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RESUMO

Os espessantes de látex acrílico álcali-solúveis são amplamente utilizados em
atividades como fabricação de revestimento, cosméticos, indústria do petróleo e têxtil.
Eles têm a função de aumentar a viscosidade aparente do meio, como resultado da
neutralização dos grupos carboxila presentes nas partículas do látex. Os espessantes
acrílicos hidrofobicamente modificados (HASE) atualmente são os mais utilizados
como modificadores de reologia e as técnicas de reometria são o principal método
utilizado para monitorar a atividade reológica e eficiência destas substâncias. Nesta
dissertação, propomos o uso de espalhamento dinâmico de luz (DLS) como método
complementar para obter parâmetros quantitativos como taxa de relaxação
característica média e largura de distribuição assim como correlacioná-los com o
aumento da viscosidade e a neutralização dos grupamentos carboxila. A partir de
análise de dados obtidos com a utilização de técnicas tradicionais de caracterização
como reometria, condutividade e turbidez em comparação com a técnica de
espalhamento dinâmico de luz (DLS). Identificou-se uma concentração crítica de íons
OH- para a neutralização dos grupos carboxila. Foi possível ainda, a partir dos dados
de taxa de relaxação média ter um melhor entendimento do mecanismo de
espessamento deste tipo de polímero.

PALAVRAS CHAVE: Látex, Espessantes, Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS),
Polímeros
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ABSTRACT

The alkali soluble latex thickeners are extensively used in activities such as coating
manufacturing, cosmetics, oil and textile industry. They increase apparent viscosity as
a result of neutralization of carboxyl groups in latex particles. The Hydrophobic alkali
soluble emulsion (HASE), currently are the thickener most used to increase the
material’s rheology and the rheometry techniques is the main method used to monitor
the rheological activity of these substances and its efficiency. In this work, we propose
the use of dynamic light scattering (DLS) as an additional method to get quantitative
parameters like characteristic relaxation rate and distribution width to correlate them to
viscosity increase and carboxylic groups neutralization. We got the information
obtained from traditional characterization methods as rheometry, conductivity and
turbidity to compare with dynamic light scattering parameters. The critical OH- ions
concentration was identified using the information about the carboxylic groups
neutralization and we could to get more information about this polymer thickening
process using de Dynamic Light Scattering for a better understanding about this
mechanism.

KEY WORDS: Thickeners, Latex, DLS, Polymers
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1 - INTRODUÇÃO(STEVENS, 1999)

As características obtidas pelos polímeros estão diretamente relacionadas com
as características dos monômeros originais para sua formação, que possuem grupos
funcionais através dos quais ocorre a polimerização, esses grupos funcionais,
conferem ao polímero características, funcionalidades e aplicações diferentes.
Existem polímeros desenvolvidos para as mais diversas finalidades, por
exemplo, com a função de alterar a viscosidade do meio no qual estão inseridos. Nos
casos em que os polímeros empregados têm a função de alterar a reologia do meio,
eles podem atuar para elevar a viscosidade do meio ou reduzir a viscosidade do
meio(FAZENDA, 2009). Quando esses polímeros tem a função de aumentar a
viscosidade do meio são chamados de espessantes e podem ser classificados de uma
infinidade de formas como orgânicos, inorgânicos, convencionais ou associativos,
álcali-solúveis, etc. (PEIFER, 2006)De forma análoga, os casos onde a função do
polímero é de reduzir a viscosidade do meio, estes, são chamados de polímeros
dispersantes que se caracterizam por apresentar um baixo peso molecular e a
repulsão eletrostática da interação entre as partículas ocasiona a redução da
viscosidade aparente do meio.
Além dos espessantes e dispersantes, há ainda uma infinidade de aplicações
para as emulsões poliméricas, como por exemplo os destinados a formação de filmes,
hidro repelência, plasticidade, aderência, flexibilidade, etc.
Neste trabalho abordaremos especificamente os polímeros espessantes
aplicados em revestimentos poliméricos, como tintas, lacas, vernizes, argamassa,
impermeabilizantes, etc. Estão disponíveis no mercado incontáveis fornecedores de
espessantes oferecendo as mais diversas tecnologias de espessamento, entretanto,
os espessantes associativos hidrofobicamente modificados do tipo HASE (Emulsão
acrílica álcali solúvel hidrofobicamente modificada) são a mais nova tecnologia
química disponível em espessamento empregada no segmento de revestimentos e
vem apresentando uma excelente performance, reduzindo o respingamento,
melhorando o nivelamento, melhorando a transferência do material do pincel ou rolo
para o substrato além de um alto poder de espessamento mesmo em concentrações
relativamente baixas. Essas características, conferem ao produto final uma alta
qualidade percebida pelo cliente agregando maior valor a marca e/ou produto.
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Hoje diversas técnicas de análise físico-químicas sobretudo reologia, são
utilizadas por fornecedores e desenvolvedores para a caracterização destes
espessantes de acordo com a sua aplicação, avaliando principalmente sua eficiência
de espessamento no meio no qual será empregado, estabilidade do mesmo e as
características resultantes do material.
Nesse contexto, de busca por informações acerca do látex a análise de
espalhamento dinâmico de luz (DLS) se apresenta como uma técnica poderosa de
obtenção de dados importantes como determinação Raio hidrodinâmico da molécula,
distribuição de tamanho de partícula, viscosidade do meio, e grau de neutralização
dos grupamentos carboxila.
Em termos práticos, reprodutibilidade dos resultados e rapidez na obtenção de
dados, torna a técnica de DLS uma ferramenta importante a ser integrada às análises
habituais de reologia já realizadas nos laboratórios de controle de qualidade, pesquisa
e desenvolvimento de diversas indústrias químicas de forma a complementar a
obtenção de informações estruturais acerca do látex, assim como a sua influência e
eficiência na reologia do meio em questão.
A técnica de espalhamento dinâmico da luz, facilita o entendimento dos
mecanismos de espessamento destes látex assim como facilita a compreensão da
estrutura destes polímeros e seu poder de espessamento, tornando os processos de
fabricação e/ou aplicação mais eficazes e baratos aumentando assim a
competitividade destes compostos.

1.1 - IMPORTÂNCIA DO CONTROLE REOLOGICO NO SEGMENTO DE
REVESTIMENTOS

Os revestimentos a base de solvente normalmente apresentam um alto nível
de compostos orgânicos voláteis (VOC) que são tradicionalmente utilizados para
superfícies metálicas e madeira. No entanto, em função de regulamentações de
proteção ao meio ambiente, desde 1970 os revestimentos poliméricos base água
ganharam espaço e passaram a serem utilizados para reduzir o impacto ambiental em
comparação com os revestimentos a base de solvente orgânico.
Os revestimentos a base de água contém em suas formulações látex como
ligantes emulsionados em água que podem conferir ao produto integridade na
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formação do filme e alterar a reologia para conferir um comportamento
pseudoplástico. Nessas composições de revestimento a base de água, o látex
compõe cerca de 50% do total em peso do revestimento, sendo o resto da formulação
composto por pigmentos, solvente, e aditivos como mostrado na Figura 1.1. Devido
ao alto teor de látex na composição, os compostos poliméricos, apresentam grande
influência nas propriedades do produto final.(MORENO et al., 2015)
Com a evaporação do solvente, no caso, água, durante a cura ocorre o
empacotamento das macropartículas do polímero formando o filme, proporcionando
proteção, cobertura e brilho ao substrato.(FLAYANE HÖES SILVA, 2009)
Figura 1.1 – Composição típica de um revestimento polimérico

Devido à grande abrangência destes revestimentos seja para fins estéticos ou
funcionais, atualmente o segmento de revestimentos poliméricos engloba a produção
e comercialização de uma série de produtos de uso cotidiano na sociedade e de
contato direto com o grande público, movimentando uma boa parcela da economia
nacional estando diretamente relacionada com o mercado de construção civil,
arquitetura, automotiva e industrial.
A produção de tintas, em especial, que é o carro chefe deste segmento,
representa um dos mais importantes fatores que tornam o segmento de revestimentos
tão difundindo na indústria química, como mostrado na Figura 1.2 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE FABRICANTES DE TINTA, 2016), onde vemos que a indústria de
revestimentos movimentou em torno de 3,054 bilhões de dólares em 2015
representando um total de 1,318 bilhões de litros de tintas comercializadas.
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Figura 1.2 - (a) faturamento do setor de tintas em 2015, (b) Volume de vendas do setor de tintas em
2015

(b)

(a)
Fonte: ABRAFATI, 2016

Apesar da grande importância das tintas nos indicadores econômicos deste
setor, ele abrange uma série de outros produtos como, vernizes, lacas,
impermeabilizantes, argamassa polimérica, mastíques, adesivos entre outros
produtos correlatos.
Uma característica muito inerente a este setor é o contato direto do público com
esse tipo de material. Os revestimentos têm sua performance de qualidade
frequentemente avaliada direta ou indiretamente, em paredes, fachadas, pinturas
automotivas, acabamentos residências e industriais. Os produtores do segmento de
revestimentos poliméricos buscam frequentemente incorporar a seus produtos maior
qualidade, menor preço e melhores ofertas de oportunidades.
Nesse contexto que o controle da reologia destes revestimentos ganha grande
importância sendo uma das propriedades mais exploradas e pesquisadas pelos
produtores de revestimentos poliméricos.
A viscosidade percebida do produto, pelo cliente no ato da aquisição, é um fator
bastante relevante na avaliação de qualidade do produto pelo cliente e a efetivação
da compra, isso, em função de dois fatores;
O primeiro é que, revestimentos poliméricos que apresentarem uma baixa
viscosidade, ocorrerá separação de fases (sinérese) onde todo o material insolúvel
(extenders) mais denso terá facilidade de deposição e os ligantes e solventes ficarão
em suspensão, prejudicando a homogeneidade do produto e comprometendo sua
qualidade.
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Já nos casos onde a viscosidade do revestimento polimérico se apresentar
muito elevada, ocorrerá dificuldade de dispersão durante o processo de produção.
Além disso, no ato da aplicação ocorrerá dificuldade de transferência do material para
o substrato comprometendo o rendimento, acabamento e nivelamento do filme
durante a cura.
Para o controle destes parâmetros de reologia aditivos espessantes (aumento
da viscosidade e dispersantes (redução da viscosidade) são incorporados a
composição destes produtos e uma série de leituras de reologia são realizadas para
monitoramento e obtenção de uma viscosidade ótima para o produto a ser fornecido,
assim como, um comportamento pseudoplástico e tixotrópico.
Os fluidos pseudoplástico por definição, tem a sua viscosidade aparente
temporariamente reduzida quando submetido a altas taxas de cisalhamento
quebrando a interação entre as moléculas e apresentando um comportamento não
newtoniano (𝜏⁄𝛾 ≠ 𝑐𝑡𝑒. ), esse é um comportamento muito comum em emulsões
poliméricas. (BARNES et al., 1993)
Um parâmetro também muito estudado é a tixotropia dos fluidos poliméricos
que relaciona a alteração na viscosidade em função do tempo. Uma gradual redução
da viscosidade aparente de um fluido quando submetido a uma tensão de
cisalhamento seguida por uma recuperação estrutural quando essa tensão é retirada
é chamada tixotropia.(MACHADO, 2002)
1.2 – ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ (DLS), COMO FERRAMENTA DE
CONTROLE DE QUALIDADE
Como visto no item 1.1 deste trabalho, o controle da reologia de revestimentos
poliméricos é uma preocupação recorrente entre os desenvolvedores e produtores
deste segmento, sendo inclusive um dos principais parâmetros de avaliação do
produto final.
Atualmente, diversas técnicas de reometria são empregadas na obtenção
destas informações (reômetros rotativos, viscosímetros de orifício, tempo de
escoamento,

etc),

no

entanto,

ainda

encontra-se

grade

dificuldade

na

reprodutibilidade destes resultados e uma boa compreensão do mecanismo de
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espessamento destes látex, relacionando a alteração na viscosidade com a
neutralização dos grupos carboxila do látex.
Diante dessa dificuldade de obtenção de dados, o espalhamento dinâmico de
luz se apresenta como uma técnica de maior sensibilidade que relaciona a interação
da radiação visível com a matéria. Uma das principais vantagens na utilização do DLS
como uma ferramenta de caracterização dos espessantes é a riqueza de informações
que essa técnica pode fornecer a nível estrutural e molecular.
A partir da introdução do método de espalhamento dinâmico de luz para
caracterização dos látex, as indústrias que trabalham com emulsões poliméricas
poderão obter importantes informações sobre os métodos de produção com os dados
de distribuição do tamanho de partícula, raio hidrodinâmico do polímero, taxa de
relaxação e viscosidade do meio, podendo assim aperfeiçoar os seus métodos de
polimerização, sínteses e aplicação.
O espalhamento dinâmico de luz, por sua vez, fornece resultados brutos que
após a utilização de uma função de correlação obtém-se informações como tamanho
médio de partícula, coeficiente e difusão, distribuição de raio hidrodinâmico, taxa de
relaxação e viscosidade do meio. Com a avaliação destes dados, é possível trabalhar
na arquitetura estrutural de novos polímeros.(JR, 2004)
Como o DLS produz dados que vão além dos dados especificamente de
reometria, torna-se possível, com essa técnica, ter uma melhor compreensão do
mecanismo de espessamento, determinação do potencial de espessamento através
do número de grupamentos carboxila e condições mais favoráveis para
espessamento.(OLIVEIRA, 2012)
Como os espessantes, de maneira geral, são compostos de alto valor agregado
na composição do produto e responsável por uma importante característica do produto
final (viscosidade/textura) uma melhor compreensão do mecanismo de espessamento
possibilita o desenvolvimento de novos produtos de melhor eficiência e consequente
redução nos custos.
Além das informações que a técnica de DLS proporciona, essa técnica, é uma
técnica relativamente rápida e que exige pequenos volumes para a sua realização,
tornando-a ainda mais atraente para utilização nos processos de controle de
qualidade e desenvolvimento industrial de revestimentos poliméricos onde o tempo
para a realização das análises pode definir sua viabilidade de implementação ou não.
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1.3 – POLÍMEROS MODIFICADORES REOLÓGICOS

