatin chains.1,36,41,42,46

As possible applications, we mention also the interactions of
charged polymers (such as DNA, RNA, etc.) with the pore walls
and membranes in polymer translocation experiments47 as well as
the formation of DNA knots and denaturation bubbles48,49

induced by surface adsorption.
The adsorption transition of PAs in front of charged surfaces

takes place as a consequence of chain polarisation in the electric
field.4,43,44 PA adsorption onto planar and curved surfaces has
been the subject of intense research,3,4,50–52 with random charge
distributions along PAs being often considered.4 Important
trends in PA–surface adsorption were uncovered,43,53–59 including
the behaviour of weak titratable chains,60 diblock61,62 and multi-
block PAs,63,64 PA chains inside slit geometries, complexes of
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Differential capacitance of an electric double layer
with asymmetric solvent-mediated interactions:
mean-field theory and Monte Carlo simulations

Daniel L. Z. Caetano, a Guilherme V. Bossa, *b Vinicius M. de Oliveira, a

Matthew A. Brown, c Sidney J. de Carvalho a and Sylvio May b

The differential capacitance of an electrical double layer is directly affected by properties of the

electrolyte solution such as temperature, salt concentration, ionic size, and solvent structure. In the present

work, we employ a mean-field approach and Monte Carlo simulations to investigate how the inclusion of

asymmetric solvent-mediated ion–ion and ion–surface interactions affects the differential capacitance. We

focus on a charged flat electrode immersed in an electrolyte solution of monovalent ions at physiological

concentration in a uniform dielectric background. Solvent-mediated anion–anion, anion–cation and cation–

cation interactions are modeled on the basis of Yukawa potentials with three independent strengths that add

to Coulomb and excluded volume pair-potentials, the latter accounted for through a lattice gas approach.

We use the three interaction strengths to produce and analyze asymmetric profiles of the differential

capacitance as function of the electrode’s surface charge density. While solvent-mediated anion–anion and

cation–cation interactions mainly affect the behavior at medium charge densities of the electrode, anion–cation

repulsion increases the differential capacitance of a weakly charged electrode. We present a simple phenomeno-

logical model to rationalize this finding. Most importantly, because the added solvent-mediated interaction

potential is comparatively soft, our mean-field model is able to qualitatively – and in some cases quantitatively –

reproduce all Monte Carlo simulation results, even at high surface charge densities of the electrode.

Introduction

The interaction of small mobile ions with electrodes and other
macroions in an aqueous solution leads to the formation of an
electric double layer (EDL), a diffuse cloud of counter- and
co-ions that screen the surface charge of the macroion. The
important role played by EDL in biology,1–4 physico-chemical
systems,5–7 and in technological applications8–11 continues to
inspire the development of experimental methods and theoretical
models. Clearly, the structure of the EDL is affected not only by
bare electrostatic ion–ion and ion–macroion interactions, but also
by structural features of the mobile ions, including their size,
shape, polarizability, and the propensity to form hydration
shells.12–16 Although the study of these ion specific effects dates
back to the pioneering works of Franz Hofmeister in the late
19th century,17 the influence of non-electrostatic interactions on

EDL properties remains an area of active research. This concerns,
for example, the questions how the electrostatic potential18–20 and
charge density21,22 on the surface of an electrode (or any type of
macroion) is affected by hydration shells formed around the
mobile ions in the EDL and how ion and surface hydration
influence each other, especially how they modify the exponentially
decaying force between two flat surfaces.23–26

The simultaneous presence of electrostatic and solvent-
mediated interactions has been investigated in previous studies
using theoretical models27–29 and computer simulations.30–34

