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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal estudar a interação do γ-

terpineol com monocamadas de Langmuir lipídicas, as quais serviram como 

modelo para membranas celulares, para analisar em nível molecular possíveis 

ações biológicas do composto. Os fosfolipídios utilizados para as composições 

dos filmes foram o dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), o 

dipalmitoilfosfatidiletanolamina (DPPE) puros, ou mistos com colesterol ou com 

um peptidoglicano de membrana bacteriana. Os lipídios foram espalhados na 

interface ar-água a partir de soluções orgânicas voláteis formando uma 

monocamada de Langmuir. O γ-terpineol foi incorporado às monocamadas 

lipídicas por coespalhamento. Os filmes interfaciais formados na interface ar-

água foram comprimidos por barreiras móveis, organizando molecularmente os 

lipídios e levando-os a pressões superficiais que correspondem às 

características viscoelásticas e termodinâmicas de uma bicamada proteolipídica. 

A interação do gama-terpineol nas monocamadas foi analisada a partir de 

medidas tensiométricas (isotermas pressão superficial-área, estabilidade 

tensiométrica, ensaios de histerese), microscopia de ângulo de Brewster, e 

espectroscopia de adsorção-reflexão no infravermelho modulado por 

polarização. As propriedades físico-químicas obtidas por essas medidas foram 

analisadas e as interações do γ-terpineol com os lipídios na interface ar-água 

foram inferidas e extrapoladas para a atuação do composto em membranas 

celulares correlatas. 

 

 

Palavras chave: Monocamada de Langmuir, Monocamada lipídica, 

Monoterpenos, Filmes finos, γ-terpineol, Fosfolipídios, Isotermas.  
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ABSTRACT 

  
 This work aimed to study the interaction of γ-terpineol with lipid Langmuir 

monolayers, which served as a model for cell membranes to analyze the possible 

biological actions of the compound at the molecular level. The phospholipids used 

to compose the films were dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), dipalmitoyl 

phosphatidylethanolamine (DPPE), pure or mixed with cholesterol or with 

bacterial peptidoglycan. The lipids were spread on the air-water interface through 

organic solutions assembling a Langmuir monolayer. The γ-terpineol compound 

was incorporated in the monolayer by co-spreading it with the lipids. The 

interfacial films formed at the air-water interface were compressed by movable 

barriers, reaching surface pressures that approached the viscoelastic and 

thermodynamic properties of a proteolipid bilayer. The interaction of the drug with 

the monolayers was analyzed using tensiometric measurements (surface 

pressure- area isotherms, tensiometric stability, hysteresis assays), Brewster 

angle microscopy, and polarization-modulation infrared reflection-adsorption 

spectroscopy. The physicochemical properties obtained by these measurements 

were analyzed, and the interactions of γ-terpineol with the lipids at the air-water 

interface were inferred and extrapolated for the action of the compound in related 

cell membranes. 

 

 

Keywords: Langmuir monolayers, Lipid monolayers, Monoterpenes, Thin films, 

γ-terpineol, phospholipids, isotherms.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. γ-Terpineol 
 

O composto ɣ-terpineol, ou 1-metil-4-(propan-2-ilideno)ciclohexan-1-ol (Fig.1) 

é um álcool monoterpeno existente em algumas espécies de plantas (SWAMY, 

AKHTAR, & SINNIAH, 2016), como, por exemplo, no óleo essencial extraído da 

espécie Chenopodium ambrosioides (Amaranthaceae). A temperatura ambiente 

é um sólido e possui um odor agradável, semelhante ao da flor lilás, sendo 

solúvel em alguns solventes orgânicos, tais como clorofórmio. 

 

  

Figura 2. Fórmula estrutural do γ-terpineol 

 

Estudos indicam que os isômeros do terpineol apresentam diversas ações 

biológicas, apresentando propriedades bactericidas, microbicidas, antioxidantes, 

anticancerígenas e inseticidas, o que leva o composto a ser aplicado em 

indústrias farmacêuticas e agrícolas (MIRI, MONSEF-ESFAHANI, & al., 2011), 

(RASOOLI & MIRMOSTAFA, 2003). 

Estas ações biológicas podem ser dadas pelo fato de o óleo essencial ser 

hidrofóbico, fazendo com que sua interação com as membranas celulares dos 

patógenos aja de tal forma que permita sua penetração no citoplasma celular. 

Após a incorporação na membrana, podem haver alterações em suas 

propriedades, desde as propriedades mecânicas da membrana, até seu 

rompimento. Já no interior da célula, os terpenos possuem a capacidade de agir 
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sobre algumas funções vitais da célula relacionados à replicação molecular de 

ácidos nucléicos e síntese proteica. (HAC-WYDRO, FLASINSKI, 

BRONIATOWSKI, & SOLTYS, 2017) 

Devido à propriedade bactericida do ɣ-terpineol ser acentuada (SATO, 

KRIST, & BUCHBAUER, 2007), torna-se então interessante o estudo sobre sua 

interação em nível molecular com modelos de membranas celulares de 

bactérias.  

 

1.2. Filmes de Langmuir 
 

Filmes de Langmuir são filmes formados através do espalhamento de 

materiais anfifílicos e insolúveis em água sobre a interface ar-água. São também 

chamados de monocamadas de Langmuir, pois sua espessura é de uma 

molécula. (LANGMUIR, 1971) Moléculas anfifílicas são moléculas que possuem 

uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. A parte hidrofóbica, geralmente uma 

cadeia alifática, diminui sua solubilidade em água. Já a parte hidrofílica é 

responsável por interagir com a água e permitir a adesão sobre a superfície da 

água (FERREIRA, CAETANO, & al., 2005). 

 

 

Figura 2. Fórmula estrutural do dipalmitoilfosfatidiletanolamina (DPPE) 

Na Figura 2, temos o DPPE, um fosfolipídio presente neste trabalho. Ele pode 

ser considerado como um exemplo de uma molécula anfifílica comumente 

utilizada na formação de filmes de Langmuir. Na sua estrutura molecular, 

podemos observar as regiões hidrofílicas (cabeças polares) e hidrofóbicas 

(caudas alifáticas).  

O equipamento mais comum, e o utilizado neste trabalho, para a montagem 

de monocamadas de Langmuir e posterior caracterizações é a cuba da Langmuir 
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(ou Pockels-Langmuir). Ela é basicamente um compartimento constituído de 

material inerte (como politetrafluoretileno). Preenche-se o compartimento com 

água ou solução aquosa de interesse, permitindo a formação de um menisco 

para gerar pressão superficial. O lipídio deve ser previamente dissolvido em 

algum solvente apolar e volátil. Após gotejado em pré-determinadas quantidades 

sobre a interface da água, o material espalhar-se-á por toda a superfície da água 

se suas forças de adesão forem maiores que as forças de coesão. Após a 

evaporação do solvente, se a quantidade do material for suficientemente 

pequena em relação à área disponível, um filme monomolecular é formado 

apenas com o lipídio desejado. (OLIVEIRA JR, 1992) 

Como a membrana celular é composta por duas monocamadas acopladas, 

os filmes de Langmuir nos permitem mimetizar a parte externa ou interna 

membrana, e assim estudar a interação de compostos bioativos com interfaces 

biológicas proteolipídicas. (BROCKMAN, 1999) Utilizando uma cuba de 

Langmuir, podemos controlar um grande número de parâmetros e variáveis, 

como pressão superficial, temperatura, concentração, pH, entre outros, 

permitindo-nos estudar interações a nível molecular em diferentes cenários e 

para diferentes propostas.  

  

1.3. Técnicas de caracterização 
 

Muitas são as técnicas de caracterização de interfaces líquidas e de filmes 

de Langmuir como monocamadas. Discutiremos nesta seção sobre cinco delas, 

as quais o conhecimento é de completa importância para o entendimento deste 

trabalho. Estas são as isotermas de pressão superficial versus área por 

molécula, curvas de compressibilidade superficial, curvas de potencial de 

superfície, espectroscopia na região do infravermelho e a microscopia de ângulo 

de Brewster.  
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1.3.1. Isotermas de pressão superficial x área por 

molécula 
 

As monocamadas se espalham pela superfície, e com isso criam uma 

pressão superficial, que podemos medir utilizando a seguinte definição: 

𝜋 = 𝛾0 − 𝛾  

Onde γ0 representa a tensão superficial da água pura, e γ representa a tensão 

superficial após o espalhamento do filme. Utilizando barreiras móveis presentes 

na cuba de Langmuir, podemos diminuir a área da superfície, comprimindo as 

moléculas e as forçando a interagir mais, consequentemente, aumentando a 

pressão. (FERREIRA, CAETANO, & al., 2005)  

Neste trabalho, o método de medição da variação da pressão superficial foi 

o método de Wilhelmy, onde a tensão superficial é medida utilizando uma placa 

parcialmente imersa, e estática. Assim, com uma balança eletrônica acoplada a 

placa de Wilhelmy, as forças são medidas e podemos obter o valor da pressão 

superficial. (SHAW, 1975) 

 

Figura 3. Imagem ilustrando o método de espalhamento dos compostos na 

interface ar-água e demonstrando os artifícios para obtenção das isotermas de 

pressão superficial x área por molécula. 

 

Com as isotermas de pressão superficial x área por molécula, podemos 

distinguir as mudanças de fase do filme conforme a compressão vai 

acontecendo. (FERREIRA, CAETANO, & al., 2005) Também podemos observar 

a adsorção de um composto de interesse ao filme, se compararmos as isotermas 

do filme puro com as isotermas após a inserção do composto.   
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1.3.2. Compressibilidade superficial 
 

A compressibilidade superficial é obtida através da derivada das isotermas 

de pressão superficial versus área por molécula. Essa quantidade é também 

conhecida como elasticidade superficial (uniaxial) ou fator de compressibilidade 

(K), e é calculada pela equação abaixo:  

K=−𝐴(
𝜕𝜋

𝜕𝐴
)𝑇 

Onde A é a área por molécula, e (
𝜕𝜋

𝜕𝐴
)𝑇 é a taxa de variação (derivada) da 

variação da pressão em função da variação da área, a temperatura constante.  