Os modificadores reológicos têm todos a mesma finalidade que é a de conferir
ao produto final meios práticos e seguros para garantir as características de fluidez.
Em geral são de fácil incorporação nas formulações e não afetam outras propriedades
do produto final.
São, normalmente fornecidos em forma de pasta ou líquido. No seu processo
de incorporação às formulações, a primeira etapa no desenvolvimento da eficiência
reológica é a dissociação dos aglomerados com forças de cisalhamento e/ou calor,
após a dissociação, esses modificadores reológicos passam a entumecer (segunda
etapa) e por fim constitui-se as ligações cruzadas entre as macromoléculas formando
as primeiras partículas reologicamente ativas (terceira etapa) como mostrado na
Figura 1.3(FAZENDA, 2009)
Figura 1.3 – Processo de Ativação dos Modificadores Reológicos

De maneira geral, o modificador reológico é classificado em duas categorias de
polímeros:
PRIMEIRA CATEGORIA, POLÍMEROS DISPERSANTES: São polímeros, que
em geral, apresentam baixa massa molecular e que através de interações
eletrostáticas entre as cadeias do látex mantém o sistema mais disperso,
consequentemente, reduzindo a viscosidade do meio.
SEGUNDA CATEGORIA, POLÍMEROS ESPESSANTES: São polímeros com
alta massa molecular que absorvem a água livre do meio sofrendo um “inchamento”,
reduzindo a mobilidade e fluidez, consequentemente aumentando a viscosidade.
Classificado entre os polímeros espessantes, existem espessantes que
possuem sítios hidrofóbicos que além do processo de “inchamento” causa a repulsão
eletrostática entre partes da macromolécula formando ligações cruzadas mais fortes
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e mais frequentes, aumentando a viscosidade do meio, esses são os espessantes
associativos.(AUDIBERT et al., 1997)
A utilização desses modificadores reológicos está diretamente relacionada com
as características desejadas ou necessárias para o produto final, podendo eles serem
aplicados a ajustes reológicos em situações de alta taxa de cisalhamento, 103 – 106
s-1 (produção e aplicação) ou baixas taxas de cisalhamento, < 10-3s-1 (estocagem e
cura) ao longo da cadeia produtiva, como mostrado na Tabela 1.1.(KARLSON,
2002)(REYNOLDS, 1992)
Tabela 1.1 – Relação taxa de cisalhamento com viscosidade em revestimentos poliméricos

Taxa de cisalhamento
(s-1)
Alta  103 – 106
Média  10 – 200
Baixa  10-3

Viscosidade
Comportamento
requerida
controlado
Dispersão de pigmentos e cargas
Baixa
Aplicação com pincel e rolo
Alta
Estocagem, Formação de filme, Estabilidade
Alta
Fonte:(FAZENDA, 2009)

Considerando a ampla aplicação deste tipo de material em diversos setores da
indústria

química

como

alimentos,

cosméticos,

farmacêutica,

petróleo

e

revestimentos, o desenvolvimento de novas tecnologias de síntese e análise de novos
modificadores reológicos se torna cada vez mais interessante e uma melhor
compreensão do mecanismo de espessamento, através da técnica de espalhamento
dinâmico de luz relacionado com a neutralização dos grupos carboxila pode contribuir
para um desenvolvimento eficaz de novos materiais de menor custo e melhor
qualidade.
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2 – OBJETIVO

2.1 - OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem o objetivo de investigar através dos dados de turbidez,
condutividade, reometria e espalhamento dinâmico de luz (DLS) o comportamento de
um espessante associativo álcali-solúvel hidofobicamente modificado (HASE) em
diferentes concentrações de NaOH relacionando os dados obtidos com o grau de
neutralização dos grupos carboxila do látex.

2.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO

Através dos dados de espalhamento dinâmico de luz (DLS) evidenciar o
mecanismo de espessamento de um látex do tipo HASE e seu poder de
espessamento em função da neutralização dos seus grupos carboxila.
Com base nos dados obtidos de taxa de relaxação e Raio Hidrodinâmico,
propor a técnica de espalhamento dinâmico de luz como uma técnica complementar
para avaliar a eficiência de um espessante do tipo HASE.
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O desenvolvimento e aplicação de novos espessantes está em constante
evolução e aprimoramento na indústria e centros de pesquisa, novas abordagens e
ferramentas de caracterização são estudadas a todo momento na busca de melhores
resultados, sendo assim, um levantamento bibliográfico foi realizado acerca dos
assuntos mais importantes tratados neste trabalho afim de se expor as conquistas
científicas de outros autores nesta área e resultados previamente alcançados.
Por sua vez, a caracterização por espalhamento dinâmico de luz (DLS) como
ferramenta para compreensão do mecanismo de espessamento dos látex, é uma
aplicação peculiar desta técnica que vem sendo utilizada por outros autores para
determinação do tamanho de partícula e taxa de relaxação. A avaliação do
espalhamento dinâmico de luz associado a dados de reologia, condutividade e
turbidez permite uma avaliação bem interessante do mecanismo de espessamento
destes

espessantes acrílicos

hidrofobicamente

modificados em

função

na

neutralização de seus grupos carboxila.
3.1 – ESPESSANTES

Os polímeros hidrossolúveis tem grande importância em diversos setores da
indústria devido às suas propriedades específicas de conferir propriedades
específicas no meio ao qual estão inseridos, seja na sua forma dispersa ou em
emulsão aquosa.
Com uma preocupação crescente com o meio ambiente e os impactos
causados por produtos a base de solventes orgânicos, os polímeros hidrossolúveis
ganharam grande importância nas últimas décadas. Essa importância surgiu
principalmente da necessidade de se reduzir a emissão de vapores orgânicos (VOC)
na atmosfera associado a guerra no oriente médio fazendo o preço dos derivados de
petróleo dispararem.(SHEDGE, 2012)(OVERBEEK et al., 2003)
Para possibilitar a solubilidade destes polímeros em água, foram inseridos
alguns grupos funcionais hidrofílicos como os mostrados na Figura 3.1, em número
suficiente ao longo da cadeia (apolar) ou em suas ramificações, com isso, confere-se
polaridade suficiente à macromolécula, possibilitando sua hidratação.
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Figura 3.1 – Grupos funcionais hidrofílicos

-NH2
-NHR
-OH
-O-N-

-COOH
-NH-CO-NH2
-COO-M+
-SO3-M+
-N+R3X-

Fonte:(SHEDGE, 2012)

Em alguns campos da indústria química um comportamento pseudoplástico e
o controle da viscosidade em diferentes taxas de cisalhamento é essencial para
alcançar resultados satisfatórios.
No setor de cosméticos por exemplo a viscosidade proporciona a produção de
esmaltes para unha e cremes corporais que tem sua viscosidade aparente
drasticamente alterada pela a aplicação de cisalhamento (agitação), na produção
revestimentos aquosos para a construção civil a alteração na viscosidade em função
da taxa de cisalhamento proporciona facilidade de fabricação e melhores resultados
de aplicação e cabamento, já na indústria petroquímica, o controle da reologia permite
uma melhor eficiência durante o processo de perfuração e carreamento de cascalhos
para a superfície(WINNIK; YEKTA, 1997).
Observa-se, portanto, a importância de um comportamento pseudoplástico de
fluidos poliméricos para uma série de segmentos da indústria e diversas aplicações.
Os compostos poliméricos que tem em sua estrutura a capacidade de aumentar
a viscosidade do meio no qual estão inseridos são chamados de polímeros
espessantes. Eles podem ser obtidos, naturalmente ou sintetizados e são
classificados de acordo com uma série de características como celulósicos, insolúveis,
solúveis, álcali-solúveis (ASE), ou álcali-solúveis hidrofobicamente modificados
(HASE), aquosos e não aquosos. Já a nível de estrutura molecular da sua
composição, são classificados como associativos ou convencionais.(PEIFER, 2006)
3.1.1 – ESPESSANTES CONVENCIONAIS

Os espessantes convencionais são compostos por polímeros celulósicos como
por exemplo a Hidroxi etil celulose (HEC), hidroxi metil celulose (HMC) e carboxi metil
celulose (CMC) (ZHANG, 2001)muito empregados na indústria de tintas e alimentos
como

espessantes,

porém,

apresentam

grande

sensibilidade

a

ação

de

microrganismos reduzindo a longevidade do material no qual são empregados. Esses
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polímeros semissintéticos são extremamente hidrofílicos e ao absorverem água, suas
partículas ocupam maior volume (elevação do raio hidrodinâmico), reduzindo a
mobilidade da água no meio, consequentemente, elevando a viscosidade do meio
como demonstrado na Figura 3.2.(PEIFER, 2006)
Figura 3.2 – Mecanismo de Espessamento utilizando o éter de Celulose
Eter de Celulose
Metil Celulose
Etil Celulose
Hidroxietilmetilcelulose
Hidroxipropilcelulose
Carboximetilcelulose

Grupos R
H, CH3
H, CH2CH3
H, CH3, [CH2CH2O]nH
H,[CH2CH(CH3)O]nH
H, CH2COONa

Também estão incluídos “genericamente” entre os espessantes ditos
convencionais, os de origem inorgânica que são, em geral, minerais inorgânicos de
composição laminar que ao absorverem água tem suas lâminas afastadas uma da
outra aumentando seu volume molecular (intumescimento) e reduzindo a mobilidade
de água no meio, consequentemente aumentando a viscosidade do meio como
mostrado na Figura 3.3. Os espessantes inorgânicos mais utilizados na indústria
química pela sua relativa eficiência e baixo custo são as argilas do tipo bentonítica
largamente utilizadas na indústria do petróleo.(FAZENDA, 2009)
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Figura 3.3 – Hidratação da Montmorilonita sódica

3.1.2 – ESPESSANTES ALCALI-SOLÚVEIS (ASE)(PEIFER, 2006)

Essa classe de espessantes são obtidas via radical livre com a utilização de
uma vasta gama de monômeros carboxilados diferentes nos quais ao menos um tenha
funcionalidade ácida como podemos observar na Figura 3.4 para um polímero
genérico do tipo ASE, além de necessariamente, estar em concentração suficiente
para promover o “inchamento”. Esses polímeros resultantes apresentam uma boa
solubilidade em meios alcalinos e são insolúveis em meios ácidos.
Figura 3.4 – Estrutura de um polímero do tipo ASE

Ao realizar a alcalinização do meio, ocorre a hidratação do polímero e a
ionização dos grupos ácidos, as cadeias, por repulsão eletrostática começam a se
expandir aumentando o raio hidrodinâmico da molécula como mostrado na Figura 3.5.
Como as cadeias ficam “desenoveladas” elas consequentemente ocupam um volume
bem superior ao volume ocupado anteriormente a neutralização fazendo com que a
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mobilidade do fluido reduza e a viscosidade aparente aumente substancialmente
oferecendo uma maior resistência ao escoamento.
Figura 3.5 – Mecanismo de espessamento de um espessante do tipo ASE

3.1.3 – ESPESSANTES ANIÔNICOS ASSOCIATIVOS

Os espessantes associativos vem sendo cada vez mais utilizados pela indústria
química e de materiais pois oferecem um melhor controle da reologia do meio no qual
estão inseridos e são menos sensíveis a ação de microrganismos do que os
espessantes celulósicos.(WINNIK; YEKTA, 1997)(AUDIBERT et al., 1997)
O termo associativo foi proposto por Fordyce em 1950, quando propôs o
mecanismo de redes, com uma dispersão aquosa de acrilato de etila, metacrilato de
[metila e ácido metacrílico (EA-MMA-MAA)(J.S. NUNES, G.C. DA SILVA, M.R.
PEREIRA, 2012).
Fordyce observou que, para que o processo de espessamento ocorra,
necessariamente o espessante precisa ser solúvel na fase contínua (água), e ser
adsorvido na superfície das partículas de látex presentes na emulsão criando
interações estáveis entres as partículas do látex aumentando a viscosidade do meio
como mostrado na Figura 3.6.
Na figura 3.6 observa-se que a atuação do surfactante (verde) pode
comprometer a formação das interações da molécula do látex (amarelo) e o
espessante (laranja). Dependendo da concentração de surfactante ocorre uma
competição entre o surfactante e os látex do ligante.
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Figura 3.6 – Ação do Espessante Associativo com as partículas do látex

LEGENDA:

Maria Tereza Peifer, ao fazer a comparação entre os espessantes associativos
e os convencionais em 2006, verifica que os espessantes associativos não aumentam
somente a viscosidade do meio, eles modificam, sobretudo, a curva de fluidez do
material, permitindo assim, características especiais de aplicação, como melhor
controle da reologia, modificações dos tipos de fluxos, um melhor nivelamento,
aumento de brilho, formação de filme, resistência ao respingo, estabilidade de
estocagem, além do fácil manuseio e preços competitivos.(PEIFER, 2006)
Toussaint diz ainda que a interação entre as partículas do espessantes
associativos e as partículas de ligantes no meio, são uma parte importante do
mecanismo de espessamento, elas trabalham sinergicamente para o aumento da
viscosidade do meio.(SVANHOLM et al., 1997)
A escolha dos tipos e tamanhos das partículas dos componentes sólidos de
uma emulsão, usualmente, não são importantes nas interações dos polímeros
associativos já que estes tendem a ser mais hidrofílicos, não apresentando fortes
associações hidrofóbicas. Diante deste universo, é possível concluir que os
espessantes associativos são mais sensíveis às alterações do meio já que espécies
no meio podem se ligar aos grupos carboxila com muita facilidade reduzindo a sua
chance de se ligar as partículas do látex para a formação das ligações cruzadas.
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Sobre os espessantes associativos existem ainda alguns fatores que precisam
ser considerados para o aumento da viscosidade e o controle da reologia como
tamanho das partículas de látex, pois látex de cadeia muito pequena tem menor área
superficial e menor chance de interação reduzindo assim as ligações entre as
partículas do látex e apresentando menor eficiência como espessante. Outro fator
importante a ser considerado é a razão volumétrica de partículas de látex e
surfactantes presentes em solução pois os surfactantes podem em altas
concentrações agir como um “interferente” se ligando as cadeias do látex impedindo
a formação das ligações. (KIM et al., 2007)(STATISTIK, 2014)
3.1.4 – ESPESSANTES ASSOCIATIVOS HIDROFOBICAMENTE MODIFICADOS
(HASE)

