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RESUMO 
 
Molhabilidade é a interação intermolecular de um líquido num sólido, resultando em 

aderência do líquido ao sólido. Estas interações são importantes para o estudo de diferentes 

processos que envolvem o fluxo de líquidos em superfícies ou em meios porosos, sendo uma 

propriedade amplamente usada em muitas aplicações industriais. Esta pesquisa teve como 

objetivo determinar a molhabilidade de superfícies de parafina e aço inoxidável por soluções 

de tensoativos não iônicos. As interações entre as fases sólida e líquida foram determinadas 

por medidas de ângulo de contato. Procurou-se neste estudo identificar os fatores que 

poderiam influenciar na molhabilidade dos substratos sólidos. Com relação a superfície de 

parafina, observou-se que o tamanho de sua cadeia carbônica, seu ponto de fusão e a 

morfologia de sua superfície provocam mudanças na molhabilidade. Já para o aço inoxidável, 

foi observado que tratamentos superficiais realizados através do uso de lixas promovem 

redução na molhabilidade. Com relação ao uso de soluções aquosas de tensoativos, observou-

se um aumento da molhabilidade das superfícies quando comparada aquela obtida com a 

água. Logo, fatores como a concentração da solução, tamanho da cadeia e natureza polar do 

tensoativo também contribuíram para modificar a molhabilidade. A utilização de técnicas de 

ascensão capilar, com auxílio de modelagem matemática, mostrou-se uma ferramenta 

importante para o estudo da molhabilidade. Portanto, como esperado, a adição de tensoativos 

na água resultou em um aumento da molhabilidade, independente da superfície avaliada. 
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 ABSTRACT 
 
Wettability is the intermolecular interaction between a liquid and a solid surface, resulting in 

adhesion of the liquid to this surface. These interactions are important for the study of 

different processes that involve the flow of fluids on surfaces or in porous media, being a 

property widely used in many industrial applications. This research aimed to determine the 

wettability of paraffin and stainless steel surfaces by nonionic surfactant solutions. The 

interactions between solid and liquid phases were determined by contact angle measurements. 

The key objective was to identify the factors that could influence the wettability of the 

considered solid substrates. Related to the paraffin surface, it was observed that the size of its 

carbonic chain, its melting point, and also its surface morphology cause changes in 

wettability. Considering stainless steel, it was observed that the polishing of surface by using 

sandpaper promoted reduction on wettability. Regarding to the use of surfactant solutions, an 

increase in wettability was observed when compared to that obtained by water. It was 

identified that factors such as the concentration of surfactant solution and the size and nature 

of surfactant polar chain also contributed to wettability modifications. The use of capillary 

rise technique, with the aid of mathematical modeling, proved to be an important tool for the 

study of wettability. Therefore, as expected, the addition of surfactants to water resulted in 

increased wettability, independent of the evaluated surface. 
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1. Introdução geral 

 

 O estudo da molhabilidade é de grande importância para diversos segmentos 

industriais, pois visa conhecer o comportamento hidrofílico/lipofílico de uma superfície com 

relação ao seu desempenho diante de um fluido. O conhecimento da molhabilidade encontra 

aplicação no desenvolvimento de produtos para limpeza, lentes óticas, cerâmicas, tecidos, 

transporte de fluidos em dutos, etc. 

 A molhabilidade é o resultado das forças de adesão do líquido sobre a superfície 

sólida, o que possibilita ao líquido um maior ou menor espalhamento de uma gota, quando 

depositada na superfície, resultando num ângulo de contato que diminui quando a 

molhabilidade aumenta. 

 Os tensoativos são moléculas anfifílicas que possuem a capacidade de se adsorverem 

seja em superfícies polares ou em superfícies apolares. Acima de uma determinada 

concentração, denominada concentração micelar crítica (c.m.c.), estes tensoativos são capazes 

de formar agregados, denominados de micelas. A adsorção de um líquido contendo 

tensoativos em solução às superfícies, principalmente quando sua concentração está acima da 

c.m.c., é fortemente afetada devido a redução das tensões interfaciais, promovendo uma 

alteração na molhabilidade. 

 A adição de tensoativos ao fluido molhante visa melhorar a interação fluido/ 

superfície. As propriedades interfaciais de soluções de tensoativos propiciam as mais variadas 

aplicações, desde a remoção de compostos orgânicos de superfícies até o aumento da 

mobilidade do petróleo nos reservatórios, buscando deslocá-lo no meio poroso e aumentar sua 

recuperação. 

 O objetivo geral desta pesquisa foi determinar a molhabilidade de superfícies de 

parafinas e aço inoxidável por soluções de tensoativos, através de medidas de ângulo de 

contato, estabelecendo uma relação com a rugosidade do material analisado. Visando uma 

melhor compreensão dos fenômenos envolvidos, analisou-se a influência do grau de 

etoxilação e a família de cada tensoativo estudado, do ponto de fusão das parafinas e da 

rugosidade das superfícies estudadas. 

 Esta tese foi dividida em sete capítulos. Os dois primeiros capítulos, ou seja, esta 

Introdução Geral e os Aspectos Teóricos, são capítulos obrigatórios na composição do 



Capítulo 1 – Introdução geral                                                                                                                                   3 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

documento, bem como o Capitulo 7, que apresenta as conclusões gerais. Eles dão um enfoque 

geral sobre o que foi abordado na pesquisa. Os outros quatro capítulos estão apresentados 

como artigos científicos, três publicados em periódicos internacionais, cuja primeira página 

encontra-se disponível nos Anexos.  
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2. Aspectos teóricos 

 

 Neste capítulo será feita uma breve revisão bibliográfica, abrangendo apenas os 

conceitos básicos, considerando que os capítulos subsequentes trarão em seu corpo os 

aspectos teóricos de cada assunto abordado. 

 

2.1 Molhabilidade 

 

 A molhabilidade é definida como a capacidade que um líquido tem de aderir-se, sob 

a forma de uma gotícula, a uma superfície sólida, em um meio inerte, gás ou líquido. Desta 

forma, quanto maior a aderência, maior a área de contato da gotícula com a superfície e, 

consequentemente, melhor a molhabilidade do líquido na superfície. 

 Silva [1] definiu que a molhabilidade é a tendência que um fluido tem de espalhar-se 

ou aderir-se sobre uma superfície sólida na presença de outro fluido imiscível. Santos [2] 

definiu que a molhabilidade reflete a afinidade relativa entre a superfície e as duas fases 

fluidas imiscíveis. 

 Para melhor retratar as características superficiais de um sólido, indicando sua 

hidrofilicidade, a molhabilidade de uma superfície é uma propriedade extremamente importante a 

se determinar. Logo, para determinar e quantificar a molhabilidade de superfícies o método 

mais usual é o da medida do ângulo de contato. Segundo Santos [2] há registros na literatura 

de uma grande variedade de técnicas experimentais para determinar a medida de ângulo de 

contato, porém em todas elas o ângulo de contato é determinado através da avaliação do 

contato entre as fases. Quando a interação entre o líquido e a superfície sólida é "fraca", a 

superfície mostra baixa molhabilidade e o ângulo de contato medido na fase externa ao 

líquido é alto. Na situação inversa, quando a interação é "forte", a molhabilidade é alta.  

 Baseado no princípio de minimização de energia livre, pode-se utilizar a 

termodinâmica interfacial para fazer uma descrição rigorosa do equilíbrio estabelecido no 

sistema formado entre o líquido e a superfície do sólido. Sendo assim, a molhabilidade de 

uma superfície sólida pode ser representada pela equação de Young. A equação de Young tem 

origem teórica na análise mecânica das forças resultantes sobre a linha de contato entre as três 
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fases coexistentes no equilíbrio. Sua confirmação prática, porém, é impedida devido à 

impossibilidade da determinação experimental direta das tensões interfaciais sólido-fluido. 

Segundo Santos [2], quando uma gota é depositada sobre uma superfície sólida, a sua forma 

final dependerá da magnitude relativa das forças coesivas, entre as moléculas do líquido, e das 

forças de adesão, entre o líquido e o sólido. 

 Segundo Bernardes [3], existem vários métodos utilizados para determinar a 

hidrofobicidade (grau de rejeição à água) de uma superfície. Dentre os métodos citados por 

este autor, temos: adesão microbiana a hidrocarbonetos, a cromatografia de interação 

hidrofóbica, a adesão a superfícies hidrofóbicas, agregação por adição de sais, partição 

hidrofóbica num sistema aquoso bifásico e a medida do ângulo de contato. No entanto, o 

único método que permite determinar um valor quantitativo da hidrofobicidade é a medida do 

ângulo de contato. 

 Silva [1] argumentou que a molhabilidade pode ser determinada pela espessura do filme 

fluido. Segundo a autora, que realizou estudos da alteração da molhabilidade de superfícies 

internas de tubulações utilizadas no transporte de óleos pesados via core-flow (técnica utilizada 

para o transporte de óleos pesados através da formação de uma camada de água na superfície do 

duto ao redor de um núcleo de óleo pesado), variações na molhabilidade são frequentemente 

relatadas pela presença ou ausência de um filme de água entre o óleo e a superfície sólida. Citando 

Kaminsky e Radke [4], que atribuíram importância fundamental ao filme aquoso na prevenção da 

molhabilidade da superfície sólida pelo óleo, a autora relatou em seus estudos que, segundo estes 

autores, a presença de um fino filme aquoso ajuda a prevenir o contato entre o óleo cru e a 

superfície, restringindo o fenômeno de inversão da molhabilidade. 

 A molhabilidade de um sólido é influenciada pela natureza química e pela 

heterogeneidade química da superfície, sendo que a última atua de forma conjunta com a 

rugosidade [5]. 

 Segundo Wolf [6], o efeito da molhabilidade observada no espalhamento espontâneo 

de uma gota sobre uma superfície, na penetração de um líquido num meio poroso ou no 

deslocamento imiscível de um fluido por outro, é o resultado das interações intermoleculares 

existentes entre ambos os fluidos (por exemplo, líquido e seu próprio vapor) e o substrato 

sólido, e, deste modo, pode ajudar a caracterizar superfícies e determinar informações sobre a 

interação fluido-sólido. 
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 Assim, para determinar a molhabilidade de um dado material tem-se o seguinte 

parâmetro: quanto menor o ângulo de contato maior a molhabilidade, isto é, mais o líquido 

molha a superfície sólida em contato, conforme mostrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Comportamento da molhabilidade através de medidas de ângulo de contato 
(Adaptado de Sampaio [7]). 

 

 

 

 Determinando-se o ângulo de contato entre o líquido e a superfície sólida, temos que: 

se o ângulo fica entre 0º e 90º, diz-se que o líquido molha a superfície do sólido, e se ficar 

entre 90º e 180º, considera-se que o líquido não molha o sólido [8]. 

 

2.2 Ângulo de contato 

 

 O ângulo de contato é o ângulo que permite avaliar a molhabilidade de um material 

através da adição de pequenas quantidades de líquido sobre sua superfície. A análise 

tangencial da gota de líquido em relação à superfície permite avaliar o grau de interação entre 

o fluido e a superfície sólida. De acordo com Coutinho [9], no processo de deposição de uma 

gota de líquido sobre uma superfície sólida, o ângulo de contato vai depender da relação entre 

as forças adesivas (espalhamento da gota) e forças coesivas do líquido (contração da gota). 

Uma vez que a gota repouse sobre uma superfície lisa, plana e homogênea, o ângulo de 

contato depende do equilíbrio das tensões existentes no ponto triplo de contato entre as fases. 
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A Figura 2.2 apresenta o esquema das resultantes das forças existentes considerando o ponto 

triplo de contato entre as fases sólida, líquida e gasosa. 

 

Figura 2.2. Representação das tensões interfaciais a partir do ângulo de contato [10]. 

 

 

 

 No equilíbrio, as tensões interfaciais são representadas pela equação de Young 

[Equação (2.1)]. 

 

  ����	�	
��	
��	�

��

	                                                                  (2.1) 

 

 Onde: γSG, γSL e γLV representam as tensões interfaciais nas fronteiras entre líquido 

(L), sólido (S) e gás (G) e θ é o ângulo de contato de Young.  

Na Equação (2.1) fica estabelecida a definição termodinâmica do ângulo de contato, θ, 

através das tensões superficiais. Quando o líquido se expande, o ângulo de contato é maior 

(ângulo de contato de avanço) do que quando a gota se contrai (ângulo de contato de 

retrocesso). Assim, esta histerese do ângulo de contato, será medida pela diferença entre os 

ângulos de contato de avanço e retrocesso. Para Coutinho [9], a existência de histerese do 

ângulo de contato deve ser levada em consideração, uma que esta informação será muito 

importante para avaliação da molhabilidade, pois fornecerá correlações essenciais entre a 

energia, rugosidade e heterogeneidade das superfícies.  
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 De acordo com Coutinho [9], o estudo da molhabilidade através da determinação do 

ângulo de contato, bem como de sua interpretação, é um tema de grande complexidade. 

Durante certo tempo, houve muita discussão sobre o real significado dos ângulos de contato e 

até que ponto este parâmetro poderia ser considerado uma propriedade termodinâmica. Este 

autor salienta que, com os avanços ocorridos na teoria da físico-química de superfícies e 

interfaces, foi possível medir os ângulos de contato, resultando em uma melhor interpretação 

entre o ângulo de contato e a molhabilidade. A molhabilidade é uma função complexa das 

propriedades do sólido e do fluido. Grandes variações no ângulo de contato podem ser obtidas 

por uma seleção apropriada de pares de fluidos ou sólidos. 

 Segundo Curbelo [11], uma questão importante sobre a equação de Young é que em 

sua dedução foi feita empregando um sistema ideal, em que não foram considerados diversos 

fatores que modificam os ângulos e os diferem dos valores previstos, como por exemplo: a 

rugosidade, que possui a tendência de afastar o ângulo de contato ainda mais do valor de 90º; 

a heterogeneidade, onde sólidos com diferentes elementos apresentam variações na tensão 

interfacial; a contaminação e a mobilidade das superfícies. Além disso, também não se 

levaram em conta as propriedades do líquido, como a composição, a viscosidade e a adição de 

agentes tensoativos, que modificam a tensão interfacial entre líquidos. 

