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Introdução 
Lipídios catiônicos sintéticos representam 

importante classe de sistemas biomiméticos que 
podem ser investigados pela técnica de Langmuir-
Blodgett (LB). Monocamadas ou filmes finos obtidas 
em subfase saturada com co-solutos constituem 
sistemas de interesse na liberação controlada de 
fármacos.1 
Outras técnicas, como potencial de superfície e 

softwares de simulação, se destacam por explorar 
modelos teóricos da dinâmica molecular na 
superfície da bicamada de DODAB.2,3 
Neste trabalho, estudamos a interação de filmes de 

Langmuir do lipídio catiônico dialquilado brometo de 
dioctadecildimetilamônio, DODAB, comumente 
empregado na formação de vesículas, com o 
homopolímero neutro hidrossolúvel poli(etileno 
glicol), PEG, 35 kDa em subfase aquosa. 

Resultados e Discussão 
Espalhamos sobre a superfície aquosa 50 µL de 

solução clorofórmica de DODAB 0,29 mg/mL, com 
duas subfases distintas: i) água ultrapura, e ii) 
solução aquosa de PEG 0,1 e 1,0 (p/p). As 
isotermas π-A de pressão de superfície versus área 
foram obtidas a 25 °C em uma cuba KSV 
MINIMICRO. Para início da compressão das 
barreiras (5 mm/min), foi esperado um tempo de 10 
min para a evaporação do CHCl3. Na Figura 1a, 
vemos isotermas de filmes de DODAB contendo 
água e solução de PEG na subfase. Na presença de 
PEG, a fase líquido-expandida (LE) da 
monocamada é estabilizada (estendida) e o colapso 
da fase líquido-condensada (LC) ocorre a uma 
pressão menor (~37 mN/m) do que em água (~45 
mN/m). As curvas obtidas na superfície da subfase 
saturada com PEG estão deslocadas para menores 
valores de área. Este comportamento se deve a 
interações covalentes do polímero com a 
monocamada de DODAB. Apesar da reestruturação 
da monocamada causada pela presença de PEG, a 
aparente miscibilidade do filme é preservada, pois a 
região LE se mantém no mesmo patamar. 
Curvas de estabilidade (deslocamento das 

barreiras versus tempo), foram obtidas sob pressão 

de superfície igual a 25 mN/m. Pequeno 
deslocamento das barreiras, de 1,2 e 2,4%, foram 
necessários para manter a estabilidade da 
monocamada na subfase de PEG 0,1 e 1,0 (p/p) 
respectivamente, caracterizando efeito 
desestabilizador do polímero. A re-expansão da 
monocamada na subfase contendo PEG 1,0 (p/p) 
indica menor estabilidade do filme comparado a 
DODAB / PEG 0,1 (p/p), Figura 1a. 
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Figura 1. (a) Isotermas π-A de DODAB em subfase 
aquosa na ausência e na presença de PEG 0,1 e 
1,0 (p/p). (b) Curvas de deslocamento das barreiras 
versus tempo, obtidas em 25 mN/m a 25 oC.  

Conclusões 
A presença de PEG na subfase induz a formação de 
filmes de DODAB menos expandidos comparados 
aos obtidos na superfície da água pura, as 
interações intermoleculares entre PEG e DODAB 
resultam em menor estabilidade da monocamada 
em PEG 1,0 (p/p). A miscibilidade e estabilidade do 
filme contendo PEG na subfase demonstram 
potencial de aplicação destes sistemas na liberação 
controlada de fármacos. Atualmente, o estudo está 
sendo estendido para outras concentrações de PEG 
e polieletrólitos aniônicos e catiônicos, em paralelo a 
estudos de suas interações em solução. 
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