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RESUMO 

 

 

Neste trabalho foi explorada a adsorção de moléculas orgânicas para realizar 

modificação em superfícies. Neste contexto foi proposta a adsorção das moléculas 

orgânicas de derivados halogenados do uracil, o 5 Fluorouracil e o 5 Clorouracil no, 

substrato monocristalino do HOPG (Grafite Pirolítico Altamente Orientado do inglês, 

Highly Oriented Pyrolitic Graphite), sendo usada a técnica de sizzling para construção 

de monocamadas automontadas (SAM – Self-Assembled Monolayers). As imagens de 

STM (Scanning Tunneling Microscopy) de resolução atômica do substrato de HOPG 

comprovam sua estrutura hexagonal e sua distância interatômica que é de 0,246 nm. 

Já nas imagens de resolução molecular do 5 Fluorouracil e do 5 Clorouracil adsorvido 

no substrato do HOPG, são apresentadas evidências de que após a adsorção ocorrem 

mudanças nas distâncias intermoleculares, nas estruturas e no posicionamento 

desses filmes moleculares formados no substrato, pois os filmes moleculares se 

comportaram em um posicionamento horizontal e são estabilizados lateralmente por 

ligações de hidrogênio quando estão protonadas, mas quando foi realizado o mesmo 

procedimento de adsorção para essas moléculas orgânicas, só que variando o pH do 

meio, esta variação provocou a deprotonação das moléculas, assim permitindo simular 

um ambiente eletroquímico e sendo possível extrair informação sobre o pKa dos 

adsorbatos usando a espectroscopia UV-Vis, e foi observado também que estes filmes 

moleculares deprotonados se comportaram em um posicionamento vertical no 

substrato. 

 

Palavras – Chave: 5 Fluorouracil, 5 Clorouracil, STM, deprotonação, pKa, UV-Vis. 
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ABSTRACT 

 

 

This work explored the adsorption of organic molecules to achieve change on surfaces. 

In this context it was proposed, the adsorption of organic molecules of halogenated 

derivatives of uracil, 5 Fluorouracil and 5 Chlorouracil, in monocrystalline substrate of 

HOPG (highly oriented pyrolytic graphite), sizzling was the technique used for 

construction of self-assembled monolayers (SAM). The atomic resolution of the STM 

(Scanning Tunneling Microscope) images of HOPG substrate prove its hexagonal 

structure and that their interatomic distance is 0.246 nm. While in the molecular 

resolution images of 5 Fluorouracil and of 5 Chlorouracil adsorbed on the HOPG 

substrate, is presented evidence that after in the adsorption some changes occur in the 

intermolecular distances in the structures and the positioning of these molecular films 

formed on the substrate because the molecular films behaved in a horizontal position 

and were stabilized laterally by hydrogen bonds when they are protonated, but when 

we performed the same procedure of adsorption for these organic molecules, only 

varying the pH of the environment, the change caused the deprotonation of the 

molecules, thus allowing one to simulate electrochemical environment and being able 

to extract information about the pKa of adsorbates using UV-Vis spectroscopy, and was 

also observed that these deprotonated molecular films behaved in a vertical position on 

the substrate. 

 

 

Keywords: 5 Fluorouracil, 5 Chlorouracil, STM, deprotonation, pKa, UV-Vis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na ciência contemporânea, diversas áreas tais como ciência dos materiais, 

biologia, química e física, têm usufruído de novas técnicas com resolução 

atômica/molecular no intuito de elucidar os estudos da adsorção de moléculas 

orgânicas na modificação de superfícies, onde esta superfície pode ser vista como 

uma interface que separa duas fases, onde uma das fases pode ser: líquida, sólida ou 

gasosa [1,2].  

Assim, a adsorção ocorre apenas na interface ao contrário da absorção que 

ocorre uma penetração de espécies de uma fase para outra. Desta forma a adsorção 

pode ter duas relações: quanto à maneira de adsorção, podendo formar uma sub-

monocamada, uma monocamada completa ou múltiplas camadas [1]; e quanto à 

intensidade de adsorção, podendo ser classificada em adsorção física ou fisisorção e 

adsorção química ou quimisorção [3]. 

Devido à sua importância e sua larga aplicação como drogas anticancerígenas, 

muitos grupos estudam as bases nitrogenadas do DNA (guanina, citosina, adenina, 

timina e uracil) ou derivadas dessas bases como candidatas às moléculas para o 

estudo da adsorção [4] e os substratos estudados são os mais variados sólidos, onde 

entre estes se encontram, por exemplo, o grafite [5-8]; o dissulfeto de molibdênio [5, 6, 

9]; o ouro monocristalino [10-13]; a argila [14-16]; a platina [17]; a zeólita [18]; a sílica, 

a pirita, o quartzo, a pirrotita, a magnetita e a fosterita [19]. 

Devido também às suas características de reconhecimento e interligação com 

outras moléculas pela complementaridade e emparelhamento das suas bases, o DNA 

tem sido usado na construção de novos dispositivos em nanotecnologia [1-3]. A 

capacidade de adsorção interfacial dos ácidos nucléicos, bem como das 

bases,nucleotídeos que entram na sua composição, tem várias aplicações na 

tecnologia dos biossensores, com diversos usos em biotecnologia e medicina [4]. Os 

biossensores são dispositivos que incluem um receptor e um sensor. Os biossensores 

com DNA utilizam os ácidos nucléicos como agente biológico de reconhecimento, para 

detectar compostos químicos, normalmente por intermédio de um transdutor elétrico, 

térmico ou químico. Os biossensores eletroquímicos com DNA receberam uma 

atenção especial, dada a sua aplicação na detecção dos danos no DNA em 

diagnósticos clínicos, no controlo de qualidade dos alimentos, na detecção dos 

agentes poluentes no meio ambiente, na investigação da interação dos fármacos 

como DNA e na monitorização direta dos processos de hibridização [4]. 
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Mas o que vêm chamando a atenção, são as modificações de superfície de 

eletrodos em nível atômico e molecular, que se tornaram populares com o 

desenvolvimento da eletroquímica em superfícies de monocristais [20,21]. Assim essa 

formação espontânea de monocamadas automontadas em nível atômico ou molecular 

é chamada de SAMs (Self Assembled Monolayers). Onde são dois tipos definidos para 

as SAMs: física e química. A física (fisisorção) é caracterizada por uma fraca interação 

com o substrato e tempo de adsorção rápida (o tempo em que a molécula permanece 

no substrato). A química (quimisorção) apresenta o oposto - uma forte interação com o 

substrato devido a uma ligação química formada [3, 21]. 

Há duas maneiras de quantificar o “tamanho” da monocamada: em relação à 

camada (espessura) de moléculas sobre o substrato, ou pela razão de ocupação 

molécula/ sítio do substrato [1]. 

As monocamadas automontadas (SAMs) são encontradas em aplicações 

moleculares e biomoleculares, resistência litográfica, modificações de eletrodos, 

prevenção à corrosão e outras áreas que se adaptam às propriedades físicas e 

químicas da interface [22] e podem ser caracterizadas por microscopia de força 

atômica, microscopia eletrônica de varredura, impedância eletroquímica e métodos 

eletroquímicos. 

Uma das principais técnicas usadas para realizar essa modificação de 

superfície é a eletroquímica, mas será usada outra técnica para conseguir essas 

SAMs que é a técnica de sizzling, isto é, as soluções aquosas das moléculas serão 

aplicadas ao substrato de HOPG devidamente limpo e aquecido até 80°C, ocorrendo 

assim uma rápida evaporação do solvente. A técnica de sizzling já foi utillizada para 

adsorção das moléculas de uracil e timina em bases de grafite na formação de 

monocamadas automontadas [23]. 

Este trabalho apresentará o desenvolvimento e estudo da adsorção de dois 

derivados halogenados do uracil que são o 5FU (5 Fluorouracil) e o 5ClU (5 

Clorouracil) sobre o substrato de HOPG (Highly Oriented Pyrolitic Graphite), tendo 

como objetivos: (a) Estudar a adsorção de dois derivados halogenados do uracil (5FU) 

e (5ClU) sobre o substrato de HOPG, em algumas faixas de pH e; (b) Estudar a 

interação do 5FU e do 5ClU com o HOPG, utilizando o STM como a técnica específica 

para caracterizar essas interfaces. 

Escolhendo o HOPG como substrato porque este possui estrutura 

cristalográfica e morfológica que quando clivada e limpa fica com uma superfície plana 

muito propicia para a adsorção [24] e selecionando como moléculas orgânicas dois 

derivados halogenados que são o 5FU e o 5ClU, por ter alta polaridade e uma grande 

importância em tratamentos para o câncer, pois é utilizado em quimioterapia [25]. 
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Para cumprimento desses objetivos será proposto: determinar o pka dos dois 

derivados halogenados (5FU e 5ClU) utilizando a espectroscopia UV-Vis; correlacionar 

a estrutura da adsorção do 5FU e do 5ClU sobre o HOPG com algumas variações de 

pH; correlacionar à quantidade de moléculas adsorvidas no substrato quando ocorre/ 

ou não ocorre a deprotonação da molécula; analisar a estrutura de empacotamento 

das monocamadas formadas pela adsorção dessas moléculas de 5FU e 5ClU no 

HOPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 - Contexto histórico da adsorção de moléculas orgânicas na 

modificação de superfícies 

 

 

A adsorção é um ramo muito ativo na ciência contemporânea para a 

modificação de superfícies por moléculas orgânicas. Essa adsorção ocorre apenas na 

interface que separa duas fases nas superfícies, já a absorção ocorre com a 

penetração de espécies de uma fase para outra. 

Dessa forma o estudo de interfaces desperta interesse por parte da indústria e 

comunidade cientifica. Em parte, isto facilitou o estudo, pois ocorreu o 

desenvolvimento de novas técnicas com resolução atômica/molecular. Assim, diversas 

áreas em estudos fundamentais tais como ciência dos materiais, biologia, química e 

física, também têm usufruído de ferramentas no intuito de elucidar os respectivos 

objetos de estudo [1, 2]. 

Assim a adsorção pode ocorrer de várias maneiras e em várias intensidades: 

1) Em relação à maneira de adsorção do adsorbato – superfície, dada uma 

interface, pode-se ter a adsorção de um número de moléculas cuja área 

molecular somada seja menor que a área da interface, ocorrendo a 

conhecida sub-monocamada. Se a área molecular somada corresponde à 

área da interface, obtém-se uma monocamada completa e, acima dessa 

área da interface, existe a formação de múltiplas camadas [1]. 