O desenvolvimento de polímeros solúveis em água com substituintes
hidrofóbicos iniciou em 1951 com Strauss(“Viscosity and Solubilizaion Studies on an
n-dodecyl bromide addition compound of poly-2-vinylpyrydine,” 1951) que na ocasião
trabalhava com derivados de poli(4-vinil piridina) misturado com grupamentos Etil e
dodecil formando polieletrólitos auto associados em água.
Os espessantes acrílicos hidrofobicamente modificados do tipo HASE, pode ser
do tipo telequélicos, onde apresentam em sua cadeia principal grupamentos
hidrofílicos e nas suas extremidades grupamentos hidrofóbicos como observado na
Figura 3.7-a. Os grupos hidrofóbicos podem ainda ser inseridos ao longo da cadeia
como mostrado na Figura 3.7-b. Com pequenas alterações nos monômeros utilizados
para a síntese do polímero é possível ainda, agregar várias nanoestruturas em
água(YEKTA et al., 1993). Esses tipos de polímeros mostrados na Figura 3.1, são
muito utilizados na indústria por ter um grande poder de espessamento em
concentrações baixíssimas.(STEVENS, 1999)
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Figura 3.7 – Estrutura da cadeia principal dos mais comuns polímeros hidrofobicamente modificados
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a) Grupo uretânico etoxilado hidrofobicamente modificado (HEUR) – Polimero Telequélico com
grupos hidrofóbicos nas terminações da estrutura
O
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b) Grupo uretânico etoxilado hidrofobicamente modificado (HEUR - Comb) – Polímero com grupos
hidrofóbicos situados ao longo da cadeia .
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c) Hidroxi Etil Celulose Hidrofobicamente Modificado (HMHEC)
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Fonte: (WINNIK; YEKTA, 1997)
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Por outro lado, quando a concentração do polímero excede a concentração
crítica de percolação, as cadeias de polímero formam pontes entre micelas adjacentes
formando uma rede micelar, fazendo com que a viscosidade do meio se eleve
drasticamente.(WANG et al., 2016)(CHERN, 2008)
Numerosos estudos indicam que o comportamento reológico de sistemas
espessados com HASE são altamente complexos e diretamente ligado a diversos
fatores como massa molecular, concentração, pH, força iônica, grupos funcionais
envolvidos, etc. Sabe-se também que as modificações hidrofóbicas levam a formação
de ligações cruzadas alterando drasticamente o comportamento reológico do
sistema.(DUNDUA et al., 2014)(ZHU et al., 2010)
Devido à grande alteração nas interações dos copolímeros utilizados, de
acordo com a sua fração molar, características estruturais fração hidrofílica-lipofílica
(HLB), a distinção entre os espessantes convencionais e associativos muitas vezes
pode não ser imediata, sendo necessário na maioria dos casos uma caracterização
mais específica para definir o seu mecanismo de espessamento como técnicas de
Infravermelho, Raio X, Cromatografia, Espalhamento de luz (DLS), entre outros.
No que diz respeito à sua natureza, os espessantes associativos são
classificados em duas categorias, os espessantes não-iônicos naturalmente derivados
como os celulósicos hidrofobicamente modificados (HMHEC)(WANG; ARNE SANDE,
2014) e os sintéticos que por sua vez podem ser álcali-solúveis hidrofobicamente
modificados (HASE) e os não iônicos.(STATISTIK, 2014)
As emulsões álcali solúveis tipicamente consiste de um copolímero de ácido
acrílico e etil acrilato que em meio ácido formam partículas hidrofóbicas, no entanto,
em meio alcalino os grupos ácidos são ionizados e o polímero adquire a forma
transparente e viscosa. Isso ocorre devido a repulsão das cargas entre as moléculas
próximas de alto massa molecular. A adição de um monômero associativo produz o
espessante álcali-solúvel hidrofobicamente modificado (HASE).(MORAES et al.,
2010)
Além disso, os espessantes do tipo HASE, oferecerem uma série de vantagens.
Fácil alteração nas suas propriedades somente ao se alterar a sua arquitetura ou seus
substituintes hidrofóbicos, conferindo a esse tipo de espessante muita versatilidade e
uma infinidade de campos de aplicação. Ele é largamente utilizado como modificador
reológico devido ao seu menor custo de fabricação em comparação com os outros
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modificadores já que em concentrações baixíssimas tem grande influência na
viscosidade do meio.(WINNIK; YEKTA, 1997)
A principal diferença entre os espessantes associativos e os convencionais do
tipo aniônico é a presença de um copolímero em sua estrutura chamado monômero
associativo que são estruturas tensoativas copolimerizáveis como mostrado na Figura
3.8.(PEIFER, 2006)
Figura 3.8 – Estrutura de um copolímero com monômero associativo

O

Mecanismo

de

espessamento

de

um

espessante

associativo

hidrofobicamente modificado está diretamente relacionado pelas interações dos
grupos hidrofóbicos com as partículas de látex do meio. Quando em água a estrutura
do espessante se apresenta altamente organizada e orientada já em meio alcalino em
contato com partículas de látex ou ligantes forma emaranhados micelares onde uma
entropia desfavorável não permite a dissolução dos emaranhados como mostrado na
Figura 3.9..(PEIFER, 2006)
Figura 3.9 – Estrutura de um espessante do tipo HASE em água e em contato com látex (Esferas
amarelas – látex do ligante; esferas verdes – látex do espessante)
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Figura 3.10 – Comparação do mecanismos de espessamento de um espessante associativo com
um convencional (esferas amarelas – látex do ligante; esferas verdes – látex do espessante
associativo; estrutura vermelha – espessante convencional)

3.2 – ESPALHAMENTO DINÂMICO DA LUZ

Métodos ópticos de análise são técnicas poderosas e capazes de serem
realizadas medidas de forma rápida e “in situ”. A escolha adequada do método a ser
utilizado para uma melhor obtenção de informações está diretamente relacionada com
a faixa de tamanho das partículas como mostrado na Figura 3.10, e as informações
desejadas de serem obtidas.
Especificamente as técnicas de espalhamento de luz estático (LS) e dinâmico
(DLS), são utilizados para a obtenção de informações como distribuição de tamanho
de partículas, raio hidrodinâmicos (Rh), taxa de relaxação, viscosidade aparente do
meio (), etc; são técnicas empregadas com sucesso para soluções diluídas e
semidiluídas de polímeros com partículas de faixa de tamanho entre 0,001m a 0,1
m.(HOLOUBEK, 2007)
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Figura 3.11 – Faixa de tamanho de partículas e Técnicas

Fonte:(HOLOUBEK, 2007)

O espalhamento dinâmico de luz (DLS) ou espalhamento quase elástico da luz
(QELS) tem sido largamente utilizado em físico-química, química de coloides, ciência
de polímeros, bioquímica e biofísica com o intuito de se investigar a distribuição dos
tamanhos de partículas de um sistema disperso ou tamanho da cadeia de polímero
fornecendo

ainda

informações

sobre

o

processo

de

gelificação

e

vitrificação.(SHIBAYAMA et al., 2006)
A radiação eletromagnética é a oscilação do campo elétrico e magnético no
espaço e tempo, especificamente na química coloidal, a maioria dos trabalhos de
pesquisa ótica são realizados na radiação eletromagnética com comprimento de onda
compreendido entre 400nm e 700nm, que é a região do espectro visível.(MORAIS,
2011)
Como a luz tem uma característica dualística, atuando como onda e/ou
partícula, a interação que essa luz, nesse comprimento de onda, tem com as
partículas é denominado de espalhamento de luz.
A radiação eletromagnética na região do visível atua alterando a distribuição
espacial de cargas da molécula, com a mudança de polarização das partículas, a
amplitude dessa interação é proporcional a aptidão que a molécula tem em ser
polarizada. Essa alteração da modulação das cargas é função tempo do vetor do
campo elétrico do raio de luz incidente gerando assim um dipolo oscilante, que por
sua vez, emite uma radiação eletromagnética de mesmo comprimento de onda da luz
incidente, porém, emitida isotrópicamente em todas as direções e o ângulo  no qual
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está

sendo

observado

a

luz

incidente

é

chamado

de

ângulo

de

espalhamento.(MORAIS, 2011)
As partículas em suspensão estão aleatoriamente em movimento no meio
(Movimento Browniano) em função das flutuações de concentração do solvente, esse
movimento, também em função do tempo, causa oscilação no ângulo de
espalhamento. As medidas dessa mudança do ângulo de espalhamento() em função
do tempo é a base do espalhamento dinâmico de luz (DLS). Podemos ver na Figura
3.11-a um diagrama do equipamento de espalhamento dinâmico de luz onde uma
fonte de luz polarizada incide sobre a amostra sendo espalhada elasticamente,
atingindo um detector que mede a oscilação na intensidade em função do tempo para
a obtenção das leituras de espalhamento dinâmico da luz. Podemos ver ainda na
Figura 3.11-b como ocorre a interação das partículas no meio com a radiação
incidente sendo a luz espalhada em um ângulo .
Figura 3.12 - a)Esquema representando a aparelhagem de uma análise de espalhamento dinâmico
de luz b)Espalhamento da luz ao encontrar uma partícula de látex

(a)

(b)

As oscilações no ângulo de espalhamento () são muito sensíveis e podem ser
causadas

basicamente

por

duas

razões,

a

primeira,

são

as

flutuações

especificamente causadas pelo movimento browniano do solvente ou soluto, essas,
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são oscilações em função do tempo como observamos na Figura 3.12-a. Já a segunda
causa da flutuação no ângulo de espalhamento pode ser causado por
heterogeneidades no meio, nesse caso, essas oscilações não são dependentes do
tempo como podemos ver na Figura 3.12-b.(BHATTACHARJEE, 2016). Na Figura
3.12-c, podemos ver a sobreposição das duas flutuações detectadas.
Figura 3.13 – a)Flutuações no ângulo de espalhamento causadas pelo movimento
Browniano; b) Flutuações no ângulo de espalhamento causadas por heterogeneidades, c)
superposição das flutuações a) e b)

a)

b)

c)

Fonte:(SCHÄRTL, 2007)

A técnica de DLS é uma poderosa ferramenta para caracterizar soluções de
polímeros com flutuação de concentração ou dispersões coloidais. Com o DLS é
possível correlacionar a intensidade da luz espalhada com o tempo originando uma
função de segunda ordem chamada de função de correlação, g (2)(q,τ).(SHIBAYAMA,
2006)
𝑔(2) (𝑞, τ) =

< 𝐼(𝑞, 0)𝐼(𝑞, τ) >
< 𝐼(𝑞, 0) >2

(3.1)

Onde q é o vetor de espalhamento, I(q, τ) é a intensidade de espalhamento, τ
é o tempo de decaimento. Ao relacionarmos os dados obtidos das flutuações de
intensidade em função do tempo utilizando a função de correlação obtemos uma curva
de correlação como mostrado na Figura 3.13.
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Figura 3.14 – As medidas de flutuação de espalhamento de luz em função do tempo e a função de
correlação de decaimento da intensidade.

Fonte:(SCHÄRTL, 2007)

A intensidade determinada pela função de correlação a qual é dependente
apenas de τ, é calculada para vários valores de τ dentro de uma faixa experimental de
espalhamento de luz em torno de 100ns.(SCHÄRTL, 2007)
Para um sistema de solução particulado, exibindo simplesmente movimentos
brownianos, a função de decaimento de segunda ordem g (2)(q,τ), pode ser
transformada em primeira ordem pela relação de Siegert que é a amplitude da função
de correlação.

𝑔(1) (𝑞, 𝜏) = √𝑔(2) (𝑞, 𝜏) − 1

(3.2)

Desta forma, o fator de coerência é dependente das configurações óticas
assumidas. Para uma simplificação g(1) (q,τ) pode ser descrito como:(SHIBAYAMA,
2006)

𝑔(1) (𝑞, 𝜏) =

< 𝐸(𝑞, 𝑡)𝐸 ∗ (𝑞, 𝑡 + 𝜏) >
< 𝐸(𝑞, 0)𝐸 ∗ (𝑞, 𝜏) >
=
< 𝐸(𝑞, 𝑡)2 >
< (𝐸(𝑞, 0)2 >

(3.3)

Onde E(q,τ) é o campo de espalhamento e E* é a transformada de Fourier.
Para partículas com movimento Browniano, o coeficiente de difusão translacional é
definido por Dtr,g(1)(q,τ).
𝑔(1) (𝑞, 𝜏) = exp[−𝐷𝑡𝑟 𝑞 (2) 𝜏]

(3.4)
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Onde Dtr é definido com o coeficiente de difusão translacional e q o vetor de
espalhamento dado por:

𝑞=

4𝜋𝜂
𝜃
𝑠𝑒𝑛
𝜆
2

(3.5)

Portanto, a partir de g(1)(τ), é possível se relacionar o coeficiente de difusão
translacional com o raio hidrodinâmico (Rh) da partícula através da equação de
Einstein-Stokes(SHIBAYAMA, 2006).