Analisando a curva de compressibilidade superficial podemos determinar os 

estados físicos bidimensionais atingidos pela monocamada no decorrer da 

compressão, assim como verificar o perfil de transições de fases bidimensionais. 

(PAVINATTO, NOBRE, CASELI, & OLIVEIRA JR, 2016) 

 

1.3.3. Potencial de superfície 
 

O potencial de superfície é definido como: 

∆𝑉 =  ∆𝑉₂ − ∆𝑉₁ 

Onde ΔV2 corresponde ao valor da diferença de potencial entre a interface 

com o tensoativo e a subfase aquosa, e ΔV1 corresponde ao valor dessa 

diferença sem o tensoativo na superfície. O potencial de superfície varia de 

acordo com a orientação das moléculas presentes na superfície, sendo 

dependente do dipolo médio (TAYLOR & BAYES, 1999), acarretando assim em 

diferentes valores para diferentes composições de filmes e diferentes pressões. 

Portanto, conforme a compressão do filme, as moléculas se ordenam e o 

potencial de superfície aumenta. A introdução de um composto de interesse a 

uma monocamada pré-formada pode alterar as propriedades elétricas da 

interface, assim como a orientação dos dipolos. 
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1.3.4. Espectroscopia na região do infravermelho 

com polarização modulada – PM-IRRAS 
 

Para analisarmos as monocamadas de Langmuir na espectroscopia de 

infravermelho, utilizamos uma metodologia chamada de Espectroscopia de 

absorção-reflexão no infravermelho com modulação da luz polarizada (PM-

IRRAS) (BLAUDEZ & al., 1992), capaz de analisar os modos vibracionais 

principais na superfície composta pela monocamada. Este método possui alta 

sensibilidade à orientação das moléculas na superfície, incidindo um feixe de 

onda eletromagnética polarizada, por modulação, nas componentes s e p 

(componentes paralela e perpendicular, respectivamente).  

Então, podemos utilizar uma relação onde o sinal obtido pelo PM-IRRAS 

pode ser calculado, esta relação é: 

𝑆 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑠

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
 

Onde Rp e Rs são, respectivamente, as refletividades para as componentes 

s e p da onda polarizada, e S é o sinal do PM-IRRAS.  

A componente p é sensível a todas as moléculas presentes no caminho 

óptico (em orientação isotrópica e anisotrópica), enquanto a componente s é 

sensível somente a moléculas com orientação isotrópica. A subtração Rp – Rs é 

sensível, portanto, a transições vibracionais de dipolos orientados 

anisotropicamente. Monocamadas orientadas na interface ar-água podem 

possuir, portanto, grupos químicos que se orientam preferencialmente numa 

direção, sendo sensíveis ao PM-IRRAS. Além disso, a componente p apresenta 

refletividade maior que s acima que a componente p acima do ângulo de 

Brewster e absortividade é positiva quando os dipolos de vibração são paralelos 

à interface, e negativa quando os dipolos são perpendiculares à interface. Isso 

faz com que possamos distinguir a orientação dos grupos constituintes do filme. 

(VOLPATI & al., 2015) 

Já os dipolos que estão dispostos aleatoriamente no caminho ótico do feixe 

(CO2 e vapor de água) possuem bandas que irão se anular, fazendo assim sua 
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contribuição para o espectro ser mínima, não gerando interferência na análise. 

(MENDELSOHN, BRAUNER, & GERICKE, 1995) 

Assim, quando fazemos a subtração do espectro de referência (apenas a 

subfase) do espectro obtido com o filme, podemos analisar apenas o sinal 

produzido pela absorção da radiação pelas moléculas presentes na superfície, 

sem interferência da subfase. E comparando os espectros obtidos apenas com 

a monocamada, e o espectro após o espalhamento do composto de interesse, 

podemos analisar as alterações e ver se os grupos funcionais presentes no 

composto de interesse aparecem no espectro final, e assim, podendo dizer que 

o composto adsorveu no filme. 

 

1.3.5. Microscopia de Ângulo de Brewster 
 

A microscopia de ângulo de Brewster é uma técnica de microscopia que nos 

permite obter imagens da morfologia da superfície sem nenhum marcador óptico, 

o que permite fazer uma análise sem qualquer possível interferência de agentes 

externos. A técnica consiste na incidência de um laser p polarizado, com ângulo 

de incidência de 53º em relação a normal da interface. Com este ângulo de 

incidência, a interface terá refletância zero, de acordo com a relação a seguir:  

ΘB = arctan(
𝑛₂

𝑛₁
) 

Onde θB corresponde ao ângulo de Brewster, e n2 e n1 correspondem aos 

índices de refração dos meios da interface. (VOLLHARDT, 2014) 

Logo, quando a monocamada está presente, a refletância é alterada, gerando 

contraste, e assim podemos observar através da técnica as moléculas presentes 

na superfície. Através da refletância também é possível determinar a espessura 

de um filme, aglomerados de moléculas, e é possível verificar qualquer alteração 

morfológica que ocorra. (DYNAROWICZ-LATKA, DHANABALAN, & OLIVEIRA 

JR, 2001)  
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo das interações do -terpineol com 

filmes de Langmuir, em diferentes composições, como modelos de membrana 

bacteriana e de humanos, para, assim, poder analisar uma possível ação 

bactericida e toxicológica do gama-terpineol. Para isso, foram utilizados os 

fosfolipídios Dipalmitoilfosfatidil colina (DPPC) e Dipalmitoilfosfatidil etanolamina 

(DPPE), o lipídio esteroidal colesterol e o derivado glicosídico peptidoglicano, 

que são compostos encontrados em membranas celulares de bactérias e outros 

microrganismos. Foram utilizados testes e análises para verificar a alteração das 

propriedades físico-químicas das monocamadas devido à incorporação do 

gama-terpineol, tais como tensiometria (isotermas de pressão superficial-área), 

espectroscopia vibracional (PM-IRRAS) e a microscopia de ângulo de Brewster 

(BAM). Com isso pudemos analisar a interação do gama-terpineol com as 

monocamadas em nível molecular, buscando a compreensão de como a 

composição da monocamada afeta essa interação.  
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3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

3.1. Instrumentação 

 
Os experimentos apresentados neste trabalho foram realizados em uma cuba 

de Langmuir da KSV Instruments® (Laboratório de materiais híbridos – Unifesp 

Diadema, Brasil), na qual foi foram obtidas as medidas tensiométricas (isotermas 

de pressão superficial versus áreas por molécula, estabilidade tensiométrica, 

ensaios de histerese), microscopia de ângulo de Brewster, e espectroscopia de 

adsorção-reflexão no infravermelho modulado por polarização. 

Para efetuar o espalhamento dos compostos na interface ar-água foi utilizada 

uma seringa com capacidade de 50 µL da marca Hamilton®. 

 

3.2. Reagentes e soluções 
 

Os 3 lipídios utilizados (DPPE, DPPC e Colesterol) foram obtidos da Avanti 

Polar Lidids, e dissolvidos em clorofórmio (CHCl3) (Synth) para concentrações 

de 0,5 a 1,0 mg/mL. Peptidoglicano de Bacillus subtilis foi adquirido da Sigma-

Aldrich foi dissolvido em água para uma solução de 0,5 mg/mL, a fim de constituir 

uma monocamada mista com DPPE. Todos os compostos foram usados sem 

adicional purificação. 

Na tabela 1 é possível observar as formulas estruturais dos 4 compostos 

utilizados na composição das monocamadas presentes no trabalho. Para 

interagir com as monocamadas foi utilizada uma solução de 1 mg/mL de γ-

terpineol diluído em clorofórmio. O γ-terpineol foi obtido a partir de uma 

colaboração com a professora Dra. Patrícia Sartorelli do Laboratório Otto 

Richard Gottlieb (LaBiORG) da Universidade Federal de São Paulo, campus 

Diadema, Brasil. O γ-terpineol foi obtido a partir do processo de extração do óleo 

essencial de Chenopodium ambrosioides. 
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Quadro 1. Formulas estruturais dos compostos utilizados na constituição 

das monocamadas de Langmuir. 

 

DPPC 

 

 

DPPE 
 

 

Colesterol 

 

 

 

Peptidoglicano 

 

 

3.3. Preparação e análise das monocamadas de 

Langmuir 
 

Todos os lipídios foram espalhados sobre a interface de água ultrapurificada 

pelo sistema Milli-Q da Millipore®. Os volumes utilizados das soluções dos 

lipídios variaram de acordo com centração, onde para o DPPC foi utilizado 40 

µL, para o DPPE foi utilizado 25 µL, para o Colesterol foi utilizado 40 µL, e para 

o peptidoglicano foi utilizado 20 µL. Após o espalhamento dos constituintes, um 

tempo de 10 minutos era esperado para total evaporação do solvente. Após a 

formação do filme, primeiramente 5 µL e posteriormente 10 µL do γ-terpineol 

eram espalhados na interface ar-água sobre o filme já formado. Então, 
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novamente 10 minutos eram aguardados para total evaporação do solvente, e 

assim iniciar os experimentos. Todas as curvas de medidas tensiométricas, 

como os espectros vibracionais e as imagens de microscopia foram adquiridas 

a partir do software computacional acoplado a cuba de Langmuir.  

Um ponto determinante para o início dos experimentos era que, a pressão 

superficial apresentada pela água pura não podia ultrapassar o valor limite de 1 

mN/m, garantindo que as análises fossem feitas com baixa concentração de 

impurezas na superfície. 

As isotermas de pressão superficial versus área por molécula foram 

conduzidas até o colapso do filme, a uma velocidade de compressão de 10 Å2 

por molécula por segundo, em todas as situações, os ensaios de estabilidade 

tiveram a duração total de 1 hora, sendo feitas em duas pressões superficiais 

distintas, de 10 mN/m e 30 mN/m. As imagens de microscopia foram adquiridas 

em duas pressões superficiais distintas, de 0 mN/m e 30 mN/m, em intervalos de 

5 minutos. O espectro vibracional foi adquirido na pressão superficial de 30 

mN/m. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Fosfolipídios Zwiteriônicos Modelos de Células 

Humanas 
 

4.1.1. DPPC 
 

Isotermas de Pressão superficial x Área por molécula 

 

Na Figura 4 temos uma isoterma de pressão de superfície em função da área 

por molécula do -terpineol puro. Podemos então observar que a 90 Å2, temos 

uma transição de fase de segunda ordem, onde a monocamada passa de 

líquido-expandido para líquido-condensado. 