2) Em relação à intensidade da interação adsorbato – superfície, costuma-se 

classificar esta interação em adsorção física e adsorção química. (A 

adsorção física ou fisisorção é a formação de camada molecular com baixa 

interação entre filme e substrato, mas o mecanismo de formação segue o 

padrão das SAMs que são caracterizadas por um alto grau de ordenamento 

e interação lateral [3]. A adsorção química ou quimisorção consiste na 

formação de uma ligação covalente ou iônica entre o substrato e o 

adsorbato, apresentando assim uma energia de ligação muito mais alta que 

a encontrada para fisisorção. Classicamente difere-se estes dois tipos de 

interação através da energia de adsorção [21]. Desta forma se a energia de 

adsorção for menor que 40 KJ/mol, a interação é considerada física. 
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As sub-monocamadas levam a uma interface parcialmente coberta por 

moléculas, que podem estar agrupadas em “ilhas de nucleação” ou dispersas de 

maneira aleatória. No primeiro caso, existe certa interação lateral entre essas 

moléculas, podendo formar ilhas organizadas de baixa mobilidade sendo chamada de 

caso de estado líquido ou sólido. No segundo caso as moléculas interagem muito 

fracamente entre si e estão em constante movimento térmico sobre a superfície, sendo 

assim chamado de caso do estado gasoso [3].  

Até então, os estudos da adsorção por eletroquímica se concentravam em 

substratos líquidos tais como Hg, Ga e InGa [26] ou em metais de baixo ponto de 

fusão tais como Br, Pb, Sn (bloco p da tabela periódica) [27, 28]. Os resultados obtidos 

a partir destes estudos mostraram que as moléculas orgânicas interagem fracamente 

com metais do bloco p, tendo o caráter de uma adsorção física de baixa intensidade. 

Algumas moléculas orgânicas têm características hidrofóbicas, as quais são 

responsáveis pela tendência destas moléculas a buscar uma interface água/ar. Esta 

busca visa baixar o número de moléculas de água em torno da molécula orgânica e, 

na presença de uma fase sólida, leva à adsorção [29]. 

O ano de 1974 foi usado como referência para a mudança de rumos no estudo 

da adsorção molecular sobre substratos, pois Batrakov sugeriu a formação de filmes 

orgânicos condensados sobre substratos sólidos [30]. 

Um pouco mais tarde a disponibilidade de substratos monocristalinos de vários 

metais nobres se tornou mais comum e provocou uma rápida corrida para se estudar 

os processos de adsorção molecular [31]. Por um lado, se iniciou o estudo sistemático 

dos substratos do grupo da platina [3, 26]. Nesses metais a adsorção tem caráter 

químico e freqüentemente tem uma natureza irreversível ou dissociativa [32]. 

Os elementos do grupo 1B (ouro, prata e cobre) apresentam um 

comportamento intermediário entre os grupos anteriores (grupo da platina e o bloco p). 

A interação entre adsorbato e superfície tem uma intensidade maior que aquela 

encontrada com os metais do bloco p, e menor que a encontrada com os do grupo da 

platina. Além disso, o processo de adsorção é profundamente dependente da estrutura 

cristalográfica e morfológica da superfície (direção e planos cristalográficos mais 

favoráveis por possuírem maiores densidades superficiais), abrindo assim, 

perspectivas únicas de estudo de reações superficiais com rígido controle da 

superfície. 

Logo, os substratos mais propícios a adsorção seriam os monocristais, entre 

estes, o ouro é o mais ideal por possuir uma estrutura cristalográfica e morfológica de 

superfície, quando clivada, limpa e plana, muito propicia para a adsorção, mas por não 

obter esse monocristal de ouro, foi escolhido para este trabalho o HOPG, pois o grafite 
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apresenta resultados semelhantes ao monocristal de ouro, e é de fácil preparação e 

também é mais estável à temperatura e pressão atmosférica ambiente [24]. 

A estrutura do grafite é composta por camadas de átomos de carbono em um 

arranjo hexagonal, como é mostrado na Figura 1; dentro das camadas, cada átomo de 

carbono está ligado a três átomos vizinhos coplanares através de fortes ligações 

covalentes e a um quarto átomo entre as camadas através de fraca ligação do tipo de 

van der Walls. Como conseqüência dessas fracas ligações interplanares, a clivagem 

interplanar é fácil, o que dá origem às excelentes propriedades lubrificantes do grafite. 

Ainda, a condutividade elétrica é relativamente alta em direções cristalográficas 

paralelas às lâminas hexagonais [33]. 

 

 

Figura 1: Estrutura do Grafite, composta por camadas de átomos de carbono em um arranjo 

hexagonal [33]. 

 

Outras propriedades do grafite são as seguintes: boa estabilidade química a 

temperatura elevadas e em atmosferas não oxidantes, elevada condutividade térmica, 

baixo coeficiente de expansão térmica e alta resistência a choques térmicos, elevada 

adsorção de gases e boa usinabilidade [33]. 
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2.2 - Contexto histórico das monocamadas automontadas (SAM 

– Self Assembled Monolayers) 

 

 

Neste contexto, entre os mais diversos campos de pesquisa, as modificações 

de superfície de eletrodos em nível atômico e molecular vêm chamando a atenção e 

se tornaram populares, como por exemplo, os estudos de deposição em regime de 

subtensão [34],os estudos eletroquímicos pioneiros de Taniguchiet al. sobre as SAMs 

[35],o desenvolvimento da eletroquímica em superfícies de monocristais [20] e 

deposição de dissulfetos e tiois sobre eletrodos de ouro [36]. 

Desde a década de 40 a idéia de formar as SAMs sobre o substrato tem sido 

conhecida. Nesta época, já tinha sido estudada, a automontagem de moléculas 

orgânicas, utilizando interações ácido-base para a adsorção de monocamadas nos 

substratos [37]. 

Basicamente existem três abordagens nas quais as SAMs têm sido 

desenvolvidas e aplicadas em eletroquímica. Desta maneira elas podem ser 

classificadas de acordo com o seu mecanismo de fixação das monocamadas sobre 

superfícies sólidas. A primeira abordagem de formação de SAM foi por meio da 

adsorção de moléculas de alquilclorossilanos e alquilaminossilanos sobre superfície 

hidroxiladas de silício [37]. 

A segunda abordagem de construção de SAM está relacionada com a técnica 

de Langmuir-Blodgett (LB), na qual um filme de espessura monomolecular 

denominado filme de Langmuir é formado sobre a superfície de uma subfase aquosa, 

e depois transferido para um substrato solido, por meio da imersão e retirada do 

substrato, verticalmente, da subfase. Os materiais mais empregados na construção 

destes filmes são os ácidos graxos, alcoóis, ésteres e fosfolipídios de cadeias longas, 

ou seja, moléculas com partes polares e apolares bem definidas, conhecidas como 

anfifílicos [38]. 

A terceira abordagem é a formação de SAM com moléculas funcionalizadas 

sobre superfície metálicas. Esse tipo de formação envolve, entre outros a adsorção 

irreversível de tióis com grupos funcionais variados em superfícies metálicas [20, 36, 

37]. 

Tendo duas maneiras de quantificar o tamanho das SAMs: pela espessura da 

camada molecular sobre o substrato, ou pela razão de ocupação molécula/sítio do 

substrato [1]. 
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 Desta forma alguns pesquisadores usam a formação espontânea das SAMs 

em substratos usando a técnica de sizzling, que consiste em aplicar as soluções 

aquosas das moléculas orgânicas em substratos devidamente limpo e aquecido até a 

80°C, ocorrendo assim uma rápida evaporação do solvente [23]. 

Como o mecanismo de formação das SAMs é particular para cada sistema 

pode-se citar o trabalho de adsorção das moléculas de uracil e timina em substratos 

de molibdênio (MoS2) e HOPG, pois foi observado que cada molécula se comporta de 

forma diferente nos dois substratos, isto é os parâmetros de rede, as células unitárias 

e a área por moléculas ocupada é diferente [23]. 

Assim a formação das SAMs depende da técnica de adsorção, da estrutura, da 

espessura, da concentração, do pH das moléculas, o grau de cobertura e a morfologia 

da superfície do substrato [39]. 

 

 

2.3 - Bases Nitrogenadas 

 

 

O DNA (acido desoxirribonucléico) e o RNA (acido ribonucléico) são as bases 

fundamentais para as macromoléculas da vida e também são as candidatas 

fundamentais para serem as moléculas orgânicas neste estudo de adsorção [4].  

O código genético está baseado no emparelhamento via pontes de hidrogênio 

de bases pirimidinas (timina, uracil e citosina) e purinas (adenina e guanina), como 

mostra a Figura 2. É a partir do reconhecimento feito pela quantidade de ligações de 

hidrogênio entre elas que o código genético é decifrado [40]. 

 

 

Figura 2: Estrutura em dupla hélice do DNA [39]. 
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Essas bases, a partir de soluções diluídas, formam SAMs em substratos 

sólidos. Estes filmes são estabilizados lateralmente por ligações de hidrogênio e 

interagem fracamente verticalmente com o substrato através do sistema de orbital π 

fora do plano dos anéis. Entretanto, em interfaces eletroquímicas, ao se modular a 

densidade de cargas, novas fases de adsorção podem ser encontradas [41]. 

Nota-se também que as bases nitrogenadas são compostos fracamente 

básicos que, dependem do pH para analisar algumas propriedades físico-químicas. Os 

valores de pH do meio afetam o estado de ionização das bases, sendo cada estágio 

de ionização dado por seu valor de pKa que mede a capacidade relativa de uma 

molécula ceder um próton, ou seja, determina o pH em que ocorre a deprotonação 

(termo em química que refere a remoção de um próton (íon de hidrogênio-H+) de uma 

molécula formando uma base conjugada). Assim podendo dizer que um ácido é tanto 

mais forte quanto maior for sua constante de ionização Ka e menor o seu pka e maior 

polaridade [42]. 

Desta forma foi escolhido os derivados halogenados do uracil por possuírem 

uma polaridade que faz sua deprotonação ser mais controlável para poder observar 

melhor sua adsorção no HOPG.  

O estudo da adsorção dessas bases em substratos metálicos formando 

monocamadas automontadas não é novo. Já foram feitos estudos extensivamente em 

Hg [43-45] utilizando métodos eletroquímicos clássicos. Os primeiros trabalhos no uso 

de STM com eletroquímica para obter e caracterizar essas monocamadas foram 

apresentados por Srinivasan e colaboradores onde estruturas ordenadas de adenina e 

guanina foram identificadas em HOPG [46, 47]. 

Tao e colaboradores estudaram o processo de formação/dissolução dos filmes 

de Adenina e Guanina em HOPG, neste trabalho foi identificada uma convolução de 

estados, onde foi observada a presença das estruturas pertencentes ao adsorbato e 

ao substrato [48], efeito que foi objeto de outro estudo posterior [49] onde o papel da 

interação entre a ponta de prova do STM e o substrato foi explorado. A estrutura de 

empacotamento dessas moléculas foi proposta como uma rede de pontes de 

hidrogênio formando uma monocamada altamente orientada. É importante ressaltar 

que não foi estabelecido registro entre adsorbato/substrato neste trabalho - a rede de 

ponte de hidrogênio foi caracterizada como a responsável pela estabilidade do filme. A 

interação entre moléculas e substrato, via orbitais π, teve pouca importância na 

formação do filme. Portanto, o filme pode ser caracterizado como sendo fisicamente 

adsorvido.  

Observa-se também que na literatura encontram-se outros diversos estudos 

sobre a adsorção das diversas bases nitrogenadas sobre diferentes sólidos. Entre 
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estes trabalhos encontram-se, por exemplo, a adsorção de bases (purinas e 

pirimidinas) sobre: o grafite [5-8]; o dissulfeto de molibdênio [5, 6, 9]; o ouro 

monocristalino [10-13]; a argila [14-16]; a platina [17]; a zeólita [18]; a pirita, o quartzo, 

a pirrotita, a magnetita e a fosterita [19]. 