 De acordo com Coutinho [9], a determinação do ângulo de contato é um parâmetro 

muito importante para qualificar e quantificar o grau de umedecimento de um sólido por um 

líquido. O equilíbrio termodinâmico na interface será obtido uma vez que o ângulo de contato 

alcance um valor constante para uma determinada situação. Logo, diversas teorias sobre o 

ângulo de contato foram propostas. Assim, a determinação do ângulo formado pelo fluido 

sobre o sólido está relacionada com o equilíbrio entre as forças atrativas entre as partículas do 

fluido e as do sólido. Segundo o autor: “não se pode negar que a medida e a interpretação dos 

ângulos de contato são assuntos de extrema complexidade, mas através do desenvolvimento 

de técnicas experimentais e proposta de modelos teóricos é possível entender os mecanismos 

envolvidos e correlacionar o ângulo de contato com a superfície e até mesmo com a limpeza 

da superfície do material”.  

 Para Bernardes [3], a determinação da energia livre de superfície pode ser realizada 

pela medição do ângulo de contato, sendo este um método clássico, ele permite medir a 

interação entre uma superfície e um determinado líquido. 
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 A técnica universal utilizada para determinar a hidrofobicidade de materiais é a 

medida de ângulos de contato. Por vezes é necessário preparar previamente a superfície para 

que esta adquira as características necessárias para a boa execução da técnica [12]. 

 Segundo Silva [1], para realização das medidas de ângulo de contato, a superfície 

sólida deve ser exposta ao ar ou ao líquido, dependendo do que se quer medir. Se o interesse 

for o ângulo de contato entre sólido-líquido-ar, a superfície sólida deve estar exposta ao ar; se 

for o ângulo de contato interfacial entre dois líquidos, a superfície sólida deve estar imersa em 

um dos líquidos. 

 Para Neumann e Good [13] o ar do laboratório deve estar limpo e todas as fontes de 

vapores de óleo devem ser evitadas. Além disso, os ângulos de contato devem ser medidos à 

temperatura ambiente (20 – 22ºC) de modo que as tensões superficiais dos líquidos testados 

não variem durante o experimento. 

 Existem vários métodos para a medição do ângulo de contato líquido/sólido. O 

método mais fácil de utilizar é o da gota séssil [12]. A abordagem deste método será feita nos 

Capítulos 4 e 5. 

 

2.2.1 Influência da rugosidade 

 

 Nakae et al. [14] mostraram, através de modelos matemáticos e de medidas de ângulo 

de contato, que a molhabilidade é influenciada pela rugosidade da superfície. 

 Wenzel [15] analisou a influência da rugosidade da superfície sobre o ângulo de 

contato aparente. Sua ideia partia da premissa de que “numa unidade de área superficial 

(rugosa) há mais área e, portanto, há uma maior intensidade de energia de superfície, do que 

na mesma unidade de área de superfície lisa”. Diante disso, surgiu uma equação que 

atualmente é conhecida como equação da contribuição real de Wenzel, representada pela 

Equação (2.2). 

 

  ����� = � ��	
��	�
��


                                                               (2.2) 
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 Onde WӨ é o ângulo de Wenzel e R é o fator de rugosidade, que relaciona a área 

superficial real à geométrica. 

 A rugosidade tem como efeito o aumento das características de molhabilidade do 

sólido, isto é, o ângulo de Wenzel aumenta com o acréscimo da rugosidade se o ângulo de 

Young for superior a 90º e diminui se for inferior a 90º. Além da rugosidade do material, 

existem outros fatores que podem causar histerese nas medidas do ângulo de contato: a 

penetração do líquido no sólido, especialmente se este for muito poroso; o embebimento do 

sólido pelo líquido; e a presença de impurezas [9]. 

 Para Coutinho [9], a molhabilidade depende da rugosidade das superfícies. Sendo 

importante descrever esta propriedade e definir os parâmetros de quantificação. A rugosidade 

é uma importante propriedade que está diretamente relacionada aos fenômenos superficiais, 

pois possibilita quantificar o aumento da área superficial, afeta o coeficiente de atrito e 

proporciona a retenção mecânica de materiais estranhos. Assim, o autor observou que o 

aumento da rugosidade do titânio induz à formação de uma superfície mais hidrofílica, ou 

seja, o efeito da rugosidade é o de aumentar a molhabilidade do sólido. 

 

2.3 Tensoativos 

 

2.3.1 Definição 

 

 Os tensoativos, também chamados de surfactantes, são substâncias que diminuem a 

tensão superficial ou influenciam na superfície de contato entre dois líquidos, adsorvendo-se 

nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás e sólido-líquido. São compostos orgânicos que 

apresentam em sua constituição moléculas anfifílicas, contendo partes polares (cabeça), com 

atividade hidrofílica, e apolares (cauda), com atividade oleofílica. A Figura 2.3 mostra uma 

representação esquemática da molécula de tensoativo. 
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Figura 2.3. Molécula de tensoativo [16]. 

 

 

 

2.3.2 Objetivo do tensoativo 

 

 Os tensoativos têm como principal objetivo agir como conciliador entre compostos 

sem afinidade, pela alteração da tensão superficial. Segundo os conceitos envolvidos e a área 

de aplicação, existem inúmeras classificações e nomenclaturas para um tensoativo, de acordo 

com o principal efeito observado. Há nomes diferentes para classificar um mesmo efeito, 

conforme mostra a Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1. Classificação dos tensoativos [11]. 

 

Classificação dos tensoativos 

Emulgador Surfactante Espumante 

Dispersante Desengraxante Espalhante 

Umectante Lubrificante Emoliente 

Detergente Antiestático Penetrante 

Antiespumante Amaciante Solubilizante 
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2.3.3 Adsorção de tensoativos em interfaces 

 

O tensoativo tem a capacidade de adsorção nas interfaces, ocasionando uma redução 

significativa da tensão interfacial. O fator responsável por essa propriedade é a existência de 

duas regiões com afinidades diferentes, as quais se direcionam segundo suas características. A 

Figura 2.4 mostra a adsorção em diferentes situações, sendo elas: a) Interface ar/água, b) 

Interface água/óleo, c) Formação de estrutura organizada, d) Adsorção sobre sólidos não 

polares, e) Formação de bicamadas e f) Micelas. 

 

Figura 2.4. Representação das atividades de moléculas anfifílicas [17]. 

 

 

 

2.4 Rugosidade 

 

 A rugosidade pode ser definida como o conjunto de desvios microgeométricos, 

caracterizado pelas pequenas saliências e reentrâncias presentes na textura superficial. Logo, a 

rugosidade consiste de irregularidades em pequena escala de uma superfície [18].  
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A superfície de peças apresenta perfis bastante diferentes entre si. As saliências e 

reentrâncias são irregulares. Para dar acabamento adequado às superfícies, é necessário, 

portanto, determinar o nível em que elas devem ser usinadas, ou seja, deve-se adotar um 

parâmetro que possibilite avaliar a rugosidade [19]. 

 

2.5 Adsorção 

 

Adsorção é o termo utilizado para descrever o fenômeno no qual moléculas que estão 

presentes em uma fase fluida, líquida ou gasosa, concentram-se espontaneamente sobre uma 

superfície sólida. 

A adsorção é um dos fenômenos de transporte e a transferência de massa que se dá 

quando existe uma superfície de contato entre um sólido e um gás, ou um líquido, e a 

concentração de determinado componente neste gás, ou neste líquido, é maior nesta superfície 

do que no interior do gás, ou do líquido [20, 21]. 

Na prática, porém, não se faz necessária a presença de um sólido adsorvente para que 

se possa dizer que está havendo adsorção. O fato do soluto ter a capacidade de diminuir a 

tensão superficial da solução em relação à do solvente puro já faz com que ele possua 

tendência espontânea de dirigir-se para a superfície da solução, e só esse simples fato já 

caracteriza o fenômeno de adsorção. Diz-se então que o soluto está sendo adsorvido pela 

superfície da solução. 

Classificam-se os fenômenos adsortivos quanto às forças responsáveis, em dois tipos: 

adsorção química e adsorção física. A adsorção química, ou quimissorção, é assim 

denominada porque neste processo ocorre efetiva troca de elétrons entre o sólido e a molécula 

adsorvida, ocasionando as seguintes características: formação de uma única camada sobre a 

superfície sólida, irreversibilidade e liberação de uma quantidade de energia considerável (da 

ordem de uma reação química). Por este motivo este tipo de adsorção é favorecida por uma 

diminuição de temperatura e também por um aumento de pressão. A catálise heterogênea 

geralmente envolve adsorção química dos reagentes. A adsorção física, que constitui o 

princípio da maioria dos processos de purificação e separação, é um fenômeno reversível 

onde se observa normalmente a deposição de mais de uma camada de adsorbato sobre a 

superfície adsorvente. As forças atuantes na adsorção física são idênticas as forças de coesão, 
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as forças de Van der Walls, que operam em estados líquido, sólido e gasoso. As energias 

liberadas são relativamente baixas e atinge rapidamente o equilíbrio [20, 21]. 
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3. Caracterização e propriedades de soluções 

tensoativos C12EOn 

 

3.1 Introdução 

 

Os tensoativos são moléculas que possuem uma estrutura química que faz com que 

preferencialmente se adsorvam nas interfaces, modificando a superfície de contato entre duas 

fases imiscíveis [1]. 

Os tensoativos podem ser caracterizados a partir de sua parte hidrofílica em iônicos ou 

não iônicos [2]. Os tensoativos iônicos podem ser derivados de matérias-primas oriundas de 

gorduras vegetais ou animais. No caso dos tensoativos não iônicos, estes podem ser derivados 

da reação entre hidrocarbonetos com óxido de eteno, produzindo, por exemplo, os álcoois 

laurílicos polietoxilados [3]. 

Os agentes tensoativos têm sido alvo de muitos estudos para aplicações em diversas 

áreas, tais como: defensivos agrícolas [4], produtos para a área médica/odontológica [5, 6], 

materiais para revestimento e adesivos [7, 8], produtos de beleza e cuidados pessoais [8], 

produtos de limpeza para uso doméstico e industrial [8], produtos para a indústria de petróleo 

[9], etc.  

Também têm sido relacionados estudos para a determinação de propriedades físico-

químicas (concentração micelar crítica (c.m.c.), tensão superficial, área da parte hidrofílica do 

tensoativo, ΔG de micelização) dos tensoativos com o objetivo de entender como estas 

moléculas interagem entre si e o meio no qual estão inseridas [10-14].  

No presente capítulo avaliou-se as propriedades físico-químicas de soluções aquosas 

de tensoativos não iônicos, pertencentes a classe dos alcoóis láuricos polietoxilados, 

abrangendo a concentração micelar crítica, excesso superficial e energia livre de Gibbs de 

micelização. 
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3.2 Materiais e Métodos 

 

3.2.1 Materiais 

 

Os tensoativos não iônicos foram fornecidos pela Oxiteno e foram utilizados sem 

prévia purificação. Eles pertencem a classe do álcool laurílico (C12EOn). Nestes tensoativos 

EOn representa o número de óxidos de eteno. Utilizou-se nesta pesquisa tensoativos com os 

seguintes número de etoxilações (n): 6, 7, 8, 9, 10 e 23. Em todos os experimentos, para 

preparação das soluções de tensoativos, utilizou-se água destilada e estes foram realizados a 

temperatura ambiente (25 °C). 

 

3.2.2 Determinação da concentração micelar crítica (c.m.c.) 

 

 Na Figura 3.1 é mostrado, de forma esquemática, como ocorre a agregação dos 

tensoativos em função de sua concentração em solução e o efeito desta agregação na tensão 

superficial. À medida que a concentração de tensoativo na solução aumenta, ocorre adsorção 

na superfície do líquido até que esta esteja totalmente saturada e a tensão superficial obtenha 

um valor mínimo. Este ponto corresponde à concentração micelar crítica do tensoativo 

(c.m.c.). Para a determinação da c.m.c. foram preparadas soluções aquosas dos tensoativos 

avaliados em diversas concentrações. Foi utilizado o tensiômetro DSA 100 Krüss para 

determinar a tensão superficial pelo método da gota pendente [15,17]. A gota pendente é uma 

gota suspensa em uma agulha dentro de uma fase contínua líquida ou gasosa. A forma da gota 

resulta da relação entre a tensão superficial ou interfacial e o efeito da gravidade. No método 

de gota pendente, a tensão superficial ou a tensão interfacial é calculada a partir da imagem da 

sombra da gota pendente utilizando a análise da forma de gota [18].  

 

 

 

 



Capítulo 3 – Caracterização e propriedades de soluções de tensoativos C12EOn                                                22 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

Figura 3.1. Comportamento dos monômeros do tensoativo relacionado com a 
concentração do tensoativo e a tensão superficial. Adaptada do manual do Tensiômetro 

K100 [16]. 

 

 

 

3.2.3 Determinação dos parâmetros termodinâmicos 

 

Os tensoativos em solução aquosa, diferentes de outras substâncias, apresentam duas 

características importantes: uma está relacionada à capacidade de formar agregados (micelas) 

e a outra de se adsorver nas interfaces. Este último processo corresponde ao comportamento 

do tensoativo na interface de equilíbrio [10]. 

  O estudo da adsorção de tensoativos em interfaces líquidas baseia-se na equação de 

adsorção de Gibbs [10, 14, 19, 20]. Ela mostra a adsorção em uma superfície líquida, obtida a 

partir de dados de tensão superficial de soluções aquosas de tensoativos, onde é possível 

estimar a adsorção por unidade de área e de concentração em excesso de tensoativo na 

superfície, Γ. Assim, é possível obter este parâmetro utilizando a Equação 3.1. 

 

Γ = - 
1

nRT
� dσe

d�ln c�      (3.1) 
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Onde n é o número de componentes independentes (varia entre 1 e 2), σe é a tensão superficial 

no estado de equilíbrio (mN/m) de uma solução de tensoativo de concentração c (mol/L), R é 

a constante universal dos gases (8,314 × 10−3kJ/mol K), T é a temperatura (oK) e dσe/d(ln c) é 

a taxa que representa a proporção entre a variação da tensão superficial e a concentração do 

tensoativo, antes que a c.m.c. seja atingida. Para tensoativos não iônicos ou iônicos na 

presença de eletrólito em excesso n = 1. 

Com o valor de Γ, pode-se estimar a área superficial por molécula de tensoativo (A), 

em Å2, expressa a partir da Equação 3.2 [10, 19]. 

 

A=
1

NA Γ
      (3.2) 

 

Onde NA é o número de Avogadro. 

Com o valor da c.m.c. pode-se determinar a energia livre de micelização do tensoativo 

através da Equação 3.3 [21, 22]. 

