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Damilson Ferreira dos Santos: Síntese e Caracterização de tensoativos e Estudo de 

Equilíbrio de Fase dos sistemas CnH2n+2/H2O/CnH2n+1COONa/But-OH, Tese de 

Doutorado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Área de 

Concentração: Engenharia Química, Ciência e Tecnologia dos Tensoativos. Natal/RN, 

Brasil.  

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 
Co-orientador(a): Profa. Dra. Tereza Neuma de Castro Dantas 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Resumo: O crescente uso de tensoativos nas mais diferentes áreas da indústria tem 
levado a um aumento nos estudos envolvendo soluções contendo este tipo de molécula. 
Devido a sua natureza anfifílica, sua molécula apresenta uma parte polar e outra apolar, 
que facilmente interage com outros tipos de moléculas, podendo modificar as 
propriedades do meio. Quando a concentração, na qual seus monômeros saturam, a 
interface do sistema ar-líquido, é atingida promovendo a redução da tensão interfacial. 
Os tensoativos dos ácidos graxos puros com cadeias carbônicas C8, C12 e C16 foram 
sintetizados em meio alcoólico, utilizando hidróxido de sódio. Eles foram caracterizados 
por análise térmica (DTA e DTG) e espectroscopia de infravermelho com o objetivo de 
se observar a pureza dos mesmos. Foram determinadas algumas propriedades físico-
químicas como: tensão superficial, c.m.c. , excesso de tensoativo na interface e energia 
livre de Gibbs de micelização a fim de se entender o comportamento das interações 
dessas moléculas com meio aquoso. Foram elaborados diagramas de fase pseudo-
ternários com o intuito de realizar as delimitações do equilíbrio de Winsor para 
compreender como o tamanho da cadeia carbônica dos tensoativos contribui com a 
região de microemulsão. Preparou-se soluções com concentrações conhecidas para se 
estudar como os tensoativos podem influenciar a espectroscopia de espalhamento 
dinâmico de luz (Dynamic Ligth Scattering - DLS) e como o coeficiente de difusão é 
influenciado quando a concentração do meio é alterada. Os resultados mostraram que o 
aumento ou diminuição do tamanho da cadeia da parte lipofílica dos tensoativos 
estudados permite conceber tensoativos com propriedades interfaciais similares, mas 
também dependente do tamanho da parte lipofílica do tensoativo. Esta variação deixa o 
tensoativo com menor tendência a microemulsionar óleo em água. Outro resultado 
observado é que o tamanho das moléculas de n-alcanos promoveu uma redução da 
região de microemulsão dos diagramas de fases obtidos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

PALAVRAS-CHAVE:  Tensoativo Aniônico, Diagramas de Fase, Equilíbrio Liquido-Liquido, 
DLS. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Abstract: The growing utilization of surfactants in several different areas of industry 
has led to an increase on the studies involving solutions containing this type of 
molecules. Due to its amphiphilic nature, its molecule presents one polar part and one 
nonpolar end, which easily interacts with other molecules, being able to modify the 
media properties. When the concentration in which its monomers are saturated, the air-
liquid system interface is reached, causing a decrease in interfacial tension. The 
surfactants from pure fatty acids containing C8, C12 and C16 carbonic chains were 
synthesized in an alcoholic media using sodium hydroxide. They were characterized via 
thermal analysis (DTA and DTG) and via infrared spectroscopy, with the intention of 
observing their purity. Physical and chemical properties such as superficial tension, 
critical micelle concentration (c.m.c), surfactant excess on surface and Gibbs free 
energy of micellization  were determined in order to understand the behaviour of these 
molecules with an aqueous media. Pseudo-ternary phase diagrams were obtained aiming 
to limit the Windsor equilibria conditions so it could be possible to understand how the 
surfactants carbonic chain size contributes to the microemulsion region. Solutions with 
known concentrations were prepared to study how the surfactants can influence the 
dynamic light scattering spectroscopy (DLS) and how the diffusion coefficient is 
influenced when the media concentration is altered. The results showed the variation on 
the chain size of the studied surfactant lipophilic part allows the conception of 
surfactants with similar interfacial properties, but dependent on the size of the lipophilic 
part of the surfactant. This variation causes the surfactant to have less tendency of 
microemulsionate oil in water. Another observed result is that the n-alcanes molecule 
size promoted a decrease on the microemulsion region on the obtained phase diagrams. 
. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