Em geral, todos estes estudos mostram que as bases nitrogenadas adsorvem 

espontaneamente a partir do meio aquoso sobre superfícies minerais, podendo ocorrer 

à formação de um arranjo ordenado das mesmas, estabilizado por ligações de 

hidrogênio entre as bases. Alem disso, os efeitos de temperatura e do tipo de sólido 

inorgânico devem ser levados em conta na adsorção das bases nitrogenadas [50]. 

 

 

2.3.1 - Derivados Halogenados do Uracil- 

 

 

Neste trabalho será explorado o comportamento de dois dos derivados do 

uracil adsorvidos no HOPG. Os derivados escolhidos estão relacionados na Figura 3. 

 

Figura 3: Derivados do uracil estudados neste trabalho [40] 

 

Essa escolha foi feita para que se pudesse utilizar um sistema já bem 

conhecido como guia: o próprio uracil. A escolha dos derivados halogenados foi feita 

por dois motivos: Porque essas moléculas possuem alta polaridade devido ao 

tamanho pequeno dos átomos de F e Cl por serem eletronegativos, desta forma 

introduzem uma perturbação no sistema tendo conseqüências interessantes, pois sua 

influencia pode produzir novos sítios preferenciais [40]. 

F (Fluorouracil) 

Cl (Clorouracil) 
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A segunda razão é a grande importância desses derivados em tratamentos 

para o câncer, pois é utilizado em quimioterapia. Assim serão utilizados então dois dos 

derivados halogenados do uracil: o 5FU e o 5ClU, sendo o 5FU aplicado em 

tratamento de câncer de colon [25]. 

Outra razão importante é que as moléculas de 5FU e 5ClU tem comportamento 

semelhante em relação ao meio básico, pois quando o pH do meio é aumentado para 

induzir a deprotonação das moléculas, pode ocorrer a liberação do próton H+ em duas 

posições mais favoráveis: no átomo de carbono vizinho aos átomos de F e Cl ou entre 

as ligações duplas de C e O,ao contrário das moléculas de uracil que ocorre apenas a 

liberação do hidrogênio ligado ao nitrogênio como consta na seta da Figura 3 [40].  

 

 

2.4 – Técnicas de Caracterização 

 

 

Será feita nesta parte uma introdução dos aspectos teóricos e experimentais 

das técnicas utilizadas e relevantes para apresentação deste trabalho.  

 

 

2.4.1– Espectroscopia UV-Vis 

 

 

A espectrofotometria ou espectroscopia no ultravioleta - visível (UV-Vis) utiliza 

fótons na faixa do ultravioleta próximo - UV (200 nm < λ < 380 - 400 nm) até o visível - 

Vis (380 – 400 nm < λ < 700 – 800 nm) [51]. 

O instrumento usado para medir a absorção de radiação ultravioleta, visível e 

infravermelho próximo é o espectrofotômetro, o qual é constituído de pelos seguintes 

instrumentos: uma ou mais (1) fontes, (2) seletores do comprimento de onda, (3) 

recipientes para a amostra, (4) transdutores de radiação e (5) processadores de sinal 

e dispositivo de leitura [51], como consta na Figura 4. 
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Figura 4: Esquema do funcionamento básico de um espectrofotômetro [51] 

 

O esquema da Figura 4 demonstrar o funcionamento básico de um 

espectrofotômetro. Tendo duas fontes de radiação eletromagnética, que geralmente 

são lâmpadas de deutério e hidrogênio (que emitem na região do ultravioleta) e de 

tungstênio ou tungstênio-halogênio (que emitem na região do visível e infravermelho 

próximo). Para as medidas de espectroscopia molecular, necessita-se de uma fonte 

continua cuja potencia não varie bruscamente em uma faixa considerável de 

comprimento de onda. 

 Essa luz emitida por essas lâmpadas é focalizada por uma lente. O feixe então 

passa pelo obturador (seletores do comprimento de onda) e atinge a amostra. Desta 

forma todos os comprimentos de onda emitidos pelas lâmpadas são incididos sobre a 

amostra, onde esta amostra fica numa cela ou cubeta, que não absorve no 

comprimento de onda utilizado e com largura de geralmente 10 mm. Essa largura, que 

será a distância pela qual o feixe atravessa a amostra é chamada de caminho óptico. 

 Parte dessa radiação que atravessa o caminho óptico é absorvida pela 

amostra, o restante é focalizado por outra lente que transmite a radiação para uma 

fenda e atinge uma grade de difração (transdutores de radiação). Onde essa grade 

difratar a radiação, espalhando-a em seus diferentes comprimentos de onda. Depois a 

radiação atinge o sistema detector (processadores de sinal e dispositivo de leitura) que 

converte o sinal de intensidade de cada comprimento de onda em sinal elétrico que é 

interpretado como absorbância [51].   

 A absorbância é um dos termos utilizado na espectrometria UV-Vis. Pelo qual 

uma solução absorvente com certa concentração dentro de uma cubeta é atravessada 

por um feixe de radiação de intensidade Po (feixe de incidência) que após passar pela 
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amostra (feixe emergente) a intensidade passa a ser P. Logo a absorbância A de um 

meio é definida pela equação matemática da lei de Beer (equação1): 

 

       A = log 𝑃𝑜 𝑃  = ε.b.c               (equação 1) 

 

Onde b(caminho óptico) é dado em centímetros e c (concentração da espécie 

absorventes) em mol.L-1, e ε (constante de proporcionalidade conhecida como 

absortividade molar ou coeficiente de extinção) será por L. mol-1.cm-1. Assim a 

absorbância cresce quando atenuação do feixe torna-se maior [51]. 

Os equipamentos modernos utilizam dois feixes, um que passa pela amostra e 

outro pelo solvente, utilizando como referência (branco). 

Um fator interessante é que quando a radiação atravessa um material, algumas 

freqüências são removidas ou atenuadas pela absorção. A energia é transferida para 

átomos, íons ou moléculas que compõem a amostra. Se forem comparados os 

comprimentos de onda da radiação absorvida com as correspondentes cores do 

espectro, verifica-se que a cor da solução correspondente às cores complementares 

do espectro absorvido [51]. 

Assim utilizando a espectroscopia UV-Vis foi obtido espectros de absorbância 

em função do comprimento de onda para vários pHs das soluções das moléculas de 

5FU e 5ClU, sendo observado modificações e deslocamentos das bandas desses 

espectros em função da hidrólise forçada, isto é, o aumento da concentração de 

NaOH, desta forma ocorrendo a remoção de íons H+ das soluções das moléculas 

orgânicas de 5FUe 5ClU [45, 52, 53, 54].  

 

 

2.4.2 - Microscopia de Varredura por Tunelamento – STM 

 

 

Em muitos campos de química, de física, ciência dos materiais, geologia e 

biologia, é de grande importância um conhecimento detalhado da natureza física das 

superfícies de sólidos. O método clássico para se obter tal informação era por 

microscopia óptica, que ainda é uma técnica importante para a caracterização de 

superfícies. A resolução da microscopia óptica é, no entanto, limitada por efeitos de 

difração à ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Atualmente, 

informações sobre superfícies com resolução consideravelmente melhores são obtidas 

por quatro técnicas, quais sejam: a microscopia eletrônica de varredura (SEM – 
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scanning electron microscopy), a microscopia eletrônica de transmissão (TEM – 

transmission electron microscopy), a microscopia de varredura por tunelamento (STM 

– scanning tunneling microscopy) e a microscopia de força atômica (AFM – atomic 

force microscopy). Os dois últimos métodos são às vezes designados como 

microscopia de sonda (SPM – scanning probe microscopy). 

Os microscópios de sonda são capazes de resolver detalhes de superfícies até 

o nível atômico. Ao contrário dos microscópios ópticos e eletrônicos, os microscópios 

de sonda revelam detalhes não apenas nos eixos laterais x e y de uma amostra, mas 

também no eixo z, que é perpendicular à superfície [51]. 

Os dois tipos de microscópios de sonda que atualmente são os mais usados e 

disponíveis de várias fontes comerciais são: o microscópio de tunelamento e o 

microscópio de força atômica. Ambos baseiam-se na varredura da superfície da 

amostra com um padrão de rastreamento x/y com uma ponta muito fina que se move 

para cima e para baixo ao longo do eixo z conforme mude a topografia da superfície. 

Esse movimento é medido e traduzido por um computador em uma imagem da 

topografia da superfície. Essa imagem pode freqüentemente mostrar detalhes em 

escalas atômicas [51]. 

A instrumentação experimental da Microscopia de Varredura por Tunelamento 

foi à primeira técnica de microscopia de sonda a ser criada. A sua realização não foi 

desenvolvida com sucesso até o aparecimento do trabalho pioneiro de Gerd Binning e 

colaboradores no IBM-Zurich Research Laboratory no começo da década de 80 [55, 

56]. Assim, em 1982, esse grupo demonstrou a possibilidade de utilizar o tunelamento 

de elétrons através de uma lacuna controlável de vácuo como uma potente ferramenta 

para explorar a estrutura da superfície de um metal, gerando imagens em espaço real 

de superfícies, com resolução atômica. 

O conceito de tunelamento através de uma lacuna de vácuo ou efeito túnel tem 

sido conhecido teoricamente por muitas décadas, originário do trabalho pioneiro de 

Erwin Schrödinger, onde prevê que uma partícula como um elétron, pode ser descrita 

por uma função de onda, tendo assim, uma probabilidade finita de entrar em uma 

região classicamente proibida e, por conseguinte, essa partícula pode tunelar através 

de uma barreira de potencial que separa duas regiões permitidas. A probabilidade de 

tunelamento é exponencialmente dependente da largura da barreira de potencial. 

Então, a observação experimental dos eventos de tunelamento só é mensurável para 

barreiras bastante finas, já para a mecânica clássica uma barreira é uma barreira, ou 

seja, se uma partícula não tiver energia cinética suficiente, ela não conseguirá 

ultrapassá-la [57]. 
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Em um microscópio de tunelamento, a superfície de uma amostra é varrida 

com um padrão de rastreamento por uma ponta metálica muito fina. Onde a ponta 

pode ser mantida a uma distância constante d acima da superfície por toda a 

varredura, ou em movimento para cima e para baixo obtendo a topografia da 

superfície. A corrente de tunelamento é gerada pela tensão V aplicada entre a ponta e 

a amostra. 

No caso da ponta do microscópio de tunelamento, a magnitude da corrente de 

tunelamento It é dada aproximadamente por: 

 

                                    It= Ve-Cd                                               (equação 2) 

 

onde V é a tensão estática entre os condutores, C é uma constante característica da 

composição dos condutores e d é o espaçamento entre o átomo inferior da ponta e o 

átomo superior da amostra. Em um microscópio de tunelamento, a corrente de 

tunelamento pode ser mantida também constante por um mecanismo de 

realimentação que move a ponta para cima e para baixo de modo que d permaneça 

constante. O movimento da ponta é controlado por um transdutor piezoelétrico [51]. 