 

ΔGmic= - R T ln�c.m.c.     (3.3) 

 

3.3 Resultados e discussões 

 

3.3.1 Determinação da concentração micelar crítica (c.m.c.) 

As curvas de tensão superficial versus o logaritmo da concentração de tensoativo 

obtidas experimentalmente são apresentadas na Figura 3.2. Estas curvas foram utilizadas para 

determinar a c.m.c. de cada tensoativo estudado. 
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Figura 3.2. Curvas da tensão superficial dos tensoativos C12EOn, em função do logaritmo 
neperiano da concentração de tensoativo. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando a Figura 3.2 pode-se observar a redução da tensão superficial em função 

do aumento da concentração de tensoativo, para todos os tensoativos estudados, até um valor 

mínimo, tensão mínima de saturação (t.m.s.), permanecendo praticamente constante a partir 

deste ponto. A concentração a partir da qual isto ocorre indica a saturação superficial em 

monômeros de tensoativo que, por conseguinte, corresponde à c.m.c. de cada um dos 

tensoativos estudados. 

A Tabela 3.1 apresenta os valores das propriedades físico-químicas avaliadas, 

abrangendo: t.m.s.; c.m.c.; excesso de tensoativo na superfície (Γ); área superficial por 

molécula de tensoativo (A); e energia livre de micelização (ΔGmic). 
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Tabela 3.1. Propriedades físico-químicas dos tensoativos C12EOn (n = 6, 7, 8, 9, 10 e 23). 

 

Tensoativo t.m.s. 

(mN/m) 

c.m.c. 

(mol/L) 

Γ x106 

(mol/m2) 

A 

(Å2) 

ΔGmic 

(kJ/mol) 

C12EO6 28,35 0,000570 8,86 18,74 -18,50 

C12EO7 29,62 0,000395 6,82 24,35 -19,41 

C12EO8 29,65 0,000374 6,38 26,03 -19,55 

C12EO9 32,16 0,000373 6,29 26,39 -19,55 

C12EO10 32,33 0,000348 5,24 31,7 -19,73 

C12EO23 42,33 0,000287 2,76 60,03 -20,21 

 Fonte: Autor 

 

A Tabela 3.1 mostra o aumento dos valores de t.m.s. com o aumento do número de 

etoxilação, o que confere maior hidrofilia a molécula de tensoativo. Este fato ocorre devido o 

posicionamento da molécula de tensoativo na superfície da água que, ao ter seu grau de 

etoxilação aumentado, penetra mais na solução, reduzindo, assim, o volume da sua parte 

hidrofóbica na superfície do líquido, o que, por conseguinte, leva ao aumento da tensão 

superficial mínima. No caso da c.m.c., o tensoativo torna-se mais solúvel em água ao 

aumentar o grau de etoxilação, atingindo a c.m.c. em concentrações mais baixas. Isto 

provavelmente ocorre devido ao tamanho da parte hidrofílica dos tensoativos, que aumenta 

com o aumento do grau de etoxilação, consequentemente necessita-se de menor número de 

moléculas para que a saturação da superfície ocorra. Este fato pode ser comprovado pela área 

superficial ocupada por molécula de tensoativo (A), que aumentou com o aumento do grau de 

etoxilação, considerando-se que a parte hidrofóbica dos tensoativos avaliados permaneceu 

constante. 
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3.3.2 Avaliação dos parâmetros termodinâmicos 

 

Os parâmetros termodinâmicos estão apresentados na Tabela 3.1. De acordo com 

Mitropoulos [23] o excesso superficial é definido como a diferença entre a quantidade de um 

componente presente no sistema e aquela que poderia estar presente em um sistema de 

referência, onde a concentração no seio da solução fosse igual a da interface, isto é, como se a 

interface não tivesse nenhum efeito. Em outras palavras, o excesso superficial relativo está 

relacionado com a adsorção na interface de um soluto em relação ao seio da solução. Se um 

tensoativo é pouco solúvel em um dado solvente, suas moléculas irão localizar-se 

preferencialmente na superfície ou interface. Isto faz com que praticamente não existam 

moléculas de tensoativo no seio da solução até que a c.m.c. seja atingida. Consequentemente, 

considera-se o excesso superficial (Г) como a densidade superficial de tensoativo, isto é, o 

número de tensoativos por unidade de área [24]. Observa-se que o valor de Г diminui com o 

aumento do grau de etoxilação. Como explicado, com o aumento da parte polar do tensoativo, 

a densidade superficial de moléculas para saturação da interface será menor, ou seja, menor 

número de moléculas de tensoativo será necessário para saturar esta interface. 

Com relação à energia livre de Gibbs de micelização, observando a Tabela 3.1, pode-

se constatar que a formação das micelas é um processo espontâneo e depende do grau de 

etoxilação. O aumento do grau de etoxilação aumenta a espontaneidade da micelização, 

mostrando a tendência que tensoativos mais hidrofílicos tem em formar agregados micelares 

com maior facilidade. 

 

3.4 Conclusões 

 

A determinação da concentração micelar crítica, sendo realizada por medidas de 

tensão superficial, através da obtenção de parâmetros físico-químicos, permite entender 

melhor como os tensoativos se comportam nas suas interações interfaciais. 

Os resultados mostraram que, para os tensoativos estudados, com o aumento do grau 

de etoxilação ocorre: o aumento da área superficial, o aumento da sua solubilidade em água e 

a redução da sua c.m.c. Com relação a energia livre de Gibbs e ao o excesso superficial, pode-
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se concluir que o processo de micelização é espontâneo (ΔGmic negativo) e, à medida que 

aumenta o tamanho da cabeça polar do tensoativo, a saturação da interface ocorrerá com 

menor número de moléculas anfifílicas. 
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4. Avaliação da molhabilidade de soluções de 

tensoativos em aço inoxidável 

 

4.1 Introdução 

 

Molhabilidade é a interação entre moléculas líquidas e sólidas, que pode ser 

demonstrada pelo depósito de uma gota do líquido sobre um sólido. Sendo assim, um ângulo 

representado pela superfície do sólido e a tangente à superfície da gota [1], como mostrado na 

Figura 4.1, representa a molhabilidade do sólido ao líquido depositado. 

 

Figura 4.1. Representação das tensões superficiais a partir do ângulo de contato. 
Adaptada do manual do tensiômetro/goniômetro DSA100 [2]. 

 

 

 

A molhabilidade é um parâmetro importante para determinar o grau de aderência ou 

afinidade de um líquido por uma superfície sólida. Ela é dada pela tendência que um fluído 

tem de se distribuir ao longo de uma superfície, na presença de outro fluído imiscível, se 

espalhando ou aderindo à uma determinada superfície sólida. A aplicação de técnicas de 
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molhabilidade torna-se cada vez mais importante devido ao fato de permitir a compreensão 

das interações entre as superfícies sólido/líquido/gás [3]. 

A técnica mais utilizada para determinar o grau de molhabilidade de uma superfície 

sólida é a medida do ângulo de contato [4, 5]. Assim, o equilíbrio existente no ponto triplo de 

contato entre as fases pode ser descrito pela equação de Young [6]. 

 

��� �� = �	
� �	�
���

     (4.1) 

 

Onde, �SG, corresponde à tensão superficial sólido/gás, �SL, à tensão interfacial sólido/líquido 

e �LV, à tensão interfacial líquido/vapor. θY é o ângulo de contato. 

O método mais utilizado para determinar o ângulo de contato é o da gota séssil [7-9]. 

Esta técnica permite observar pequenas variações no comportamento de uma gota de líquido 

depositada sobre uma superfície sólida. Diversos fatores podem alterar o ângulo de contato, 

incluindo o tamanho da gota [10], a rugosidade e a heterogeneidade do material [11, 12]. 

Para caracterizar uma superfície como hidrofílica ou hidrofóbica, pode-se observar o 

fenômeno de espalhamento do líquido sobre o sólido, determinando os ângulos de contato 

com o tempo [9, 13]. 

Numerosos estudos utilizam esta técnica de deposição de uma gota de líquido, com um 

volume conhecido, sobre um substrato a fim de determinar sua 

hidrofilicidade/hidrofobicidade [14-16]. 

Um meio para melhorar a interação sólido/líquido é o uso de tensoativos, moléculas 

anfifílicas que reduzem o ângulo de contato [17]. A adição de tensoativos ao solvente a ser 

utilizado pode resultar em melhor molhabilidade do substrato analisado. Assim, torna-se 

essencial conhecer as propriedades físico-químicas dos tensoativos a serem utilizados. Dentre 

elas podemos destacar a concentração micelar crítica (c.m.c.) [18, 19]. Nesta concentração se 

inicia o processo de formação das micelas (micelização).  

Quando um tensoativo é adicionado a água, suas moléculas tentam se arranjar de 

modo à minimizar a repulsão entre os grupos hidrofóbicos e a solução aquosa: os grupos 

polares ficam na solução, próximo à superfície, e os grupos apolares ficam na interface 
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líquido-ar, contribuindo para reduzir a tensão interfacial e facilitando a adesão do líquido ao 

sólido, resultando em ângulos de contato menores [17]. 

O uso de tensoativos em uma ampla variedade de materiais conduziu a um número 

crescente de estudos nesta área. Entre os materiais mais investigados está o aço inoxidável 

[20]. O aço inoxidável está presente em muitas áreas da vida cotidiana e novas aplicações são 

encontradas a cada dia nos mais diferentes campos. As razões do crescimento e atratividade 

para diferentes aplicações residem na ampla faixa de requisitos que este material é capaz de 

atender [21]. Estudos envolvendo o aço inoxidável utilizam a molhabilidade como técnica de 

quantificação da hidrofobicidade deste material [22, 23]. 

A produção de petróleo em águas profundas tem atraído a atenção mundial. Dado que 

os oleodutos são feitos de aço, é importante estudar o comportamento molecular de soluções 

salinas e soluções contendo tensoativos nestes materiais [24, 25]. Neste sentido, o objetivo 

deste estudo foi determinar a molhabilidade do aço inoxidável utilizando medidas de ângulos 

de contato. Utilizou-se para este propósito soluções aquosas de tensoativos não iônicos e 

soluções de KCl. Observou-se o efeito na molhabilidade dos tratamentos físicos aplicados à 

superfície e a influência do grau de etoxilação dos tensoativos. 

 

4.2 Materiais e metodologia 

 

4.2.1 Materiais 

 

Os tensoativos não iônicos utilizados neste estudo foram adquiridos comercialmente e 

usados sem purificação. Suas referências são NPEO20, NPEO23, NPEO30, NPEO40 e NPEO100, 

com NP representando nonilfenol, e C12EO3, C12EO6, C12EO10 e C12EO23, com C12 

representado uma cadeia linear com 12 carbonos, sendo EOn o número de óxido de eteno 

presente na molécula do tensoativo. A Tabela 4.1 mostra algumas características dos 

tensoativos não iônicos utilizados. 

As soluções de tensoativo e de KCl (Quimidrol, 99,98%) foram preparadas em água 

destilada, na concentração requerida para cada experimento. As medidas de ângulo de contato 



Capítulo 4 – Avaliação da molhabilidade de soluções de tensoativos em aço inoxidável                                     34 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

e tensão superficial foram realizadas com soluções recém-preparadas, para evitar qualquer 

tipo de perda de massa por evaporação ou contaminação. 

 

Tabela 4.1. Tensoativos utilizados e suas características. 

 

Tensoativo Massa molecular 

(g/mol) 

*BHL **c.m.c.  

(mol/L) 

NPEO20 1100 16,4 0,00073 

NPEO23 1232 17,1 0,00066 

NPEO30 1540 17,1 0,00050 

NPEO40 1980 17,8 0,00049 

NPEO100 4620 19,0 0,00004 

C12EO3 318 8,3 0,00079 

C12EO6 450 12,5 0,00400 

C12EO10 626 13,9 0,00139 

C12EO23 1198 16,9 0,00077 

  *BHL – Balanço hidrofílico-lipofílico 

  **De acordo com Santos et al. [25] 

  Fonte: Autor 

 

O aço inoxidável utilizado nos experimentos foi adquirido comercialmente e o corpo 

de prova utilizado para as medidas do ângulo de contato foi confeccionado como um disco 

cilíndrico, com 5 cm de raio e 1 cm de altura. Sua composição química está apresentada na 

Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Composição química do aço inoxidável austenítico 304 (em %)[26]. 

 

Elemento C Cr Co Mn P Ni Si S Fe 

Composição 

(% em peso) 
0,015 18,6 0,1 1,48 0,023 9,0 0,42 0,001 *Balanço 

*Percentual requerido para que o percentual, em peso, atinja 100%, como estabelecido por 

Hémery et al. [26]. 

 

4.2.2 Métodos 

 

4.2.2.1 Ângulo de contato 

 

O procedimento experimental para medição do ângulo de contato é mostrado na 
Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Esquema do tensiômetro/goniômetro Krüss DSA 100, indicando os 
acessórios para a medição do ângulo de contato. 

 

 
Fonte: Autor 
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Todas as medidas de ângulo de contato, a temperatura ambiente (25°C), foram obtidas 

utilizando um tensiômetro/goniômetro Krüss DSA 100 [14, 15]. No início de cada 

experimento, a placa de aço inoxidável era lavada com detergente neutro em água corrente 

com auxílio de uma esponja de nylon, a fim de retirar qualquer impureza superficial. Em 

seguida, ocorria a secagem com ar comprimido. Trinta gotas (1μL) foram depositadas 

automaticamente em um ponto central da superfície usando uma seringa (agulha de 0,5 mm 

de diâmetro) instalada no equipamento. As medidas foram monitoradas usando uma câmera 

de alta resolução (25 imagens por segundo), equipada com um difusor de LED e um fundo 

branco como fonte de luz. Uma tela instalada entre a fonte de luz e a gota minimizava o 

aquecimento, permitindo iluminação uniforme e bom contraste sem perda de massa durante a 

deposição. As imagens de cada gota foram monitoradas usando o software fornecido pelo 

fabricante, que calcula os ângulos de contato instantaneamente, gerando uma planilha de 

valores no final do experimento. 

 

4.2.2.2 Processo de usinagem 

 

A fim de verificar a influência da rugosidade sobre o comportamento da 

molhabilidade, foi realizado um processo de usinagem em torno mecânico empregando 2000 

rotações por minuto, a fim de obter um melhor acabamento. A placa de aço inoxidável foi 

fixada no suporte do torno e usinada usando uma sequência de lixas, com densidade de grãos 

variando de 100 a 1200 grãos/cm2, por um período de 1 minuto por lixa. Após o uso de cada 

lixa, a superfície da placa de aço inoxidável teve sua molhabilidade analisada através de 

medições de ângulo de contato usando água destilada. 

