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Resumo
Neste trabalho, foram comparadas as cinéticas de adsorção da enolase (2-fosfo-Dglicerato hidrolase) sobre substratos hidrofilicos (placas de silício não modificadas
ou silanizadas com aminopropilsilano (APS)) com aquelas sobre substratos
hidrofóbicos (placas de silício silanizadas com trimetilclorosilano (TMCS) ou
recobertas com filme de PS (poliestireno)). O efeito da forma do substrato (plano x
esférico) sobre a cinética de adsorção também foi estudado. Os substratos esféricos
foram esferas de vidro não modificadas (caráter hidrofilico) e silanizadas com TMCS
(caráter hidrofóbico). As curvas de cinética de adsorção em substratos planos obtidas
por elipsometria in situ mostraram que o processo ocorre em três etapas: (1) difusão
das moléculas para a interface sólido/líquido, (2) formação de uma monocamada
adsorvida e (3) adsorção de outras moléculas sobre a monocamada e formação de
multicamadas. As isotermas mostraram que a enolase não possui adesão preferencial
em substratos hidrofilicos ou hidrofóbicos. A etapa (1) pode ser descrita pelo modelo
de adsorção seqüencial aleatória, enquanto que as etapas (2) e (3) podem ser
descritas pelo modelo de adsorção seqüencial cooperativa. Não foi observada
influência da força iônica. Contudo, imagens da topografia das superficies recobertas
por enolase obtidas por microscopia de força atômica (in situ e no ar) mostraram que
os agregados de moléculas adsorvidas podem se apresentar na forma esférica (força
iônica alta) ou como fibrilas (força iônica baixa). Medidas de espalhamento de raiosX a baixo ângulo (SAXS) de uma solução de enolase (6 g/L NaC1 0,001 mol/L)
mostraram que as moléculas possuem raio de giro de 29 À. Portanto, a agregação é
induzida pelas propriedades da superficie da monocamada e pela força iônica do
meio. Medidas de ângulo de contato mostraram que substratos inicialmente
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