A equação 2 mostra que a corrente de tunelamento decresce 

exponencialmente com a separação entre a ponta e a amostra. Esse decréscimo 

rápido na corrente com a distância faz com que a corrente de tunelamento seja 

significativa apenas para separações ponta-amostra muito pequena e é responsável 

pela alta resolução conseguida na direção Z.  

Assim, o princípio de funcionamento do STM reside na dependência 

exponencial entre a corrente de tunelamento e a distância entre as superfícies.  Uma 

diferença de potencial é aplicada entre a superfície e uma ponta de prova metálica, 

(“tip”), extremamente afiada. Através do uso de transdutores piezoelétricos (PZT) a 

ponta de prova é aproximada à superfície até uma distância onde uma corrente de 

tunelamento pré-determinada é estabelecida. O controle desta distância é feito através 

de um sistema de realimentação de modo a manter a corrente aproximadamente 

constante, na faixa de alguns nanoamperes. Ao fazer a varredura, se a ponta de prova 

encontrar regiões mais “altas”, ocorre uma retração da ponta através do PZT para 

compensar o aumento da corrente. Mas, se a ponta de prova encontrar regiões mais 

“baixas”, haverá uma distensão da ponta através do PZT para compensar a diminuição 

da corrente. O resultado deste movimento é mostrado na tela de um computador como 

a distribuição topográfica da densidade local de estados eletrônicos [58], o qual pode 

ser interpretado como a real topografia da superfície. A Figura 5 mostra o desenho da 

publicação de Binning e colaboradores para o sistema de varredura do STM [59]. 
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.  

Figura5: Ilustração do aparelhamento básico de um microscópio de varredura por tunelamento [59]. 

 

 A Figura 5a mostra uma idealização da interação entre o ápice da ponta de 

prova e a superfície. Como a dependência da corrente de tunelamento é exponencial 

com a distância, apenas o último átomo contribui para a corrente, o que explica a 

extrema resolução lateral desta técnica. Na Figura 5b com um aumento de 10.000 

vezes mostra que para o olho nu a ponta e a superfície estão em virtual contato. 

Finalmente na Figura 5c, mostra o que ocorre no mecanismo de controle da ponta de 

prova pelo “piezoscanner”. Este modelo de três braços ainda hoje é utilizado nos 

sistemas de grandes áreas e de baixa resolução. Enquanto uma voltagem de alta 

freqüência é aplicado ao “scanner” x, uma voltagem de baixa freqüência, disparada 

pela voltagem em x, é aplicada ao “scanner” y. Isso faz com que a ponta “varra” a 

superfície linha após linha. Ao mesmo tempo o “scanner” z é mantido a uma distância 

fixa da superfície. Neste caso, a corrente fica sempre fixa e o que é mostrado pelo 

computador é a voltagem aplicada ao “scanner” z. Na realidade, este tipo de 

realimentação só é utilizado para a obtenção de imagens topográficas. Estabelecendo 

um ganho de retorno igual à zero, paralisa-se o “scanner” z, o que faz com que a 

altura fique fixa, e a tela do computador mostre um gráfico da corrente em função da 

posição. Um esquema explicativo está mostrado na Figura 6 [60]. 
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Figura 6: Modos de operação do STM [60]. 

 

 O controle por computador é uma parte essencial de todos os microscópios de 

tunelamento. A maioria dos STM comerciais usa softwares e conversores 

digital/analógicos para gerar a varredura de rastreamento x/y. As tensões aplicadas 

aos elementos piezoelétricos x, y e z são fornecidas a um computador, no qual são 

processadas e convertidas em mapas de contorno. A ponta de tunelamento é um 

componente crucial de um microscópio de tunelamento. As melhores imagens são 

obtidas quando o tunelamento está limitado a um único átomo metálico na 

extremidade da ponta. Felizmente, com um pouco de cuidado, é possível construir 

esse tipo de ponta cortando fios de 80% platina - 20% irídio com 0,25mm ou por 

desgaste eletroquímico do tungstênio metálico [61]. A razão pela qual uma 

extremidade de único átomo não é difícil de preparar, como poderia ser esperado, é o 

aumento exponencial da corrente de tunelamento com o decréscimo da distância. 

Assim, tipicamente a corrente de tunelamento aumenta por um fator de dez quando a 

distância diminui de 1Å mais próximo na superfície que todos os outros átomos da 

ponta, praticamente toda a corrente irá fluir por esse átomo para a amostra e será 

obtida uma resolução atômica. 

A técnica de STM é uma ferramenta muito poderosa no estudo de resolução 

molecular do adsorbato [62, 63], mas apresenta algumas limitações, pois, o STM não 

apresenta sensibilidade química, assim não sendo possível extrair informações sobre 

o estado do adsorbato e sobre o seu método de ancoramento à superfície. 

 Neste contexto, alguns trabalhos mostram resultados obtidos utilizando a 

adsorção de filmes moleculares, constituídas por bases de DNA, na superfície do 

substrato sólido do HOPG, em condições controladas, com o objetivo de caracterizar a 

morfológica da superfície, como no estudo de adsorção de uracil e timina através de 

sizziling [23]. 

 Outro trabalho que foi usado como base é o de Aguiar, onde este utiliza 

modificação por eletroquímica em monocristal de ouro, depositando e formando SAMs 
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de derivados halogenados do uracil [67], pois as medidas de parâmetros de rede, as 

distâncias intermoleculares e as áreas por molécula foi comparada com as que Aguiar 

realizou. 

Desta forma para ser possível efetuar a investigação por técnicas de 

microscopia, as moléculas orgânicas devem ser imobilizadas na superfície de um 

substrato sólido muito plano, com resolução atômica. O substrato de HOPG apresenta 

uma estrutura atomicamente plana, inerte em ar, fácil de limpar, com uma morfologia 

homogênea e ordenada à escala atômica com um arranjo regular e periódico dos 

átomos. Por esta razão, o monocristal de HOPG representa uma ótima escolha para a 

investigação do processo de adsorção dos derivados halogenados das bases 

nitrogenadas do DNA. No entanto, essas moléculas interagem de maneira fraca com a 

superfície do substrato de HOPG. Conseqüentemente, a utilização do STM em 

condições controladas é imprescindível para a investigação do processo de adsorção 

das moléculas e a natureza de interação destas com a superfície do HOPG [39]. 

 

 

3 - OBJETIVOS 

 

 

3.1- Objetivos Gerais 

 

 

 Estudar a adsorção de dois derivados halogenados do uracil (5 Fluorouracil 

(5FU) e 5 Clorouracil (5ClU)) sobre o substrato de HOPG, em algumas faixas 

de pH. 

 Estudar a interação do 5FU e do 5ClU com o HOPG, utilizando o STM como a  

técnica específica para caracterizar essas interfaces 

 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar o pka dos dois derivados halogenados (5FU e 5ClU) utilizando a 

espectroscopia UV-Vis. 

 Correlacionar a magnitude da adsorção do 5FU e do 5FU sobre o HOPG com 

algumas variações de pH. 
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 Correlacionar a quantidade de moléculas adsorvidas no substrato quando 

ocorre e não ocorre a deprotonação da molécula.  

 Analisar a estrutura de empacotamento das monocamadas formadas pela 

adsorção dessas moléculas de 5FU e 5ClU no HOPG. 

 

 

4 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

4.1 – Materiais 

 

 

4.1.1 - Substrato 

 

 O substrato utilizado foi o monocristal de HOPG (Agilent) de orientação na face 

(1000) com área de 1x1 cm2. Onde esta superfície foi limpa e preparada antes de 

depositar as moléculas usando a técnica de clivagem, que consiste em retirar com fita 

adesiva uma camada mais externa do substrato para obter uma camada mais plana e 

propicia para a adsorção das moléculas. 

 

 

4.1.2–Moléculas Orgânicas  

 

 

  As moléculas orgânicas utilizadas foram os derivados halogenados do uracil: o 

5FU e o 5ClU da Fluka (99%) onde estes foram utilizados conforme fornecidos pelo 

fabricante. 

A solução de 5FU (com composição química C4H3FN2O2) que tem peso 

molecular de 130,08 g mol-1e a solução de 5ClU (com composição química 

C4H3ClN2O2) que tem peso molecular de 146,53 g mol-1 foram preparadas com 

concentração de 4x 10-3 mol L-1. Ambas foram produzidas usando soluções aquosas 

de NaClO4 (peso molecular 122,44 g mol-1) com concentração de 50 x 10-3 mol L-1 para 

não ocorrer reação diretamente na estrutura das moléculas de 5FU e 5ClU quando for 

feita a modificação de pH do meio. Sendo o pH das soluções finais de 5FU e 5ClU 

respectivamente iguais a 5,34 e 6,88.  
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Todas as soluções neste trabalho foram produzidas utilizando água ultrapura 

do ultrapurificador Master System da Gehaka. 

 

 

4.1.3 - Modificação do pH das soluções  

 

 

Para modificar o pH das soluções de 5FU e 5ClU foi usada soluções de Ácido 

Perclórico (HClO4) de peso molecular 100,46 g mol-1e concentração de 0,005 mol L-1 

para determinar o meio ácido e soluções de Hidróxido de Sódio (NaOH) de peso 

molecular 40 g mol-1 e concentração de 50 x 10-3 mol L-1 para o meio alcalino. 

 

 

4.2 – Métodos e Equipamentos 

 

 

4.2.1 – Espectroscopia UV-Vis 

 

 

As medidas de absorção óptica foram feitas no Espectrofotômetro UV-Vis, Cary 

100 Scan UV-Visible Spectrophotometer, fabricado pela Varian, do laboratório 

Nanobiocida do Núcleo de Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS). Este espectrofotômetro pode realizar medidas de absorção óptica 

na faixa entre 190 e 1100 nm. Além disso, o equipamento utiliza duas cubetas, uma de 

referência e outra para análise das amostras. Neste trabalho foi usada duas cubetas 

de quartzo, também da Varian, de caminho óptico de 10 mm. 

 

 

4.2.2 – Microscopia de varredura por tunelamento 

 

 

As medidas de STM foram feitas utilizando o equipamento da Agilent 

Technologies, modelo 5500 Scanning Probe Microscope do laboratório Nanobiocida 

do Núcleo de Ciência e Engenharia de Materiais da UFS. Este equipamento é utilizado 

para diversas técnicas de SPM, sendo neste caso, colocado no modo STM, possuindo 

limite de varredura de 10 x 10 micrometros [61]. 
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4.2.3 – Instrumentação geral 

 

 

 As pesagens foram feitas em uma balança analítica da Neobio. 

 As soluções tiveram seus valores de pH ajustados por um pH-metro da Digital 

Instruments (pH-206), onde este foi previamente calibrado com soluções tampões de 

pH 4 e 7(Merck). 

 Foram utilizadas micropipetas de volume variável de alta precisão da Digipet. 

 

 

4.3 – Procedimento Experimental 

 

 

 Como as técnicas de adsorção são sensíveis, qualquer contaminação presente 

leva a conclusões errôneas. Assim, é exigido que todas as partes utilizadas passem 

por rigorosos protocolos de limpeza. 