A pressão então aumenta continuamente com a compressão, e próximo 

a 17 mN/m, observamos uma inflexão na curva, o que pode indiciar um possível 

rearranjo molecular. A pressão de superfície máxima ocorreu em torno de 23 

mN/m, não se observando o colapso da monocamada. Isso pode ter ocorrido 

devido ou ao baixo volume de espalhamento, ou à formação de agregados 

moleculares durante o processo de compressão. 
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Figura 4. Isoterma de Pressão de Superficial x Área do -terpineol puro. 

(espalhado a partir de 50 µL uma solução de concentração de 1 mg/mL) 
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Na Figura 5, há três isotermas de pressão de superfície em função da 

área por molécula, onde podemos comparar a isoterma do DPPC puro com sua 

isoterma mediante a adição do terpineol. Quando temos apenas o DPPC, 

observamos uma curva característica (MA & ALLEN, 2006), na qual se observa 

seus estados bidimensionais típicos. Em áreas maiores que 90 Å2, temos o 

estado gasoso. Após sucessiva compressão, atinge-se o estado líquido-

expandido. Há uma transição de fase de primeira ordem na transição de líquido 

expandido para líquido condensado na pressão de 10 mN/m aproximadamente, 

e em menores áreas, chega-se ao estado líquido-condensado, onde a pressão 

sobre abruptamente até o colapso (em torno de 60 mN/m).  

Ao analisar as isotermas com adição do -terpineol, podemos ver que 

houve um deslocamento da curva para maiores áreas por molécula de DPPC, 

ou seja, uma expansão da monocamada lipídica. Isso nos indica que o terpineol 

está incorporado ao filme do DPPC. Há um aumento progressivo da pressão sem 

uma transição de primeira ordem (patamar) de forma evidente, indicando um 

comportamento termodinâmico típico de transições de fases em misturas. Há 

alguns pontos de inflexão ao longo da curva, indicando não somente transição 

de fases, como também possíveis rearranjos moleculares. O colapso também 

ocorre a pressões próximas de 60 mN/m, indicando que a incorporação do 

terpineol não alterou a resistência da monocamada à compressão. 
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Figura 5. Isoterma de Pressão de Superficial x Área do DPPC (0,6 mg/mL, 40 

µL) (Curva preta), DPPC com adição de 5 µL (curva vermelha) ou 10 µL (curva 

azul) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Compressibilidade Superficial 

 

Na Figura 6 temos o gráfico de módulo compressional superficial (também 

conhecido como fator de compressibilidade ou elasticidade superficial) em 

função da área por molécula do -terpineol puro. Essa quantidade (K) foi 

calculada a partir das isotermas pressão-área (π-A) a uma temperatura 

constante (T) através da seguinte fórmula: 

K = -A (
𝜕𝜋

𝜕𝐴
)

𝑇
 

Podemos observar que em áreas superiores a 92 Å2, temos um valor de 

K próxima de 0, indicando o estado gasoso da monocamada. Quando a área de 

92 Å2 é atingida, o módulo compressional aumenta progressivamente, indicando 

a transição de fase de segunda ordem do filme, na qual a compressão passa a 

provocar um aumento da pressão de forma gradativa, o que indica que o 

agrupamento das moléculas leva a um aumento das interações moleculares de 

forma mais considerável. 
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Figura 6. Gráfico de módulo compressional superficial do -terpineol (1 

mg/mL). 

 

Na Figura 7 temos o gráfico de módulo compressional superficial em 

função da área por molécula para o DPPC, puro e com adição do terpineol. Na 

curva do DPPC puro podemos observar que em áreas maiores que 90 Å2, temos 

a elasticidade próxima de 0 mN/m, indicando a fase gasosa da monocamada do 

lipídio. Posteriormente, os valores de K começam a aumentar gradativamente 

até 50 mN/m, indicando o estado líquido-expandido. Quando a área por molécula 

atinge 85 Å2, observamos uma redução dos valores de K até valores próximos 

de zero, permanecendo assim até cerca de 60-65 Å2, na qual ocorre uma 

transição de fase de primeira ordem para a monocamada de DPPC. Em áreas 

inferiores a 60 Å2, K aumenta abruptamente, indicando o atingimento do estado 

de líquido-condensado da monocamada. Posterior compressão, leva a 

monocamada ao colapso, no qual estruturas tridimensionais são formadas.  

Com a adição do terpineol, em áreas maiores, a fase gasosa não é 

existente pois a compressão provoca um aumento gradativo e constante da 

pressão. Nessa etapa, a monocamada já exibe elasticidade característica de 

líquido-expandido. Podemos observar também que o patamar característico da 

transição de fase de primeira ordem para o DPPC é menos pronunciado.  A 

ausência de nitidez do patamar indica uma transição de fase de ordem superior, 

típica para misturas. Já a áreas inferiores a 60 Å2, observamos uma queda na 
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elasticidade máxima do filme em relação ao DPPC puro. Isso indica maiores 

possibilidades de rearranjos moleculares com a compressão, evitando o 

aumento abrupto da pressão. Em outras palavras, uma contribuição 

viscoelástica maior é tida para o sistema misto (uma resistência maior à 

deformação). Isso ocorre, porque rearranjos moleculares específico do sistema 

misto devem ocorrer no lugar na deformação elástica (aumento da pressão). 
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Figura 7. Gráfico de módulo compressional superficial do DPPC (0,6 mg/mL, 

40 µl) (Curva preta), DPPC com adição de 5 µL (curva vermelha) ou 10 µL 

(curva azul) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Ensaio de Histerese (Curvas de compressão e descompressão) 

 

Na Figura 8 observamos as isotermas de pressão-área quando as 

monocamadas correspondentes são submetidas a dois ciclos sucessivos de 

compressão (até 30 mN/m) e expansão (até a máxima área da monocamada). 

Esse tipo de experimento permite observar se as curvas de expansão e 

compressão são correspondentes, assim como se dois ciclos sucessivos são 

também correspondentes. Analisando as curvas, observamos que as 

monocamadas de DPPC não apresentam histerese considerável, indicando que 

todas as etapas devem ocorrer próximas ao equilíbrio termodinâmico. 
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Já com a adição do terpineol podemos notar uma relativa diferença entre 

as curvas de compressão e descompressão, dada pelo deslocamento da curva 

para áreas menores (para uma mesma pressão) durante a descompressão. Isso 

indica que a descompactação do filme deve se distanciar do estado de equilíbrio 

termodinâmico. Tal fato é explicado pelo fato que o afastamento espontâneo das 

moléculas devido ao aumento da área disponível ocorre mais lentamente que o 

processo de expansão das barreiras, levando à formação de agregados 

moleculares que se desvencilham mediante a processos endotérmicos. Assim, 

efeitos cinéticos oriundos da desagregação molecular rompendo as interações 

intermoleculares do sistema lipídio-composto devem causar a diminuição da 

pressão como um processo de não equilíbrio (ou viscoso, do ponto de vista 

reológico). 

 

Figura 8. A-Ensaio de histerese realizado com DPPC puro (0,6 mg/mL, 40 µL) 

B- Ensaio de histerese realizado com DPPC e -terpineol (1 mg/mL, 5 µL) 

 

Estabilidade Termodinâmica de Monocamadas pré-comprimidas 

 

A seguir temos gráficos estabilidade, onde comprimimos um filme até a 

pressão desejada, e esperamos o filme alcançar seu estado de equilíbrio. 

Na Figura 9 podemos ver o gráfico de estabilidade para o terpineol puro, 

onde ele foi comprimido até a pressão de 10 mN/m, e teve sua pressão reduzida 

até próximo de 8 mN/m após 1h de espera.  
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Figura 9. Teste de estabilidade realizado com -terpineol puro (1 mg/mL, 22 

µL) 

 

Na figura 10 temos o gráfico comparando as curvas de estabilidade para 

o DPPC puro, e com adição do gama-terpineol a pressão de 10 mN/m. Na curva 

do DPPC puro (curva preta) temos uma pequena redução da pressão com o 

tempo. Ao atingir equilíbrio, o sistema se mantém a uma pressão muito próxima 

de 10 mN/m. 

Porém ao adicionar o terpineol, com o passar do tempo, a pressão no 

equilíbrio foi menor se comparada a pressão do DPPC puro. Um indicativo que, 

ao interagir com o filme, o terpineol deixa a monocamada mais instável, 

provavelmente devido às maiores possibilidades de rearranjos conformacionais. 
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Figura 10. Ensaio de estabilidade realizado com DPPC puro (curva preta) e 

com adição de -terpineol a 5 e 10 µL (respectivamente curva vermelha e azul) 

e pressão de 10 mN/m. 

 

Na Figura 11 temos um gráfico comparando os ensaios de estabilidade 

do DPPC puro e com adição do terpineol a pressão de 30 mN/m. Esta curva tem 

um grande significado no âmbito biológico, pois a membrana celular tem 

propriedades termodinâmicas correspondentes à pressão lateral de 30 mN/m 

(WROBEL, DE LARA, & al., 2020). Para a curva do DPPC (curva preta) há 

redução da pressão, que chega a próximo de 26,5 mN/m após 1 hora de espera, 

indicando a pressão de equilíbrio do filme. 

Quando temos a adição do terpineol, a redução da pressão é mais 

abrupta, o que pode ser dado pelo fato de, à pressões mais altas, o DPPC está 

no estado de líquido-condensado, onde ele será mais sensível a variação de 

pressão e a interações formadas com a alteração da composição da 

monocamada. Após 1 hora de espera, notamos que a pressão atinge valores 

inferiores à do lipídio puro, indicando a maior instabilidade que o gama-terpineol 

causa na monocamada, assim como a baixas pressões. 
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Figura 11. Ensaio de estabilidade realizado com DPPC puro (curva preta) e 

com adição de -terpineol a 5 e 10 µL (respectivamente curva vermelha e azul) 

e pressão de 30 mN/m. 