One specific theoretical approach is the incorporation of solvent-
mediated interactions into the mean-field Poisson–Boltzmann
framework. Classical Poisson–Boltzmann theory accounts
exclusively for Coulomb interactions between any pair of mobile
ions in a uniform dielectric background. Hydration effects
result from the ordering of solvent molecules near the mobile
ions and macroion surfaces. This ordering, which is of non-
electrostatic origin and is thus not captured by the classical
Poisson–Boltzmann approach, can be described by an additional
non-electrostatic ion–ion interaction potential. Monte Carlo
simulations suggest that this potential is short-ranged and
exhibits damped oscillations.23,35 An approximate but nevertheless
appealing representation of solvent-mediated interactions is the
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Effects of pH and Salt Concentration on Stability of a Protein G Variant:
Insights Using Coarse-Grained Models

V. M. de Oliveira∗, V. G. Contessoto∗, F. B. da Silva, D. L. Z. Caetano, S. J. de Carvalho, V. B. P. Leite

Abstract

The importance of charge-charge interactions in the thermal stability of proteins is widely known. pH and ionic strength play
a crucial role in these electrostatic interactions, as well as in the arrangement of ionizable residues in each protein-folding
stage. In the present study, two coarse-grained models were used to evaluate the effect of pH and salt concentration on the
thermal stability of a protein G variant (1PGB-QDD), which was chosen on account of the quantity of experimental data
exploring these effects on its stability. One of these coarse-grained models, the TKSA, calculates the electrostatic free energy
of the protein in the native state via the Tanford-Kirkwood approach for each residue. The other one, CpHMD-SBM, uses a
Coulomb screening potential in addition to the structure-based model Cα. Both models simulate the system in constant pH.
The comparison between the experimental stability analysis and the computational results obtained by these simple models
showed a good agreement. Through the TKSA method, the role of each charged residue in the protein’s thermal stability was
inferred. Using CpHMD-SBM, it was possible to evaluate salt and pH effects throughout the folding process. Finally, the
computational pKa values were calculated by both methods and presented a good level of agreement with the experiments.
The present study provides new information and a comprehensive description of the electrostatic contribution to protein G
stability.

August 31, 2017

.

INTRODUCTION

A knowledge of the factors that affect the thermal stability of proteins is of fundamental importance in understanding the
basic principles that govern the behavior of these macromolecules as well as in the rational development of biotechnolog-
ical applications.(1–3) It is widely known that a variation in pH and salt concentration can affect the thermal stability of
proteins(4–7), indicating the importance of electrostatic interactions. Indeed, studies have shown the thermal stability of pro-
teins can be enhanced by optimizing charge–charge interactions.(8–10) Establishing a relationship between the distribution
of ionizable residues and the features of folding and thermal stability can therefore provide valuable information for protein
engineering.

Several levels of approximation have been proposed for protein models and for evaluating the electrostatic contributions
of unfolding free energy(11–14). In several of these studies, versions of structure-based models that include a fixed charge
have been adopted to study the contribution of the electrostatic interaction in the unfolded state and the interaction between
proteins and and charged macromolecules(8, 15, 16). Recently, in order to study pH effects on the folding dynamics of the
N-terminal domain of ribosomal protein L9 (NTL9)(17), the constant-pH molecular dynamic method (CpHMD)(17–19) was
implemented and the results showed a good level of agreement with the experiments. Another alternative to evaluate the
charge-charge contribution to protein stability is the Tanford-Kirkwood model (TK) (20), which enable the individual elec-
trostatic interaction of each ionizable residue to be calculated (21). Makhatadze and colleagues have managed to optimize
proteins by the mutation of specific residues, which are predicted by the TK approach with a solvent accessibility modifica-
tion, the Tanford-Kirkwood Solvent Accessibility (TKSA) method. (22–25) In the present study, both methods, CpHMD and
TKSA, are used to study the importance of pH and salt concentration in 1PGB-QDD stability.

1PGB-QDD is a variant of the B1 domain of protein G with mutations T2Q, N8D, and N37D (Fig.1A). Protein G is a
multi-domain protein present in the cell wall of G streptococcus containing the immunoglobulin G binding domains denoted

© 2013 The Authors
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