 A vidraria utilizada foi imersa em solução de KMnO4 (Permanganato de 

potássio) saturado, durante 24 horas, sendo enxaguada com água para retirar o 

excesso de KMnO4, posteriormente imersa por 1 hora em solução de H2O2 30% 

(Peróxido de Hidrogênio), sendo novamente enxaguada em água. Toda água utilizada 

nos experimentos é de grau ultrapura. 

 

 

4.3.1 – Modificação do pH 

 

 

Foi realizado a modificação do pH das soluções de 5FU e 5CLU para 

determinar sua deprotonação e conseqüentemente o seu pKa [45]. 

 Então para realizar a diminuição do pH das soluções das moléculas de 5FU e 5 

ClU, isto é tornar o meio ácido, foi usado o HClO4 com concentração de 0,005 M, pois 

este ácido não reage com as moléculas, apenas servindo para diminuir o pH do meio. 

Já para aumentar o pH dessas soluções foi utilizado o NaOH com concentração de 50 

x 10-3 M, tornando o meio básico. 

Logo foi modificado o pH das soluções de 5FU e 5ClU ambas com 

concentração de 4 x 10-3 M adicionando volumes de HClO4 e NaOH como consta nas 

Tabelas 1, 2, 4 e 5 , assim obtendo as seguintes variações de pHs: 1,83; 2,40; 3,00 e 
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4,09 para as soluções de 5FU em meio acido e 8,00; 9,15; 10,95; 11,71 e 12,80 para 

as soluções de 5FU em meio alcalino; já para as soluções de 5ClU foi obtido os pHs 

1,93; 2,83; 3,47; 4,00 e 5 em meio acido e pHs 8,00; 9,30; 11,20 e 12,72 em meio 

alcalino. 

Para verificar essas variações de pH das soluções foi utilizado um pH-metro e 

em seguida colocado estas soluções em cubetas de quartzo para realizar medidas de 

UV-Vis. 

 

 

4.3.2 - Preparação das SAMs dos derivados halogenados 

 

 

 Para preparar as SAMs dos derivados de uracil (5FU e 5ClU), foi utilizado a 

técnica de sizzling [23], que consiste em aquecer o substrato devidamente limpo de 

HOPG até atingir uma temperatura de 80°C e em seguida gotejar (drop) as soluções 

das moléculas orgânicas de 5FU e 5ClU sobre o substrato ocorrendo assim uma 

rápida evaporação do solvente, formando assim monocamadas automontadas na 

interface sólido/líquido. 

Foi realizado a técnica de sizzling para duas faixas de pH das moléculas, isto é 

quando ocorre a protonação e a deprotonação das moléculas, depois foi usado a 

técnica de STM para analisar a estrutura de empacotamento das SAMs. 

 

 

4.3.3 - Medidas de UV-Vis 

 

 

 As medidas de espectroscopia UV-Vis foram realizadas com o intuito de tentar 

estabelecer o pka de cada uma das moléculas, sendo obtidos espectros de 

absorbância em função do comprimento de onda para as faixas de pHs mencionado 

anteriormente para cada molécula e conseqüentemente foi observada uma certa 

modificação no espectro das moléculas para algumas faixas de pH, assim essa 

mudança pode ser utilizada para a determinação do pka dessas moléculas [45, 52, 53, 

54]. Assim o valor de pKa do 5FU e 5ClU foi determinado por meio do ajuste da curva 

experimental obtida através da medida de absorbância em diferentes valores de 

pH.Logo o valor de pKa foi obtido através de uma curva que melhor se ajustasse aos 
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dados experimentais, utilizando o gráfico da absorbância versus pH, através da 

equação 3 (Henderson-Hasselbach) [51]. 

 

𝐴 =
𝐴+10𝑝𝐾𝑎 + 𝐴010𝑝𝐻

10𝑝𝐾𝑎 + 10𝑝𝐻
 

Sendo: 

A - Leitura de absorbância 

Ao - Absorbância da molécula deprotonada 

A+ - Absorbânciada molécula protonada 

pKa - Constante de equilíbrio de protonação 

pH - Potencial hidrogeniônico 

 

Também foi realizada uma tentativa de relacionar a quantidade de moléculas 

adsorvidas através de isotermas de adsorção usando espectroscopia UV-Vis [52, 53, 

54], mas não foram obtidos resultados satisfatórios, pois a quantidade de moléculas 

adsorvidas por esse método de adsorção foi muito pequena, desta forma esse 

resultado insignificante pode estar relacionado ao tamanho da área do substrato, já 

que o substrato utilizado é um monocristal de HOPG, isto é, sua área é muito 

pequena, tendo assim pouca adsorção ou porque a concentração das moléculas na 

solução foi elevada para ver alguma diferença após a imersão do substrato. 

 

 

4.3.4 – Medidas de STM 

 

 

 As imagens de STM foram realizadas primeiramente no substrato de HOPG 

puro, onde foi determinada sua distância interatômica [23, 64] e depois das 

monocamadas automontadas das moléculas de 5FU e 5CLU adsorvidas no HOPG 

pelo método de sizzling [23]. 

 As imagens das SAMs foram feitas primeiramente das moléculas de 5FU e 

5ClU estando com o seu pH de origem, isto é, com o pH obtido logo após a 

preparação da solução, quando as moléculas estão protonadas (pH em torno de 5,34 

para o 5FU e 6,88 para o 5ClU) e depois foram realizadas imagens destas moléculas 

de 5FU e 5ClU com o pH em que estão deprotonadas (pH em torno de 12). 
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 Assim foram obtidas imagens da estrutura molecular das SAMs das moléculas 

de 5FU e de 5CLU adsorvidas no HOPG, onde se pode observar a estrutura de 

empacotamento em relação ao HOPG puro quando estão protonadas e deprotonadas. 

 Então com as imagens das estruturas moleculares pode-se obter quantas 

moléculas por área são adsorvidas no substrato, suas distâncias moleculares e 

também qual célula unitária com seus respectivos parâmetros de rede é predominante 

nestes filmes moleculares. 

 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Para melhor compreensão dos resultados, este capítulo foi dividido em duas 

partes:  

 Resultados da Espectroscopia UV-Vis que se subdividem em 

determinação do pKa das moléculas de 5FU e determinação do pKa das 

moléculas de 5ClU;  

 Resultados de STM que se subdividem em a adsorção do 5 Fluorouracil 

sobre o HOPG e a adsorção do 5 Clorouracil sobre o HOPG. 

 

 

5.1 – Espectroscopia UV-Vis 

 

 

5.1.1 - Determinação do pKa das moléculas de 5FU 

 

 

 Como já foi dito as medidas de espectroscopia UV-Vis foram realizadas para 

observar a protonação/deprotonação das moléculas de 5FU e conseqüentemente 

tentar determinar o pKa destas moléculas [45]. 

 Para determinar o pKa das moléculas de 5FU, foi feito medidas de UV-Vis em 

várias faixas de pH [45, 52-54]. 

Mas primeiramente foi medido o pH das soluções das moléculas de 5FU com 

concentração de 4 x 10-3 M, elas estando puras sem adição de nenhuma solução 

modificadora do pH e foi verificado que possuía um pH de 5,34, em seguida foi 

efetuada a medida de espectroscopia UV-Vis. 
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Depois na segunda parte, começa-se a adicionar HClO4  para diminuir o pH das 

soluções das moléculas de 5FU e mediu-se quatro valores de pH (1,83; 2,40; 3,00 e 

4,09) para o meio ácido como consta na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores de pH para as moléculas de 5FU após adição de HClO4 

C0 V5FU VHClO4 pHf 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01 ml 3000 ± 0,001µl 4,09 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01 ml 6000 ± 0,001µl 3,00 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 9000 ± 0,001µl 2,40 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 12000 ± 0,001µl 1,83 

 

Onde: 

C0 - Concentração inicial da solução das moléculas de 5FU 

V5FU - Volume usado da solução das moléculas de 5FU 

VHClO4 - Volume adicionado da solução HClO4 

pHf  - pH da solução final das moléculas de 5FU após a adição de HClO4 

Após ter modificado o pH dessas soluções, foi realizado as medidas de 

espectroscopia UV-Vis, onde foi usado como linha de base a água ultra pura e o 

NaClO4que foi utilizada na preparação das soluções das moléculas de 5FU. Assim 

obtendo os espectros para cada valor de pH citado na Tabela1 como mostra no gráfico 

1. 

 

Gráfico 1: Espectros das soluções das moléculas de 5FU após adicionar HClO4. 
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Percebe-se que todos os espectros das moléculas de 5FU para os valores de 

pHs utilizados na Tabela 1 tiveram o mesmo comportamento que as moléculas quando 

estão sem a adição de nenhuma solução modificadora de pH (apenas em solução 

aquosa de NaClO4). Então as moléculas de 5FU quando foi adicionado HClO4 ficaram 

protonadas [45, 52-54] (excesso de prótons H+ na solução por causa da solução de 

HClO4) [42]  

 A terceira parte consiste em aumentar o pH das soluções das moléculas de 

5FU adicionando NaOH, onde mediu-se seis valores de pH (6,30; 8; 9,15; 10,95; 

11,75; 12,80) como consta na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores de pH para as moléculas de 5FU após adição de NaOH 

C0 V5FU VNaOH pHf 

4 x 10-3M 10 ± 0,01ml 3000 ± 0,001µl 6,30 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 6000 ± 0,001µl 8 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 9000 ± 0,001µl 9,15 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 12000 ± 0,001µl 10,95 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 15000 ± 0,001µl 11,75 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 18000 ± 0,001µl 12,80 

 

Assim após ter modificado o pH dessas soluções, também realizamos as 

medidas de UV-Vis, onde também foi usado como linha de base a água ultra pura e o 

NaClO4 que foi utilizada na preparação das soluções das moléculas de 5FU. Assim 

obtendo os espectros para cada valor de pH citado na Tabela 2 como mostra o gráfico 

2. 
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Gráfico 2: Espectros das soluções das moléculas de 5FU após adicionar NaOH. 

 

Assim percebe-se que os espectros das moléculas de 5FU após adicionar 

NaOH com valores de pH maior que 8 tiveram comportamento diferente que as 

moléculas quando estão apenas com água ultra pura. Logo este diferente 

comportamento é caracterizado pelo surgimento de outras bandas como mostra a seta 

no gráfico 2, então o surgimento dessa banda está relacionado com as moléculas 

quando estão deprotonadas (excesso de OH- na solução por causa da solução de 

NaOH, logo tendo as moléculas de 5FU a necessidade de ceder prótons H+ para o 

meio alcalino) [42]. 

Desta forma houve a necessidade de deconvoluir este gráfico 2 para todos os 

pHs, para assim conseguir comparar os dados das moléculas de 5FU quando estão 

protonadas e deprotonadas e então determinar o pKa desta molécula. 

Assim foi realizada a deconvolução como mostra o gráfico 3 para os gráficos 

de pH 6,30 até o pH 12,80. Obtendo então as linhas verdes que são as deconvoluções 

separadas de cada pico e as vermelhas que são as somas dessas deconvoluções, 

logo foi medido a banda de absorção que está indicado pela seta nas linhas vermelhas 

dos gráficos deconvoluidos de pH 6,30 até o ph 12,80 . 
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Gráfico 3: Espectros de deconvolução para o pH = 9,15 das moléculas de 5FU. 