KEYWORDS: ANIONIC SURFACTANTS, PHASE DIAGRAMS, LIQUID-LIQUID 
EQUILIBRIUM, DLS. 
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µA,RefM’ Potencial químico do álcool na monocamada hipotética de membrana 

SA,M’ , SS,M’ Áreas ocupadas pelo álcool e pelo tensoativo na membrana 

K Constante de autoassociação do álcool 

KW Constante da partição do álcool entre as pseudofases água e óleo 

KM Constante de partição do álcool entre as pseudofases microemulsão e óleo 

ε‘ Constante de partição da água nas pseudofases água e óleo 

φi Fração mássica da fase “i” 

σA e σS Densidade superficial do álcool e do tensoativo 

f Coeficiente de fugacidade 

ΔGmic Variação da energia livre de Gibbs de micelização 

t.m.s. Tensão mínima de saturação 

c.m.c.  Concentração micelar crítica 

M Concentração molar - mol/L 

A Área superficial 

R Constante universal dos gases 

C/T Razão entre a quantidade de cotensoativo e tensoativo 
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1. Introdução Geral 

 

 Sabe-se que os tensoativos são substâncias que possuem uma estrutura química 

que tem a capacidade de modificar a tensão superficial em soluções aquosas e, por 

conseguinte, torná-los particularmente favoráveis para migrarem para as interfaces. 

 Estas substâncias ao logo dos anos têm sido alvo de muitos estudos para 

aplicações em diversas áreas, tais como; defensivos agrícolas, umectantes, 

desengraxantes, agentes floculantes, agentes de modificação reológica, fluidos de 

perfuração, extratantes, etc., além da obtenção destes a partir de novas matérias primas 

ou novas rotas de síntese. 

 Estudos para a determinação de propriedades físico-químicas também tem sido 

alvo relacionado à concentração micelar crítica, c.m.c., tensão superficial, área da parte 

hidrofílica do tensoativo, ΔH, ΔG de micelização dos tensoativos com o objetivo de 

entender como estas moléculas interagem entre si e o meio no qual estão inseridas. 

 Ao longo dos anos a química analítica vem se tornando uma aliada fundamental 

para elucidar diversos questionamentos no campo científico. O uso de técnicas cada vez 

mais elaboradas vem possibilitando aos cientistas, pesquisadores, entre outros a 

chegarem a horizontes antes imagináveis. 

 Considerando a estrutura química e a potencialidade dos tensoativos quanto a 

modificação das propriedades de soluções, otimizar as suas características e poder 

determinar quais são seus desdobramentos passou a ser uma busca constante dos 

pesquisadores de forma simplificada, ou seja, estudando apenas a molécula do 

tensoativo e seus efeitos, bem como combinando-as a um agente reológico ou com 

soluções de características semelhantes. 

 Uma ferramenta analítica que vem se destacando é Espectroscopia de Correlação 

de Fótons (PCS - Em inglês), também conhecida como Dynamic Ligth Scattering - DLS 

que pode ser considerada uma das técnicas mais adequadas para se determinar tamanhos 

de partícula em escala nanométrica.  

 Na literatura encontram-se sistemas que podem ser classificados como sistemas 

nanométricos: suspensões coloidais, micelas, soluções poliméricas, polímeros líquidos, 

géis, aminoácidos e cristais líquidos. 
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 A espectroscopia de correlação de fótons vem ajudando a entender o 

comportamento das dispersões coloidais em solução à medida que esta varia a sua 

concentração estudando as populações as quais são formadas e sua discrepância em 

função do sinal de espalhamento. 

 Nesta tese, visando uma melhor distribuição dos assuntos abordados e com o 

intuito de facilitar a compreensão do leitor, procurou-se dividir os assuntos em 

capítulos. Cada capítulo foi redigido de forma independente bem como o estudo 

realizado no mesmo. Deste modo, os capítulos possuem uma breve introdução a cerca 

do assunto abordado, a metodologia ao qual foi aplicada, os resultados obtidos com suas 

respectivas discussões, conclusão e referências utilizadas para a elaboração do mesmo. 