 

4.2.2.3 Molhabilidade 

 

A molhabilidade do aço inoxidável foi avaliada em soluções aquosas de KCl e 

tensoativos não iônicos. Para soluções de KCl, 5 soluções com concentrações variando de 2 a 
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10 % em massa foram usadas [24]. As soluções de tensoativo não iônico foram preparadas na 

concentração micelar crítica (c.m.c.) [25]. Assim, a molhabilidade final das soluções 

estudadas foi obtida considerando a média aritmética de 30 medidas de ângulos de contato. 

 

4.3 Resultados e discussão 

 

4.3.1 Avaliação da molhabilidade do aço inoxidável no processo de usinagem 

 

A fim de observar melhor o efeito na redução das ranhuras superficiais na placa de aço 

inoxidável, foi realizado um tratamento superficial através de várias lixas de granulometrias 

diferentes, que são representadas por uma numeração que varia de 100 a 1200 grãos/cm2. O 

resultado deste estudo está apresentado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Variação do ângulo de contato aço inoxidável - água destilada após processo 
de usinagem com lixas de diferentes graduações. 

 

 

Fonte: Autor 
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A Figura 4.3 mostra que o ângulo de contato aço inoxidável - água destilada aumenta 

com o aumento do grau de usinagem da superfície. Em outras palavras, quanto maior a 

densidade de grãos da lixa, melhor o acabamento da superfície do material, menor a 

rugosidade e, por conseguinte, maior o ângulo de contato, conforme mostrado na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4. Ângulo de contato considerando a rugosidade, com θm representando o 
ângulo de contato medido e θY o ângulo de contato de Young, que assume uma superfície 

totalmente plana e quimicamente homogênea [27]. 

 

 

 

Os resultados apresentados mostram que a rugosidade promove uma redução do 

ângulo de contato, comprovando a atuação da equação de Wenzel [28]. 

 

 ��� �� = � ��	
� �	�
��


  ��� �� = � ��� ��  (4.2) 

 

Onde, γSV, corresponde à tensão interfacial sólido/vapor, γSV, à tensão interfacial 

sólido/líquido e γSV, à tensão interfacial líquido/vapor. O ângulo de θY é o ângulo da equação 

de Young, o θm é o ângulo de contato aparente e R é o fator de rugosidade. 

Esses resultados permitem estimar o comportamento das tensões representado pela 

equação de Wenzel em relação a rugosidade relativa, que tende a 1 quando o tratamento da 
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superfície é ideal; ou seja, a superfície é totalmente polida, e a equação de Young é igual à 

equação de Wenzel. 

A fim de comprovar a relação do ângulo de contato com a rugosidade, equações de 

Young e Wenzel, foi calculado o cos θm para cada usinagem com uma lixa específica. Esta 

relação está apresentada na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Ângulo de contato entre a água destilada e aço inoxidável no processo de 
usinagem, usando lixas de densidade de grãos de 100 a 1200 grãos/cm2. 

 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 4.5 mostra que, ao passo que a densidade de grãos na lixa diminui, o cos θm 

tende a 0,45, o que corresponde a um ângulo de 63,3o. Este ângulo corresponde ao ângulo de 

contato mínimo de Wenzel, obtido para a rugosidade máxima do processo de usinagem com 

lixa. 
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Assim, como o valor do ângulo de contato mínimo de Wenzel foi determinado para 

uma condição de rugosidade máxima, é interessante que seja obtido o verdadeiro ângulo de 

contato da água com o aço inoxidável, sob uma condição onde a superfície do metal seja a 

mais polida possível. Para isto, se faz necessário calcular a rugosidade do metal a partir da 

estrutura das lixas utilizadas e então obter uma relação com o cos θ mínimo, que corresponde 

ao ângulo de contato real da água com o metal. 

Sabe-se que a rugosidade da superfície (R) é a relação entre a soma das alturas acima e 

abaixo de uma linha de superfície (yi) e o número total de leituras por área (n), com esta 

relação sendo representada pela Equação (4.3). 

 

� = ��� ���⋯��
� = ���     (4.3) 

 

Considerando uma lixa com granulometria "x", o diâmetro médio dos grãos que 

compõem sua estrutura (D) pode ser calculado pela Equação (4.4). 

 

� = � �
���

 ,"
     (4.4) 

 

Onde: n é o número de grãos por cm2 de lixa. 

Os valores referentes às alturas yi da Equação (4.3) foram considerados como D/4, 

pois após uma lixa atuar sobre a superfície de um metal, considerando um grão com 

dimensões esféricas, a ranhura produzida pelo mesmo tem a profundidade máxima de D/2, e 

considerando a linha superficial do sólido na metade da altura da ranhura tem-se um yi = D/4. 

A Figura 4.6 mostra a relação entre cos θm e a rugosidade do aço inoxidável, calculado 

pela Equação (4.3). 
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Figura 4.6. Relação entre o cosseno do ângulo de contato entre a água e uma superfície 
tratada por lixas com tamanho de grão diferente e rugosidade ("R"), calculadas pela 

Equação 4.3. 

 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 4.5 mostra um ajuste linear dos dados do cos θ como função da rugosidade 

do sistema em estudo, com um coeficiente de correlação de 0,98. Outra observação é que a 

equação apresentada tem coeficiente linear igual a 0,2765, equivalente a um ângulo de 74,0º. 

Isso corresponde ao ângulo de contato entre a água e a superfície de aço inoxidável 

completamente usinado, isto é, polido. 
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4.3.2 Avaliação da molhabilidade do aço inoxidável utilizando soluções de KCl e 

de tensoativos 

 

4.3.2.1 Medidas de ângulo de contato com soluções aquosas de KCl 

 

A molhabilidade do aço inoxidável, usando soluções de KCl em diferentes 

porcentagens, foi determinada após todo o procedimento com lixas.  

A Figura 4.7 mostra os valores de ângulo de contato para o intervalo de concentrações 

de soluções aquosas de KCl utilizadas. Pode-se observar que o aumento da concentração de 

KCl é acompanhado por uma redução no ângulo de contato, tendendo a estabilizar-se em 

concentrações acima de 8% de KCl. Isso ocorre porque os íons cloreto promovem um 

aumento da condutividade da água, que, ao entrar em contato com o aço inoxidável, induz um 

movimento elétrico, aumentando a interação entre a solução e a superfície do metal e 

reduzindo o ângulo de contato. 

 

Figura 4.7. Molhabilidade do aço inoxidável em soluções aquosas de KCl representado 
por medidas de ângulos de contato. 

 

 

Fonte: Autor 
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4.3.2.2 Avaliação do ângulo de contato de aço inoxidável e soluções aquosas de 

tensoativos não iônicos  

 

A Figura 4.8 mostra as curvas de molhabilidade do aço inoxidável para as duas classes 

de soluções aquosas de tensoativo utilizados, um tensoativo com cadeia lipofílica aromática e 

outro com cadeia linear, com diferentes graus de etoxilação, representado por medidas do 

ângulo de contato. 

 

Figura 4.8. Comparação da molhabilidade do aço inoxidável usando soluções de 
tensoativos não iônicos, com cadeias aromáticas e lineares, com diferentes graus de 

etoxilação representado por medições de ângulo de contato. 

 

 

Fonte: Autor 
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A Figura 4.8 mostra que o comportamento das curvas de ângulo de contato usando 

ambos os tensoativos não iônicos foi semelhante, com tendência para um aumento no ângulo 

de contato com o aumento do grau de etoxilação. Este aumento pode estar relacionado com a 

interação do tensoativo com o meio aquoso, que sendo maior diminui a interação do mesmo 

com a superfície do metal, indicando que o grupo etoxilado desfavorece a molhabilidade da 

solução de tensoativo no aço inoxidável. 

Apesar da etoxilação nos dois tipos de tensoativos estudados ser diferente, pode-se 

constatar na Figura 4.8 que o tipo de cadeia hidrofóbica não promove diferença significativa 

na molhabilidade das soluções dos tensoativos estudados, ficando este efeito somente ligado à 

etoxilação do tensoativo. 

Ao comparar Figuras 4.7 e 4.8, pode-se observar que as soluções de tensoativo não 

iônico apresentaram propriedades umectantes melhores do que as soluções de KCl, em 

qualquer concentração. Isto é atribuído às propriedades interfaciais dos tensoativos estudados 

bem como a maior afinidade do sal pelo meio aquoso que os tensoativos, principalmente 

devido à presença da cadeia hidrofóbica dos mesmos. 

 

4.4 Conclusões 

 

Os resultados mostram que a usinagem de uma superfície de aço inoxidável diminui 

sua molhabilidade em água destilada, devido à redução da rugosidade. Soluções de KCl e 

soluções de tensoativo não iônico se mostraram umectantes da superfície do aço inoxidável, 

com maior efeito para os tensoativos, desde que utilizados em concentrações adequadas. 

Também concluiu-se que o aumento do grau de etoxilação do tensoativo promove uma 

redução na molhabilidade do metal, mostrando, assim, que a afinidade do tensoativo pelo 

meio aquoso interfere diretamente na sua interação com o aço inox. 
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5. Molhabilidade de superfícies de parafina por 

tensoativos não iônicos: avaliação do grau de 

etoxilação do nonilfenol e rugosidade da superfície 

 

5.1 Introdução 

 

Molhabilidade é a tendência de um líquido espalhar-se sobre uma superfície sólida. 

Em processos de molhabilidade, é importante avaliar o nível de espalhamento e a taxa de 

umedecimento do material avaliado. De acordo com Oliveira e Guittard [1], o processo de 

molhabilidade é regido por três parâmetros principais: as propriedades repelentes ao líquido 

dos componentes presentes na superfície do substrato, a rugosidade da superfície e a 

morfologia superficial ou topografia. O controle ou modificação da molhabilidade pode ser 

aplicado em diferentes áreas, tais como: produtos agrícolas [2]; implantes dentários [3, 4]; 

materiais para revestimento e adesivos [5]; e produção de petróleo [6, 7]. Uma das maneiras 

de alterar a molhabilidade de substratos sólidos é usando tensoativos. 

Tensoativos são moléculas anfifílicas, com afinidade por meios polares e apolares. 

Sabe-se que os tensoativos em soluções aquosas apresentam duas características importantes: 

uma está relacionada à sua capacidade de agrupar-se formando micelas e a outra é a 

capacidade de se adsorver nas interfaces. A concentração micelar crítica (c. m. c.) é a 

concentração de tensoativos na qual as micelas começam a se formar [8]. 

Diferentes técnicas são utilizadas para determinar a molhabilidade. A técnica mais 

utilizada é a medida de ângulo de contato [9, 10]. Como o ângulo de contato de Young é um 

valor físico imensurável [11], a equação de Young [11, 12] pode ser usada para obter o ângulo 

de contato de equilíbrio entre as fases de sólido/líquido/gás (linha de contato trifásica), 

Equação 5.1. 

 

��� � = �	�� �	�
���

     (5.1) 
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Onde: γSV, γSL e γLV representam as tensões interfaciais nas fronteiras entre líquido (L), sólido 

(S) e vapor (V) e θ0 é o ângulo de contato de Young. Este método permite obter a relação 

adesão-coesão entre dois fluidos, líquido-vapor ou líquido-líquido, usando ângulos internos 

em contato com a superfície sólida. Quando o valor de θ0 se situar entre 0° e 90° (0°< θ0< 

90°) o líquido molha o sólido e quando se situar entre 90° e 180° (90°< θ0< 180°) o líquido é 

não molhante. Valores de θ0 igual a 0° e 180° indicam as condições onde o líquido se espalha 

indefinidamente sobre o sólido e quando o contato entre o sólido e o líquido se contrai a um 

ponto, respectivamente [13].  

O método mais utilizado para determinar o ângulo de contato é o da gota séssil [14-

16]. Este método permite observar pequenas variações no comportamento de uma gota de 

líquido depositada sobre uma superfície sólida. Entre os métodos utilizados para determinar o 

ângulo de contato, aqueles que utilizam o princípio estabelecido pela equação de Young, em 

que o equilíbrio entre a superfície e as tensões interfaciais ajudam na molhabilidade, devem 

ser destacados [17-22]. 

Outro método usado para descrever o comportamento molhável de uma superfície, que 

leva em conta a determinação do ângulo de contato de histerese existente em processos 

envolvendo as fases sólida e líquida, é obtido através de medições nos ângulos de contato de 

avanço e retrocesso [23, 24]. Diferentes fatores, tais como o tamanho da gota [25], erro do 

operador, rugosidade da superfície e heterogeneidade [26, 27], contaminantes do fluido e 

geometria da amostra podem influenciar a medição do ângulo de contato [16, 28]. 

A molhabilidade de um sólido por um líquido é considerada interessante não só pelo 

aspecto teórico, mas também pensando em aplicações práticas. A molhabilidade de uma 

superfície está associada a corrosividade, lubricidade e aderência, que são de grande interesse 

de várias indústrias. 

A parafina é uma mistura de alcanos, cuja superfície é fortemente hidrofóbica. Como 

tal, ela tem sido usada em diversos estudos de molhabilidade [22, 29-31]. 

Sabe-se que a adição de tensoativos a água aumenta a capacidade molhante de 

soluções aquosas em superfícies sólidas. Diante do exposto, o presente estudo visa determinar 

a molhabilidade de parafina de diferentes pontos de fusão por soluções aquosas de tensoativo 

(nonilfenol polietoxilado). Os resultados da evolução do ângulo de contato de avanço, 

estabelecendo a molhabilidade dinâmica com o espalhamento ao longo do tempo, são 

relatados neste capítulo. Foi avaliada a influência do grau de etoxilação de cada tensoativo, 
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usando soluções com concentrações diferentes, de acordo com a concentração micelar crítica. 

Além disso, o efeito do equilíbrio hidrófilo/lipofílico dos tensoativos sobre a molhabilidade 

da superfície de parafina usada foi avaliado. Finalmente, o objetivo final foi desenvolver 

novos conhecimentos de molhabilidade de parafina por soluções de tensoativo não iônico. 