 

Potencial de Superfície  

 

Na Figura 12 temos a isoterma de potencial de superfície do terpineol 

puro, onde podemos observar o aumento do potencial devido a maior ordenação 

do gama-terpineol ao ser comprimido, atingindo em seu potencial máximo, 

valores próximos a 300 mV.  
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Figura 12. Isoterma de Potencial de superfície-área do -terpineol (5 µL, 

1mg/mL) 

 

Na Figura 13 temos a comparação entre as isotermas de potencial de 

superfície para o DPPC puro e para o DPPC com adição do terpineol. Na 

isoterma do DPPC puro (curva preta) temos o aumento quase constante do 

potencial, pois as caldas apolares do lipídio, ao serem comprimidas, adquirem 

maior caráter ortogonal, aumentando a contribuição do momento de dipolo ao 

potencial de superfície, resultando no seu aumento progressivo com a 

compressão.  

Na isoterma referente à adição do terpineol, podemos observar uma 

expansão na curva, indicando que, ou o terpineol está contribuindo para a 

ordenação perpendicular mais rápida do DPPC, ou uma própria contribuição dos 

dipolos do gama-terpineol. Ao final da isoterma, podemos ver que o potencial 

máximo é similar para as duas curvas, próximo a 600 mV, o que sugere uma 

possível expulsão do gama-terpineol. 
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Figura 13. Isoterma de Potencial de superfície-Área do DPPC puro (curva 

preta) e com -terpineol (curva vermelha) (5 µL, 1 mg/mL). 
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Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

Na Figura 14 temos dois espectros de PM-IRRAS (Espectroscopia de 

Adsorção-Reflexão do Infravermelho com Modulação da Polarização) para dois 

intervalos de números de onda distintos. Para a primeira faixa de 1000 cm-1 a 

1800 cm-1. A banda centrada em aproximadamente 1150 cm-1 pode ser atribuída 

ao estiramento da ligação C-OH. As bandas entre 1500 e 1800 cm-1 podem ser 

atribuídas ao dobramento angular da água, que aparece devido à diferença de 

refletividade entre a interface coberta e descoberta com o filme interfacial. Essas 

devem indicar a incorporação de água à interface provocada pela atividade 

superficial do terpineol. As bandas devido ao estiramento do C=C deveria 

aparecer entre 1690-1655 cm-1, e ela, ou aparece como pequenas bandas 

laterais ou são mascaradas pela presença da banda maior. A banda forte em 

aproximadamente 1450 cm-1 pode ser atribuída ao dobramento angular do CH2. 

Para a segunda faixa de 2800 cm-1 a 3000 cm-1 temos duas bandas bem 

pronunciadas, uma em 2846 cm-1, banda característica do estiramento do CH2 

simétrico, e em 2918 cm-1 temos a banda característica do estiramento do CH2 

assimétrico. Calculando a razão entre as intensidades relativas máximas dos 

picos podemos obter o grau de ordem do composto na interface. Temos então, 

para o CH2 assimétrico, uma intensidade de aproximadamente 0,0097, e para o 

CH2 simétrico, uma intensidade de 0,0054, calculando teremos uma razão de 

1,796, indicando o grau de ordem do gama-terpineol. Isso indica um certo grau 

de ordenamento do gama-terpineol na interface ar-água. 
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Figura 14. Espectros de PM-IRRAS para o -terpineol puro (1 mg/mL) nas 

regiões de 1800 cm-1 a 1000 cm-1 e de 3000 cm-1 a 2800 cm-1. 

 

Na Figura 15 temos um espectro de PM-IRRAS do DPPC (curva preta) e 

de DPPC com adição de terpineol (curva vermelha) no intervalo de número de 

onda de 1000 cm-1 a 1800 cm-1. Podemos começar observando duas bandas 

localizadas em 1096 cm-1 e 1209 cm-1, estas duas bandas são características do 

grupo fosfato encontrado no lipídio (JAROQUE, SARTORELLI, & CASELI, 

2019), onde podemos notar mudanças ao adicionar o gama-terpineol, tanto na 

intensidade, quanto no número de onda correspondente. Estas mudanças 

possivelmente indicam a interação do gama-terpineol com esse grupo funcional 

na monocamada. 

Em 1689 cm-1
 temos uma possível banda de H2O, que houve um aumento 

significativo de intensidade, indicando que, ao incorporar na monocamada, o 

gama-terpineol está trazendo consigo moléculas de H2O que estão interagindo 

com o grupo hidroxila (-OH) do gama-terpineol. Em 1740 vemos uma banda 

característica do grupo carbonila (C=O) do lipídio, que não sofreu alterações de 

intensidade e nem deslocamento, indicando que a adsorção do gama-terpineol 

à monocamada deve ocorrer em regiões relativamente distantes da carbonila. 

1000 1200 1400 1600 1800

Número de onda (cm
-1

)

 DPPC

 DPPC + TOL

1740

1689

(C=O)

(H2O)

(CH2)
1096

1209

(PO3)

1433

S
in

a
l 
d
o
 P

M
-I

R
R

A
S

 (
u
.a

.)

  

Figura 15. Espectros de PM-IRRAS para o DPPC puro (curva preta) e com 

adição de -terpineol (curva vermelha) (1 mg/mL) na região de 1800 cm-1 a 

1000 cm-1. 
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Na figura 16 temos um espectro de PM-IRRAS para o DPPC (curva preta) 

e de DPPC com adição do terpineol (curva vermelha) no intervalo de 2800 cm-1 

a 3000 cm-1. Em 2851 cm-1 temos a banda característica do estiramento do CH2 

simétrico, que com adição do terpineol sofre deslocamento para números de 

onda menores. Em 2921 cm-1 temos a banda característica do estiramento do 

CH2 assimétrico, o qual também sofre um deslocamento para números de onda 

menores.  

O deslocamento para números de onda menores, após a adição do gama-

terpineol, indica o possível aumento no grau de ordem da monocamada. 

Fazendo o cálculo da razão de intensidade relativa máxima dos picos para as 

duas curvas, temos 1,388 para a curva do DPPC puro, e 1,550 para a curva após 

a adição do gama-terpineol. A razão da intensidade relativa entre os picos do 

CH2 simétrico e assimétrico nos diz sobre o grau de ordem do filme, assim, 

quanto maior for esta razão, maior será a ordem da monocamada. Com isso, 

podemos ver que houve um aumento na razão das intensidades relativas, 

indicando que realmente houve o aumento no grau de ordem do lipídio. 
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Figura 16. Espectros de PM-IRRAS para as monocamadas de DPPC puro 

(curva preta) e com adição de -terpineol (curva vermelha) (1 mg/mL) na região 

de 3000 cm-1 a 2800 cm-1. 
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Microscopia de ângulo de Brewster 

 

Na Figura 17 temos imagens de BAM (Microscopia de Ângulo de 

Brewster) para quatro interfaces distintas. Utilizando esta técnica podemos 

analisar a morfologia de uma interface ar-água, justamente porque a presença 

do filme altera os parâmetros ópticos (tais como índice de refração), promovendo 

certa reflexão, detectada pelo aparelho. (DAEAR, MAHADEO, & PRENNER, 

2017) 

Na imagem A temos uma superfície de H2O, totalmente homogênea. Na 

imagem B temos uma monocamada de DPPC, onde podemos observar alguns 

domínios, já indicando o estado de pré-colapso do filme. Na imagem C temos 

uma superfície de DPPC com adição de terpineol, nela podemos ver 

aglomerados formados de forma heterogênea, muito parecido com a imagem D, 

onde temos apenas o terpineol na interface. Isso indica que o terpineol tem um 

caráter dominante na monocamada, pois mesmo em pouca quantidade em 

relação ao DPPC, faz com que a morfologia da superfície mista seja parecida 

com a superfície do gama-terpineol puro. Portanto, a presença de terpineol, com 

ou sem o lipídio, provoca separação de fases na interface ar-água. 



40 
 

 

 

Figura 17. Imagens por Microscopia no ângulo de Brewster para: (A) interface 

ar-água pura; (B) monocamadas de DPPC a 30 mN/m; (C) monocamadas de 

DPPC e -terpineol (5µL, 1 mg/mL); (D) Filmes de -terpineol a 30 mN/m. 
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4.2. Fosfolipídios Zwiteriônicos Modelos de Células 

Bacterianas 
 

4.2.1. DPPE 
 

Isotermas de Pressão superficial x Área por molécula 

 

Na Figura 18 temos três isotermas de pressão superficial em função da 

área por molécula, onde podemos comparar a isoterma característica do DPPE 

puro (SOLLETTI, BOTREAU, & al., 1996) (curva preta) e com adição do terpineol 

(curvas vermelha e azul).  

Na curva do DPPE puro podemos observar que próximo a 58 Å2 temos 

uma transição de fase de segunda ordem onde o lipídio passa do estado líquido-

expandido para líquido-condensado. A pressão superficial sobre de forma 

abrupta até que, em aproximadamente 50 Å2, ocorre o colapso. 

Nas isotermas com adição do terpineol, podemos observar uma expansão 

da curva para áreas por molécula de DPPE maiores, indicando que o terpineol 

está incorporado na camada. A transição de fase de segunda ordem também 

não é tão evidenciada, sendo substituída por um aumento progressivo da 

pressão superficial. 
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Figura 18. Isoterma de Pressão de Superficial x Área do DPPE (1,36 mg/mL, 

25 µL) (Curva preta), DPPE com adição de 5 µL (curva vermelha) ou 10 µL 

(curva azul) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Compressibilidade Superficial 

 

Na Figura 19 temos o gráfico de módulo compressional superficial o DPPE 

puro (curva preta), com adição de 5 µL e 10 µL de Terpineol (curva vermelha e 

azul, respectivamente). Analisando a curva do DPPE puro, vemos no início um 

valor constante próximo de zero conforme se comprime a interface, pois a 

monocamada se encontra em seu estado gasoso. Depois, em aproximadamente 

59 Å2 a curva mostra um aumento mais considerável na elasticidade, onde o 

lipídio, ao ser comprimido, o que se relaciona ao aumento abrupto de pressão 

na isoterma pressão-área. Ao fim da curva temos uma subida abrupta em 

aproximadamente 45 Å2, indicando que, ou o lipídio passou do estado de líquido-

condensado para o estado sólido, ou uma grande rigidez no estado de pré-

colapso. 