 

Assim foi organizado a Tabela 3 para todas as variações de pH com o valor de 

absorbância para o comprimento de onda de 300 nm como consta indicado pela seta 

no gráfico acima, portanto a seta representa a banda de absorção que caracteriza a 

curva de protonação das moléculas de 5FU. 

 

Tabela 3: Bandas de absorção para os valores de pHs das moléculas de 5FU 

pH Bandas de absorção (λ = 300) 

nm) 1,83 0 

2,46 0 

3 0 

4,09 0 

5,34 0 

6,3 0 

8 1,55 

9,15 1,52 

10,95 1,55 

11,75 1,61 

12,80 1,77 
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Depois de ter determinado os valores de absorbância para essa banda de 

absorção para todos os pHs mencionado, então foi traçado o gráfico pH x Absorbância 

como mostra o gráfico 4. 

Gráfico 4: Espectro da absorbância em 300 nm do 5FU em função do pH. 

 

Tomando por base o fato de que a absorbância do 5FU se altera após sua 

deprotonação, a dependência do valor da absorbância, em dado comprimento de 

onda, em função do pH, foi utilizada para a determinação do pKa. O Figura 4 

apresenta a variação da absorbância em função do pH para o 5FU.  

Os dados experimentais (curva em quadrado) foram tratados de acordo com a 

equação de Henderson-Hasselbach (curva em vermelho) [51] para determinar o pKa. 

Logo se conclui que as bandas de absorção com λ = 300 nm correspondente à 

curva de protonação das moléculas de 5FU, tem o valor de pKa aproximadamente 

igual a 7,1, pois com a análise feita pelo ajuste da curva experimental através da 

equação Henderson-Hasselbach do gráfico 4 pode-se concluir que no pH igual a 7,1 

inicia-se a deprotonação das moléculas. 
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5.1.2 – Determinação do pKa das moleculas de 5ClU 

 

 

Foram realizadas as medidas de espectroscopia UV-Vis em várias faixas de pH 

para tentar determinar a protonação/deprotonação e o pKa das moléculas de 5ClU [45, 

52-54]. 

Neste contexto foi medido o pH das soluções das moléculas de 5ClU com 

concentração de 4 x 10-3 M,e verificamos que possuía pH de 6,88 quando estão 

neutras sem adição de nenhuma solução modificadora do pH. 

Depois foi adicionado HClO4 para diminuir o pH das soluções das moléculas de 

5ClU e tornar o meio ácido, assim sendo medido cinco valores de pH (1,93; 2,83; 3,47; 

4,00 e 5) como consta na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Valores de pH para as moléculas de 5ClU após adição de HClO4 

C0 V5ClU VHClO4 pHf 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01 ml 3000 ± 0,001µl 5,00 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01 ml 6000 ± 0,001µl 4,00 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 9000 ± 0,001µl 3,47 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 12000 ± 0,001µl 2,83 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 15000 ± 0,001µl 1,93 

 

Onde: 

C0 - Concentração inicial da solução das moléculas de 5ClU 

V5ClU - Volume usado da solução das moléculas de 5ClU 

VHClO4 - Volume adicionado da solução HClO4 

pHf  - pH final das soluções das moléculas de 5ClU após a adição de HClO4 

 

Assim após ter modificado o pH dessas soluções das moléculas de 5ClU, foi 

realizada as medidas de espectroscopia UV-Vis, obtendo os espectros para cada valor 

de pH como mostra o gráfico 5. 
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Gráfico 5: Espectros das soluções das moléculas de 5ClU após adicionar HClO4. 

 

Foi observado que as soluções das moléculas de 5ClU apresentaram o mesmo 

comportamento que as soluções das moléculas de 5FU, isto é, todos os espectros 

para os valores de pH utilizados na Tabela 4 tiveram o mesmo comportamento das 

soluções das moléculas de 5ClU quando estão sem a adição de nenhuma solução 

modificadora de pH (apenas com solução aquosa de NaClO4). Então pode-se dizer 

que essas moléculas estão protonadas [45, 52-54] (excesso de prótons H+ na solução 

por causa da solução de HClO4) [42]. 

 A outra parte consiste em aumentar o pH das soluções das moléculas de 5ClU 

adicionando NaOH, sendo medido quatro valores de pH (8,00; 9,30; 11,20 e 12,72) 

para o meio básico como consta na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores de pH para as moléculas de 5ClU após adição de NaOH 

C0 V5ClU VNaOH pHf 

4 x 10-3M 10 ± 0,01ml 3000 ± 0,001µl 8 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 6000 ± 0,001µl 9,30 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 9000 ± 0,001µl 11,20 

4 x 10-3 M 10 ± 0,01ml 12000± 0,001µl 12,72 
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Assim após ter modificado o pH dessas soluções, também foi realizado as 

medidas de espectroscopia UV-Vis usando como linha de base a água ultra pura e o 

NaClO4 que foi utilizada na preparação das soluções das moléculas de 5ClU. Assim 

obtendo os espectros para cada valor de pH citado na Tabela 5 como mostra o gráfico 

6. 

Gráfico 6: Espectros das soluções das moléculas de 5ClU após adicionar NaOH. 

 

Logo percebe-se que os espectros das soluções das moléculas de 5ClU após 

adicionar NaOH com valores de pH maior que 9,30 tiveram comportamento diferente 

que as moléculas quando estão apenas com água ultra pura. Logo este diferente 

comportamento é caracterizado pelo deslocamento das bandas como mostra a seta no 

gráfico 6, então o deslocamento dessas bandas está relacionado com a deprotonação 

das moléculas de 5ClU (excesso de OH- na solução por causa da solução de NaOH, 

logo tendo as moléculas de 5ClU a necessidade de ceder prótons H+ para o meio 

alcalino) [42] 

Neste caso não houve a necessidade de deconvoluir esses gráficos para os 

pHs, pois as bandas estão bem definidas, assim conseguindo comparar os dados das 

moléculas de 5ClU quando estão protonadas e deprotonadas e então determinar o pKa 

destas moléculas. Desta forma, por as moléculas de 5ClU terem suas bandas mais 
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bem definidas e um deslocamento mais claro pode-se afirmar que a deprotonação das 

moléculas de 5ClU ocorre mais rápido que nas moléculas de 5FU 

Assim foi medido a banda de absorção que possui o comprimento de onda (λ) 

de 300 nm para todos os pHs mencionado, logo organizou-se a tabela 6 com as 

medidas de absorbância das bandas de absorção em relação ao comprimento de 

onda para as variações de pHs . 

 

Tabela 6: Bandas de absorção para os valores de pHs das moléculas de 5ClU 

pH Banda de absorção (λ = 300 nm)  

1,93 0 

2,83 0 

3,47 0 

4, 0 

5 0 

6,88 0 

8 0 

9,3 3,12 

11,2 3,45 

12,72 3,53 

 

Depois de ter determinado os valores de absorbância para todos os pHs 

mencionado, então foi traçado o gráfico pH x Absorbância, para o comprimento de 

onda determinado como mostra o gráfico 7 . 
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Gráfico 7: Espectro da absorbância em 300 nm do 5ClU em função do pH. 

 

Logo pode-se concluir que abanda de absorção (λ = 300 nm) que corresponde 

a curva de protonação das moléculas de 5ClU foi ajustada, pois os dados 

experimentais (curva em quadrado) foram tratados de acordo com a equação de 

Henderson-Hasselbach (curva em vermelho) [51] para determinar o pKa. 

Portanto se conclui que o valor de pKa das bandas de absorção com λ = 300 

nm correspondente à curva de protonação das moléculas de 5ClU, é 

aproximadamente igual a 8,5 e com a análise feita pelo ajuste da curva experimental 

através da equação Henderson-Hasselbach do gráfico 7 pode-se concluir que no pH 

igual a 8,5 inicia-se a deprotonação das moléculas. 
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5.2 – Microscopia de varredura por tunelamento (STM) 

 

 

Inicialmente será mostrado os resultados com imagens de baixa, intermediária 

e alta resolução do substrato de HOPG sem a adsorção do 5FU e do 5ClU. Em 

seguida, será feito o estudo do processo de adsorção das moléculas de 5FU e 5ClU 

em HOPG usando STM, mas apenas com imagens de alta resolução, pois será 

analisada a estrutura de empacotamento desses filmes moleculares de 5FU e 5ClU 

sobre o HOPG. 

Os trabalhos de STM usando HOPG já existem na literatura. Alguns destes 

trabalhos serviram de embasamento para os resultados que serão apresentados [23, 

39, 64-66]. 

 Em primeiro lugar será mostrada uma imagem topográfica de STM de baixa 

resolução do HOPG sem a adsorção do 5FU e 5ClU. A Figura 7 mostra essa imagem 

com uma área de 250 x 250 nm2. Esta é uma figura típica no que diz respeito à 

presença de alguns degraus monoatômicos. 

 

Figura 7: Imagem de STM de baixa resolução da superfície do HOPG (velocidade de varredura 8,5 

linhas/s; corrente de 1 nA; tensão de 100 mV). 
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Aumentando um pouco a resolução, é possível ter uma idéia melhor do tipo de 

estrutura de longo alcance e, conseqüentemente, tem como observar com mais 

clareza a quantidade de degraus na superfície do HOPG, onde o surgimento destes 

degraus é decorrente do processo de clivagem feito em um cristal real. A Figura 8 

mostra essa resolução, sendo a área de varredura igual a 100 nm2. 

 

Figura 8: Imagem de STM de resolução intermediaria da superfície do HOPG (velocidade de varredura 12 

linhas/s; corrente de 1 nA; tensão de 100 mV). 

 

 Na Figura 9 é exibida uma imagem de STM do HOPG com resolução atômica, 

sendo sua área de varredura igual a 4 nm2. Trata-se do mesmo procedimento para 

obter as imagens anteriores, com variação correspondente a um aumento substancial 

da velocidade de varredura.  
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Figura 9: Imagem de alta resolução (resolução atômica) da superfície atômica do HOPG (velocidade de 

varredura 7,5 linhas/s; corrente de 1 nA; tensão de 100 mV). 

 

 Na Figura 9, a imagem representa a resolução atômica do HOPG onde foi feita 

a Transformada de Fourier para apenas retirar alguns dados espúrios sem alterar os 

dados, nesta pode-se observar um arranjo hexagonal dos átomos de carbono e 

verificar também que a distância interatômica é de 0,246 nm (reta 1 traçada), como 

consta na literatura [23 ,39, 64]. 

 

 

5.2.1 - Adsorção do 5 Fluorouracil (5FU) sobre o HOPG 

 

 

Foi usada a técnica de sizzling [23] para a construção das SAMs das moléculas 

de 5FU no substrato de HOPG e foi feita a análise desse estudo da adsorção das 

SAMs no HOPG através de STM, usando como base vários trabalhos [23, 39, 64-66] 
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sobre adsorção do uracil sobre grafite (HOPG) e a adsorção do 5 Fluorouracil sobre o 

ouro [67]. 