 O capítulo 02 apresenta uma breve revisão da literatura que permeia sobre os 

tensoativos e sua caracterização por espectroscopia do infravermelho, análise térmica e 

fundamentação da técnica de espectroscopia de correlação de fótons - Dynamic Light 

Scattering - DLS. 

 No capítulo 03 é apresentado o estudo da síntese, caracterização dos tensoativos 

aniônicos octanoato de sódio, dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio por 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, análises térmicas - TG, DTG, 

DTA e DSC e suas propriedades físico-químicas em solução aquosa. Neste estudo 

buscou-se entender como os tensoativos aniônico de cadeia curta foram sintetizados, 

como se comportam em solução aquosa e como são as interações e os efeitos de 

superfície dos mesmos. 

 O capítulo 04 apresenta o estudo do equilíbrio líquido-líquido dos sistemas 

microemulsionados dos diagramas pseudo-ternários nas regiões de  Winsor IV e Winsor 

I. Neste capítulo procurou-se entender a influencia dos n-parafínicos de cadeia curta na 

construção dos diagramas de equilíbrio de fases e como estes se correlacionam com os 

tensoativos de cadeia curtas oriundos de ácidos graxos puros. 

 No capítulo 05 é apresentado o estudo da espectroscopia de correlação de fótons, 

DLS, em soluções aquosas contendo os tensoativos octanoato de sódio e o dodecanoato 

de sódio. Com esta técnica, procurou-se observar como o espalhamento dinâmico de luz 

para os tensoativos é afetado quando se varia a concentração e a temperatura, e como é 

o comportamento da função de correlação nestes sistemas em função do tempo. 

 No capítulo 06 apresenta o estudo do comportamento de equilíbrio de fases dos 

sistemas de Winsor. Nesta etapa do trabalho é estudado o equilíbrio de Winsor I para os 

sistemas CnH2n+2/CnH2n+1OONa/C4H9OH/H2O, buscando uma relação entre o número 
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de carbonos dos hidrocarbonetos, formadores da fase orgânica apolar, e o número de 

carbonos dos tensoativos estudados, com as constantes de equilíbrio do modelo de 

pseudofases. 

 No capítulo 07, por fim, apresenta-se as principais conclusões do trabalho 

relacionando-as com as descritas em cada capítulo. 

 

1.1 -  Objetivo Geral 

 

 Sintetizar tensoativos oriundos de ácidos graxos puros de cadeia curta e estudar 

seu comportamento em solução aquosa. 

 

1.2 -  Objetivos Específicos 

 

� Sintetizar tensoativos a partir de ácidos graxos puros (Ácidos octanoico, 

dodecanoico e hexadecanoico) e determinar suas propriedades físico-químicas; 

� Construir diagramas de fase com os tensoativos aniônicos sintetizados e 

delimitar as regiões de equilíbrio de Winsor, avaliar a influência da composição 

dos n-parafínicos na fase orgânica; 

� Estudar o comportamento dos tensoativos aniônicos em solução aplicando a 

técnica da Espectroscopia de Correlação de Fótons, verificando como estes 

interagem com o feixe de luz incidente e como se dá a resposta da função de 

correlação para o sistema em estudo; 

� Estudar o equilíbrio de fase para os sistemas de Winsor I, buscando entender a 

relação entre o número de carbonos dos hidrocarbonetos e o número de carbonos 

dos tensoativos estudados, com as constantes de equilíbrio do modelo de 

pseudofases. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Capítulo 02 

Aspectos Teóricos - Revisão Bibliográfica 

__________________________________________ 
 

 



Capítulo 02  Tese de Doutorado 

6 
Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

2. Aspectos teóricos 

2.1 -  Tensoativos 

 Agentes tensoativos ou surfactantes são compostos que modificam a tensão 

superficial, quando em soluções aquosas, e alteram de maneira análoga, a tensão 

interfacial dos dois líquidos. (Castro Dantas,2001; Moura, 2002). A tensão superficial é 

a tendência que um líquido apresenta de reduzir ao mínimo a sua área superficial sendo 

uma conseqüência da existência das forças intermoleculares (Adamson, 1967). 