 

5.2 Materiais e métodos 

 

5.2.1 Materiais 

 

Os tensoativos nonilfenol polietoxilados utilizados nos ensaios foram da classe 

comercial e empregados sem purificação prévia. Suas referências são NP10EO, NP20EO, 

NP30EO, NP40EO e NP100EO, com NP representando nonilfenol e nEO o número médio de 

unidades de óxido de etileno presentes na molécula de tensoativo. A Tabela 5.1 mostra 

algumas das características dos tensoativos não iônicos usados. 

As soluções de tensoativo foram preparadas usando água destilada. O ângulo de 

contato e a tensão superficial foram medidos com soluções recentemente preparadas, para 

evitar qualquer perda de massa por evaporação ou contaminação. 

 

Tabela 5.1. Tensoativos utilizados e suas características. 

 

Tensoativo Massa molar (g/mol) *BHL 

NP10EO 661 13,3 

NP20EO 1100 16,4 

NP30EO 1540 17,1 

NP40EO 1980 17,8 

NP100EO 4620 19,0 

   *BHL – Balanço Hidrofílico-Lipofílico 

   Fonte: Autor 
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As três parafinas, fornecidas pela Petrobras, foram usadas como recebidas. As suas 

temperaturas de fusão foram medidas utilizando um aparelho digital de ponto de fusão 

(Microquímica, MQAPF-302). Os substratos parafínicos (Figura 5.1) foram obtidos pelo 

aquecimento de cada parafina até atingir seu ponto de fusão e depositadas em moldes de PVC 

(3,0 cm de diâmetro interno e 1,5 cm de altura). As amostras tinham aproximadamente 1,0 cm 

de espessura. O molde de PVC era colocado sobre uma placa polida de aço inoxidável 

aquecida, para minimizar as imperfeições durante a cristalização das superfícies. 

 

Figura 5.1. Obtenção dos substratos parafínicos (D = diâmetro e h= altura). 

 

 

Fonte: Autor 

 

5.2.2 Métodos 

 

5.2.2.1 Ângulo de contato 

 

Todos os ângulos de contato aparentes (θap), definidos como o ângulo aparente entre a 

superfície do sólido e a tangente à interface sólido-líquido [32, 33], foram medidos utilizando 

um tensiômetro/goniômetro (Krüss, 100 DSA). Gotas (5µL) foram automaticamente 
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depositadas na superfície da parafina usando uma seringa (com agulha de 0,5 mm de 

diâmetro) instalada no equipamento. As medições foram monitoradas usando uma câmera de 

alta resolução instalada no aparelho (25 imagens por segundo). Um difusor de LED com um 

fundo branco foi usado como fonte de luz. A tela foi colocada entre a fonte luminosa e a gota 

para minimizar o aquecimento, fornecendo iluminação uniforme e bom contraste sem perda 

de massa durante a deposição. As imagens de cada gota foram monitoradas usando o software 

DSA3, desde o início até o final do experimento, e o mesmo software foi usado para gravar as 

imagens. O experimento começou no momento em que a gota foi depositada na superfície e 

durou 60 segundos. O software do equipamento calcula os ângulos de contato aparentes 

instantaneamente, produzindo uma planilha de ângulo de contato em função do tempo. 

Ângulos de contato de equilíbrio foram alcançados nestas condições experimentais. 

 

5.2.2.2 Concentração micelar crítica (c.m.c.) 

 

Medições de tensão superficial foram usadas para determinar a c.m.c. de cada 

tensoativo investigado. O mesmo tensiômetro/goniômetro (Krüss, 100 DSA) foi usado para 

obter os valores de tensão superficial, aplicando a técnica de gota pendente [5, 34]. O 

tensiômetro/goniômetro foi operado usando um software que permite a medição automática e 

o cálculo em tempo real da tensão superficial, utilizando a equação de Young-Laplace. Todos 

os experimentos foram feitos a temperatura ambiente (25 °C). 

 

5.2.2.3 Avaliação de tensoativo em excesso na interface 

 

O estudo da adsorção de tensoativos nas interfaces líquidas baseia-se na equação de 

adsorção de Gibbs [35-37]. Ele mostra que o grau de adsorção na superfície de um líquido 

pode ser determinado a partir de dados de tensão superficial. Assim, é possível estimar a 

adsorção do tensoativo na interface, ou seja, o excesso de soluto por unidade de área de 

superfície, chamado excesso de tensoativo na superfície (Γ), como mostrado na Equação 5.2. 
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Γ= - 1
nRT � dσe

d�ln c�     (5.2) 

 

Onde n é o número de componentes independentes, variando entre 1 e 2; σe é a tensão de 

superfície no estado de equilíbrio (mN/m) de uma solução de tensoativo de concentração c 

(mol/L); R é a constante universal dos gases (8. 314 × 10−3 kJ/mol.K); T é a temperatura (K); 

e dσe/d(ln c) é a inclinação da reta antes da c.m.c. ser atingida. Para tensoativos não iônicos, n 

= 1. 

Com o valor de Γ, a área de superfície limitante por molécula de tensoativo (área de 

empacotamento) pode ser estimada, em Å2, denominada A e dada pela Equação 5.3. 

 

A= 1
NA Γ

       (5.3) 

 

Onde: NA é número de Avogadro. O valor da c.m.c. é usado para determinar a energia livre de 

micelização (∆Gmic) [38], como mostra a Equação 5.4. 

 

ΔGmic= - R T  ln�c.m.c.      (5.4) 

 

5.2.2.4 Determinação do ponto de fusão da parafina 

 

Os n-alcanos, também conhecidos como n-parafinas, podem ser representados pela 

fórmula geral CnH(2n+2). Eles exibem propriedades particulares que são facilmente 

representáveis pelo equilíbrio sólido-líquido [39], onde a temperatura de fusão pode estar 
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relacionada com a sua massa molar. Won [40, 41] sugeriu uma correlação empírica para 

relacionar a temperatura de fusão da parafina com sua massa molar, Equação 5.5. 

 

Tfus=374.5+0.02617 Ii- 20172
Ii

   (5.5) 

 

Onde, Tfus é a temperatura de fusão (K) e Ii (g/mol) é a massa molar. 

 

5.2.2.5 Microscopia de força atômica 

 

A topografia e os valores de rugosidade das amostras de parafina foram analisados 

usando um microscópio de força atômica (Shimadzu, SPM 9600). O aparelho é equipado com 

um scanner que possui um alcance máximo de 30 μm nas direções x e y e 5 μm na direção z. 

A constante de mola usada foi de 3,2 N/m, com frequência de ressonância de 281,45 kHz e o 

ponto de ajuste fixado em 0,1587 V. 

As imagens foram adquiridas no "modo não contato", onde a ponta da sonda não 

estabelece contato físico com a amostra. Imagens de 20 x 20 μm com uma resolução de 256 x 

256 pixels foram analisadas pelo software gerenciador do SPM, versão 3.4. Os parâmetros de 

rugosidade avaliados foram rugosidade média (Ra), profundidade de vale ou altura máxima 

(Rz), altura de dez pontos irregulares (Rzjis), raiz quadrada média da rugosidade (Rq), perfil 

de altura máxima de pico (Rp) e perfil de profundidade máxima de vale (Rv). 
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5.3 Resultados e discussão 

 

5.3.1 Concentração micelar crítica (c.m.c.) 

 

A Tabela 5.1 mostra os tensoativos usados nesta etapa do trabalho, os valores da 

massa molar e BHL. 

A Tabela 5.2 mostra os valores de c.m.c. obtidos neste trabalho, os valores de 

concentração em excesso de superfície (Γ), área de superfície (A) e energia livre de 

micelização (∆Gmic). 

 

Tabela 5.2. Valores de c.m.c., concentração de excesso superficial (Γ), área superficial 
(A), e energia livre padrão de micelização (∆Gmic) para os tensoativos estudados. 

 

Tensoativo c.m.c. 

(g/L) 

c.m.c. 

(mol/L) 

Γ x106 

(mol/m2) 

A 

(Å2) 

ΔGmic 

(kJ/mol) 

NP10EO 0,08 0,000128 6,12 27,12 -22,20 

NP20EO 0,22 0,000200 3,97 41,82 -21,08 

NP30EO 0,27 0,000170 2,83 58,67 -21,44 

NP40EO 0,30 0,000140 2,42 68,72 -21,82 

NP100EO 0,41 0,000088 1,41 117,45 -23,12 

  Fonte: Autor 

 

O aumento do grau de etoxilação promove um aumento nos valores da c.m.c., somente 

em massa, mas em relação à concentração molar os valores da c.m.c. tendem a diminuir, salvo 

pelo NP10EO, que é menor que o NP20EO.  

No caso da área superficial (A), o aumento do grau de etoxilação promove um 

aumento da área superficial ocupada por molécula de tensoativo, isto devido ao aumento do 

volume molar ocupado pelas moléculas de óxido de eteno presentes na parte hidrofílica dos 
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tensoativos, o que interfere diretamente no excesso superficial (Γ) [36]. De acordo com Calvo 

et al. [37], com o aumento no grau de EO na molécula de tensoativo, a habilidade do 

tensoativo de se adsorver na interface ar-líquido pode ser inibida, embora as moléculas 

possam ainda migrar para a interface, o que faz com que a formação de micelas ocorra em 

maiores concentrações de tensoativo. 

Como pode ser observado na Equação 5.4, a energia livre de Gibbs é diretamente 

proporcional ao valor do ln (c.m.c.). Considerando que a área superficial ocupada por 

molécula de tensoativo aumenta com o número de óxido de etileno na sua parte polar, isto 

resulta na diminuição do excesso superficial, ou seja, menor número de moléculas de 

tensoativo será necessário para saturar esta interface.   

 

5.3.2 Evolução do ângulo de contato em parafinas com diferentes pontos de 

fusão 

 

A Tabela 5.3 apresenta os pontos de fusão, massas molares e o número médio de 

carbonos das parafinas estudadas. A massa molar média (Ii) e o número médio de carbonos 

("nC médio") foram determinados aplicando a Equação 5.5. 

 

Tabela 5.3. Características das parafinas usadas. 

 

Parafina Ponto de fusão (oC) Ii (g/mol) nC médio 

P1 54,8 360,4 25,6 

P2 61,1 398,2 28,3 

P3 80,6 566,9 40,4 

  Fonte: Autor 
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Analisando a Tabela 5.3, pode-se observar que o ponto de fusão aumenta com o 

aumento da massa molar da parafina.  

A Figura 5.2 mostra os ângulos de contato entre a parafina e os líquidos, incluindo 

soluções de tensoativo e água destilada. As concentrações das soluções de tensoativo 

variaram de acordo com os valores da c.m.c.  

Pode-se observar na Figura 5.2 que tanto o tamanho da hidro cadeia carbônica da 

parafina como o grau de etoxilação do tensoativo afetam a molhabilidade da superfície. O 

tamanho da cadeia carbônica (P3>P2>P1) diminui o ângulo de contato entre as parafinas e 

soluções de tensoativo, consequentemente, aumenta a molhabilidade [42]. Esse 

comportamento também está relacionado à diferença entre a temperatura de fusão da parafina 

e a temperatura ambiente (25oC), correspondente a temperatura final de resfriamento, pois 

quanto maior esta diferença, menor a probabilidade da parafina formar cristais e maior será a 

probabilidade da parafina solidificar na forma amorfa [42]. Considerando que a temperatura 

de fusão diminui de P3 para P1, e a molhabilidade é dependente da morfologia do material, 

P3 solidifica mais rapidamente, deixando a superfície mais amorfa e, consequentemente, com 

menor rugosidade. 
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Figura 5.2. Ângulo de contato vs. tempo de medida para soluções aquosas de tensoativo 
em superfícies de parafina: (A) Água destilada, (B) NP100EO, (C) NP40EO, (D) 

NP30EO, (E) NP20EO e (F) NP10EO. Todas as soluções de tensoativos foram 
preparadas com base nos valores de suas c.m.c. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Os resultados apresentados na Figura 5.2 também mostram que um aumento no grau 

de etoxilação dos tensoativos aumenta os ângulos de contato, tendendo ao comportamento da 

água, reduzindo, assim, a molhabilidade. Como já foi mencionado, o aumento do grau de 

etoxilação torna o tensoativo mais hidrofílico, consequentemente diminuindo a sua afinidade 
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por superfícies apolares. Isto está relacionado com a maneira com que os tensoativos em 

solução se adsorvem em superfícies apolares, com a parte lipofílica virada para a superfície. 

A Figura 5.2 mostra também que, para todas as parafinas estudadas, o NP10EO 

promoveu um declínio em torno de 60° no ângulo de contato, quando comparado com água 

destilada. Para os outros tensoativos, a diminuição foi de no máximo 35o. Além disso, o 

NP10EO foi o único tensoativo que apresentou uma variação significativa na tensão 

superficial com o tempo, comprovando que ele migra para a superfície apolar, afetando o 

ângulo de contato, até que o equilíbrio das forças interfaciais seja atingido [31, 38, 43]. 

 

5.3.3 Evolução do ângulo de contato com a concentração de tensoativo 

 

Nesta etapa o poder de molhabilidade das soluções de tensoativo em superfícies de 

parafina foi investigado. Para este propósito, foram preparadas cinco soluções de cada 

tensoativo, com concentrações variando em 0,5, 1, 2, 5 e 10 vezes o valor da c.m.c. Os 

resultados são mostrados na Figura 5.3. 

Os resultados apresentados na Figura 5.3 mostram que a concentração de tensoativo 

em relação ao seu valor de c.m.c. altera o ângulo de contato aparente (θap). Assim, quando o 

número de moléculas de tensoativo em solução aumenta, uma diminuição do θap ocorre, 

consequentemente uma melhora na molhabilidade das superfícies das parafinas estudadas é 

observada. Isto mostra que a atividade de interface dos tensoativos afeta os valores de θap em 

concentrações superiores à c.m.c., reduzindo o ângulo de contato aparente em mais de 10%. 
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Figura 5.3. Valores dos ângulos de contato finais em superfícies de parafina vs. soluções 
aquosas de tensoativo, onde C/c.m.c. corresponde à concentração de solução de 

tensoativo em relação a sua c.m.c. (0,5, 1, 2, 5 e 10 vezes o valor da c.m.c.). 