Quando analisamos as curvas com adição do gama-terpineol, podemos 

notar um aumento em áreas por moléculas maiores, quando comparado com a 

curva do lipídio puro, o que reflete a pressão superficial inicial mais alta. Nas 

curvas da monocamada mista temos um aumento mais homogêneo antes de 59 

Å2, até que, ultrapassando essa marca, temos um aumento mais rápido, porém 

menos abrupto que na monocamada do lipídio puro. Atingindo uma elasticidade 

menor, indicando menor rigidez da monocamada mista devido a maior 

possibilidade de rearranjos conformacionais na interface. 
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Figura 19. Gráfico de módulo compressional superficial do DPPE puro (1,36 

mg/mL, 25 µL) (Curva preta), DPPE com adição de 5 µL (curva vermelha) ou 

10 µL (curva azul) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Ensaios de Histerese (Curvas de compressão e descompressão) 

 

Na figura 20 temos dois ensaios de histerese (compressão e 

descompressão). No ensaio A temos apenas o DPPE puro, onde podemos 

observar que os dois ciclos de compressão e descompressão ocorrem próximos 

do equilíbrio termodinâmico, indicando que o composto se organiza e se espalha 

de formas semelhantes ao ser comprimido e descomprimido, respectivamente. 

Mostrando assim que o lipídio não possui efeitos cinéticos ao sofrer mudança de 

intensidade das forças intermoleculares.  

No ensaio B temos o DPPE com adição do terpineol, onde podemos ver 

um deslocamento da curva de descompressão para áreas maiores, o que pode 

ser dado por possíveis efeitos cinéticos que ocorrem devido a interação 

intermolecular do sistema lipídio-gama-terpineol. Possíveis aglomerados 

formados são termodinamicamente mais estáveis quando o sistema está no 

estado comprimido, devido a este fenômeno, ao relaxar, o filme demora a ocupar 

toda a área da superfície disponível. 
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Figura 20. A- Ensaio de histerese realizado com DPPE puro (1,36 mg/mL, 25 

µL) B- Ensaio de histerese realizado com DPPE e -terpineol (1 mg/mL, 5 µL) 

 

Estabilidade Termodinâmica de Monocamadas pré-comprimidas 

 

Na Figura 21 temos a curva pro teste de estabilidade do DPPE puro (curva 

vermelha) e com adição do gama-terpineol (curva preta), a pressão de 10 mN/m. 

Nele podemos observar um aumento significativo da instabilidade do filme ao 

adicionar o gama-terpineol, pois a curva passa de um comportamento constante 

e quase linear, para uma curva com início de decréscimo exponencial, e 

constante ao final, chegando próximo de 8,8 mN/m em equilíbrio. 

Esta mudança no caráter da curva nos indica que o gama-terpineol, ao 

interagir, provoca rearranjo conformacional no filme, causando a maior 

instabilidade e diminuindo a pressão final. 
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Figura 21. Ensaio de estabilidade realizado com DPPE puro (curva vermelha) 

e com adição de -terpineol a 5 µL (curva preta) e pressão de 10 mN/m. 

 

Na figura 22 temos a curva do teste de estabilidade do DPPE puro (curva 

preta) e do DPPE com adição do gama-terpineol (curva vermelha e azul) na 

pressão de 30 mN/m. Podemos notar que o efeito de instabilidade por conta dos 

rearranjos conformacionais é bem mais pronunciado. Onde com o DPPE puro 

temos a pressão de equilíbrio próxima de 29 mN/m, e com após a adição do 

gama-terpineol, a pressão de equilíbrio fica próxima de 26,2 mN/m. 

O DPPE, em pressão de 30 mN/m apresenta um estado de líquido-

condensado em pré-colapso, com isso, ao pararmos a compressão, o filme fica 

mais sensível aos rearranjos moleculares, mostrando a grande variação de 

pressão após adição do gama-terpineol. 

Podemos notar dois comportamentos iniciais diferentes quando 

adicionamos 5 µL e 10 µL. Com 5 µL (curva vermelha) notamos uma estabilidade 

no início, indicando possíveis repulsões intermoleculares quando adicionamos 

pouca quantidade de gama-terpineol. Já com 10 µL (curva azul), notamos uma 

queda abrupta de pressão nos primeiros instantes, indicando uma alta 

instabilidade, e grandes efeitos de rearranjo. 
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Figura 22. Ensaio de estabilidade realizado com DPPE puro (curva preta) e 

com adição de -terpineol a 5 e 10 µL (respectivamente curva vermelha e azul) 

e pressão de 30 mN/m. 

 

Potencial de superfície 

 

Na Figura 23 temos uma comparação para os potenciais de superfície 

entre o DPPE puro (curva vermelha) e com adição do gama-terpineol (curva 

preta). Podemos ver que as curvas têm formas bem distintas. Na curva do DPPE 

puro, observamos um potencial alto desde o início, que, com a compressão, tem 

um aumento constante, variando de 450 mV a aproximadamente 530 mV. Esse 

aumento pode estar sendo dado pela ordenação ortogonal do lipídio, 

aumentando de forma constante sua contribuição para o momento de dipolo. 

Já na curva com adição do terpineol, temos um potencial menor no início, 

indicando que há possibilidades de interação entre o gama-terpineol e o lipídio, 

diminuindo a ordenação ortogonal e diminuindo a contribuição para o momento 

de dipolo. Em aproximadamente 52,5 Å2 temos um aumento abrupto do potencial 

de superfície, indicando grande ordenação ortogonal do lipídio, o que pode ser 

dado pela transição de líquido-expandido para líquido-condensado do filme, que 

ocorre na mesma área por molécula. Então, ao final da curva, temos uma 

constância indicando possível compressão máxima do filme até o colapso. 
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Figura 23. Isoterma de Potencial de superfície-Área do DPPE puro (curva 

preta) e com -terpineol (curva vermelha) (5 µL, 1 mg/mL). 

 

Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

Na Figura 24 temos um espectro de PM-IRRAS para o DPPE puro (curva 

preta) e com adição de terpineol (curva vermelha). Para números de onda de 

1000 cm-1 a 1800 cm-1. Podemos ver bandas em 1020 cm-1, 1078 cm-1 e 1217 

cm-1, que são características do grupo fosfato, onde notamos variação na 

intensidade dessas bandas, e deslocamento para número de ondas maiores 

após a adição do gama-terpineol. Em 1531 cm-1 temos a banda do estiramento 

do grupo amina (N-H), onde podemos identificar a amina primária do lipídio. 

Podemos ver uma alteração na intensidade e na forma da banda, assim como 

um deslocamento para números de onda menores, indicando grande interação 

do gama-terpineol com o grupo amina. Em 1732 cm-1 temos a banda da carbonila 

(C=O), uma banda bem pronunciada, pois as carbonilas adquirem uma 

orientação favorável para a reflexão. Observamos um pequeno deslocamento 

dessa banda para números de onda menores, porém não houve alteração na 

intensidade da banda, porém que não houve uma interação significativa entre o 

gama-terpineol e as carbonilas. 
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Figura 24. Espectros de PM-IRRAS para o DPPE puro (curva preta) e com 

adição de -terpineol (curva vermelha) (1 mg/mL) na região de 1800 cm-1 a 

1000 cm-1. 

 

Na Figura 25 temos um espectro de PM-IRRAS do DPPE puro (curva 

preta) e com adição do terpineol (curva vermelha). Em números de onda de 2800 

cm-1 a 3000 cm-1. Em 2849 cm-1 podemos ver a banda característica do 

estiramento do CH2 simétrico, onde podemos observar um deslocamento para 

números de onda menores. Em 2917 cm-1 temos a banda característica do CH2 

assimétrico, que também sofreu um deslocamento para números de onda 

menores. Também podemos notar um aumento na intensidade relativa da 

banda. 

Tanto o deslocamento para números de onda menores, quanto o aumento 

na intensidade da banda do CH2 assimétrico após a adição do gama-terpineol, 

indicam um possível aumento na diminuição das deformações gauche CH2. Isso 

indica que, embora haja uma maior possibilidade de rearranjos conformacionais 

para a monocamada mista, como visto nos experimentos envolvendo pressão 

de superfície, a incorporação do terpineol entre os grupamentos polares e 

apolares do fosfolipídio deve proporcionar à cadeia alifática um posicionamento 

mais rígido. 
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Figura 25. Espectros de PM-IRRAS para o DPPE puro (curva preta) e com 

adição de -terpineol (curva vermelha) (1 mg/mL) na região de 3000 cm-1 a 

2800 cm-1. 

 

Microscopia de ângulo de Brewster 

 

 Na figura 26 podemos observar imagens de BAM para a monocamada de 

DPPE puro (imagem A) e com adição do terpineol (imagem B). Em ambas 

podemos observar que os filmes já estão na fase da monocamada de líquido-

condensado, chegando no estágio de pré-colapso. Analisando as duas imagens, 

podemos notar que o terpineol não causa uma grande mudança na morfologia 

do filme de DPPE, demonstrando então que em altas pressões, a superfície seja 

similar à do lipídio puro, apesar da incorporação do gama-terpineol no filme.  
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Figura 26. Imagens por Microscopia no ângulo de Brewster para: (A) 

monocamadas de DPPE a 30 mN/m; (B) monocamadas de DPPE e -terpineol 
(5µL, 1 mg/mL) a 30 mN/m. 

 
 
 
 

4.3. Lipídios Esteroidais 
 

4.3.1. Colesterol 
 

Isotermas de Pressão superficial x Área por molécula 

 

Na figura 27 podemos observar três isotermas de pressão superficial x 

área por molécula, onde temos a isoterma para a monocamada de colesterol 

puro (curva preta), e com adição do γ-terpineol (curvas vermelha e azul). 