𝐷𝑡𝑟 =

𝐾𝑏 𝑇
6𝜋𝜂𝑅ℎ

(3.6)

Onde η é a viscosidade do meio, Kb é a constante de Boltzman, T a temperatura
absoluta e D o coeficiente de Difusão Translacional.
Podemos ainda definir que a taxa de relaxação da partícula (Γ) das partículas
do látex como:
Γ = Dtrq2

𝐷𝑡𝑟 =

Γ
𝑞2

(3.7)

(3.8)

A partir da Equação 3.8, é possível observar que a taxa de relaxação (Γ) é
diretamente proporcional ao coeficiente de difusão translacional (Dtr), ou seja, a taxa
de relaxação tem relação direta com o raio hidrodinâmico (Rh) das partículas de látex:

𝐷𝑡𝑟 =

Γ
𝑞2

=

𝐾𝑏 𝑇
6𝜋𝜂𝑅ℎ

(3.9)

Sendo assim, é possível estabelecer uma relação entre o raio hidrodinâmico
das partículas de látex com a sua taxa de relaxação. Com a redução da taxa de
relaxação, pela equação de Einsten-Stokes, maior será o raio hidrodinâmico da
partícula. O aumento do Raio Hidrodinâmico reduz a mobilidade do solvente livre
aumentando assim a reologia do sistema coloidal.(BHATTACHARJEE, 2016)
No caso dos espessantes álcali-solúveis hidrofobicamente modificados, com a
neutralização dos grupos carboxila começa a ocorrer uma repulsão eletrostática entre
as partículas de polímeros ocorrendo a solubilização de parte da cadeia aproximando
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o índice de refração do látex com o índice de refração da fase contínua e elevando o
raio da macromolécula de látex. Esse aumento no raio hidrodinâmico (Rh) reduz a
fluidez do látex e eleva a viscosidade do meio.(PEIFER, 2006)
3.3 – REOLOGIA (NAVARRO, 1997)

A Reologia, por definição, trata da deformação e fluxo da matéria. Ao sofrer
uma força externa, sofre uma deformação elástica ou inelástica nos casos dos sólidos.
Já no caso dos líquidos ou fluidos sofrerá um escoamento (BARNES et al., 1993)(AHO
et al., 2015).
É uma ciência de muita importância nos campos tecnológicos de segmentos
industriais como borracha, plásticos, alimentos, têxteis, petróleo e tintas pois permite
a realização de processos industriais específicos assim a qualificação de certos
materiais.(FAZENDA, 2009)
A força exercida sobre um corpo, desenvolve uma força interna a partir da área
de aplicação da força que é chamada de tensão e pode ser uma tensão normal,
quando exercida de forma perpendicular ao corpo, ou tensão de cisalhamento quando
exercida tangencialmente ao corpo.(FAZENDA, 2009)
3.4 – VISCOSIDADE (BARNES et al., 1993)
A viscosidade de um fluido mede a resistência interna do fluido ao movimento.
Essa viscosidade é chamada de Newtoniana quando a força de cisalhamento por área
entre dois planos paralelos de um líquido em movimento relativo for proporcional ao
gradiente de velocidade entre os planos.(NAVARRO, 1997)
O gradiente de velocidade entre as camadas laminares do fluido gera um fluxo
de força mecânica que é a tensão de cisalhamento (τ). Como o fluido não flui de
maneira homogênea de acordo com a proximidade das paredes e velocidades
relativas diferentes, as camadas do fluido fluem em velocidades diferentes como
mostrado na Figura 3.14. Essa derivada de velocidade no qual as lâminas do fluido
estão se deslocando, ao sofrer uma força externa (τ) chamamos de taxa de
cisalhamento (γ)
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Figura 3.15 – Definição de viscosidade dinâmica

Fonte:(FAZENDA, 2009)

Sendo assim, a taxa de cisalhamento é proporcional a tensão de cisalhamento
e a sua constante de proporcionalidade é definida como a viscosidade dinâmica do
fluido em questão (μ). Isaac Newton foi o primeiro a expressar a lei básica da
viscosidade descrevendo o fluxo ideal.(MACHADO, 2002)
𝜏𝑣𝛾 = 𝜇 (

𝑑𝑣
)= 𝜇𝛾
𝑑𝑥

𝜏= 𝜇𝛾
𝜇=

𝜏 (𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
𝛾(𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

(3.10)
(3.11)
(3.12)

A Equação 3.10 representa a lei de viscosidade de Newton, sendo os fluidos
que obedecem a esta lei, classificados como fluidos newtonianos. Segundo Newton,
a tensão de cisalhamento aplicada a um fluido é diretamente proporcional ao gradiente
de velocidade local, sendo a constante de proporcionalidade o coeficiente de
viscosidade, ou viscosidade dinâmica.
Os fluidos que não seguem a Equação 3.10 são denominados de fluidos não
newtonianos e podem ser expressos pela Equação 3.13
𝑑𝑣
𝜏𝑣𝑥 = 𝜂 ( ) = 𝜂 𝑥
𝑑𝑥

(3.13)

Os fluidos não newtonianos, podem apresentar comportamentos diferentes em
função da taxa de cisalhamento aplicada. Os fluidos que apresentam redução na
viscosidade aparente em função do aumento da taxa de cisalhamento são chamados
de fluidos pseudoplástico ou fluidos de potência. Quando essa redução na viscosidade
só é observada após atingir um certo valor mínimo de taxa de cisalhamento ser
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alcançado, descrevemos esses fluidos como fluido pseudoplastico com limite de
escoamento ou Plástico de Bingham
Existem ainda os fluidos que apresentam um aumento da viscosidade em
função do aumento da taxa de cisalhamento, esses, são chamados de fluidos
dilatantes. A Figura 3.15 mostra bem o comportamento destes fluidos em função da
alteração na taxa de cisalhamento.
Figura 3.16 – Comportamento dos fluidos newtonianos e não newtonianos em função da
alteração na taxa de cisalhamento

3.5 – CONSIDERAÇÕES

Observa-se que nos últimos 30 anos o desenvolvimento de polímeros
funcionais tem avançado bastante, sobretudo, no segmento de modificadores
reológicos, amplamente utilizados em diversos segmentos da química. Novas
tecnologias vêm sendo desenvolvidas baseadas num melhor entendimento do
mecanismo de espessamento destes polímeros e maior eficiência. Na busca de
melhores resultados pela indústria, os espessantes associativos hidrofobicamente
modificados vem sendo empregados nas últimas décadas como a melhor opção para
este fim devido a seu grande potencial de espessamento mesmo em baixíssimas
concentrações, sem comprometer outras características do produto.
Ainda hoje técnicas tradicionais de reometria rotacional, reometria por capilar e
reometria de orifício são amplamente utilizadas na obtenção de dados pela indústria
e pelos centros de pesquisa sempre buscando mensurar a eficiência desses
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modificadores reológicos, no entanto, poucas técnicas se apresentam com a
versatilidade do espalhamento dinâmico de luz (DLS) na obtenção de dados inerentes
a dinâmica molecular, possibilitando relacionar informações como taxa de relaxação,
distribuição do tamanho de partículas com o mecanismo de espessamento e grau de
neutralização dos grupos carboxila.
Nesse cenário de busca de maior compreensão do mecanismo de
espessamento o DLS se apresenta como uma técnica complementar às técnicas
tradicionais de reometria como sendo uma técnica rápida, não destrutiva de extrema
sensibilidade e reprodutibilidade, viabilizando a obtenção de dados que tornam a
busca de novos materiais ou condições de aplicação mais eficientes e menos
custosas para às indústrias.
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4 – EXPERIMENTAL
4.1 – MATERIAIS

Para a realização deste trabalho foi utilizado NaOH (PA, Vetec, Brasil), em
escamas, o espessante associativo hidrofobicamente modificado Rheovis HS1175
(BASF, Brasil). Para a preparação de todas as amostras utilizou-se água bidestilada.
4.2 – NEUTRALIZAÇÃO DO LÁTEX

Para a diluição de uma massa m0 = 35g de emulsão do látex Rheovis HS1175,
com teor de sólidos w0=30% para um teor requerido wL, uma massa ms de solução de
NaOH foi adicionada à temperatura ambiente, de forma que

𝑤𝐿 =

𝑤0 𝑚0
𝑤0
→ 𝑚𝑠 = 𝑚0 ( − 1)
𝑚0 + 𝑚𝑠
𝑤𝐿

(4.1)

As amostras foram diluídas e deixadas em agitação por 15 minutos seguindo
por um repouso por 72 horas antes que fossem feitas as análises desejadas. Os teores
de látex (wL) utilizados nesse trabalho foram de 2%, 6% e 10%. As concentrações das
soluções de NaOH usadas para diluir o látex foram [NaOH]0 = 0,01mol/L, 0,10mol/L e
1,00mol/L
O número de mols adicionados de NaOH por volume total da amostra é dado
por:

[NaOH] =

[NaOH]0 VS
VS + V0

(4.2)

Onde Vs é o volume da solução de NaOH e V0 é o volume do látex original, não
diluído. A concentração de NaOH está relacionada à sua densidade s, como
𝑚𝑠
(4.3)
𝑉𝑠 =
𝜌𝑠
Realizando a substituição de (4.1) em (4.2) teremos:
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𝑉𝑠 =

𝑚𝑠 𝑚0 𝑤0
=
( − 1)
𝜌𝑠
𝜌𝑠 𝑤𝐿

(4.4)

Aplicando a relação (𝑉0 = 𝑚0 ⁄𝜌0 ) seguida por uma substituição em 4.4 e uma
posterior substituição de 4.4 em 4.2 teremos:
[𝑁𝑎𝑂𝐻] =

[𝑁𝑎𝑂𝐻]0
𝜌 𝑤
1 + 𝜌𝑠 (𝑤0 − 1)
0
𝐿

(4.5)

A Equação 4.5 foi utilizada para calcular o número de mols de NaOH
adicionados por volume de látex. As densidades das soluções e do látex foram
determinadas por picnometria.
Tabela 4.1 - Densidade das soluções definidas por picnometria

SOLUÇÕES
Solução de NaOH 1,00mol/L
Solução de NaOH 0,10mol/L
Solução de NaOH 0,01mol/L
Emulsão de Látex

DENSIDADE
(g/cm3)
1,161
1,110
1,090
1,178

Tabela 4.2 – Número de mols de NaOH adicionados por volume de látex.

[NaOH] mol/L
1,00
0,10
0,01

WL=2%
6,76x10-2
7,05x10-3
7,17x10-4

WL=6%
2,02x10-1
2,10x10-2
2,13x10-3

WL=10%
3,37x10-1
3,47x10-2
3,51x10-3

Outro parâmetro interessante de ser trabalhado é o número de mols de NaOH
adicionados por mol de grupos COOH do látex. Por se tratar de um látex comercial,
não foi possível a obtenção de informações relativas a sua composição, o número de
mols de NaOH adicionados por massa de látex seco, 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , pareceu ser um
parâmetro interessante de ser monitorado e avaliado no espessamento do látex. Este
é dado pela seguinte Equação:

𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 =

[𝑁𝑎𝑂𝐻]0 𝑉𝑠
𝑚0 𝑤0

(4.6)
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Fazendo a substituição de 4.4 em 4.6 teremos:

𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 =

[𝑁𝑎𝑂𝐻]0 𝑤0
( − 1)
𝜌𝑠 𝑤0
𝑤𝐿

(4.7)

Que é a expressão utilizada para calcular o número de mols de NaOH (𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 )
adicionados por massa de látex seco.
Tabela 4.3 – Numero de mols de NaOH (𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 ) por massa de látex seco.

[NaOH] mol/L
0,01
0,10
1,00

WL=2%
4,28x10-4
4,20x10-3
2,90x10-2

WL=6%
2,13x10-4
1,20x10-3
8,28x10-3

WL=10%
6,12x10-5
6,01x10-4
4,14x10-3

4.3 – ANÁLISE REALIZADAS COM AS DISPERSÕES
4.3.1 – TURBIDIMETRIA

Dados de turbidimetria foram obtidos utilizando um turbidímetro Hatch (modelo
2100P, EUA). O instrumento está equipado com uma lâmpada com filamento de
tungstênio e um detector a 90º para monitorar a luz transmitida e espalhada. De
acordo com o fabricante, a lâmpada fornece luz branca com um espectro contínuo. O
microprocessador do instrumento calcula a razão entre os sinais dos detectores a 90º
(radiação espalhada) e o detector de luz transmitida, corrigindo as interferências
advindas de cores e/ou materiais que absorvem, luz.
Todas as medidas foram obtidas a temperatura ambiente, sendo a turbidez o
resultado da média de 6 medidas repetidas e as análises realizadas 72 horas após a
estabilização da amostra.
4.3.2 – CONDUTOMETRIA

As medidas de condutividade foram realizadas após 72 horas de estabilização
da amostra com a amostra em repouso. Foi utilizado um condutivímetro MCE-105 (MS
Tecnopon, Brasil). Todas as análise foram realizadas à temperatura ambiente .
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4.3.3 – ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ (DLS)

A técnica de espalhamento dinâmico da luz é utilizado para monitorar
processos dinâmicos que ocorram em dispersões através da função de correlação de
intensidade (ICF) g(2) (tD)(DEGIORGIO; PIAZZA, 1996)(SHIBAYAMA, 2006)

𝑔(2) (𝑡𝐷 ) = 𝑔(2) (𝑡𝐷,𝑞 ) =

〈𝐼(0; 𝑞)𝐼(𝑡𝐷 )〉𝑡
(𝐼(0; 𝑞))2𝑡

(4.8)

Onde tD é o tempo de decaimento, (tD;q) é a intensidade da luz espalhada a tD,
q é o modulo do vetor de espalhamento, <i>t denota a média (em termos de tempo)
de i e g(2)(tD) é a função de correlação de campo. A função de correlação de
intensidade (ICF) g(2) está correlacionada a g(1) de acordo com:

𝑔(2) (𝑡𝐷 ) = 1 + 𝛽(𝑔(1) (𝑡𝐷 ))

2

(4.9)

Onde  é uma constante que depende das propriedades ópticas do sistema.
Se existe apenas um processo de relaxação bem definido, discreto, g(1) é:
𝑔(1) (𝑡𝐷 ) = 𝑒 −Γ𝑡𝐷 ,

(4.10)

Onde a taxa de relaxação  é:
Γ = 𝑞 2 𝐷,

(4.11)

e
𝑞=

4𝜋𝑛0
𝜆

𝜃

𝑠𝑖𝑛 2;

(4.12)

Onde D é o coeficiente de difusão associado ao movimento, n 0 é o índice de
refração da amostra, q é o ângulo em relação ao compartimento amostral no qual o
detector está (90º) e  é o comprimento de onda da radiação.
Se o processo de relaxação for melhor representado como uma distribuição
contínua de taxa de ralaxação G() a equação 4.10 torna-se:
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∞

𝑔

(1)

(𝑡𝐷 ) = ∫ 𝐺(Γ)𝑒 Γ𝑡𝐷 𝑑Γ.