Esse estudo tem o objetivo de analisar a quantidade e a estrutura das 

moléculas de 5FU adsorvidas pelo substrato de HOPG; usando duas faixas de pH 

diferentes, quando as moléculas estão protonadas (pH 5,34) e deprotonadas (pH 12). 

Assim será determinado nas estruturas das SAMs para as duas faixas de pH; a 

célula unitária com seus devidos parâmetros e também suas distâncias moleculares. 

Desta forma foi realizada medidas de STM primeiramente para as moléculas de 

5FU logo depois da sua fabricação adsorvidas no HOPG (com o pH de origem igual a 

5,34; ou seja quando elas estão protonadas). Obtendo na Figura 10 uma imagem de 

STM do HOPG com adsorção de 5FU de resolução molecular, sendo sua área de 

varredura igual a 4 nm2. Na imagem de adsorção do 5FU com pH de 5,34 no HOPG foi 

feita a Transformada de Fourier para apenas retirar alguns dados espúrios (ruídos, 

embaços da imagem) sem alterar os dados, nesta também pode-se observar um filme 

molecular de estrutura hexagonal.  

Verificando ainda que a distância intermolecular (média da distância entre dez 

moléculas, onde cada molécula é representada por esfera como consta na Figura 10) 

encontrada foi de 0,405 nm (reta 1 traçada na Figura 10), não estando dentro da 

média proposta por Aguiar que é em torno de 0,296 a 0,327 nm [67]. 

Neste contexto essa diferença de resultados pode estar relacionada a dois 

motivos, sendo o primeiro porque Aguiar utilizou como substrato o monocristal de ouro 

e o segundo motivo é que realizou as modificações neste substrato usando 

eletroquímica [67].  
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Figura10: Imagem com resolução atômica do 5FU protonada (pH = 5,35) no HOPG (velocidade de 

varredura 7,5 linhas/s; corrente de 1nA; tensão de 100 mV). 

 

Pode-se notar também, que na Figura 10, a superfície do substrato do HOPG 

tem no seu lado inferior direito uma parte do filme de 5FU que não está com 

organização e orientação. Devido a essa baixa estabilidade do filme foi sugerido um 

estado de adsorção física onde as moléculas de 5FU que estão protonadas se 

adsorvem no HOPG na posição lateral e são estabilizadas na superfície por pontes de 

hidrogênio [23, 39, 64-66]. 

Assim foi determinado pela imagem da Figura11, que a estrutura do filme 

molecular de 5FU com pH de 5,34 sobre o HOPG possuem célula unitária hexagonal 

como a do substrato, mas com os seguintes parâmetros de rede para sua célula 

unitária: a = b = 0,405 nm (sendo aproximadamente 2 vezes à distância interatômica 

do monocristal) e γ= 126,10°. 

 

 

4 nm 
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Figura 11: Representação dos parâmetros de rede da superfície atômica do 5FU protonada (pH = 5,35) 

no HOPG(velocidade de varredura 7,5 linhas/s; corrente de 1nA; tensão de 100 mV) 

 

Utilizando os valores dos parâmetros de rede citado acima chega-se a uma 

área média de 0,426 nm2 para cada célula unitária composta de 2 moléculas (sendo a 

área usada de um hexágono regular). Isso conduz a um valor de 0,213nm2 por 

moléculas, onde as imagens de STM mostraram que cada molécula ocupa uma área 

de cerca de 21,3 A2, como 1cm2 é igual a 1x1016 A2, temos 1x1016/21,3, ou seja, 

aproximadamente 4,7 x 1014 moléculas em 1 cm2. Como 1 mol tem 6,023 x 1023 

moléculas, em 1 cm2 obtem-se 4,7 x 1014/6,023 x 1023 ou 7,8 x 10-10 mol/cm2 de 

recobrimento. 

A segunda parte da adsorção das moléculas de 5FU no substrato de HOPG, 

consiste em adsorver essas moléculas com o pH de quando estão deprotonadas, isto 

é maior ou igual a 7,1 para realizar o objetivo de simular um ambiente eletroquímico. 

Tendo assim uma adsorção mais forte. 

 Desta maneira usando a técnica de sizzinlig foram adsorvidos essas moléculas 

deprotonadas (com pH 12) no HOPG obtendo por STM uma imagem de resolução 

molecular, sendo sua área de varredura igual a 2 nm2 como consta na Figura 12. 

a b 

4 nm 
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Figura 12: Imagem com resolução atômica do 5FU deprotonado (pH=12) no HOPG (velocidade de 

varredura 7,5 linhas/s; corrente de 1nA; tensão de 100 mV) 

 

Assim foi analisado que a distância molecular (reta 1 traçada na Figura 12 

mostra a distância entre dez moléculas), é 0,84 nm, tendo muita diferença em relação 

a imagem da Figura 10 quando elas estão protonadas e sendo muito maior que a 

média proposta por Aguiar [67], mas fica muito evidente uma alteração na sua 

estrutura de empacotamento do filme molecular, pois estão com simetria retangulares. 

Tendo os parâmetros de rede mostrados na célula retangular da Figura 13, 

onde a = 0,86 nm (sendo 3 vezes à distancia interatômica do substrato) e b = 0,36 

nm(sendo  2vezes) e γ = 92,5°, logo esta célula é comensurável com o substrato, 

sendo proposta a estrutura (3 x  2), contendo 4 moléculas.  

2 nm 
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Figura 13: Representação dos parâmetros de rede da superfície atômica do 5FU deprotonada (pH=12)  

no HOPG(velocidade de varredura 7,5 linhas/s; corrente de 1nA; tensão de 100 mV). 

 

Usando os valores dos parâmetros de rede mencionado acima foi obtido a área 

média de 0,31 nm2 para uma célula unitária retangular composta de 4 moléculas, 

tendo um valor de 0,077nm2 por moléculas, onde cada molécula ocupa uma área de 

cerca de 7,7 A2, ou seja, aproximadamente 1,3 x 1015 moléculas em 1 cm2. Tendo 

então um recobrimento de 2,1 x 10-9 mol/cm2. 

Comparando os resultados das moléculas quando estão deprotonadas e 

protonadas, percebe-se que as moléculas cujo pH é 12, isto é as que estão 

deprotonadas adsorvem verticalmente, com maior interação, pois supõem que essas 

moléculas fazem uma ligação de maior intensidade como o substrato por liberar um 

próton H+em duas posições mais favoráveis: no átomo de carbono vizinho aos átomos 

de F e Cl ou entre as ligações duplas de C e O e possuem mais moléculas por área do 

substrato (1,3 x 1015 moléculas/cm2), logo elas recobrem o HOPG com mais moléculas 

ocorrendo então maior adsorção que as moléculas com o pH de 5,34 que possui 4,7 x 

1014 moléculas/ cm2. 

a b 

2 nm 
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 Também foi comparado essas moléculas de 5FU estando deprotonadas 

(0,077nm2/moléculas) e protonadas (0,213nm2/moléculas) com o próprio uracil 

(0,37nm2/moléculas) estando neutro [23], sendo observado que o uracil mesmo 

estando neutro possui uma área maior por moléculas. 

Conseqüentemente foi simulado um modelo de adsorção para as moléculas de 

5FU quando estão deprotonadas na superfície do HOPG para visualizar melhor como 

ocorre a adsorção, como consta na Figura 14, onde foi observado que essas 

moléculas estão posicionadas verticalmente no substrato e cada parâmetro esboçado 

foi determinado duas vezes a medida da distância molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelo de adsorção das moléculas de 5FU deprotonadas (pH = 12) na superfície do HOPG 

para potenciais de 100mV. 
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5.2.2 - Adsorção do 5 Clorouracil (5ClU) sobre o HOPG 

 

 

Foi usado a técnica de sizzling [23] para a construção das SAMs das moléculas 

de 5ClU no substrato de HOPG e feita a análise desse estudo da adsorção das SAMs 

no HOPG através de STM, usando como base os vários trabalhos [23, 39, 64 65 e 66] 

sobre adsorção do uracil sobre grafite (HOPG) e a adsorção do 5Clorouracil sobre o 

ouro [67]. 

Onde esse estudo tem o objetivo de analisar a quantidade e a estrutura das 

moléculas de 5ClU adsorvidas pelo substrato de HOPG, determinando assim para as 

estruturas das SAMs, a célula unitária com seus devidos parâmetros e também suas 

distâncias moleculares; usando duas faixas de pH diferentes, quando as moléculas 

estão protonadas (pH 6,88) e deprotonadas (pH 12). 

Portanto foi realizada medidas de STM primeiramente para as moléculas de 

5ClU adsorvidas no HOPG (com o pH de origem igual a 6,88; ou seja quando elas 

estão protonadas). Obtendo na Figura 15 uma imagem de STM do HOPG com 

adsorção de 5ClU de resolução atômica, sendo sua área de varredura igual a 1 nm2.  
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Figura 15: Imagem com resolução atômica da convolução do 5ClU protonado (pH= 6,88) no HOPG 

(velocidade de varredura 24 linhas/s; corrente de 2,5 nA; tensão de 100 mV). 

 

Na imagem de adsorção do 5ClU com pH de 6,88 no HOPG pode-se observar 

uma convolução do filme molecular do 5ClU na estrutura do HOPG, onde esta imagem 

foi conseguida porque ter que aumentar a corrente de tunelamento (setpoint) para 2,5 

nA e mudar a velocidade de varredura para 24 linhas/s devido a instabilidade do 

microscópio a este filme molecular de 5ClU. Logo esta convolução mostrou como ficou 

a formação do filme molecular de 5ClU sobre a estrutura do HOPG. 

Assim foi realizada a Transformada de Fourier separadamente para a estrutura 

do 5ClU e do HOPG, obtendo o resultado demostrado na Figura 16. Onde na Figura 

16a tem a estrutura do HOPG e na Figura 16b a estrutura do 5ClU que possui uma 

distância intermolecular de 0,828 nm é representado pela reta 1 traçada dividido por 

dez, pois é a média das distâncias entre as moléculas (esferas), não estando dentro 

da média proposta por Aguiar que é de 0,34 nm [67].  

 



46 
 

 

Figura 16: Imagem após Transformada de Fourier da convolução  na adsorção do 5ClU no HOPG, 16a) 

Imagem com resolução atômica do substrato de HOPG e 16b) Imagem com resolução atômica do 5ClU 

protonado (pH=6,88) no HOPG (velocidade de varredura 24 linhas/s; corrente de 2,5nA; tensão de 100 

mV). 

 

Devido a essa instabilidade do filme foi sugerido também um estado de 

adsorção física para as moléculas de 5ClU protonadas, onde essas se adsorvem no 

HOPG na posição lateral e são estabilizadas na superfície por pontes de hidrogênio 

[23, 39, 64-66]. 

Assim foi determinado pela imagem da Figura 17, que a célula unitária do filme 

molecular formado pela solução de 5ClU com pH de 6,88 sobre o HOPG possuem 

uma estrutura retangular, com os seguintes parâmetros de rede: a = 0,828 nm (sendo 

aproximadamente 2 3 vezes à distância interatômica do monocristal) e b = 0,425 nm 

e γ= 103,8°. Logo esta célula é comensurável com o substrato, sendo proposta a 

estrutura (2 3 x  3), contendo 4 moléculas.  