 Quando analisamos a curva para o colesterol puro, podemos notar que, 

em aproximadamente 60 Å2, ocorre uma transição de fase de segunda ordem, 

onde a pressão superficial aumenta abruptamente, e o filme passa do estado de 

líquido-expandido para líquido-condensado, e chegando ao colapso 

rapidamente. 

 Já nas isotermas com adição do γ-terpineol vemos uma alteração 

significativa no comportamento das curvas. Agora há um crescimento gradativo 

da pressão conforme a compressão do filme vai acontecendo. Antes de 30 

mN/m, não notamos nenhuma transição de fase no filme, porém, quando 

analisamos próximo a 30 mN/m vemos que as curvas possuem uma inflexão, 

onde adquirem um comportamento mais similar a curva do colesterol puro. 

 Após 30 mN/m, vemos que na curva com 5 µL de γ-terpineol (curva 

vermelha) a inflexão é maior, e a curva fica bem próxima da curva do colesterol 

puro, o que pode nos indicar que o γ-terpineol foi expulso da interface para a 

subfase aquosa, apenas interagindo com a parte hidrofílica do colesterol, que 

está orientada para subfase. E como a curva é deslocada para áreas por 

moléculas menores, podemos interpretar que está interação do terpineol com as 



51 
 

partes hidrofílicas do colesterol está fazendo com que o filme se comprima, e as 

moléculas de colesterol fiquem mais juntas que quando temos o filme puro. 

 Agora, quando olhamos para curva com adição de 10 µL de terpineol 

(curva azul), temos dois pontos que merecem ser analisados. O primeiro é que 

a inflexão da curva é menor, após os 30 mN/m. O segundo ponto é que a curva 

também vai para áreas menores, porém, significativamente menores que sem 

adição do gama-terpineol. Com estes pontos, podemos chegar à conclusão que 

o γ-terpineol está sendo expulso para a subfase, porém está carregando material 

da monocamada junto, fazendo com que a área diminua consideravelmente.  
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Figura 27. Isoterma de Pressão de Superficial x Área do Colesterol (0,6 

mg/mL, 40 µL) (Curva preta), Colesterol com adição de 5 µL (curva vermelha) 

ou 10 µL (curva azul) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Compressibilidade superficial 

 

 Na figura 28 temos as curvas do módulo compressional superficial para o 

colesterol puro (curva preta), e com adição de 5 µL e 10 µL (curvas vermelha e 

azul, respectivamente). Até próximo de 65 Å2, podemos observar que as três 

curvas se mantêm constantes, porém, com valores absolutos de K distintos. Na 

curva do colesterol puro, vemos que K é próximo de 0 mN/m, o que corresponde 
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a fase gasosa da monocamada. Já as curvas com adição do gama-terpineol, 

vemos que os valores sobem consideravelmente, chegando até próximo de 50 

mN/m no caso da curva com 10 µL de terpineol, assim, podemos concluir que, 

após a adição, o filme não apresenta mais a fase gasosa, e desde início, 

apresenta a fase de líquido-expandido. 

 Quando vamos analisar após 65 Å2, vamos comportamentos bem 

diferentes. Na curva do colesterol puro, vemos um grande pico, alcançando até 

400 mN/m, que corresponde a transição de fase de segundo grau que a 

monocamada apresenta. Em aproximadamente 53 Å2 temos o pico de K para a 

curva do colesterol puro, e logo após uma queda abrupta, mostrando que o filme 

entrou em colapso, e perdeu a configuração de monocamada.  

 Já para as curvas com adição de terpineol, notamos que após o ponto de 

inflexão, após 60 Å2, a subida é mais branda, mostrando a transição de fase 

entre líquido-expandido e líquido-condensado. Esta queda significativa na 

elasticidade máxima do filme, quando comparamos as monocamadas mistas 

com a monocamada pura, pode indicar a possibilidade de rearranjos 

moleculares, fazendo com que a pressão não aumente tão rapidamente. Então, 

as monocamadas mistas possuem maior resistência a deformação, tendo maior 

contribuição viscoelástica.   
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Figura 28. Gráfico de módulo compressional superficial do Colesterol puro 

(Curva preta), e com adição de 5 µL (curva vermelha) ou 10 µL (curva azul) de 

-terpineol (1 mg/mL). 

 

Ensaio de histerese (Curvas de compressão e descompressão) 

 

 Na figura 29 temos os testes de histerese para o colesterol puro (gráfico 

A) e para a monocamada com adição de 5 µL de gama-terpineol (gráfico B). 

Quando analisamos os resultados do teste para o filme de colesterol puro, 

podemos ver que não histerese no primeiro ciclo de compressão e 

descompressão. Porém, após a descompressão, é possível que o filme tenha 

formado aglomerados, assim, quando ocorre o segundo ciclo de compressão, há 

um aumento abrupto da pressão, e depois uma queda abrupta de pressão na 

descompressão, onde é provável que os aglomerados tenham se afastado 

rapidamente.  

 Já nos testes para os filmes mistos, há apenas um leve efeito de histerese 

nas curvas de descompressão, onde elas estão a pressões menores que as 

compressões. Indicando que o afastamento das moléculas é um processo mais 

lento e distante do equilíbrio termodinâmico. Podemos colocar isto ao fato da 

interação entre o gama-terpineol e o colesterol ser grande até 30 mN/m, logo, a 

possibilidade de formar agregados gama-terpineol-colesterol é considerável.  
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Figura 29. A- Ensaio de histerese realizado com Colesterol puro (0,725 mg/mL, 

30 µL) B- Ensaio de histerese realizado com Colesterol e adição do -terpineol 

(1 mg/mL, 5 µL) 
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Estabilidade Termodinâmica de Monocamadas pré-comprimidas 

 

 Na figura 30 temos o gráfico correspondente ao teste de estabilidade 

termodinâmica para o filme de colesterol puro (curva preta) e com adição de 5 

µL de gama-terpineol (curva vermelha) a pressão de 10 mN/m. Na curva da 

monocamada pura, o decréscimo da pressão com o tempo é baixo, indo de 10 

mN/m para aproximadamente 9,5 mN/m, e alcançando o equilíbrio após 

aproximadamente 1000 segundos.  

 Já quando analisamos a curva da monocamada mista, vemos que o 

decréscimo de pressão é gradativo com o tempo, e alcançou menores pressões 

que o filme puro. Além disso, mesmo com o tempo de duração de 1h, a pressão 

se manteve decaindo, e não chegou ao equilíbrio termodinâmico. Assim, 

analisando a diminuição de pressão final do filme, podemos concluir que houve 

a desestabilização do filme após a adição do gama-terpineol.   
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Figura 30. Ensaio de estabilidade realizado com Colesterol puro (curva preta) e 

com adição de -terpineol a 5 µL (curva vermelha) e pressão de 10 mN/m. 

 

 Na figura 31 temos as curvas de estabilidade para a monocamada de 

colesterol puro (curva preta) e para as monocamadas mistas, com adição de 5 

µL e 10 µL (curvas vermelha e azul, respectivamente), a pressão de 30 mN/m.  

 Na curva do filme de colesterol puro, podemos notar uma queda 

considerável na pressão, indo de 30 mN/m até aproximadamente 27 mN/m. E 
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após 3000 segundos, vemos uma leve subida na pressão, podendo indicar 

algum tipo de rearranjo molecular, ou, ao ocorrer o afastamento das moléculas 

de colesterol, algumas moléculas de terpineol que haviam sido expulsas pra 

subfase aquosa voltaram a interface, fazendo com que a pressão superficial 

aumentasse novamente. 

 Quando adicionamos 5 µL de terpineol, a diminuição da pressão é maior 

que quando temos a monocamada pura, chegando próximo de 24,5 mN/m após 

1h, indicando então a desestabilização do filme. E mesmo após 1h de teste, a 

pressão não estabilizou, indicando que o filme que não chegou ao equilíbrio 

termodinâmico.  

 Porém, quando adicionamos 10 µL do terpineol, vemos que a diminuição 

da pressão é menor que quando temos o gama-terpineol puro, indo de 30 mN/m 

até aproximadamente 28,5 mN/m. Uma possibilidade é a alta tensão gerada pela 

interação entro o colesterol e a grande quantidade de terpineol presente no filme, 

fazendo com que os rearranjos moleculares sejam menores, e com isso a 

pressão não diminua tão rapidamente.  
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Figura 31. Ensaio de estabilidade realizado com Colesterol puro (curva preta) e 

com adição de -terpineol a 5 e 10 µL (respectivamente curva vermelha e azul) 

e pressão de 30 mN/m. 
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Potencial de superfície 

 

 Na figura 32 temos as isotermas de potencial de superfície, onde podemos 

comparar a variação do potencial de superfície entre a monocamada pura de 

colesterol (curva preta) e a com adição do gama-terpineol (curva vermelha). 

 Na isoterma do colesterol puro, podemos notar um grande aumento no 

potencial de superfície, iniciando em potenciais bem baixos, próximo à 0,075 V, 

o que pode nos indicar que na fase gasosa da monocamada, as moléculas do 

colesterol estão dispostas aleatoriamente, fazendo com que o momento de 

dipolo seja baixo. E conforme a compressão vai acontecendo, as moléculas vão 

se ordenando, aumentando o momento de dipolo, e consequentemente 

aumentando o potencial de superfície, chegando até aproximadamente 0,4 V, 

quando a monocamada está próxima ao colapso. 

 Quando analisamos a isoterma para a monocamada mista, vemos que o 

aumento é bem mais ameno, porém, o inicio do potencial já é consideravelmente 

alto, sendo próximo de 0,35 V. Isto pode nos indicar que, ao incorporar no filme, 

mesmo a baixas pressões, o terpineol faz com que as moléculas de colesterol 

se ordenem, e tenham um valor de dipolo mais alto, quando comparado ao filme 

puro. E próximo ao colapso, os potenciais de superfície são bem próximos. 
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Figura 32. Isoterma de Potencial de superfície-Área por molécula do Colesterol 

(curva preta) e do Colesterol com adição de -terpineol (curva vermelha) (5 µL, 

1 mg/mL). 
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Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

 Na figura 33 um espectro de PM-IRRAS para o filme de colesterol puro 

(curva preta) e para o filme com adição do terpineol (curva vermelha) no intervalo 

de 1000 cm-1 a 1800 cm-1. Começando em 1039 cm-1 podemos observar o 

aparecimento de uma banda de intensidade média para fraca no espectro do 

colesterol com adição do terpineol, que pode corresponder ao estiramento C-OH 

de um álcool terciário, correspondente ao grupo funcional do gama-terpineol.  