 

 

Fonte: Autor 

 

Radulovic et al. [2] avaliaram o espalhamento de soluções dos tensoativos Triton® X-

100 and Silwet® L-77 em pastilhas de silicone (smooth silicon wafers) revestidas com filmes 

de Paryleno (polímero de polietileno), Cytop e Teflon (polímeros de fluorocarbonetos). Eles 

observaram que a maior redução no ângulo de contato ocorre utilizando soluções com 
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concentração igual a duas vezes o valor da c.m.c., mantendo-se praticamente constante a 

partir deste ponto. De acordo com estes autores, dever-se-ia esperar que esta estabilização na 

redução do ângulo de contato ocorresse na c.m.c. Eles propuseram um mecanismo baseado na 

teoria das micelas: quando começa o processo de molhagem, há uma probabilidade dos 

monômeros de tensoativo imediatamente se adsorverem na interface sólido/líquido, 

diminuindo, assim, os valores do ângulo de contato aparente. Com a formação de micelas, em 

valores acima da c.m.c., a difusão das moléculas de tensoativo das micelas em solução ocorre 

(para se adsorverem na agora mais exposta superfície da gota). O aumento na molhabilidade é 

aparente se a adsorção de mais moléculas de tensoativo ocorre na interface. Uma vez que este 

valor limitante final é atingido, moléculas de tensoativo não poderão mais se adsorver na 

interface e o processo de difusão cessa. A partir deste ponto, aumentos na concentração não 

resultarão em maior molhabilidade.  

 Assim, para todos os tensoativos testados, quando a concentração da solução aquosa 

está em um intervalo entre um e dois valores de c.m.c., observa-se uma melhor molhabilidade 

das superfícies hidrofóbicas de parafina. Como explicado, isso tem relação direta com o 

equilíbrio de monômeros de tensoativo entre a solução aquosa, superfície lipofílica e micelas. 

 

5.3.4 Influência do grau de etoxilação do tensoativo na molhabilidade 

 

A Figura 5.4 mostra que o comprimento da cadeia de parafina e a parte polar do 

tensoativo influenciam no grau de molhabilidade. O grau de etoxilação de tensoativo tem uma 

influência direta sobre o comportamento hidrofílico/hidrofóbico do tensoativo em solução. 

Isto tem uma influência direta sobre a molhabilidade da superfície porque aumentando o grau 

de etoxilação do tensoativo irá ocorrer um aumento no grupo polar da molécula. Assim, 

tensoativos com um menor grau de etoxilação são mais hidrofóbicos e promovem alta 

molhabilidade nas superfícies de parafina. Observou-se que a parafina com o mais alto ponto 

de fusão (80,6 °C) tinha o menor ângulo de contato. Isso é bem explicado pela morfologia 

superficial (seção 5.3.5). 
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Figura 5.4. Ângulo de contato final (constante) vs. número de óxido de etileno (EO) para 
soluções de tensoativo nonilfenol polietoxilado em diferentes superfícies de parafina, 

concentração de solução de tensoativo em suas respectivas c.m.c. 

 

 

Fonte: Autor 

 

5.3.5 Microscopia de força atômica (AFM) 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a morfologia de superfície tem 

uma influência direta sobre o ângulo de contato das soluções de tensoativo. Imagens 

topográficas e características morfológicas das superfícies estudadas de parafina são 

mostradas nas Figuras 5.5 e 5.6. Os parâmetros de rugosidade obtidos por AFM são 

apresentados na Tabela 5.4. 
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Figura 5.5. Imagens em 3-D obtidas por AFM mostrando a topografia das superfícies 
das parafinas. 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 5.6. Características morfológicas das superfícies de parafina: (A) imagem 2-D, 
(B) perfil de linha nos segmentos a-b e c-d, (C) perfil de rugosidade e comprimento de 

amostragem nos segmentos a-b e c-d. 

 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 5.4. Parâmetros de rugosidade para as superfícies de parafina estudadas. 

 

Parâmetro Parafina P1 Parafina P2 Parafina P3 

Ra (nm) 82.4 65.1 47.9 

Rz (nm) 890.4 665.8 594.8 

Rzjis (nm) 432.6 322.7 283.8 

Rq (nm) 108.1 86.3 64.5 

Rp (nm) 537.2 316.6 280.2 

Rv (nm) 353.2 349.2 232.3 

 Fonte: Autor 

 

Os parâmetros de rugosidade mostrados na Tabela 5.4 são a rugosidade média (Ra), a 

profundidade de vale ou altura máxima (Rz), a altura de dez pontos irregulares (Rzjis), a raiz 

quadrada média da rugosidade (Rq), o perfil de altura máxima de pico (Rp) e o perfil de 

profundidade máxima de vale (Rv). Os resultados obtidos por microscopia mostram que a 

rugosidade aumenta da parafina P3 para P1. Isto está relacionado com a metodologia utilizada 

para obter amostras de teste. Sabe-se que a molhabilidade é dependente da composição 

química e morfologia da superfície. A parafina derretida depositada na superfície cristaliza-se 

mais abruptamente quanto maior sua temperatura de fusão, impedindo a formação de cristais 

e, consequentemente, reduzindo a rugosidade. 

O modelo de Wenzel é aplicado em casos de superfícies rugosas e quimicamente 

homogêneas. Este modelo considera que a fase líquida preenche totalmente as ranhuras da 

superfície rugosa [44]. Considerando que a rugosidade do material analisado diminui no 

sentido do aumento da cadeia de parafina (P1>P2>P3), e que superfícies rugosas aumentam a 

molhabilidade, fazendo um substrato hidrofóbico ainda mais molhável, a resistência da 

solução de tensoativo em espalhar-se sobre superfícies de parafina aumenta de P3 à P1. 

Plomp et al. [45] avaliaram o efeito da temperatura de fusão de três diferentes 

parafinas em AFM. Estes autores demonstraram, empregando o AFM na técnica  ex-situ, que 

a temperatura de fusão das n-parafinas desempenha um papel fundamental na ocorrência de 

crescimento de cristais: se um cristal de n-parafina é digitalizado na sua temperatura de fusão 

ou logo abaixo dela, a imagem torna-se impossível de ser formada; se uma amostra é 
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digitalizada bem abaixo de seu ponto de fusão, nenhum crescimento é observado; somente se 

a amostra do cristal de n-parafina for digitalizado aproximadamente 10-20°C abaixo de seu 

ponto de fusão é que as características de crescimento poderão ser observadas.  Este fato 

comprova o que ocorreu com a parafina P3, que foi resfriada numa temperatura bem abaixo 

da sua temperatura de fusão, enquanto que com as parafinas P1 e P2 pôde-se verificar a 

formação dos cristais. 

 

5.4 Conclusões 

 

Cinco tensoativos não iônicos, com graus de etoxilação diferentes, foram usados para 

avaliar as propriedades molhantes de três superfícies diferentes de parafina. Para todos os 

tensoativo testados, quando a concentração da solução tensoativo ficou em um intervalo entre 

um e dois valores de c.m.c., observou-se melhor molhabilidade. Isto tem uma relação direta 

com o equilíbrio dos monômeros de tensoativo entre a solução aquosa, a superfície da 

parafina e as micelas. Ao avaliar o grau de etoxilação dos tensoativo (nEO), observou-se que 

um aumento no número de EO promove um declínio na molhabilidade da parafina, uma vez 

que torna os tensoativos mais hidrofílicos. A morfologia da superfície de parafina foi o fator 

mais importante que regeu as propriedades molhantes, onde quanto maior a rugosidade, 

menor a molhabilidade observada. Considerando-se um aumento no comprimento da cadeia 

de parafina e, consequentemente, um aumento em sua temperatura de fusão, a superfície 

cristaliza mais abruptamente quanto maior for a temperatura de fusão, impedindo a formação 

de cristais, deixando a superfície mais amorfa e, consequentemente, reduzindo a rugosidade.  

 

 

 

 



Capítulo 5 – Molhabilidade de superfícies de parafina por tensoativos não iônicos: avaliação do grau de 

etoxilação do nonilfenol e rugosidade da superfície                                                                                              68 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

5.5 Referências 

 

[1] T. Darmanin, F. Guittard, Wettability of conducting polymers: From 

superhydrophilicity to superoleophobicity, Progress in Polymer Science 39 (2014) 656-

682. http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.10.003 

[2] J. Radulovic, K. Sefiane, M. E.R. Shanahan, On the effect of pH on spreading of 

surfactant solutions on hydrophobic surfaces, Journal of Colloid and Interface Science 332 

(2009) 497-504. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.12.078 

[3] S. Paris, H. Meyer-Lueckel, H. Cölfen, A. M. Kielbassa, Penetration coefficients of 

commercially available and experimental composites intended to infiltrate enamel carious 

lesions, Dental Materials 23 (2007) 742-748. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2006.06.029 

[4] R. A. Gittens, R. Olivares-Navarrete, A. Cheng, D. M. Anderson, T. McLachlan, I. 

Stephan, J. Geis-Gerstorfer, K. H. Sandhage, A. G. Fedorov, F. Rupp, B. D. Boyan, R. 

Tannenbaum, Z. Schwartz, The roles of titanium surface micro/nanotopography and 

wettability on the differential response of human osteoblast lineage cells, Acta 

Biomaterialia 9 (2013) 6268-6277. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2012.12.002 

[5] W. Y. Lau, C. M. Burns, A pendent drop-sessile drop approach for the determination 

of surface tension, Surface Science 30 (1972) 478-482. http://dx.doi.org/10.1016/0039-

6028(72)90014-3 

[6] B. Ghosh, X. Li, Effect of surfactant composition on reservoir wettability and scale 

inhibitor squeeze lifetime in oil wet carbonate reservoir, Journal of Petroleum Science and 

Engineering 108 (2013) 250-258. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2013.04.012 

[7] D. L. Zhang, S. Liu, M. Puerto, C. A. Miller, G. J. Hirasaki, Wettability alteration and 

spontaneous imbibition in oil-wet carbonate formations, Journal of Petroleum Science and 

Engineering 52 (2006) 213-226. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2006.03.009 

[8] K. Holmberg, B. Jönsson, B. Kronberg, B. Lindman, Surfactants and Polymers in 

Aqueous Solution, John Willey and Sons Ltd.: 2nd Ed., Chichester, England, 2003. 

http://dx.doi.org/10.1002/0470856424 



Capítulo 5 – Molhabilidade de superfícies de parafina por tensoativos não iônicos: avaliação do grau de 

etoxilação do nonilfenol e rugosidade da superfície                                                                                              69 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

[9] A. Marmur, Equilibrium contact angles: Theory and measurement, Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 116 (1996) 55-61. 

http://dx.doi.org/10.1016/0927-7757(96)03585-6 

[10] E. Bormashenko, Contact angles of rotating sessile droplets, Colloids and Surfaces 

A: Physicochemical and Engineering Aspects 432 (2013) 38-41. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.04.041 

[11] E. Bormashenko, Wetting of real solid surfaces: New glance on well-known 

problems, Colloid Polymer Science 291 (2013) 339-342. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00396-012-2778-8 

[12] M. E. Diaz, J. Fuentes, R. L. Cerro, M. D. Savage, Hysteresis during contact angles 

measurement, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 574-583. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2009.11.055 

[13] I. Karmakov. Wetting or non-wetting liquid?, Phys. Educ. 35 (2000) 435-438. 

http://dx.doi:10.1088/0031-9120/35/6/310 

[14] T. Dang-Vu, R. Jha, S.-Y. Wu, D. D. Tannant, J. Masliyah, Z. Xu, Wettability 

determination of solids isolated from oil sands, Colloids and Surfaces A: Physicochemical 

and Engineering Aspects 337 (2009) 80-90. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2008.11.055 

[15] E. Lugscheider, K. Bobzin, Wettability of PVD compound materials by lubricants, 

Surface and Coatings Technology 165 (2003) 51-57. http://dx.doi.org/10.1016/S0257-

8972(02)00724-7 

[16] T. Sritapunya, B. Kitiyanan, J. F. Scamehorn, B. P. Grady, S. Chavadej, Wetting of 

polymer surfaces by aqueous surfactant solutions, Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects 409 (2012) 30-41. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.05.025 

[17] D. Y. Kwok, A. W. Neumann, Contact angle measurement and contact angle 

interpretation, Advances in Colloid and Interface Science 81 (1999) 167-249. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8686(98)00087-6 

[18] J. K. Spelt, D. R. Absolom, A. W. Neumann, Solid surface tension: The 

interpretation of contact angles by the equation of state approach and the theory of surface 

tension components, Langmuir 2 (1986) 620-625. http://dx.doi.org/10.1021/la00071a017 



Capítulo 5 – Molhabilidade de superfícies de parafina por tensoativos não iônicos: avaliação do grau de 

etoxilação do nonilfenol e rugosidade da superfície                                                                                              70 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

[19] D. Y. Kwok, A. Li, A. W. Neumann, Low-rate dynamic contact angles on 

poly(methyl methacrylate/ethyl methacrylate, 30/70) and the determination of solid 

surface tensions, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 37 (1999) 2039-

2051. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-0488(19990815)37:16<2039::AID-

POLB8>3.0.CO;2-O 

[20] D. Y. Kwok, A. Li, C. N. C. Lam, R. Wu, S. Zschoche, K. Pöschel, T. Gietzelt, K. 