 

a b 

1 
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Figura 17: Representação dos parâmetros de rede da superfície atômica do 5ClU protonada (pH=6,88)  

no HOPG(velocidade de varredura 24 linhas/s; corrente de 2,4nA; tensão de 100 mV). 

 

Usando os valores dos parâmetros de rede da célula unitária mencionado para 

o filme molecular da solução de 5ClU obteve-se uma área média de 0,35 nm2 para 

uma célula unitária composta de 4 moléculas, tendo um valor de 0,09 nm2/moléculas, 

onde cada molécula ocupa uma área de cerca de 9 A2, ou seja, aproximadamente 1,1 

x 1015 moléculas em 1 cm2. Tendo então um recobrimento de 1,8 x 10-9 mol/cm2. 

Como ocorreu que a estrutura de empacotamento do filme molecular das 

moléculas de 5ClU protonadas (ph=6,88) ficaram retangular após a adsorção, portanto 

também foi simulado um modelo de adsorção lateral para essas moléculas de 5ClU 

protonadas sobre o HOPG como consta na Figura 18. Observe que para cada 

parâmetro esboçado foi estabelecido também duas vezes à medida da distância 

molecular. 

 

a b 
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Figura 18: Modelo de adsorção das moléculas de 5ClU protonadas (ph = 6,88) na superfície do HOPG 

para potenciais de 100mV. 

 

Na segunda parte da adsorção das moléculas de 5ClU no substrato de HOPG, 

foi realizada a adsorção das moléculas com o pH quando estão deprotonadas, isto é 

maior ou igual a 8,5, para tentar simular um ambiente eletroquímico para ter uma 

adsorção mais forte.Portanto usando a técnica de sizzinlig foram adsorvidas essas 

moléculas deprotonadas (com pH 12) no HOPG obtendo por STM uma imagem de 

resolução atômica, sendo sua área de varredura igual a 1 nm2 como consta na Figura 

19. 
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Figura 19: Imagem com resolução atômica da convolução do 5ClU deprotonado (pH= 12)  no HOPG 

(velocidade de varredura 24 linhas/s; corrente de 2,5 nA; tensão de 100 mV). 

 

Na imagem acima de adsorção da solução de 5ClU com pH de 12 no HOPG 

pode-se observar novamente uma convolução do filme molecular do 5ClU na estrutura 

do HOPG, onde esta imagem foi obtida devido ao aumento da corrente de 

tunelamento (setpoint) para 2,5 nA e a mudança da velocidade de varredura para 24 

linhas/s devido a instabilidade do microscópio a este filme molecular de 5ClU. Logo 

esta convolução mostrou como ficou a formação do filme molecular de 5ClU sobre a 

estrutura do HOPG. 

Depois foi realizada outra medida de STM para obter somente a estrutura do 

5ClU, mas como essa molécula provoca uma instabilidade no equipamento, foi preciso 

mudar a tensão (sample bias) para 200mV e aumentar a área de varredura para 2nm2, 

obtendo o resultado demostrado na Figura 20. Onde a estrutura do 5ClU possui uma 

distância média intermolecular de 0,42 nm (reta 1 traçada). 
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Figura 20: Imagem com resolução atômica do 5ClU deprotonado (pH=12) no HOPG (velocidade de 

varredura 24 linhas/s; corrente de 2,5nA; tensão de 200 mV). 

 

Assim foi analisado que a distância intermolecular de 0,42 nm da Figura 20 é 

muito diferente em relação a distância da imagem da Figura 16b quando elas estão 

protonadas e em relação a distância média proposta por Aguiar para as moléculas de 

5ClU [67], mas foi observado que este filme molecular possui uma alteração muito 

evidente na estrutura de empacotamento sendo a sua célula unitária quadrada. 

Onde os parâmetros de rede mostrados para essa célula quadrada da Figura 

21 são: a = b = 0,3 nm (sendo 3 2 /4 vezes à distancia interatômica do substrato) γ = 

87,7°, logo esta célula é comensurável com o substrato, sendo proposta a estrutura (3 

 2 x 3  2), contendo 4 moléculas.  
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Figura 21: Representação dos parâmetros de rede da superfície atômica do 5ClU deprotonada (pH=12)  

no HOPG(velocidade de varredura 24 linhas/s; corrente de 2,4nA; tensão de 200 mV). 

 

Usando os valores dos parâmetros de rede da célula unitária mencionado 

acima se obteve uma área média de 0,09 nm2 para uma célula unitária composta de 4 

moléculas, tendo um valor de 0,022nm2/moléculas, onde cada molécula ocupa uma 

área de cerca de 2,2 A2, ou seja, aproximadamente 4,5 x 1015 moléculas em 1 cm2. 

Tendo então um recobrimento de 7,5 x 10-9 mol/cm2. 

Analisando os resultados das moléculas de 5ClU quando estão deprotonadas e 

protonadas, percebe-se que as moléculas cujo pH é 12, isto é as que estão 

deprotonadas adsorvem verticalmente com maior interação, pois essas moléculas 

fazem uma ligação de maior intensidade como o substrato e possuem mais moléculas 

por área do substrato (4,5 x 1015 moléculas/cm2), logo elas recobrem o HOPG com 

mais moléculas ocorrendo então maior adsorção que as moléculas com o pH de 6,88 

que possui 1,1 x 1015 moléculas/ cm2. 

Essa maior interação das moléculas deprotonadas é porque supõem que tanto 

as moléculas de 5ClU e 5FU fazem uma ligação de maior intensidade com o substrato 

a 

b 



52 
 

por liberar um próton H+ em duas posições mais favoráveis: no átomo de carbono 

vizinho aos átomos de F e Cl ou entre as ligações duplas de C e O. 

 Também comparando essas moléculas de 5ClU estando deprotonadas 

(0,022nm2/moléculas) e protonadas (0,09nm2/moléculas) com o próprio uracil 

(0,37nm2/moléculas) [23], observamos que o uracil possui uma área maior por 

moléculas. 

Conseqüentemente também foi simulado um modelo de adsorção vertical para 

as moléculas de 5ClU quando estão deprotonadas na superfície do HOPG, como 

consta na Figura 22. Observe que para cada parâmetro esboçado foi estabelecido 

novamente duas vezes à medida da distância molecular. 

 

 

Figura 22: Modelo de adsorção das moléculas de 5ClU deprotonadas (ph = 12) na superfície do HOPG 

para potenciais de 200mV. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 

Na primeira parte deste trabalho foi observado através da técnica de 

Espectroscopia no ultravioleta - visível (UV-Vis), as moléculas de 5FU e 5ClU tiveram 

o mesmo comportamento, pois ocorre a deprotonação a medida que é adicionado 

NaOH na solução dessas moléculas, desta forma tendo uma mudança no espectro, 

isto é, ocorreu um deslocamento ou surgimento de outra banda nesses espectros 

devido a hidrólise forçada, isto é, a adição de concentrações e/ou gotas/volumes 

conhecidos de NaOH, com isso tendo remoção de íons H+ das moléculas orgânicas de 

5FUe 5ClU. Logo foi concluído através da equação de Henderson-Hasselbach que o 

pKa das moléculas de 5FU e 5ClU, são respectivamente 7,1 e 8,5 [45, 51-54]. 

A segunda parte que consiste nos resultados de STM pode concluir que na 

primeira etapa que é a adsorção das moléculas de 5FU no HOPG, primeiramente para 

o pH igual a 5,34, foi determinada a mesma estrutura do substrato de HOPG, mas 

quando as moléculas estão de deprotonadas, com o pH em torno de 12 foi observado 

uma mudança na estrutura após a adsorção deste filme molecular formam agora uma 

estrutura retangular e também foi determinado que as moléculas de 5FU deprotonadas 

fazem um maior recobrimento e contém mais moléculas por área do que as 

protonadas. 

Na segunda etapa que é a adsorção das moléculas de 5ClU no HOPG, 

primeiramente para o pH igual a 6,88, foi determinada uma mudança na estrutura após 

a adsorção do filme molecular, pois se comportaram formando uma estrutura 

retangular, já para as moléculas quando estão deprotonadas (pH = 12),  este filme 

molecular é caracterizado com uma estrutura quadrada, e foi observado que as 

moléculas de 5ClU deprotonadas também possuíram como as moléculas de 5FU um 

número de moléculas por área do substrato maior que as moléculas protonadas. 

Foi observado que os resultados das distâncias intermoleculares das moléculas 

de 5ClU e 5FU quando estão deprotonadas e protonadas não tiveram o mesmo 

resultado que Aguiar [67], isso porque no seu trabalho foi utilizado eletroquímica para 

modificar o substrato de ouro e as soluções das moléculas orgânicas não sofreram 

modificação no seu pH. Desta forma pode-se concluir que para realizar modificação 

em superfícies tem que ser levado em conta o tipo de substrato e a produção das 

moléculas. 

Assim foi simulado um ambiente eletroquímico quando foram utilizadas as 

moléculas deprotonadas, pois em um ambiente eletroquímico as ligações químicas 
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entre o substrato e as moléculas são de maiores intensidades, desta maneira percebe-

se que as moléculas cujo pH é 12, isto é quando estão deprotonadas também 

adsorvem ligando com outra lateralmente por ponte de hidrogênio como as moléculas 

protonadas, mas com maior interação, pois essas moléculas fazem ligações π 

verticalmente de maior intensidade com o substrato devido a perda de hidrogênio da 

sua molécula quando ocorre a deprotonação. 

Comparando os valores das moléculas do 5FU e 5ClU com o próprio uracil, 

percebe-se segundo a literatura que o uracil possui moléculas com maior área [23], 

desta forma adsorvem lateralmente como as protonadas, já as deprotonadas possuem 

moléculas com áreas menores. 

Assim pode-se concluir que essas moléculas de 5FU e 5 ClU deprotonadas 

adsorvem mais que as moléculas protonadas pois, são respectivamente:1,3 x 1015 

moléculas/ cm2e 4,5 x 1015 moléculas/cm2 para as moléculas deprotonadas contra 4,7 

x 1014 moléculas/cm2e 1,1 x 1015 moléculas/ cm2para as moléculas protonadas.Logo 

tendo então um recobrimento de 7,5 x 10-9 mol/cm2para as moléculas de 5ClU 

deprotonadas e um recobrimento de 2,1 x 10-9 mol/cm2 para as moléculas de 5FU 

deprotonadas. 

 Portanto conclui-se que a modificação do pH das soluções das moléculas para 

torná-las deprotonadas, realmente simula um ambiente eletroquímico e também ocorre 

uma maior adsorção dessas moléculas ao substratos. Nota-se também que o 

substrato e o pH interfere na adsorção, pois cada filme molecular se comportou de 

forma diferente no substrato, pois cada filme molecular teve valores e células unitárias 

diferentes. 

Percebe-se que a adsorção por sizzling foi muito eficaz e que se pode dar 

continuidade a este trabalho realizando a decomposição térmica ou desorssão das 

moléculas protonadas e deprotonadas. 
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