(4.13)

0

A determinação de G(), ou parâmetros associados a funções analíticas
relacionadas a g(1)(tD) ou g(2)(tD) fornecem, então, informação sobre a dinâmica desses
sistemas.
Os experimentos de espalhamento dinâmico de luz foram executados em um
90 Plus Particle Analyzer (Brookhaven Instrument Corporation, EUA). Os parâmetros
de aquisição de dados tiveram os seguintes valores: tempo de análise 3 minutos
(média de 3 medidas por minuto); comprimento de onda, 659nm; ângulo de
espalhamento 90º. Todas as medidas foram realizadas a temperatura de 25ºC e
utilizando cubeta de quartzo com caminho óptico de 10mm.
4.3.4 – REOMETRIA

Para este trabalho, a viscosidade aparente () foi determinada a diferentes
taxas de cisalhamento , usando um reômetro Maars da Haake (Alemanha, como DG
41 e rotor DG 41 DIN 5344). A temperatura foi mantida a (25,00,1) ºC mantida
constante com a utilização de um banho termostático. As análises foram realizadas
para as 6 réplicas após 72 horas de estabilização da amostra

48

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Medidas de pH indicaram que o látex usado neste trabalho (Rheovis HS1175)
apresenta uma natureza ácida (pH=3,2). Este valor baixo de pH advém do fato que,
em parte os grupos carboxila presentes na partícula (tendo-se em mente que os
grupos carboxila internos não se ionizam para protonar a fase contínua) e copolímeros
solubilizados ricos em ácido metacrílico devem existir na fase contínua. Outra fonte
de íons hidrônio podem estar vindo de moléculas livres de ácido metacrílico, resultante
da iniciação da polimerização em emulsão para a obtenção do látex(HERNÁNDEZ et
al., 2014).
5.1 – TURBIDIMETRIA

A Figura 5.1(a) mostra um gráfico do inverso da turbidez específica, wL/ℑ0, como
função do teor do látex wL, para o látex não neutralizado utilizado neste trabalho.
Tem-se claramente uma relação linear, da seguinte forma:
𝑤𝐿
= 𝛼 + 𝛽0 𝑤𝐿 ,
ℑ0

Onde

1
𝛼

ℑ

= (𝑤0 )
𝐿

(5.1)

é a turbidez específica limite, na medida em que a
𝑤𝐿 →0

concentração tende a zero, e 0 é uma constante.
Para compreender de forma inequívoca este comportamento, devemos
descrever os fatores preponderantes na turbidez de sistemas dispersos. Para um
comprimento de onda fixo 0, a turbidez, ℑ, de um látex pode ser expressa
como(RÖHM et al., 1996).
𝑛0 𝜋𝑑𝐿 3 16𝜋
ℑ = 𝐾0 (
) .
. 𝑄 . 𝑍𝑤𝐿
𝜆0
3

(5.2)

Onde n0 é o índice de refração do meio, dL é o diâmetro da partícula de látex,
Q é a área normalizada da seção transversal (a qual é uma função complexa do
diâmetro e tamanho da partícula), podendo ser calculada a partir da teoria de Mie. A
função Z(wL) é um fator estrutural integrado e está relacionado às interações entre as
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partículas, na medida em que a concentração é variada. Pode ser obtida, a partir de
dados experimentais como(QUESADA-PEREZ et al., 1999)
𝑍(𝑊𝐿 ) =

ℑ
𝑤𝐿
ℑ
𝑤𝐿 |𝑤𝐿→0

(5.3)
,

No limite de concentrações muito baixas Z(wL) pode ser expressa(APFEL et al.,
1994)(JANSEN; VRIJ, 1986)
1
≈ 1 + 2𝛽𝑤𝐿
𝑍(𝑤𝐿 )

(5.4)

Finalmente, a substituição de (5.3) em (5.4), resulta na equação (5.1) (com
0=2), a qual descreve os dados da Figura 5.1(a).
O parâmetro Q na equação 5.2 está relacionado à área normalizada da seção
transversal da partícula e o parâmetro K0 é definido como(RÖHM et al., 1996)
3𝑛0 𝑚2 − 1
𝐾0 =
(
).
4𝜆0 𝜌𝑝 𝑚2 + 2

(5.5)

Aqui p é a densidade da partícula, n0 é o índice de refração da fase contínua,
𝑚 = 𝑛𝑝 ⁄𝑛0 é o índice de refração relativo da partícula (com n p sendo o índice de
refração da partícula). Este parâmetro claramente indica a necessidade de diferentes
índices de refração (necessidade de descontinuidade óptica) para espalhamento de
luz na medida em que m 1; K0  0 e ℑ  0.
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Figura 5.1 - (a) Turbidezes dos látexes não neutralizados, ℑ0 , como uma função do teor de sólidos,
wL. (b) Turbidez, ℑ/ℑ0 , como uma função da concentração de hidróxido de sódio, [NaOH], para látexes,
após neutralização. (c) ℑ/ℑ0 como função de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , número de mols de NaOH por massa de sólidos
do látex. Para (b) e (c): quadrados, wL=2%, círculos, wL=6%; triângulos, wL=10%

A Figura 5.1(b), apresenta um gráfico da razão entre as turbidezes dos látexes
neutralizados e não neutralizados, ℑ/ℑ0 , como função do número de mols de NaOH
adicionados por volume, [NaOH], para os três teores de látexes. Pode-se ver que a
razão entre as turbidez cai até duas ordens de magnitude na medida em que [NaOH]
aumenta. Para analisar esses resultados, a Equação 5.2 pode ser relacionada a ℑ/ℑ0
da seguinte maneira:
3

ℑ
𝐾 ∗ . 𝑄. 𝑍(𝑤𝐿 ) 𝑑𝐿
= ∗
(
)
ℑ0 𝐾0 . 𝑄0 . 𝑍0 (𝑤𝐿 ) 𝑑𝐿,0

(5.6)

Podemos analisar o decréscimo em ℑ/ℑ0 usando a seguinte argumentação:
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 O decréscimo pode estar relacionado a uma diminuição no diâmetro da partícula
(bem como da área normalizada da seção transversal Q), na medida em que as
partículas são solubilizadas (da casca, em direção ao centro) como resultado da
ionização de grupos carboxila da partícula de látex. Conforme as partículas tornamse menores, a interação entre estas torna-se menor, levando a um aumento em Z(wL),
o que resulta em uma influência no sentido da diminuição da turbidez.
 Outro fator que explica a redução da turbidez pode estar relacionado com a
neutralização da partícula, mesmo antes da solubilização: na medida em que a
partícula como um todo é neutralizada, esta se torna mais hidratada; seu índice de
refração torna-se mais próximo do da fase contínua, resultando em uma drástica
diminuição da constante óptica K*, resultando num decréscimo marcante na turbidez.
Ainda que, na medida em que a partícula é hidratada, sem solubilização, seu diâmetro
aumente e consequentemente aumente, a interação entre as partículas, diminuindo,
assim (Z(wL). Temos, nesse caso, duas influências convergentes.
Quando plotamos ℑ/ℑ0 como uma função de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , o número de mols de
NaOH por massa de látex seco, uma descrição do decréscimo da turbidez aparece de
forma mais evidente, uma vez que todos os pontos a todos os teores de látex indicam
uma única tendência, como podemos ver na Figura 5.1(c). A turbidez cai
continuamente e, a um valor de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 em torno de 10-3mol.g-1, indica que as partículas
do látex encontram-se completamente solubilizadas.
5.2 – CONDUTIVIMETRIA

A Figura 5.2(a) mostra os valores de condutividade, k, em função do teor de
látex, wL,para os látex não neutralizados. Nota-se que k aumenta, na medida em que
wL aumenta. Para Soluções diluídas de eletrólitos, tem-se que(MORRISON, 1993)

𝑘 = ∑ 𝑛𝑖 𝑧𝑖 ,

(5.7)

𝑖

Onde ni é o número de mols de espécies carregadas do tipo i por unidade de
volume, i é a mobilidade eletrosférica e zi é a valência iônica. O aumento na
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condutividade com o teor do látex resulta do aumento na concentração de espécies
iônicas (íons hidrônio dos látexes, bem como espécies iônicas advindas do
surfactante, iniciador, ácido metacrílico livre, etc.

Figura 5.2 – (a) Condutividade dos látex não neutralizados, k 0, em função do teor de sólidos, wL. (b)
Variação relativa da condutividade Δ𝑘⁄𝑘0 , em função do número de mols adicionados de NaOH por
volume, [NaOH], para os látexes após a neutralização. (c) Δ𝑘⁄𝑘0 em função de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , o número de
mols de NaOH por massa de sólidos do látex. Para (b) e (c), quadrados, w L=2%; círculos, wL=6%;
triângulos, wL=10%

O aumento relativo na condutividade Δ𝑘⁄𝑘0 , pode ser relacionado, por
conseguinte, com a neutralização de grupos carboxila:
Δ𝑘 𝑘 − 𝑘0 ∑𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 − ∑𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 |0
=
=
∑𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 |0
𝑘0
𝑘0

(5.8)

Deve-se enfatizar que, embora a relação seja um tanto simplificada (não foram
levados em conta o efeito das altas concentrações de íons, a presença de micelas,
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bem como macromolécula solubilizadas) Δ𝑘⁄𝑘0 pode ser usado como um índice para
quantificar o aumento de espécies iônicas após a neutralização.
A Figura 5.2(b) mostra um gráfico de Δ𝑘⁄𝑘0 em função da concentração
nominal final de NaOH [NaOH], para os três teores de látex usados neste trabalho. É
claro o aumento de Δ𝑘⁄𝑘0 na medida em que [NaOH] aumenta, significando um
aumento na concentração de íons, cargas ou mobilidade iônica. Este aumento pode
vir das seguintes fontes:

 Neutralização de grupos carboxila de macromoléculas não solubilizadas,
aumentando a mobilidade da partícula, sob o campo elétrico aplicado;
 Neutralização de espécies ácidas de baixa massa molar solubilizadas;
 Solubilização das partículas de látex na fase contínua (com liberação de moléculas
de surfactante incorporadas)
 Aumento na concentração de íons sódio e hidroxila

A análise dos dados dos três teores de látex, como função de [NaOH],
novamente não leva a conclusões mais específicas. Quando plotamos Δ𝑘⁄𝑘0 em
função do número de mols de NaOH por grama de látex seco, 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , novamente temse, uma descrição mais adequada do processo de neutralização, como podemos ver
na Figura 5.2(c). Os dados dos três teores formam uma única curva, com três regiões:
 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 < 10-3mol.g-1  Esta região corresponde à neutralização de espécies
solubilizadas na fase contínua, bem como neutralização de partículas de látex sem
solubilização.
 10-3mol.g-1 < 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 < 6x10-3mol.g-1  Esta região corresponde à solubilização de
partículas de látex com neutralização das espécies solubilizadas. Uma vez que a
quantidade de espécies solubilizadas aumenta drasticamente, o aumento na variação
relativa da condutividade é mais acentuado.
 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 > 6x10-3 mol.g-1  O aumento na variação relativa da condutividade tem o
mesmo comportamento observado na primeira região da curva. A quase totalidade de
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grupos carboxila devem estar neutralizados e Δ𝑘⁄𝑘0 aumenta devido ao aumento na
concentração de íons provenientes do NaOH, bem como devido à diminuição da
viscosidade do meio, resultado do efeito polieletrolítico(FERNANDES et al., 2002).
Podemos estimar da Figura 5.2(c), em conjunto com a Figura 5.1(c), o número
de mols de grupos carboxila por grama de látex. De acordo com nossa análise, o ponto
no qual os grupos carboxila estão completamente neutralizado 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻  6x10-3mol.g-1.
O ponto no qual o começo da neutralização ocorre é, logicamente, antes da
solubilização da partícula. Este ponto pode ser estimado na Figura 5.1(c), como o
ponto no qual ℑ/ℑ0 começa a diminuir (a descontinuidade óptica cai, na medida em
que grupos carboxila são neutralizados e as partículas ficam mais hidratadas).
Ao considerarmos que a partir do momento que inicia a neutralização do látex
em nNaOH  4x10-4mol.g-1 apenas as moléculas do látex são neutralizadas e essa
neutralização ocorre até que a concentração hidróxido por grama de látex seco seja
igual a nNaOH 6x10-3mol.g-1 isso indica que o número de grupos carboxila
neutralizadas pelo hidróxido de sódio pode ser estimado por 𝑛𝑁𝐶𝑂𝑂𝐻  (6x10-3 – 4x104)mol.g-1

= 5,6x10-3mol.g-1

Para um látex contendo apenas ácido acrílico, isto corresponderia a uma
percentagem mássica de ácido acrílico de %AA = 100 x 𝑛𝐶𝑂𝑂𝐻 x MAA = 100 x 5,6x103mol.g-1

x 72,06g.mol-1 = 40%.

Isto comprova o caráter ácido do látex, bem como explica a diminuição drástica
da turbidez e completa solubilização do látex, após a neutralização.

5.3 – ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ

A Figura 5.3 mostra um exemplo típico de função de correlação (ICF), g(2), como
função do tempo de retardo, tD. Uma função KWW dupla (SILVA, DA et al., 2012)
(SANTOS, DOS et al., 2013) da seguinte forma foi ajustada a todas as funções de
correlação:

𝑣

𝑣

2

𝑔(2) = 1 + 𝛽 [𝑓1 𝑒 −(Γ𝐶,1 𝑡𝐷) + (1 − 𝑓1 )𝑒 −(Γ𝐶,2𝑡𝐷) ] .

(5.9)
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Esta equação estabelece a ocorrência de dois processos de relaxação
principais (denominada aqui de 1 e 2), com duas distribuições de taxas de relaxação
associadas. O parâmetro  está relacionado com as propriedades ópticas do sistema,
C,1 é a taxa de relaxação característica para o processo 1 e C,2 a taxa de relaxação
característica para o processo 2.
Ambas taxas de relaxação características representam, em verdade, os valores
de intensidade mais altos das duas distribuições de taxa de relaxação mencionadas,
as quais têm suas larguras relacionadas ao parâmetro v(OLIVEIRA, DE et al., 2012):
para 0 < v <1, tem-se duas distribuições de taxas de relaxação, aumentando a largura
das mesmas, na medida em que v diminui; para v = 1 tem-se um processo de
relaxação descrito por um valor discreto de taxa de relaxação.
Finalmente, 0  f1  1 é utilizado para quantificar a influência do processo 1 em
g(2), e f2 = 1 - f1 tem a mesma função no processo 2. Para um sistema com um processo
de relaxação, f1=1, f2=0, e a Equação (5.9) é reduzida a
𝑣

𝑔(2) = 1 + 𝛽𝑒 −2(Γ𝑐,1 𝑡𝐷 ) .