Grundke, H.-J. Jacobasch, A. W. Neumann, Low-rate dynamic contact angles on 

poly[styrene-alt-(hexyl/10-carboxydecyl(90/10)maleimide)] and the determination of 

solid surface tensions, Macromolecular Chemistry and Physics 200 (1999) 1121-1133. 

http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1521-3935(19990501)200:5<1121::AID-

MACP1121>3.0.CO;2-7 

[21] D. Y. Kwok, H. Ng, A. W. Neumann, Experimental study on contact angle patterns: 

Liquid surface tensions less than solid surface tensions, Journal of Colloid and Interface 

Science 225 (2000) 323-328. http://dx.doi.org/10.1006/jcis.2000.6749 

[22] W. R. Good, A comparison of contact angle interpretations, Journal of Colloid and 

Interface Science, Vol. 44 (1973) 63-71. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(73)90192-6 

[23] L. S. Wan, X. L. Meng, Y. F. Yang, J. Tian, Z. K. Xu, Thermo-responsive stick-slip 

behavior of advancing water contact angle on the surfaces of poly(N-

isopropylacrylamide)-grafted polypropylene membranes, Science China Chemistry 53 

(2010) 183-189. http://dx.doi.org/10.1007/s11426-010-0004-4 

[24] N. C. Lam, R. H. Y. Ko, L. M. Y. Yu, A. Ng, D. Li, M. L. Hair, A. W. Neumann, 

Dynamic cycling contact angle measurements: Study of advancing and receding contact 

angles, Journal of Colloid and Interface Science 243 (2001) 208-218. 

http://dx.doi.org/10.1006/jcis.2001.7840 

[25] A. Amirfazli, D. Y. Kwok, J. Gaydos, A. W. Neumann, Line tension measurements 

through drop size dependence of contact angle, Journal of colloid and interface science 

205 (1998) 1-11. http://dx.doi.org/10.1006/jcis.1998.5562 

[26] C. D. Volpe, D. Maniglio, M. Morra, S. Siboni, The determination of a ‘stable-

equilibrium’ contact angle on heterogeneous and rough surfaces, Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects 206 (2002) 47-67. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(02)00072-9 



Capítulo 5 – Molhabilidade de superfícies de parafina por tensoativos não iônicos: avaliação do grau de 

etoxilação do nonilfenol e rugosidade da superfície                                                                                              71 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

[27] H. J. Busscher, A. W. J. van Pelt, P. de Bobr, H. P. de Jong, J. Arends, The effect of 

surface roughening of polymers on measured contact angles of liquids, Colloids and 

Surfaces 9 (1984) 319-331. http://dx.doi.org/10.1016/0166-6622(84)80175-4 

[28] F. M. Fowkes, D. C. McCarthy, M. A. Mostafa, Contact angles and the equilibrium 

spreading pressures of liquids on hydrophobic solids, Journal of Colloid and Interface 

Science 78 (1980) 200-206. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(80)90508-1 

[29] B. R. Ray, F. E. Bartell, Hysteresis of contact angle of water on paraffin. Effect of 

surface roughness and of purity of paraffin, Journal of Coloid Science 8 (1953) 214-223. 

http://dx.doi.org/10.1016/0095-8522(53)90040-3 

[30] F. E. Bartell, J. W. Shepard, Surface roughness as related to hysteresis of contact 

angles. II. The systems paraffin-3 molar calcium chloride solution-air and paraffin-

glycerol-air, The Journal of Physical Chemistry 57 (1953) 455-458. 

http://dx.doi.org/10.1021/j150505a015 

[31] E. Chibowski, On some relations between advancing, receding and Young's contact 

angles, Advances in Colloid and Interface Science 133 (2007) 51-59. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2007.03.002 

[32] A. Marmur, A Guide to the Equilibrium Contact Angles Maze. In: K. L. Mittal (Ed.), 

Contact Angle, Wettability and Adhesion, Leiden - Boston,  CRC Press, Taylor & Francis 

Group, Vol. 6, 3-18, 2009. 

[33] G. Wolansky, A. Mansur, Apparent contact angles on rough surfaces: The Wenzel 

equation revisited, Colloids Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 156 

(1999) 381-388. http://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(99)00098-9 

[34] R. E. Patterson, S. Ross, The pendent-drop method to determine surface or interfacial 

tensions, Surface Science 81 (1979) 451-463. http://dx.doi.org/10.1016/0039-

6028(79)90112-2 

[35] F. K. G. Santos, E. L. Barros Neto, M. C. P. A. Moura, T. N. Castro Dantas, A. A. 

Dantas Neto, Molecular behavior of ionic and nonionic surfactants in saline medium, 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 333 (2009) 156-162. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2008.09.040 

[36] J. Eastoe, J. S. Dalton, Dynamic surface tension and adsorption mechanisms of 

surfactants at the air-water interface, Advances in Colloid and Interface Science 85 (2000) 

103-144. http://dx.doi.org/10.1016/S0001-8686(99)00017-2 



Capítulo 5 – Molhabilidade de superfícies de parafina por tensoativos não iônicos: avaliação do grau de 

etoxilação do nonilfenol e rugosidade da superfície                                                                                              72 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

[37] E. Calvo, R. Bravo, A. Amigo, J. Gracia-Fadrique, Dynamic surface tension, critical 

micelle concentration, and activity coefficients of aqueous solutions of nonyl phenol 

ethoxylates, Fluid Phase Equilibria 282 (2009) 14-19. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2009.04.016 

[38] N. A. Ivanova, Zh. B. Zhantenova, V. M. Starov, Wetting dynamics of 

polyoxyethylene alkyl ethers and trisiloxanes in respect of polyoxyethylene chains and 

properties of substrates, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects 413 (2012) 307-313. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.04.054 

[39] E. Ghanaei, F. Esmaeilzadeh, J. F. Kaljahi, New multi-solid thermodynamic model 

for the prediction of wax formation, International Journal of Chemical, Nuclear, 

Metallurgical and Engineering 1 (2007) 52-57. 

[40] K. W. Won, Thermodynamics for solid solution-liquid-vapor equilibria: wax phase 

formation from heavy hydrocarbon mixtures, Fluid Phase Equilibria 30 (1986) 265-279. 

http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812(86)80061-9 

[41] K. W. Won, Thermodynamic calculation of cloud point temperatures and wax phase 

compositions of refined hydrocarbon mixtures, Fluid Phase Equilibria 53 (1989) 377-396. 

http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812(89)80104-9 

[42] M. E. R. Dotto, R. N. Martins, M. Ferreira, S. S. Camargo Jr., Influence of 

hydrogenated amorphous carbon coatings on the formation of paraffin deposits, Surface & 

Coatings Technology 200 (2006) 6479-6483. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.11.061 

[43] H. Kamusewitz, W. Possart, D. Paul, The relation between Young’s equilibrium 

contact angle and the hysteresis on rough paraffin wax surfaces, Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects 156 (1999) 271-279. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(99)00079-5 

[44] E. Bormashenko, Progress in understanding wetting transitions on rough surfaces, 

Advances in Colloid and Interface Science (2014) Article in press. 

[45] M. Plomp, P. J. C. M. van Hoof, W. J. P. van Enckevort, AFM-induced melt growth 

on n-paraffin crystals, Surface Science 448 (2000) 231-249. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0039-6028(99)01227-3 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 
 
Ascensão capilar 
 

 

  



Capítulo 6 – Ascensão capilar                                                                                                                                74 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

6. Ascensão capilar 
 

6.1 Introdução 

 

Dentre os fenômenos envolvidos na ascensão capilar, destacam-se a adsorção, a 

molhabilidade e a capilaridade, que são fenômenos considerados físicos e/ou químicos e que 

não geram modificações nas substâncias envolvidas. A capilaridade é a capacidade que os 

líquidos têm de penetrar nos finos poros e fendas de superfícies molháveis e de serem 

deslocados de superfícies não molháveis [1]. 

Estes fenômenos estão relacionados com as forças coesivas e adesivas, que 

correspondem às interações entre as moléculas do líquido e às interações entre as moléculas 

do líquido e do sólido, respectivamente. 

 Estas forças terminam por gerenciar o fenômeno de sorção, pois quando um corpo é 

posicionado perpendicularmente contra uma superfície de um líquido, se as forças adesivas 

forem maiores que as coesivas o líquido sobe, Figura 6.1(a), enquanto que se as forças 

coesivas forem maiores o líquido é forçado para baixo contra a parede do sólido, Figura 

6.1(b), com isto pode-se dizer que no primeiro caso o líquido molha o sólido, enquanto que no 

segundo o líquido não molha o sólido.  

 

Figura 6.1. Representação das interações do líquido com o sólido em função do ângulo 
de contato (θ): (a) adesão maior que coesão e (b) coesão maior que adesão. 

 

 

Fonte: Autor 
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 O uso de técnicas envolvendo a sorção pode ser empregado em diferentes áreas 

industriais, tais como: cosméticos [2], celulose [3], revestimento [4] e fibras [5], buscando a 

determinação da molhabilidade de líquidos em superfícies granuladas ou fibrosas, impossível 

de serem obtidas sob a forma plana. Com o avanço da tecnologia em microssistemas, a sorção 

em substratos porosos tornou-se também um processo importante na etapa do processo de 

micro fabricação de estruturas de cerâmica [6]. Os resultados destes fenômenos promovem a 

ascensão capilar ou não de um líquido quando um capilar toca a sua superfície, Figuras 6.2 (a) 

e (b). A penetração capilar de líquidos, juntamente com sua infiltração em um substrato 

poroso [7-9], é um processo importante em revestimentos [10], impressão [6, 11, 12] e 

aplicações em superfícies minerais [13].  

 

Figura 6.2. Capilaridade: (a) ascensão e (b) depressão. 

 

 

Fonte: ULISBOA [14]  

 

 Diante do balanço das forças gravitacionais e forças capilares pode-se obter a 

Equação 6.1, que representam a altura, h, do líquido de densidade ?, que ascende ou descende 

no capilar de raio r [15]. 
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@ = �A
BCD ��� �      (6.1) 

 

Onde g é a força gravitacional, θ é o ângulo de contato de avanço do líquido sobre o sólido e 

A representa a tensão superficial.  

 O processo de sorção de um líquido em uma coluna preenchida com um sólido 

pulverizado pode ser verificado através da massa de líquido sorvido como uma função do 

tempo, resultando numa dinâmica do crescimento capilar que é comparada com o caso de uma 

membrana porosa. A Equação de Washburn [16, 17, 18, 19], Equação 6.2 , é utilizada para 

correlacionar a altura de ascensão do líquido h em função do tempo t. Nesta equação η 

corresponde a viscosidade do líquido. 

 

@�/F = DA ��� �
�G      (6.2) 

 

A determinação da altura de líquido que ascende nesta coluna preenchida com o sólido 

pulverizado é uma tarefa difícil, portanto propõe-se substituir a altura pela massa de líquido 

sorvida. A massa do líquido que ascendo no tubo pode ser relacionada com a porosidade do 

leito, ε, com o raio da coluna, RC, a densidade do líquido, ρ, e com a altura do líquido no tubo, 

h, através da Equação 6.3 [17]. 

 

� = HBIJK
� @      (6.3) 

 

Substituindo a Equação 6.3 na 6.2 tem-se [17]: 

 

�� = [�HIJK
� �D]

�
B�� ��� �

G F    (6.4) 
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O parâmetro geométrico (Cw), que corresponde ao primeiro termo da Equação 6.4 

(Equação 6.5), correlaciona as variáveis dimensionais da coluna (RC) com o raio do capilar 

formado entre as partículas sólidas onde o líquido irá ascender. 

 

K� = �HIJK
� �D

�                                                       (6.5) 

 

Substituindo a Eq. 6.5 na Eq. 6.4, tem-se [16, 17, 19], 

 

��/F = NO
B�A ��� �

G      (6.6) 

 

 Para o caso de uma determinada coluna preenchida com um determinado sólido 

pulverizado, Cw será constante e o gráfico de m2 versus t será linear. Se forem utilizados dois 

líquidos com molhabilidades diferentes que ascendem no meio poroso, sendo um deles 

completamente molhável (m) (θ = 0o, cos 0o = 1) e o outro parcialmente molhável (pm), 

aplicando a Eq. 6.6 para ambos e considerando que Cw será constante, se obtém a Eq. 6.7 [18, 

19]. 

 

��� � = ��� FP Q�GQ�A�B��

��� F⁄ �G�AQ�BQ��     (6.7) 

 

Esta Equação sendo bem manipulada, por uma rotina de cálculo que busque convergir 

a zero para o líquido completamente molhante, elimina estudos preliminares para a 

determinação da constante de capilaridade, o que facilita o estudo da ascensão capilar. 
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6.2 Materiais e metodologia 

 

6.2.1 Materiais 

 

Nesta etapa foram utilizados dois tipos de parafinas (Petrobras), com pontos de fusão 

de 54,6 e 61,1 oC, sendo denominadas de P1 e P2, respectivamente. Inicialmente as parafinas 

foram trituradas utilizando almofariz e pistilo e utilizou-se a fração que passou pela peneira de 

28 mesh. As amostras foram cedidas pela Petrobras. 

Os tensoativos empregados nesta etapa (Tabela 1) foram do tipo nonilfenol etoxilado 

com graus de etoxilação variando de 10 a 100 (Oxiteno). Para o estudo foram preparadas 

soluções em suas concentrações micelares críticas. Durante o procedimento experimental 

utilizou-se água destilada. Durante todo o procedimento experimental utilizou-se água 

destilada. 

Os reagentes utilizados nesta etapa do trabalho (hidrocarbonetos e álcoois) foram 

fornecidos pela Merck e eram todos de grau analítico.  

 

Tabela 6.1. Tensoativos utilizados e suas propriedades. 

 

Tensoativo Massa molar (g/mol) *BHL c.m.c. 

(g/L) 

NP10EO 661 13,3 0,08 

NP20EO 1100 16,4 0,22 

NP30EO 1540 17,1 0,27 

NP40EO 1980 17,8 0,30 

NP100EO 4620 19,0 0,41 

  *BHL – Balanço Hidrofílico-Lipofílico 
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6.2.2 Metodologia 

 

O equipamento utilizado foi o tensiômetro KRÜSS K100 (Krüss, Hamburgo, 

Alemanha), que possui um programa capaz de registrar a massa sorvida pelo sólido em 

função do tempo com uma precisão de até 0,00001 g, além de fornecer o ângulo de contato 

entre o sólido e o líquido [20]. 

A técnica consiste em adicionar parafina pulverizada em uma coluna de vidro (altura = 

5cm, ∅ = 1cm) até atingir uma altura de 3 cm. Na parte inferior da coluna é posicionado um 

papel de filtro fixado com uma tampa rosqueada perfurada, por onde o líquido ascende. A 

coluna contendo a parafina pulverizada é então colocado num suporte de metal no alto do 

tensiômetro. Na parte inferior do tensiômetro são colocados 50 mL das soluções em estudo. 

De forma automática, o equipamento realiza a descida da coluna até sua base toque a 

superfície do líquido, dando início ao monitoramento da massa sorvida em função do tempo. 

Antes de realizar as medidas de sorção utilizando o tensiômetro k100 é necessário 

identificar a constante de capilaridade do material a ser analisado. Esta constante deve ser 

obtida através da realização de testes com líquidos que proporcionem uma molhabilidade 

máxima, isto é, que apresentem um cos θ = 1. Como no estudo de sólidos hidrofóbicos se 

utiliza n-hexano para determinar a constate de capilaridade [3], a fim de comprovar que este 

solvente seria o ideal, decidiu-se utilizar duas séries de líquidos, uma série de hidrocarbonetos 

saturados e outra contendo álcoois, para a determinação da constante de capilaridade. As 

propriedades dos solventes estudados são apresentadas na Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2. Propriedades físico-químicas dos reagentes utilizados para determinação da 
constante de capilaridade (20 °C). 