 Em seguida, temos duas bandas, uma em 1083 cm-1 e uma em 1116 cm-

1, que podem corresponder ao dobramento angular do C-H no plano dos anéis 

(GUPTA, SINGH, KUMAR, & KHAJURIA, 2014). Porém, no espectro da 

monocamada mista, vemos que há um alargamento entre estas bandas, o que 

pode indicar a maior quantidade de anéis na interface (visto que o γ-terpineol 

possui um anel) e a melhor orientação com o plano do infravermelho após a 

adsorção do terpineol.  

 Então, temos mais duas bandas, em 1230 cm-1, que aparece no espectro 

do filme misto, e 1266 cm-1, que podem corresponder a deformação e ao 

dobramento angular do CH2. A banda em 1230 cm-1 aparece no espectro da 

monocamada mista pelas quantidades maiores de CH2 na interface, e pela maior 

ordenação das moléculas na interface.  

 Por fim, 1730 cm-1 podemos observar uma possível banda de H2O no 

espectro do filme de colesterol puro, porém, após o espalhamento do gama-

terpineol, esta banda desaparece, o que pode indicar que, após a adsorção do 

terpineol, a interface ficou mais preenchida por moléculas que compõe o filme 

misto.  
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Figura 33. Espectros de PM-IRRAS para o Colesterol puro (curva preta) e com 

adição de -terpineol (curva vermelha) (5 µL, 1 mg/mL) na região de 1800 cm-1 

a 1000 cm-1. 

 

 Na figura 34 temos o espectro de PM-IRRAS para o colesterol puro (curva 

preta) e para o colesterol com adição do terpineol (curva vermelha), no intervalo 

de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. Aqui, primeiramente, podemos analisar duas bandas 

importantes, a primeira em 2855 cm-1, que corresponde ao estiramento do CH2 

simétrico, e a segunda em 2916 cm-1, que corresponde ao estiramento do CH2 

assimétrico.  

Ambas as bandas sofreram um deslocamento para números de onda 

menores, ou seja, houve uma diminuição na energia dos estiramentos. E 

também, pode indicar um aumento no grau de ordem da monocamada. Quando 

fazemos o cálculo da razão de intensidade relativa máximo dos picos, temos que 

a razão para a monocamada pura é de 0,826, enquanto para a monocamada 

mista é de 1,151, demonstrando o aumento no grau de ordem.  

E por fim, temos uma banda forte em 2942 cm-1, que corresponde ao alto 

grau de anéis em conformação gauche. Devido ao alto número de anéis 

presentes no filme, está banda aparece acentuada, e está relacionada com a 

desordem da monocamada. (REN & KATO, 2002) 
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Figura 34. Espectros de PM-IRRAS para o Colesterol puro (curva preta) e com 

adição de -terpineol (curva vermelha) (5 µL, 1 mg/mL) na região de 3000 cm-1 

a 2800 cm-1. 

 

Microscopia de ângulo de Brewster 

 

 Na figura 35 temos imagens da microscopia de ângulo de Brewster (BAM) 

para a monocamada de colesterol pura (Foto A), e para a monocamada mista 

(Foto B). Analisando a foto A, podemos ver alguns poucos domínios de colesterol 

sendo formados, devido à pressão elevada, porém a interface é, em grande 

parte, homogênea.  

 Após a adição do terpineol (Foto B), vemos a formação de grandes 

aglomerados, que podemos relacionar com a alteração tão significativa nas 

isotermas, fazendo com que, mesmo em menores áreas, a pressão seja mais 

alta, e não possua a fase gasosa da monocamada. Analisando essa mudança 

morfológica no filme, é mais um fato para suportar a ideia de que o terpineol é 

adsorvido na monocamada. 
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Figura 35. Imagens por Microscopia no ângulo de Brewster para: (A) 

monocamadas de Colesterol puro a 30 mN/m; (B) monocamadas de Colesterol 

e -terpineol (5µL, 1 mg/mL) a 30 mN/m. 

 

4.4. Filmes mistos com derivados glicosídicos 

 

4.4.1. DPPE com adição de peptidoglicano 
 

Isotermas de Pressão superficial x Área por molécula 

 

Na figura 36 temos quatro isotermas de pressão superficial x área por 

molécula, podendo então comparar as isotermas da monocamada do lipídio puro 

(curva preta), após o espalhamento do peptidoglicano, que comporá a 

monocamada base desta seção (curva vermelha), e com adição de 5 µL e 10 µL 

de terpineol (curvas azul e verde, respectivamente). O principal objetivo ao 

adicionar o peptidoglicano é mimetizar de forma mais complexa as paredes 

celulares de células bacterianas. No caso das células bacterianas gram 

positivas, há uma camada de peptidoglicano acima da membrana plasmática, já 

nas gram negativas, além da camada de peptidoglicano, há também uma 

segunda membrana celular, mais externa. (SELTMANN & HOLST, 2002) 

Previamente foi realizado um teste para podermos obter a melhor 

quantidade de peptidoglicano a ser adicionado na monocamada, e a quantidade 

escolhida foi de 20 µL, onde não há alteração nos efeitos físico-químicos da 

monocamada, e é possível observar com nitidez as curvas, sem que as curvas 

se sobrepusessem. 
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Então, analisando as curvas do DPPE puro (curva preta) e após a adição 

do peptidoglicano, podemos ver que o aspecto da curva não foi alterado, porém 

houve uma expansão para áreas por molécula maiores, o que nos indica a 

incorporação do peptidoglicano no filme de DPPE. Ambas as monocamadas 

começam a expansão em fase gasosa da monocamada, e em aproximadamente 

60 Å2 para o DPPE puro, e 68 Å2 para o DPPE com peptidoglicano, temos uma 

transição de fase de segunda ordem, onde a pressão começa a aumentar 

significativamente, fazendo com que a monocamada passe da fase gasosa para 

a fase de líquido-expandido. Perto do fim da compressão, próximo aos 45 Å2, o 

aumento da pressão se torna ainda mais abrupto, fazendo com que a inclinação 

da curva fique mais acentuada, onde a monocamada passa da fase líquido-

expandido para líquido-condensado. Quando a pressão atinge 

aproximadamente 60 mN/, ocorre o colapso das monocamadas. 

Após a adição do terpineol, podemos observar uma mudança na forma 

da curva. Não observamos mais a fase gasosa da monocamada no início da 

compressão, agora a monocamada já está na fase líquido-expandido mesmo a 

pressões baixas. Assim, vemos um crescimento progressivo e constante da 

pressão, ao decorre da compressão, até que próximo de 48 Å2, existe uma 

inflexão na curva, onde a pressão começa a subir mais rapidamente, e neste 

ponto temos a mudança de fase de líquido-expandido para líquido-condensado. 
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E por fim, próximo de 60 mN/m, temos o colapso da monocamada.
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Figura 36. Isoterma de Pressão de Superficial x Área do DPPE puro (1,36 

mg/mL, 25 µL) (Curva preta), DPPE com adição de 20 µL de peptidoglicano 

(curva vermelha), DPPE com peptidoglicano com adição de 5 µL (curva azul) 

ou 10 µL (curva verde) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Compressibilidade superficial 

 

 Na figura 37 temos o gráfico de compressibilidade superficial para a 

monocamada composta por DPPE e Peptidoglicano (curva preta), e com adição 

de 5 µL e 10 µL de terpineol (curva vermelha e azul, respectivamente). Aqui 

podemos observar um efeito similar ao que ocorre nas monocamadas 

compostas por colesterol. No início, quando temos apenas o DPPE com 

peptidoglicano, a curva se mantém próxima de zero, indicando que a 

monocamada está em fase gasosa. Enquanto nas curvas após a adição do 

terpineol, o módulo compressional superficial é próximo de 25, indicando que a 

monocamada não está mais na fase gasosa, e sim na fase de líquido-expandido. 

 Então, próximo dos 45 Å2 podemos observar um aumento no módulo 

compressional superficial do filme de DPPE com peptidoglicano, que nos mostra 

a mudança de fase da monocamada de líquido-expandido para líquido-
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condensado observada nas isotermas. Já após a adição do terpineol, vemos que 

essa transição de fase acontece em áreas menores, sendo próximo de 35 Å2.  

 Ao final da compressão, vemos um pico nos módulos, indicando que os 

filmes estavam próximos ao colapso, e posteriormente uma queda abrupta, 

indicando assim o colapso da monocamada. 
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Figura 37. Gráfico de módulo compressional superficial do DPPE com adição 

de 20 µL de Peptidoglicano (Curva preta), DPPE com Peptidoglicano com 

adição de 5 µL (curva vermelha) ou 10 µL (curva azul) de -terpineol (1 mg/mL). 

 

Ensaio de histerese (Curvas de compressão e descompressão) 

 

 Na figura 38 temos dois ensaios de histerese, um para a monocamada de 

DPPE com peptidoglicano (gráfico A), e com adição de 5 µL de terpineol (gráfico 

B). Para a monocamada de DPPE com peptidoglicano, podemos observar que 

os dois ciclos de compressão e descompressão do filme não possuem efeito de 

histerese, ou seja, acontecem próximo do equilíbrio termodinâmico.  