(5.10)

Figura 5.3 – Função de correlação de intensidade (ICF), g(2), em função do tempo de decaimento
para um látex neutralizado (wL=10%; [NaOH]0=0,1mol/L. Linha contínua Equação (5.9)

56

Podemos ver a partir da Tabela 5.1 os parâmetros calculado pelo método
Kohlraush-William-Watts (KWW) ajustando à Equação 5.9 aos dados obtidos neste
trabalho. Como uma primeira observação, pode-se ver que, abaixo valores de
[NaOH]0, o processo de relaxação é descrito como composto de apenas um processo
principal (f1=1). Na medida em que [NaOH]0 aumenta, um segundo processo de
relaxação aparece (f11), ganhando importância, depois decaindo de importância e,
finalmente, tornando-se insignificante no caso do látex mais diluído (wL = 2%; [NaOH]0
> 0,10mol/L f1=1)
Tabela 5.1 – Parâmetros obtidos do ajuste da Equação (5.9) aos dados obtidos neste trabalho, como
função do teor de látex, wL, e concentração de NaOH usada na diluição do látex [NaOH]0.

[NaOH]0
(mol/L)
0,00
0,01
0,10
1,00
0,00
0,01
0,10
1,00
0,00
0,01
0,10
1,00

1
2
v
-1
(s )
(s-1)
wL=2%
1
0,002570,00009
0,8620,009
-5
1
(1,10,2)x10
0,840,02
-6
(32)x10
0,950,03
0,030,02
0,850,06
1
(1,90,4)x10-5
0,550,04
wL=6%
1
0,003040,00005
0,810,01
-4
1
(5,30,5)x10
0,820,01
0,9880,005
(1,70,3)x10-6
0,030,03
0,960,07
-6
0,950,01
(87)x10
0,0070,005
1,00,01
wL=10%
1
0,00380,0001
0,7650,007
-3
1
(1,000,06)x10
0,7320,007
-6
0,9900,003
(2,40,3)x10
0,080,03 0,9800,050
-6
(3+1)x10
0,9710,005
0,020,02 0,9000,010
f1

De modo a tornar mais clara a correlação neutralização-processo de
relaxação, pareceu-nos mais interessante trabalhar com a taxa de relaxação média,
que leva em conta todos os processos de relaxação que ocorrem no
sistema(OLIVEIRA, DE et al., 2012)

1

−1

𝑣
𝑓1
1 − 𝑓1
Γ𝑀 = ∞
=
(
+
)
Γ𝑐,2
∫0 𝑔(1) (𝑡𝐷 )𝑑𝑡𝐷 Γ𝐹 (1) Γ𝑐,1
𝑣

Onde F(1/v) é a função gama de 1/v

(5.11)
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1

∞

1

Γ𝐹 (𝑣) = ∫0 𝑥 𝑣−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥.

(5.12)

Para um sistema com apenas um processo de relaxação a Equação (5.11)
reduz-se a
Γ𝑀 =

Γ𝑐,1 𝑣
1
𝑣

.

(5.13)

Γ𝐹 ( )

A Figura 5.4 mostra a relação entre os parâmetros resultantes do ajuste da
Equação (5.9) aos dados experimentais ( incluso), em função do número de mols de
NaOH por massa de látex seco, 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 . Podemos ver, de novo, que todos os teores
de látex formam uma curva mestra única para cada parâmetro.
Figura 5.4 – Parâmetros resultantes do ajuste da Equação (5.9) aos dados obtidos neste trabalho,
como função de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , número de mols de NaOH por massa de látex seco. (a) fração do processo 1,
f1; (b) taxa de relaxação média M; (c)índice de largura da distribuição de taxa de relaxação, v.
Quadrados, wL = 2%; círculos, wL=6%; triângulos, wL=10%.
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No que tange a f1 (Figura 5.4(a)), um segundo processo começa a aparecer a
𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 10-3mol.g-1. Vimos na Tabela 5.1 que este novo processo é mais rápido e que
na medida em que esta nova taxa de relaxação aparece o processo de relaxação
relacionado a f1 torna-se mais lento. Isto pode ser resultado de duas componentes
contrapostas associadas ao processo de neutralização:
 Diminuição nas interações polímero-polímero (ou partícula-partícula). A presença
de grupos carboxila neutralizados criaram regiões nas quais a repulsão entre cadeias
poliméricas

aumentaria,

diminuindo

a

interação

entre

as

mesmas;

como

consequência, a taxa de relaxação aumentaria;
 Aumento nas interações polímero-polímero (ou partícula-partícula). Na medida em
que grupos carboxila são neutralizados, a solubilização de parte das cadeias
macromoleculares pode resultar na formação de estruturas na forma de “franjas” na
superfície das partículas (NETO et al., 2002). A formação de “pontes interparticulares”
entre partículas segregadas resulta em estruturas reticuladas com relaxação mais
lenta. Macromoléculas solubilizadas também ocupariam um volume maior, resultando
em uma maior possibilidade de interação entre essas cadeias, resultando, também,
na diminuição da taxa de relaxação.
A dependência do parâmetro relacionado a taxa de relaxação média, M,
definido pela Equação (5.11), em relação 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 (Figura 5.4(b)) indica que a relaxação
média decresce, na medida em que os grupos carboxila são neutralizados (o que é
consistente com o aumento das interações entre partículas/macromoléculas, devido
a, inicialmente, formação de pontes interparticulares entre as partículas de látex e
solubilização das mesmas. Um mínimo é atingido a 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻  10-3, indicando que neste
ponto, interações repulsivas e atrativas tornam-se balanceadas. Deste ponto em
diante, uma maior ocorrência de grupamentos carboxila neutralizados favorece a
repulsão eletrostática; paralelamente, uma menor quantidade de grupos carboxila não
ionizados inibe a formação de interações de hidrogênio e moléculas mais polares
desfavorecem a ocorrência do efeito hidrofóbico.
Finalmente, uma maior concentração de eletrólitos de baixa massa molar
resulta na diminuição das dimensões de macromoléculas solubilizadas, através do
efeito polieletrolítico(FERNANDES et al., 2002).
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A Figura 5.4(c) mostra que, na medida em que os grupos carboxila são
neutralizados, inicialmente a relaxação se torna mais homogênea (v aumenta). Isto é
consistente com a solubilização das partículas de látex, um sistema segregado com
uma distribuição de tamanhos de partícula, resultando em uma estrutura levemente
reticulada de macromoléculas solubilizadas, sistema de natureza mais homogênea, v
é constante na faixa de 10-3mol.g-1 < 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 < 10-2mol.g-1. A partir de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻  10-3
mol.g-1, v diminui, indicando que a relaxação torna-se mais heterogênea. Isto é
consistente com o colapso do sistema levemente reticulado descrito anteriormente: a
distribuição de massas molares das macromoléculas livres resultantes induzem a uma
heterogeneidade no processo de relaxação que aumenta a largura da distribuição de
taxas de relaxação. É importante salientar que, no mesmo valor de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , pode-se
ver na Figura 5.4(b) que o valor de f1 é o mínimo e tende a 1, indicando que somente
um processo torna-se importante.
Em outras palavras, deste ponto em diante há apenas um processo, porém,
com uma distribuição de taxas de relaxação mais largas (de natureza mais
heterogênea, consequentemente).
5.4 – REOMETRIA

O tradicional método de reometria é uma boa escolha para a verificação da
validade dos métodos descritos anteriormente. A Figura 5.5 mostra o comportamento
típico da viscosidade aparente, app, como função da taxa de cisalhamento 𝛾 = 𝑑𝛾⁄𝑑𝑡
Figura 5.5 – Viscosidade aparente, app, em função da taxa de cisalhamento 𝛾 = 𝑑𝛾⁄𝑑𝑡 (wL = 10%;
[NaOH]0 = 0,10mol/L. Linha contínua Equação (5.14)
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Um comportamento claramente pseudoplástico indica que as interações
descritas nas últimas seções são quebradas pela ação do cisalhamento; na medida
em que são quebradas, a viscosidade aparente decai. A seguinte equação empírica
foi ajustada aos dados advindos da reometria:
𝜂 = 𝜂∞ + 𝐴𝑒 −𝑘𝐴 𝛾 + 𝐵𝑒 −𝑘𝐵 𝛾 .

(5.14)

Aqui, A, B kA e kB são constantes empíricas,  é a viscosidade aparente de
equilíbrio. Na medida em que  (e todas as interações físicas sejam quebradas
pelo cisalhamento) e a viscosidade a taxa de cisalhamento zero (todas as interações
presentes, portanto), 0, é dada por
𝜂0 = 𝜂|𝛾→0 = 𝜂∞ + 𝐴 + 𝐵

A Figura 5.6(a) mostra a dependência entre 0

(5.15)

e

 e wL para látexes não

neutralizados. A natureza pseudoplástica dos látex (mesmo os não neutralizados) é
devidamente demostrada pelos valores mais baixos de . Uma vez que as medidas
descritas nas últimas seções foram realizadas em sistemas na ausência de
cisalhamento, a viscosidade à taxa de cisalhamento zero, 0, foi a escolhida como
mais adequada para comparação com os outros resultados.
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Figura 5.6 – (a) Viscosidade dos látexes não neutralizados, , como função do teor de látex, wL
(diamantes vazios, 0, diamantes cheios, .(b) Viscosidade intrínseca aparente, [], como função do
número de mols de NaOH adicionados por volume, [NaOH], para os látexes, após a neutralização. (c)
[] como função de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , número de mols de NaOH por massa de látex seco. Para (b) e (c): quadrado,
wL = 2%, círculos, wL=6%, triângulos, wL=10%.

O uso direto de 0, entretanto, ainda não é a melhor escolha; devemos achar
uma forma de trabalhar com uma quantidade que normalize seu valor para todas as
concentrações neste trabalho (tal como ℑ/ℑ0 , no caso da turbidez e

Δ𝑘
𝑘0

, no caso da

condutividade) Para isto escolhemos trabalhar com o conceito de viscosidade
intrínseca [].
Em soluções de polímeros [] está relacionada ao volume que a cadeia
macromolecular (ou uma nano partícula, no caso de um látex) ocupa na fase contínua.
Quanto maior este volume for, maior será a viscosidade intrínseca(HIERMENZ, 1984).
[] pode ser estimada a partir da medida da viscosidade de soluções diluídas, através
da seguinte equação(NETO et al., 2002)
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[𝜂] =

√2(𝜂𝑅 − 1 − 𝑙𝑛𝜂𝑅 ) √2(𝜂𝑅 − 1 − 𝑙𝑛𝜂𝑅 )
≅
𝐶𝐿
𝜌𝑆 𝑤𝐿

(5.16)

Onde CL é a concentração de polímero massa/volume (em nosso caso, a
concentração de látex), s é a densidade da fase continua (água) e R é o número de
viscosidade relativa, dada por:
𝜂𝑅 =

𝜂0
𝜂𝑠

(5.17)

Onde s é a viscosidade da fase contínua (água). Embora nosso sistema
obviamente não possa ser classificado como uma solução diluída de polímero, os
valores de [], calculados a partir da Equação (5.16) (usando os valores padrões de
densidade da água) pode ser usado como um índice para se monitorar a variação na
fração volumétrica das macromoléculas em solução, como função da neutralização. A
Figura 5.6(b) mostra a relação entre os valores [] e o número de mols de NaOH
adicionados no sistema diluído, [NaOH].
Pode-se ver que, na medida em que o teor de látex é aumentado, ocorre um
máximo, e que este máximo é deslocado para valores mais altos de [NaOH], na
medida em que o teor de látex é aumentado. Se reorganizamos nossos dados como
função de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 , o número de mols de NaOH por massa de látex seca, uma única
curva de tendência aparece novamente, como mostrado na Figura 5.6(c). Pode-se
notar que a viscosidade intrínseca aparente é máxima em torno de 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 10-3mol.g-1
, em concordância com o restante dos dados apresentados nas últimas seções.
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6 – CONCLUSÕES

A neutralização dos grupos carboxila de um látex com soluções de NaOH
fizeram com que a viscosidade do sistema se elevasse drasticamente e as emulsões
tornassem-se mais transparentes, com seu índice de refração mais semelhante ao da
fase continua (água). Isso se deve a solubilização de parte do látex pelos grupamentos
OH- fazendo com que parte da água do meio fosse absorvida pelo látex.
A elevação da viscosidade se dá pela neutralização dos grupos carboxila
fazendo com que esse látex originalmente enovelado se expanda elevando
radicalmente seu raio hidrodinâmico. Essa expansão associada as repulsões
eletrostáticas entre as partículas do látex favorece a formação de ligações cruzadas
muito estáveis fazendo com que a viscosidade se eleve radicalmente até que todo o
látex seja neutralizado pelo NaOH
Todo esse processo de neutralização pôde ser evidenciado pelos dados de
espalhamento dinâmico da luz (DLS). Através dos dados da taxa de relaxação media
M, evidenciou-se o aumento no raio hidrodinâmico da macromolécula, através dos
parâmetros v, f1 e f2, evidenciou-se a abrangência e as heterogeneidades das
interações entre as moléculas em função da alteração na concentração de NaOH.
Confirmando a técnica de DLS como uma técnica muito eficiente para obtenção de
dados quanto ao mecanismo de espessamento a ser utilizado complementarmente as
técnicas tradicionais de reometria.
A partir dos dados de reometria, DLS, Condutividade e turbidez, observou-se
ainda uma curva de tendência semelhante em todas as análises onde ficou evidente
a concentração crítica de NaOH (𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 10-3mol por grama de látex seco), a
concentração em que o excesso desses eletrólitos no meio interfere na interação entre
as moléculas do látex fazendo com que suas características reológicas, óticas e de
condutividade fossem alteradas e garantindo que todo os grupos carboxila do látex
tenham sido neutralizados.
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Abstract

Alkali-soluble latex thickeners are extensively used in activities such as coating
manufacturing, cosmetics, and textile industry. They increase apparent viscosity as a result of
neutralization of carboxyl groups present in latex particles. Rheometry is the main method
used to monitor the rheological activity of these substances. In this manuscript, we propose
the use of dynamic light scattering to get quantitative parameters and correlate them to
viscosity increase: more specifically, the characteristic and average relaxation rates, as well as
the width of the relaxation rate distribution. Critical changes of these parameters were
observed during thickening; drastic changes at the same point were also observed when using
the more traditional methods of monitoring rheometry, conductometry, and turbidimetry.