 

Solvente Densidade 
(g/cm3) 

Viscosidade 
(mPa.s) 

SFT 
(mN/m) 

Água 0,998 1,002 72,8 
Etanol 0,789 1,162 22,1 

Metanol 0,792 0,577 22,7 
Butanol 0,810 2,947 24,7 
Octanol 0,827 9,123 27,6 

Isopropanol 0,786 2,370 21,7 
Isoamilico 0,812 4,370 25,7 

Hexano 0,661 0,326 18,4 
Heptano 0,684 0,409 20,4 
Octano 0,703 0,542 21,8 
Decano 0,730 0,929 23,9 

Dodecano 0,749 1,350 25,4 
Hexadecano 0,773 3,340 27,6 

 

6.2.3 Modelagem 

 

O cálculo para determinação da constante de capilaridade e molhabilidade dos líquidos 

estudados foi realizado através da aplicação da Equação 6.6. Nesta modelagem utilizou-se as 

propriedades dos solventes mostradas Tabela 6.2. O programa utilizado foi o Solver Excel 

2003, onde a função objetivo (F.O.) escolhida buscava satisfazer duas condições: a primeira 

era que a diferença entre os valores experimentais e calculados para (m2/t) se aproximassem 

de zero e a segunda que o valor do ângulo de contato do solvente de referência atingisse 

também o valor mais próximo de “zero”. A Figura 6.3 mostra a janela do solver indicando os 

parâmetros utilizados no cálculo. 
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Figura 6.3. Janela do solver indicando os parâmetros dos cálculos. 

 

 

 

 Na Figura 6.3 o termo “Definir célula de destino” corresponde à Função objetivo e 

corresponde à uma célula da planilha do Excel onde todas as F.O. são somadas e devem se 

aproximar de zero. Para evitar que existam termos negativos eliminando positivos, resultando 

em um falso zero, as F.O. para cada diferença entre experimental e calculado foram elevados 

ao quadrado. O termo “Igual a” indicando “Min” com “0” representa que a F.O. deve 

convergir para um valor de mínimo e tendendo a zero. 

 No caso do quadro “Células variáveis” é selecionado na planilha do Excel as 

variáveis a serem determinadas, onde para o presente estudo foi o ângulo de contato “θ”. 

 Por fim o quadro “Submeter às restrições” corresponde ao cálculo do “cos θ” 

utilizando a Equação 6.6, onde o mesmo para cada linha deve convergir para “zero”. Vale 

salientar que a célula “Definir célula de destino” corresponde à soma dos quadrados de cada 

uma célula “cos θ”. 

 Além da janela de cálculo e definição de parâmetros pode ser exibida através do 

botão “Opções” as condições de cálculo e modelo a ser utilizado, Figura 6.4. 
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Figura 6.4. Janela do solver indicando as condições de cálculo e método utilizados. 

 

 

 

 A Figura 6.4 mostra a janela das condições e método de cálculo, onde temos por 

exemplo uma precisão de 0,000001, com 100 interações e o método de cálculo utilizado como 

sendo o de Newton, todos indicados na janela. 

 

6.3 Resultados e discussões 

 

6.3.1 Constante de capilaridade e molhabilidade dos solventes 

 

 As constantes de capilaridade das duas parafinas foram avaliadas a partir de duas 

séries de solventes: álcoois e hidrocarbonetos. Este estudo tem como objetivo determinar qual 

das substâncias tem maior molhabilidade sobre as parafinas estudadas, para que este líquido 

seja usado como o líquido molhável da Equação 6.7. 

As Figuras 6.5 e 6.6 mostram o comportamento dos ensaios de ascensão capilar para 

os solventes estudados nas parafinas P1 e P2 granuladas. 
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Figura 6.5. Ascenção capilar dos solventes na parafina P1. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Autor 

 

 Na Figura 6.5 resolveu-se mostrar as curvas para a água e o metanol em um gráfico 

diferente, Fig. 6.5(a), devido ao curto tempo de sorção destes solventes na parafina, o que 

evidencia estar ocorrendo ascensão capilar somente devido ao efeito das paredes da coluna de 

vidro, fato comprovado pela pequena quantidade de massa adsorvida. Na Figura 6.5 (b) 

observa-se que o aumento da cadeia dos hidrocarbonetos promove uma redução na ascensão 

capilar. Isto ocorre provavelmente pela redução da mobilidade molecular no meio poroso, fato 

relacionado com o aumento da viscosidade com o tamanho da cadeia, Tabela 6.2. O que não 

ocorreu para o hexano que teve uma ascensão capilar quase igual ao hexadecano. 

 No caso dos álcoois, Fig. 6.5 (c), o aumento da cadeia também diminuiu a ascensão 

capilar. Apesar de um número menor de carbono nas cadeias, os álcoois ramificados tiveram 

valores menores que o octanol, que possui maior massa molecular. Este fato mostra que para 

o estudo da ascensão capilar não deve ser levado em consideração somente a massa molecular 



Capítulo 6 – Ascensão capilar                                                                                                                                85 

 
 

André Ezequiel Gomes do Nascimento – Março/2015 Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN 

 

e a viscosidade do álcool, mas também a sua estrutura da molécula, como no caso do 

isopropanol e isoamílico. 

 

Figura 6.6. Ascensão capilar dos solventes na parafina P2. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Fonte: Autor 

 

 Analisando a Figura 6.6 pode-se notar, assim como ocorreu com a parafina P1, que 

os hidrocarbonetos também tiveram sua ascensão capilar diminuída com o aumento da massa 

molecular. Já no caso dos álcoois, apesar do aumento da cadeia apresentar o mesmo 

comportamento que o da parafina P1, ocorreu uma inversão entre o octanol e os álcoois 

ramificados, mais devido à redução da ascensão capilar do octanol do que ao aumento no caso 

dos álcoois ramificados. Fato que nos remete a uma redução significativa da interação do 

octanol com o meio poroso da parafina P2. 

 A fim de avaliar melhor os resultados apresentados nas Figuras 6.5 e 6.6, 

determinou-se a taxa da ascensão capilar (m2/t) para as parafinas P1 e P2 e cada um dos 

solventes estudados. Nesta tabela não estão apresentados os dados da água e do metanol por 

serem solventes de baixa molhabilidade na parafina, tendo em vista que foi verificado que há 

apenas ascensão capilar decorrente do efeito das paredes da coluna de vidro. A Tabela 6.3 

apresenta estes resultados. 
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Tabela 6.3. Taxas de molhabilidade (m2/t) das parafinas P1 e P2 para os solventes 
estudados. 

 

Solvente 
P1 P2 

 m2/t R2  m2/t R2 

Hexano 0,0777 0,9996 0,0675 0,9983 

Heptano 0,0978 0,9995 0,0897 0,9987 

Octano 0,0874 0,9992 0,0657 0,9992 

Decano 0,0707 0,9994 0,0545 0,9997 

Dodecano 0,0646 0,9999 0,056 0,9983 

Hexadecano 0,0357 0,9999 0,0407 0,9995 

Etanol 0,0333 0,9991 0,0644 0,9994 

Butanol 0,0443 0,9998 0,0474 0,9992 

Octanol 0,0236 0,9995 0,0009 0,9342 

Isopropanol 0,0245 0,9988 0,0317 0,9994 

Isoamílico 0,0298 0,9997 0,0266 0,9998 

 

Analisando a Tabela 6.3 pode-se constatar que com o aumento da cadeia dos 

hidrocarbonetos a taxa de massa que ascende no capilar diminui, salvo para o hexano. Já no 

caso dos álcoois não existe uma relação significativa da taxa de molhabilidade com o tamanho 

da cadeia dos mesmos. 

 De posse dos resultados apresentados nas Tabelas 6.2 e 6.3 e da Equação 6.6 é 

possível obter os valores do ângulo de contato nas parafinas P1 e P2. Observa-se que para 

todos os solventes estudados CW e θ permanecem como incógnitas, sendo estes valores 

obtidos através da modelagem matemática (ver item 6.2.4). As Figuras 6.7 (a) e 6.7 (b) 

apresentam os resultados para as parafinas P1 e P2, respectivamente. 
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Figura 6.7. Ângulo de contato dos solventes nas parafinas P1 (a) e P2 (b). 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fonte: Autor 
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 Os resultados apresentados nas Figuras 6.7 (a) e 6.7 (b) mostram que os ângulos de 

contato do hexano nas duas parafinas tendem a “zero”. Estes ângulos de contato foram 

obtidos empregando a Eq. 6.6, utilizando os valores dos coeficientes de capilaridades (CW) 

que foram obtidos pela modelagem matemática para as parafinas P1 e P2, com valores de 1,3 

x 10-4 e 1,1 x 10-4 cm5, respectivamente. 

 Os valores dos ângulos de contato dos hidrocarbonetos estudados, tanto para P1 

como para P2, obedeceram a tendência de aumento com a elevação da massa molecular. Já no 

caso dos álcoois, este aumento foi bem menos significativo, mostrando que os álcoois 

apresentam menor interação com as parafinas que os hidrocarbonetos de mesma massa 

molecular. 

 

6.3.2 Molhabilidade das soluções de tensoativos 

 

O estudo da molhabilidade das soluções de tensoativos foi realizado nas suas 

respectivas concentrações micelares críticas, apresentadas na Tabela 6.1. A determinação dos 

ângulos de contato foi realizada da mesma forma que no caso do estudo com os solventes, 

mas desta vez utilizando as constantes de capilaridade das parafinas P1 e P2 determinadas no 

item anterior. 

As Figuras 6.8 (a) e 6.8 (b) apresentam as curvas de massa sorvida de solução de 

tensoativo para cada uma das parafinas estudadas em função do tempo. 
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Figura 6.8. Massa sorvida de solução de tensoativo em função do tempo para as 
parafinas P1 (a) e P2 (b). 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fonte: Autor 
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 As curvas apresentadas na Figura 6.8 (a) e (b) mostram que não existe uma relação 

direta entre a massa sorvida das soluções tensoativo, tanto em função das parafinas quanto do 

grau de etoxilação dos tensoativos. Assim como no caso do metanol e da água, as soluções de 

tensoativo também não apresentaram boa molhabilidade às parafinas, e o fenômeno de 

ascensão capilar observado na Figura 6.8 refere-se apenas a influência da parede da coluna de 

vidro. 

 

6.4 Conclusões 

 

Neste Capítulo estudou-se a molhabilidade de parafinas por água, hidrocarbonetos, 

álcoois e soluções aquosas de tensoativo. As principais conclusões relacionadas a pesquisa 

são: 

- A técnica de ascensão capilar mostrou que é possível determinar o ângulo de contato 

quando se utiliza sólidos pulverizados em contato com soluções molhantes; 

- A utilização da modelagem matemática para o estudo da ascensão capilar tornou 

possível determinar o ângulo de contato dos solventes com o meio poroso através da obtenção 

da constante de capilaridade; 

- O aumento do tamanho da cadeia hidrocarbônica dos solventes aumenta o ângulo de 

contato com a parafina, tornando o sistema menos molhável.  O mesmo comportamento foi 

observado para os álcoois; 

- O comportamento das soluções de tensoativo foi semelhante ao da água e metanol, 

observando-se ascensão capilar somente devido as paredes da coluna de vidro, fato 

comprovado pela pequena massa sorvida em um tempo extremamente pequeno; 

- O coeficiente de capilaridade obtido para as duas parafinas foi muito próximo, 

indicando que suas propriedades superficiais são muito semelhantes. 
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7. Conclusões gerais 

 

Tendo em vista que os Capítulos 3 a 6 já trazem no corpo as conclusões referentes a cada 

estudo, neste capítulo serão apresentadas somente as conclusões gerais obtidas a partir da 

realização desta pesquisa, descritas a seguir: 

 

• A determinação da concentração micelar crítica dos tensoativos, sendo realizada por 

medidas de tensão superficial, fornece parâmetros físico-químicos que permitem 

entender melhor como os tensoativos se comportam nas suas interações interfaciais. 

Isto leva à uma observação mais detalhada do grau de etoxilação na influência dos 

parâmetros termodinâmicos obtidos;  

• O uso de lixas para diminuir a rugosidade da placa de aço inoxidável promove uma 

redução das imperfeições superficiais, o que contribui para diminuir o ângulo de 

contato e, consequentemente, melhorar a molhabilidade; 

• Foi observado que o uso de tensoativos em solução aquosa leva à uma redução nos 

ângulos de contato obtidos. Como utilizou-se uma família de tensoativos de cadeia 

linear (álcool laurilíco polietoxilado) e outra de cadeia aromática (nonilfenol 

polietoxilado), verificou-se que os tensoativos de cadeia linear resultaram em melhor 

molhabilidade. Isto ocorre devido a melhor interação entre os grupos apolares 

presentes na superfície da placa de aço inoxidável com os grupos apolares presentes 

no tensoativo; 

• A utilização de soluções de KCl no estudo da molhabilidade, como forma de simular o 

comportamento de soluções marinhas em contato com tubulações confeccionadas em 

aço inoxidável, mostrou que o aumento da concentração de KCl promove uma 

redução do ângulo de contato (maior molhabilidade) quando utilizado em 

concentrações mássicas de até 8%. Após este valor não há aumento da molhabilidade; 
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• Os resultados obtidos indicam que a molhabilidade de superfícies parafínicas é 

influenciada pela sua temperatura de fusão, onde quanto maior a temperatura de fusão 

menor a molhabilidade. No caso da etoxilação dos tensoativos estudados, seu aumento 

promove a diminuição da molhabilidade, pois torna os tensoativos mais hidrofóbicos, 

tendendo a reduzir mais significativamente o ângulo de contato;  

• Ficou comprovado que a molhabilidade das superfícies das parafinas estudadas, 

quando em contato com soluções de tensoativos, é afetada pela rugosidade. Observou-

se que a redução da rugosidade torna a superfície mais molhável; 

• A determinação dos ângulos de contato pela técnica de ascensão capilar, com o auxílio 

de uma modelagem matemática, mostrou que a molhabilidade de parafinas 

pulverizadas por solventes orgânicos é reduzida em função do aumento da cadeia 

hidrocarbônica destes solventes;  

• Finalmente, a utilização da técnica de ascensão capilar também permitiu concluir que 

o comportamento das soluções de tensoativo é semelhante ao da água e do metanol, 

observando-se ascensão capilar somente devido as paredes da coluna de vidro. 
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