 Já quando olhamos para o ensaio de histerese após a adição do terpineol, 

vamos que as curvas de descompressão acontecem a uma pressão levemente 

mais baixa, o que pode nos indicar uma interação entre as moléculas do filme 

favorável, fazendo com que, ao abrir as barreiras, as moléculas não se afastem 

imediatamente. Outro ponto a destacar é o segundo ciclo do ensaio, onde o 
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ponto final da curva alcançou áreas menores, o que pode nos indicar que, após 

a primeira compressão, ocorreram rearranjos moleculares, fazendo com que a 

segunda compressão conseguisse atingir a mesma pressão de 30 mN/m em 

uma área menor. 
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Figura 38. A- Ensaio de histerese realizado com DPPE com adição de 

Peptidoglicano (20 µL) B- Ensaio de histerese realizado com DPPE com 

Peptidoglicano com adição de -terpineol (1 mg/mL, 5 µL) 

 

Estabilidade Termodinâmica de Monocamadas pré-comprimidas 

 

 Na figura 39 temos um gráfico para comparar as três curvas do teste de 

estabilidade termodinâmica de monocamadas pré-comprimidas a 30 mN/m. 

Podemos então observar que a pressão de superfície para a monocamada de 

DPPE com peptidoglicano (curva preta) teve uma diminuição grande na pressão, 

indo de 30 mN/m até aproximadamente 24,5 mN/m, o que indica um alto número 

de rearranjos conformacionais. A curva quase chega a atingir o equilíbrio 

próximo de 1h de teste. Outro fator que pode explicar esse decréscimo abrupto 

no início é o fato do DPPE atingir a fase de líquido-condensado a 30 mN/m, 

fazendo com que os rearranjos sejam mais rápidos. 

 Entretanto, ao analisarmos as curvas após a adição do terpineol (curvas 

vermelha e azul), vemos um menor decréscimo na pressão superficial durante o 

período do teste, indo de 30 mN/m até aproximadamente 25,5 mN/m com 5 µL 

de terpineol, e 27,5 com 10 µL de terpineol, demonstrando que os rearranjos não 

aconteceram tão rapidamente quanto sem a adição. Juntamente com as 

isotermas se expandindo após a adição do gama-terpineol, este fato pode indicar 

A B 
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uma interação favorável do terpineol com o filme, estabilizando a monocamada 

após sua incorporação.  
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Figura 39. Ensaio de estabilidade realizado com DPPE com adição de 20 µL 

de peptidoglicano (curva preta) e do DPPE com peptidoglicano com adição de 

-terpineol a 5 e 10 µL (respectivamente curva vermelha e azul) e pressão de 

30 mN/m. 

 

Potencial de superfície 

 

 Na figura 40 temos a curva de potencial de superfície para a monocamada 

de DPPE com peptidoglicano (curva preta), e com adição de 5 µL de terpineol 

(curva vermelha). Na curva do DPPE com peptidoglicano o potencial de 

superfície começa próximo de 0, onde a monocamada está em sua fase gasosa, 

e as moléculas estão dispostas aleatoriamente. Conforme a compressão vai 

acontecendo, o potencial sobe, até atingir um primeiro patamar em 

aproximadamente 0,3 V em 80 Å2. Então, próximo a 60 Å2 o potencial volta a 

subir consideravelmente, que podemos relacionar com a inflexão na isoterma, 

após a mudança de fase de líquido-expandido para líquido-condensado. 

 Analisando agora a curva de potencial de superfície para a monocamada 

após a adição de terpineol, notamos um potencial de início alto, correspondente 

a fase de líquido-expandido que a monocamada tem já em pressões baixas. 
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Notamos uma subida banda, e dois picos bem destacados ao longo da subida, 

um em aproximadamente 77 Å2 e outro em aproximadamente 64 Å2, que 

correspondem as áreas em que a monocamada está em troca de fase, 

acontecendo então uma série de rearranjos conformacionais, que ocasionam na 

maior orientação das moléculas com a superfície, aumentando assim o potencial 

de superfície do filme. 
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Figura 40. Isoterma de Potencial de superfície-Área por molécula do DPPE 

com adição de Peptidoglicano (curva preta) e do DPPE com Peptidoglicano e 

adição de -terpineol (curva vermelha) (5 µL, 1 mg/mL). 

 

Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

 Na figura 41 temos um espectro de PM-IRRAS para a monocamada 

composta por DPPE e peptidoglicano (curva preta) e com adição de 5 µL de 

terpineol (curva vermelha) no intervalo de 1000 cm-1 a 1800 cm-1. Primeiramente 

podemos começar analisando duas bandas localizadas em 1041 cm-1 e 1137 

cm-1, que são bandas correspondentes ao grupo fosfato, onde podemos notar 

uma diminuição nas intensidades relativas após a adição do terpineol, indicando 

uma possível interação entre o terpineol e os grupos fosfato do lipídio.  

 Em 1510 cm-1 encontramos uma banda que corresponde a deformação 

do grupo NH3
+, que está presente na cabeça hidrofílica do DPPE, onde também 

há, tanto uma diminuição na intensidade relativa máxima, quanto no número de 
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onda desta banda, novamente indicando interação. Em 1532 cm-1 temos uma 

banda correspondente ao estiramento da ligação N-H, que ficou bem mais 

intensa após a adição do gama-terpineol, onde podemos relacionar com uma 

possível maior orientação das moléculas de peptidoglicano com a normal da 

superfície, interagindo melhor com os feixes do equipamento.  

 Em 1648 cm-1 temos uma banda que corresponde a deformação do grupo 

NH2, que sofre uma diminuição de intensidade relativa máxima após a adição do 

gama-terpineol, indicando também uma interação do terpineol com os grupos 

NH2 do peptidoglicano. Já em 1700 cm-1 notamos uma banda que pode 

corresponder á água, porém é uma banda que desaparece após a adição do 

gama-terpineol, levando a conclusão que o terpineol incorporou no filme e o 

deixou mais compacto. 

 Por fim, em 1735 cm-1 é possível observar uma banda forte, 

correspondente ao grupo carbonila presente tanto no lipídio, quanto no 

peptidoglicano.   
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Figura 41. Espectros de PM-IRRAS para o DPPE com adição de 

Peptidoglicano (curva preta) e para o DPPE com Peptidoglicano com adição de 

-terpineol (curva vermelha) (1 mg/mL) na região de 1800 cm-1 a 1000 cm-1. 

 

Na figura 42 temos um espectro de PM-IRRAS para a monocamada de 

DPPE com peptidoglicano (curva preta) e com adição de 5 µL de terpineol (curva 

vermelha) no intervale de 2800 cm-1 a 3000 cm -1. Notamos primeiramente duas 
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bandas importantes nessa faixa de número de onda, uma em 2856 cm-1, que 

corresponde ao estiramento do CH2 simétrico, e uma em 2920 cm-1, que 

corresponde ao estiramento do CH2 assimétrico.  

Nas duas bandas, não houve deslocamento das bandas, porém houve 

uma mudança em suas intensidades relativas. E isso faz com que o grau de 

ordem do filme seja alterado. Neste caso temos uma mudança na razão de 

intensidade relativa máxima de 0,447 na monocamada do DPPE com 

peptidoglicano para 0,885 após a adição do terpineol, o que indica um aumento 

no grau de ordem do filme após a adição do gama-terpineol.  

 Outra banda que podemos analisar é a banda em 2965 cm-1, que pode 

ser relacionada com a quantidade de anéis em conformação gauche. Assim, 

quanto maior a intensidade relativa da banda, pode indicar maior desordem no 

filme. Nota-se então a diminuição significativa após a adição do gama-terpineol, 

o que mais uma vez leva a conclusão do aumento no grau de ordem. 
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Figura 42. Espectros de PM-IRRAS para o DPPE com adição de 

Peptidoglicano (curva preta) e para o DPPE com Peptidoglicano com adição de 

-terpineol (curva vermelha) (1 mg/mL) na região de 3000 cm-1 a 2800 cm-1. 
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Microscopia de ângulo de Brewster 

 

 Na figura 43 temos imagens da microscopia de ângulo de Brewster para 

três monocamadas a 30 mN/m, sendo a primeira (imagem A) para uma 

monocamada com DPPE puro, a segunda (imagem B) para a monocamada de 

DPPE com adição do peptidoglicano, e a terceira (imagem C) após a adição do 

terpineol a monocamada de DPPE com peptidoglicano.  

 Na primeira imagem, podemos ver uma formação de aglomerados 

homogênea, que suporta o fato de a 30 mN/m o DPPE estar na fase de liquido-

condensado, próximo ao colapso. Já na segunda imagem podemos ver que 

ainda há formação de aglomerados, porém na região superior os aglomerados 

são menores que os aglomerados de DPPE, o que pode indicar uma maior 

fluidez do filme nessa região.  

 Entretanto, na terceira imagem, após a adição do terpineol, vemos que a 

região que antes era formada por aglomerados menores, agora possui grandes 

aglomerados, porém ainda somos capazes de identificar a divisão entre regiões. 

Uma observação é válida, nesta etapa, durante a compressão, após a adição do 

terpineol, a região onde estava os aglomerados menores (região superior 

direita), possuía movimento e fluidez, enquanto a parte que se manteve 

constante durante o experimento (região inferior da imagem) estava 

praticamente estática. 

 

Figura 43. Imagens por Microscopia no ângulo de Brewster para: (A) 

monocamadas de DPPE puro a 30 mN/m; (B) monocamadas de DPPE com 

adição de 20 µL de peptidoglicano; (C) monocamadas de DPPE com 

peptidoglicano e adição de -terpineol (5 µL, 1 mg/mL) a 30 mN/m. 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando todos os dados discutidos neste trabalho em busca de estudar 

e entender as interações a nível molecular do γ-terpineol com os modelos de 

membrana, podemos concluir que, em geral, há a incorporação do gama-

terpineol no filme, indicada por expansões nas isotermas, aparecimento de 

bandas nos espectros de PM-IRRAS, por alteração da morfologia dos filmes, 

potencial de superfície e outras características físico-químicas das 

monocamadas estudadas. Mas além de incorporar, temos o caso do DPPE, onde 

o gama-terpineol gerou maior instabilidade no filme a 30 mN/m, como podemos 

observar na curva de decaimento de pressão ao longo do tempo, fazendo com 

que os rearranjos fossem quase instantâneos. Fazendo assim o entendimento 

de sua ação bactericida, que foi amplamente citada na literatura.  

 Em suma, o γ-terpineol interagiu de forma distinguível com todos os 

modelos de membrana utilizados, gerando resultados que proporcionaram um 

melhor entendimento de sua ação biológica a nível molecular. 
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