Keywords: Latex; thickeners; DLS.
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1. Introduction
Rheology is an important parameter in many products in different fields from industry, be the
product under analysis from pharmaceutical industry, food industry or the organic coating
one [1, 2]. Rheology usually is modified by the addition of thickeners [3]. They are used to
increase apparent viscosity of organic coatings [4], to give consistency (which reflects in what
we define as the taste of the aliment) to preparations from the food industry [5], as well as
pharmaceutical products that may be used used in the cosmetic industry [6].
In the specific case of the organic coatings industry, alkali-soluble thickeners consist in
one of the most important classes [7]. They usually are latexes, rich in carboxyl moieties, which
come from (meth)acrylic acid, present in the composition of these emulsion-polymerized
particles [8]. As these carboxyl groups are neutralized, the resultant carboxylate groups
promote a solubilization of part of the macromolecular chains, increasing the overall viscosity.
Some thickeners also have hydrophobic sites along their macromolecular chains, which results
in the possibility of hydrophobic interactions with surfaces of dispersed fine powders,
surfactants or with hydrophobic sites from the thickener macromolecular chains themselves
[9]. As a consequence, these so-called associative thickeners develops of a physical
crosslinking within the system, increasing apparent viscosity, as a result [10].
Data from rheometry gives a quantification, an exact meaning for rather loose qualities,
such as consistency [11]. Rheological studies carried out with alkali-soluble thickeners have
shown that dispersions obtained with these latexes, after neutralization, have a pseudoplastic
character [12, 13]. Some of these systems present a viscoelastic characteristics [14], so that
dynamic methods have also been used to explore these their rheological behavior [15, 16].
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In this work, we characterize the process of thickening of an alkali-soluble associative
thickener, using turbidimetry, conductometry, dynamic light scattering (DLS) and rheometry.
DLS is used here not as a form to determine latex particle size; it is used to characterize the
process of thickening in terms of relaxations bound to Brownian motion of all the species
present in the system.

2. Experimental
Materials
NaOH (PA, Vetec, Brazil) and associative thickener Rheovis HS1175 (BASF, Brazil), were used
as received. Bi-distilled water was used in all the experiments.

Latex neutralization
In order to dilute a mass m0 = 35g of latex, with solid content w0 = 30% to a required content
of w L , a mass mS of NaOH solution was added, at room temperature, so that
𝑤𝐿 =

𝑤0 𝑚0
𝑤0
→ 𝑚𝑠 = 𝑚0 ( − 1)
𝑚0 + 𝑚𝑠
𝑤𝐿

(1)

The diluted sample was left stirring for 15 min and left resting for 72 h before taken to analysis.
The values of w L used in this work were 2%, 6%, and 10%. The concentration of NaOH
solutions used to dilute the latex were [NaOH]0 = 0.01 M, 0.1 M, and 1 M.
The number of moles of added NaOH per total sample volume is given by

[NaOH] =

[NaOH]0 VS
,
VS + V0

(2)
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where VS is the volume of NaOH solution and V0 is the volume of the original, undiluted
latex. NaOH concentration is related to its density s, as

𝑉𝑠 =

𝑚𝑠
𝜌𝑠

(3)

Substitution of (1) in (2) yields
𝑉𝑠 =

𝑚𝑠 𝑚0 𝑤0
=
( − 1)
𝜌𝑠
𝜌𝑠 𝑤𝐿

(4)

Application of relationship (3) to the undiluted latex (V0=m0/0) followed by its substitution on
(4), followed by substitution of (4) on (2), and rearranging, yields
[𝑁𝑎𝑂𝐻] =

[𝑁𝑎𝑂𝐻]0
𝜌 𝑤
1 + 𝑠 ( 0 − 1)
𝜌0 𝑤𝐿

(5)

which is the expression used to calculated the number of added moles of NaOH per volume
for a given latex. Solution and latex densities were determined by picnometry.
Another interesting parameter would be the number of moles of NaOH added per
mole of COOH, present in the latex. Since we do not have access to information on latex molar
composition, the number of moles of NaOH added per mass of dry latex, nNaOH , seems to be
an interesting parameter for latex thickening monitoring. It is given by the following
expression:
nNaOH =

Substitution of (4) in (6) yields:

[NaOH]0 VS
m0 w0

(6)
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𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 =

[𝑁𝑎𝑂𝐻]0 𝑤0
( − 1)
𝜌𝑠 𝑤0
𝑤𝐿

(7)

which is the expression used to calculate the added number of moles of NaOH per mass of dry
latex.

Analyses carried out with the dispersions
2.3.1 Turbidimetry
Turbidimetry was carried out using a Hatch turbidimeter (model 2100P, USA). The instrument
was equipped with a tungsten-filament lamp, and a 90 detector to monitor scattered and
transmitted light. According to manufacturer, the lamp yielded white light with a continuous
spectrum. The instrument’s microprocessor calculated the ratio of the signals from the 90 and
transmitted light detectors, correcting interferences from color and/or light absorbing
materials. All the measurements were taken at room temperature [ (25 ± 1)°C ] and the
turbidity values was an average of six repeated measurements.

2.3.2 Conductometry
Conductivity was measured in MCE-105 conductivimeter (MS Tecnopon, Brazil). All the
analyses were carried out at room temperature [(25 ± 1) ° C].

2.3.3 Dynamic light scattering (DLS)
DLS can be used to probe dynamic processes occurring in dispersions using the intensity
(2)

correlation function, g (tD ) [17-19]:
𝑔(2) (𝑡𝐷 ) = 𝑔(2) (𝑡𝐷,𝑞 ) =

〈𝐼(0; 𝑞)𝐼(𝑡𝐷 )〉𝑡
(𝐼(0; 𝑞))2𝑡

(8)
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where tD is the delay time, I(tD;q) is the scattered intensity at time tD, q is the scattering vector
modulus, 〈𝑖〉𝑡 denotes a time average of i, and g(2)(tD) is the scattering field time-correlation
function. The intensity correlation function (ICF) g(2) is related to g(1), the theoretical field
autocorrelation function, according to
2

𝑔(2) (𝑡𝐷 ) = 1 + 𝛽(𝑔(1) (𝑡𝐷 ))

(9)

where  is a constant that depends on the optical properties of the system. If there is a well
defined, discrete, relaxation process, g(1) is
𝑔(1) (𝑡𝐷 ) = 𝑒 −Γ𝑡𝐷 ,

(10)

where the relaxation rate, , is
Γ = 𝑞 2 𝐷,

(11)

and
𝑞=

4𝜋𝑛0
𝜃
𝑠𝑖𝑛 ;
𝜆
2

(12)

D is the diffusion coefficient associated with this motion, n0 is the refractive index of the
sample,  is the angle at which the detector is located to the sample cell, and  is the radiation
wavelength. If the relaxation process is better represented as a continuous relaxation rate
distribution function, G(), Equation (10) becomes
∞

𝑔(1) (𝑡𝐷 ) = ∫ 𝐺(Γ)𝑒 Γ𝑡𝐷 𝑑Γ.

(13)

0

The determination of G(), or parameters associated to analytical functions related to g(1)(tD) or
g(2)(tD) yields information on the dynamics of these systems.
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Dynamic light scattering experiments were carried out using a 90 Plus Particle
Analyzer (Brookhaven Instruments Corporation, USA). Data acquisition parameters were
adjusted as: time of analysis, 3 min (average of 3 measurements of 1 min); wavelength, 659 nm;
scattering angle,  = 90.

2.3.4 Rheometry
In these experiments, apparent dispersion viscosity (η) was determined at different shear rates
𝛾=

𝑑𝛾
𝑑𝑡

(where g is the shear strain), using a Haake Mars rheometer (Germany, cup DG 41 and

rotor DG 41 DIN 5344). The temperature was kept at (25.0 ± 0.1) ºC using a thermostatic bath.

3. Results and discussion
Measurements of pH indicated that the latex used in this work had an acidic nature (pH=3.2).
This low value of pH comes from the fact that, apart from the carboxyl groups present in
particles (and having in mind that carboxyl groups in the core do not dissociate to protonate
the continuous phase), solubilized copolymers, rich in (meth)acrylic acid must be in the
continuous phase. Another source of hydronium ions may come from free (meth)acrylic acid,
as well as Fe3+ ions resultant from emulsion polymerization redox initiation [20].

3.1. Turbidimetry
Figure 1a shows a plot of the ratio between reciprocal specific turbidity, wL/ℑ0, as a function
of latex content,

wL , for the non-neutralized latex used in this work. It clearly yields a linear

plot, of the following form:
𝑤𝐿
= 𝛼 + 𝛽0 𝑤𝐿 ,
ℑ0

(14)
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1

ℑ

Where 𝛼 = (𝑤0 )
𝐿

𝑤𝐿 →0

is the limit ratio of specific turbidity, as concentration tends to zero, and

b is a constant, such has been experimentally described elsewhere . In order to unequivocally

understand this behavior we must describe the main influences on turbidity of dispersed
systems. For fixed wavelength,

l 0 , turbidity, Á , of a latex may be expressed as [21]

ℑ = 𝐾0 (

where

𝑛0 𝜋𝑑𝐿 3 16𝜋
) .
. 𝑄 . 𝑍𝑤𝐿
𝜆0
3

(15)

n0 is the refractive index of the medium, dL is the diameter of the latex particle,

Q is

the normalized cross-section area (which is a complex function of wavelength and particle
diameter) and can be calculated from Mie theory. The function

Z(wL ) is an integrated

structure factor and is related to the interactions between the particles, as concentration varies.
It can be obtained from the experimental data as [22]:

𝑍(𝑊𝐿 ) =

ℑ
𝑤𝐿
ℑ
𝑤𝐿 |𝑤

(16)
,

𝐿→0

In the limit of very small concentrations,

Z(wL ) may be rendered approximately by [23, 24].

1
≈ 1 + 2𝛽𝑤𝐿
𝑍(𝑤𝐿 )

(17)

Finally, substitution of (16) in (17) results in, in terms of reciprocal specific turbidity results in
Equation (14) (with

b0 = 2a b ), which describes data of Figure 1a.

The parameter Q in Equation (15) is related to normalized cross-section of the particle
and the optical parameter

KO is defined as [21]
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𝐾0 =

Here,

3𝑛0 𝑚2 − 1
(
).
4𝜆0 𝜌𝑝 𝑚2 + 2

(18)

r P is the density of the particles, n0 is the continuous phase refractive index,

m = nP / n0 is the particle relative refractive index (with nP being the particle refractive
index). This parameter clearly indicates the need of different refractive index (i.e., the need of
optical discontinuity) for light scattering: as m1, K00 e ℑ0.
In Figure 1b, there is a plot of the ratio of neutralized and non-neutralized latex
ℑ

turbidities, ℑ , as a function of number of added moles of NaOH per volume, [NaOH], for the
0

three latex contents. One can see turbidity ratio decreases up to 2 orders of magnitude, as
[NaOH] is increased. In order to analyze the results, Equation (15) may be related to

ℑ
ℑ0

in the

following way:
ℑ
𝐾 ∗ . 𝑄. 𝑍(𝑤𝐿 ) 𝑑𝐿
= ∗
(
)
ℑ0 𝐾0 . 𝑄0 . 𝑍0 (𝑤𝐿 ) 𝑑𝐿,0

3

(19)

ℑ

We can analyze the decrease in ℑ using the following argumentation:
0



It may be related to a decrease in particle diameter (as well as in normalized crosssection area, Q ), as the particles are solubilized (from shell to core) as a result of
neutralization of carboxyl groups from latex particles.



On the other side, as particles become smaller, the interaction between them decrease,
resulting in an increase in



Z(wL ) .

Finally, the increase in turbidity may be related to the neutralization of the particle,
even before solubilization: as the particle as a whole is neutralized, it becomes more
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hydrated; its refractive index becomes closer to the continuous phase one, resulting in
a drastic decrease in the optical constant K * , resulting in a marked decrease in
turbidity.
When we plot

ℑ
ℑ0

as a function of

nNaOH , the number of moles of NaOH per gram of dry

latex, the process of turbidity decrease appears more evidently, with the points for all the
latex contens depicting one unique tendency, as we can see in Figure 1c. Turbidity
continuously decreases and, at a value of

nNaOH around 10- 3 mol g- 1 it seems the latex

particles are completely solubilized.

3.2. Conductometry
Figure 2 shows the values of conductivity, k , as a function of latex content,
neutralized latexes. It can be seen that k increases as

wL , for the non-

wL is increased. For dilute solutions of

electrolytes, one has that [25]
𝑘 = ∑ 𝑛𝑖 𝑧𝑖 ,

(20)

𝑖

where

ni is the number of charged species of type i per unit volume,i is the electrophoretic

mobility, and

z i is the ion valence. The increase in conductivity, as latex content is increased,

results, as a consequence, from the increase in concentration of ionic species (hydronium ions
from the latex, ionic species from surfactant, initiator, free (meth)acrylic acid monomer, etc.).
The relative increase in conductivity,

Δ𝑘
,
𝑘0

may be related, as a consequence, with the

neutralization of latex carboxyl groups:
Δ𝑘 𝑘 − 𝑘0 ∑𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 − ∑𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 |0
=
=
∑𝑖 𝑛𝑖 𝑧𝑖 |0
𝑘0
𝑘0

(21)
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It must be remarked that although the relation is rather simplied (we did not take into account
the effect of high ion concentrations, the presence of micelles, as well as solubilized
macromolecules),

Δ𝑘
𝑘0

can be used as an index to quantify the increase in ionic species after

neutralization.
Figure 2b shows a plot of

Δ𝑘
𝑘0

as a function of final nominal NaOH concentration, [NaOH],

for the three solid contents used in this work. One can see that

Δ𝑘
𝑘0

increases as [NaOH]

concentration increases, which means an increase in ion concentration. This increase in ion
concentration may com from the following sources:


Neutralization of carboxyl groups from non-solubilized copolymer molecules,
increasing particle mobility under applied electric field;



Neutralization of non-ionized low molecular weight acidic species;



Solubilization of latex particles (with liberation of incorporated surfactant molecules)
to the continuous phase.

The analysis of the data at the three latex contents, again, does not lead to more specific
conclusions. When we plot
dryed latex,

Δ𝑘
𝑘0

as a function of the number of moles of NaOH per gram of

nNaOH , a more comprehensive insight results, as one can see in Figure 2c. It can be

seen that there are three regions at the curve:


nNaOH<10-3molg-1This region corresponds to the neutralization of solubilized species in
the continuous phase, as well as to latex particle neutralization, without solubilization.



10-3 molg-1< nNaOH < 6x10-3 molg-1 This region may correspond to particle solubilization
with neutralization of solubilized species. As the amount of solubilized species
drastically increases, the increase in conductivity is more accentuated.
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6x10-3molg-1 > nNaOH. Relative conductivity variation has the same behavior observed in
the first region of the curve. Almost the totality of carboxyl groups must be neutralized
and

Δ𝑘
𝑘0

increases due to the increase in free NaOH, as well as due to the decrease in

viscosity, due to polyelectrolyte effect [26].
We may estimate from Figure 2c and Figure 1c the number of moles of carboxyl groups
per gram of dry latex. According to our analysis, the point at which all the carboxyl groups
are neutralized must be nNaOH  6x10-3molg-1. The point at which the begin to be neutralized
occurs, of course, before particle solubilization. This point may be estimated from Figure 1c as
ℑ

the point at which ℑ begins to fall (optical discontinuity decreases, as particle carboxyl groups
0

are neutralized and they become more hydrated). This point can be estimated as nNaOH  4x104

molg-1. The number of carboxy groups per gram of dry latex must be, then, nCOOH  (6x10-3 –

4x10-4)molg-1 = 5,6x10-3mol.g-1. For a latex containing only acrylic acid (MAA = 72.06gmol-1) and
ethyl acrylate (MMEA = 100.11gmol-1), that would correspond to an acrylic acid mass
percentage of %AA = 100. nCOOH.MAA =100.5,6 x 10-3molg-1 x 72.06gmol-1 = 40%. That would
explain the drastic decrease in turbidity and complete solubility of the latex after
neutralization.

3.3. Dynamic light scattering (DLS)
Figure 3 shows a typical example of intensity correlation function (ICF), g
delay time,

( 2)

, as a function of

tD . A double-KWW equation [27, 28] of the following form was fitted to all

correlation functions:
𝑣

𝑣

2

𝑔(2) = 1 + 𝛽 [𝑓1 𝑒 −(Γ𝐶,1 𝑡𝐷 ) + (1 − 𝑓1 )𝑒 −(Γ𝐶,2 𝑡𝐷 ) ] .

(22)
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This equation implies the occurrence of two main relaxation processes (named here as 1 and
2), with two associated relaxation rate distributions. The parameter b is related to the optical
properties of the system, C,1 is the characteristic relaxation rate for process 1, and c,2 is the
characteristic relaxation rate for the process 2. Both characteristic relaxation rates represent, in
fact, the centers of two mentioned distribution of relaxation rates, which have their widths
related to the parameter n [29]:


As 0 < v < , we have two continuous distributions of relaxation rates: the width of the
distribution increases as the value of n decreases.

Finally,0  f1  is used to quantify the influence of process 1 in g

( 2)

, and f2 = 1 – f1 does the

same job for process 2. For a system with one process of relaxation, f1 =1, f2 = 0, and Equation
(22) is reduced to

𝑣

𝑔(2) = 1 + 𝛽𝑒 −2(Γ𝑐,1 𝑡𝐷 ) .

(23)

Teble 1 shows the parameters calculated by fitting Equation (22) to the data obtained in this
work. As a first observation, one can see that, at low [NaOH]0 the process of relaxation is
described as composed of only one main process ( f1 = 1 ). As [NaOH]0 is increased a second
relaxation process seems to appear (f1  1), with faster relaxation rates, seems to gain
importance. Its importance decreases, for further increasing of [NaOH]0 , becoming
meaningless, in the case of the most diluted latex (wL = 2%; [NaOH]0 > 0,10M  f=1). As a
consequence, in order to understand the influence of carboxyl neutralization on relaxation
rate, we choose to work with an average relaxation rate, that would take into account all the
relaxation occurring in the system [29]:
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−1

1

𝑣
𝑓1
1 − 𝑓1
Γ𝑀 = ∞
=
+
(
)
Γ𝑐,2
∫0 𝑔(1) (𝑡𝐷 )𝑑𝑡𝐷 Γ𝐹 (1) Γ𝑐,1
𝑣

(24)

Where F(1/v) is the gamma function of 1/:
1

∞

1

Γ𝐹 (𝑣) = ∫0 𝑥 𝑣−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥.

(25)

For a process with only one relaxation process, Equation (24) is reduced to
Γ𝑀 =

Γ𝑐,1 𝑣
1
𝑣

.

Γ𝐹 ( )

(26)

Figure 4 shows the relationship between the parameters resultant from fitting of Equation (22)
as a function of

nNaOH , number of moles of NaOH per mass of solids in the latexes. We can see,

again, that all latexes contents followed a single master curve for each parameter. Regarding

f1 (Figure 4a), a second process begins to appear as nNaOH  10-3molg-1. We have seen on Table
1 that this new process is faster and that, as this new relaxation rate appears, relaxation related
to

f1 becomes slower. That may be the result of neutralization of carboxyl groups from latex

particles that would have two components:


Decrease in polymer-polymer (or particle-particle) interactions. The presence of
neutralized carboxyl groups would create regions where repulsion between polymer
chains (or particles) would increase and relaxation rate, as a consequence, would
increase.



Increase in polymer-polymer (or particle-particle) interactions. As carboxyl groups are
neutralized, solubilization of part of the acrylic copolymer chains may result in
bridging between segregated acrylic particles. This brigding results in crosslinked
structures that would have slower relaxation rates. Solubilized acrylic copolymer
molecules also would occupy a greater volume, resulting in a higher possibility of
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interactions between these very chains, implying in the decrease of characteristic
relaxation rate.
The dependence of the parameter related to the average relaxation rate, M defined by
Equation (24) with nNaOH (Figure 4b) indicates that the overall relaxation rate decreases as
carboxyl groups are neutralized (which is consistent with an increase in viscosity of the system
due to copolymer solubilization). A minimum is reached at nNaOH  10-3, indicating that, at this
point repulsive and attractive interactions become balanced. From this point ahead, a higher
occurrence of neutralized carboxyl groups favors electrostatic repulsion; a lower amount of
non-dissociated carboxyl groups inhibits hydrogen bonding; more polarized macromolecules
also would disfavor the occurrence of hydrophobic effect; finally, a higher concentration low
molecular weight electrolytes would result in the decrease of dimensions of solubilized
macromolecules (polyelectrolyte effect).
Figure 4c shows that, as carboxyl groups are neutralized, initially relaxation becomes more
homogeneous ( n increases). This is consistent with the solubilization of latex particles, a
segregated system with particle size distribution, resulting in a slightly crosslinked network
of solubilized macromolecules, which have a more homogeneous nature. n is constant in the
range of 10-3molg-1 < nNaOH < 10-2molg-1. From nNaOH  10-2molg-1 nNaOH » 10 molg
-2

-1

v decreases,

indicating that relaxation is more heterogeneous. This is consistent with the collapse of the
slightly crosslinked system just described: the the distribution of molecular weight of the
resultant free macromolecular will increase the width of the relaxation rate distribution. At the
same value of nNaOH , Figure 4b shows that the value of f1 is minimum and than tends to 1,
indicating that only one main process becomes important. In other words, one has only one
process, but with a wider relaxation rate distribution (more heterogeneous, as a consequence).
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3.4. Rheometry
In order to verify all hypotheses raised in the last paragraph, it seems a good choice to use the
traditional method of rheometry. Figure 5 depicts a typical behavior of the dependence of
apparent viscosity, , on shear rate, 𝛾 =

𝑑𝛾
.
𝑑𝑡

A clearly pseudoplastic behavior indicates that the

interactions described in the last sections are broken by the action of shear; as they are broken,
apparent viscosity decreases. The following empirical equation was fit to data from rheometry:
𝜂 = 𝜂∞ + 𝐴𝑒 −𝑘𝐴 𝛾 + 𝐵𝑒 −𝑘𝐵𝛾 .

(27)

Here, A , B , k A and kB are empirical constants,  is the equilibrium apparent viscosity, as
 (and all physical interactions are broken by shear), and zero-shear rate viscosity, 0, is
given by
𝜂0 = 𝜂|𝛾→0 = 𝜂∞ + 𝐴 + 𝐵

(28)

Figure 6a shows the dependence of 0 and  for non-neutralized latexes. The
pseudoplastic nature of the latexes (even the non-neutralized ones) is irrefutably shown by the
lower values of  . As the analyses carried out in the last sections were performed on systems
without shear, zero-shear rate viscosity, 0, was found to be more adequate for comparison
with the other results.
The direct use of 0 still was not the best choice; we must find a way of working with a
quantity that could “normalize” its value for all the concentrations used in this work (such as
ℑ
,
ℑ0

in the case of turbidity, and

Δ𝑘
,
𝑘0

in the case of conductivity). We chose to do that using the

concept of intrinsic viscosity, []. In polymer solutions, [] is related to the volume that a
macromolecular chain (or a nanometric particle) occupies in the continuous phase. The higher
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it is, the higher will be intrinsic viscosity. [] can be estimated from dilute solutions from one
measurement of viscosity, according to the following equation [30]:
[𝜂] =

√2(𝜂𝑅 − 1 − 𝑙𝑛𝜂𝑅 ) √2(𝜂𝑅 − 1 − 𝑙𝑛𝜂𝑅 )
≅
𝐶𝐿
𝜌𝑆 𝑤𝐿

(29)

where c L is the mass/volume polymer concentration (in our case latex concentration), s is
the density of the continuous phase (water), and h R is the relative viscosity number, given by
𝜂𝑅 =

𝜂0
𝜂𝑠

(30)

where hS is the viscosity of the continuous phase (water). Although our system obviously
cannot be classified as a dilute polymer solution, the values of [], calculated from Equation
(29) (using standard values of density and concentration of water) can be used as an index to
indirectly compare the variation in polymer volume fraction for each system. Figure 6b shows
the values of [] as a function of NaOH concentration in the diluted system, [NaOH]. It can be
seen that, as latex content is increased, there is the occurrence of a maximum, and that this
maximum is shifted to higher values of [NaOH]. If we replot all the data as a function of nNaOH
, the number of moles of NaOH per gram of dry latex, a single master curve appears again, as
shown in Figure 6c. One can see that apparent intrinsic viscosity is maximum around

nNaOH » 10- 3 molg- 1 , and then decreases, in agreement with all the discussion carried out in the
last sections.

4. Conclusions
Thickening of emulsion-polymerized acrylic thickeners can be adequately monitored using
dynamic light scattering via determination of parameters related to the intensity correlation
function g

( 2)

. This method, which demands small amounts of sample, was very effective in
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characterizing important changes as a result of thickening. The results were confirmed by
classic methods used in this field, such as conductometry, turbidimetry, and rheometry.
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Table and figures
[NaOH]0

f1

(M)

1

2

(s-1)

(s-1)

v

wL = 2%

0.00

1

0.00257 ± 0.00009

-

0.862 ± 0.009

0.01

1

(1.1 ± 0.2) ×10- 5

-

0.84 ± 0.02

0.10

0.95 ± 0.03

(3 ± 2) ×10- 6

0.03 ± 0.02

0.85 ± 0.06

1.00

1

(1.9 ± 0.4) ×10- 5

-

0.55 ± 0.04

wL = 6%

0.00

1

0.00304 ± 0.00005

-

0.81 ± 0.01

0.01

1

(5.3 ± 0.5) ×10- 4

-

0.82 ± 0.01

0.10

0.988 ± 0.005

(1.7 ± 0.3) ×10- 6

0.03 ± 0.03

0.96 ± 0.07

1.00

0.95 ± 0.01

(8 ± 7) ×10- 6

0.007 ± 0.005

1.0 ± 0.1

wL = 10%

0.00

1

0.0038 ± 0.0001

-

0.765 ± 0.007

0.01

1

(1.00 ± 0.06) ×10- 3

-

0.732 ± 0.007

0.10

0.990 ± 0.003

(2.4 ± 0.3) ×10- 6

0.08 ± 0.03

0.98 ± 0.05

1.00

0.971 ± 0.005

(3 ± 1) ×10- 6

0.02 ± 0.02

0.9 ± 0.1

Table 1: Parameters obtained from fitting of Equation [22] to the data obtained in this work, as
a function of latex concentration, w L , and concentration of NaOH solution used for latex
dilution, [NaOH]0 .

92

Figure 1: (a) Turbidity of non-neutralized latexes, ℑ0 , as a function of latex content,
Relative turbidity,

ℑ
,
ℑ0

wL . (b)

as a function of sodium hydroxide concentration, [NaOH], for latexes
ℑ

after neutralization. (c) ℑ as a function of
0

in the latexes. For (b) and (c): squares,

nNaOH , number of moles of NaOH per mass of solids

wL = 2% ; circles, wL = 6% ; triangles, wL = 10% .
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Figure 2: (a) Conductivity of non-neutralized latexes,
(b) Relative conductivity variation,

Δ𝑘
,
𝑘0

k 0 , as a function of latex content, wL .

as a function of sodium hydroxide concentration,
Δ𝑘
𝑘0

as a function of

nNaOH , number of moles of

NaOH per mass of solids in the latexes. For (b) and (c): squares,

wL = 2% ; circles, wL = 6% ;

[NaOH], for latexes after neutralization. (c)

triangles,

wL = 10% .
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Figure 3: Intensity correlation function (ICF), g
[NaOH]0 = 0.1M. Continuous line, Equation (22).

( 2)

, for a neutralized latex, with wL = 10%;
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Figure 4: Parameters resulting from fitting of Equation (22) to the data obtained in this work,
as a function of

nNaOH , number of moles of NaOH per mass of solids in the latexes. (a) fraction

of process 1, f1; (b) average relaxation rate,M; (c) relaxation distribution width index, v.
Squares,

wL = 2% ; circles, wL = 6% ; triangles, wL = 10% .
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Figure 5: Apparent viscosity, app, as a function of shear rate, 𝛾 =
0.10M) . Continuous line, Equation (27).

𝑑𝛾
𝑑𝑡

( wL = 10% ;[NaOH]0 =
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Figure 6: (a) Viscosity of non-neutralized latexes, h , as a function of latex content,

wL (open

diamonds, 0; full diamonds,). (b) Apparent intrinsic viscosity, [], as a function of sodium
hydroxide concentration, [NaOH], for latexes after neutralization. (c) []as a function of nNaOH,
number of moles of NaOH per mass of solids in the latexes. For (b) and (c): squares,
circles,

wL = 6% ; triangles, wL = 10% .

wL = 2% ;