 A estrutura dos tensoativos, característica do seu grupamento polar, o número de 

carbonos presentes na cauda apolar, bem como suas orientações preferenciais nas 

interfaces são responsáveis pela maior parte de suas propriedades, destacando-se: 

� Estabilização das emulsões e microemulsões; 

� Utilização como agentes umectantes; 

� Formadores de bolhas e espumas na superfície de um líquido; 

� Detergentes; 

� Solubilizantes; 

� Amaciantes, etc. 

 Um grande número de tensoativos são tidos como bons detergentes, mas não 

existem equivalências entre os dois termos. Hoje em dia são bastante utilizados em 

produtos como: defensivos agrícolas, umectantes, desengraxantes, agentes floculantes, 

fluidos de perfuração, etc. (Vale, 2009). 

São constituídos por uma parte hidrófila (cabeça polar), geralmente iônica, e 

uma parte lipófila (cauda apolar) formada por hidrocarbonetos com 8 a 18 átomos de 

carbono, linear ou ligeiramente ramificada, sendo que as cadeias formadas por 12 

átomos de carbono apresentam características mais bem definidas conforme mostrada 

na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Representação esquemática de um monômero de tensoativo 

 

Fonte: Adaptado de Vale, 2009. 

De acordo com a natureza iônica do grupo hidrofílico, os tensoativos 

classificam-se em: iônicos (catiônicos, aniônicos ou anfóteros, este último dependendo 

do pH assume a forma catiônica ou aniônica) e em não iônicos. (Goodwin, 2004; Santos 

et al., 2009) 

 

2.1.1 - Classificação dos Tensoativos quanto à parte polar 

 

2.1.1.1 - Tensoativos Catiônicos 

 

 São aqueles tensoativos que apresentam, quando dissociados em água, cargas 

positivas, isto é, característica de cátion. Não são usados como detergentes domésticos, 

pois apresentam um fraco poder detergente, mas, são notáveis umectantes e de grande 

poder de dispersão. 

 

2.1.1.1 -  Tensoativos Aniônicos 

 

 São aqueles tensoativos que apresentam um ou vários grupos carregados 

negativamente na superfície ativa, quando dissociados em água. Seus principais grupos 

são os sabões e os detergentes. 

 

2.1.1.2 -  Tensoativos Não-iônico 

 

 Este grupo é constituído por substâncias cujas moléculas não se dissociam em 

água, ou seja, não possuem nenhum íon em solução aquosa, mas possuem uma parte 
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hidrofílica (poliglicólica) que se solubiliza em água, ligando-se a este através de pontes 

de hidrogênio. Seu poder hidrófilo provém da presença de grupos polares do tipo Éter 

R-O-R, Álcool R-OH, Carbonila R-CO-R ou mesmo Amina RNHR. (Viana, 1994) 

 Apresentam características bem particulares, visto que são compatíveis 

quimicamente com a maioria dos outros tensoativos e suas propriedades são pouco 

afetadas pelo pH. (De La Salles, 2000). 

 

2.1.1.3 -  Tensoativos Anfóteros ou zwiteriônicos 

 

 São os que, dependendo do meio em que se encontram, podem apresentar caráter 

iônico duplo, comportando-se como tensoativos aniônicos a altos valores de pH e como 

tensoativos catiônicos a baixos valores de pH. As betaínas e os aminoácidos são os 

principais representantes desta classe. 

 

   pH  < 4   - Atuam como catiônicos 

   pH  de 4 a 9  - Não-iônicos 

   pH entre 9 e 10   - Atuam como aniônicos 

 No ponto isoelétrico, eles existem principalmente como zwiteriônicos e mostram 

o mínimo de solubilidade, detergência, poder espumante e molhabilidade (Rosen, 

1978). 

 

2.2 -  Diagramas de Fase de microemulsão 

 

2.2.1 -  Sistemas de Winsor 

 

 Winsor, 1948, propôs uma classificação que define os vários equilíbrios 

existentes entre a microemulsão e as fases aquosa e oleosa. Em função dos equilíbrios, 

foram estabelecidos quatro sistemas. 

Winsor I (W I): É representado pelo equilíbrio entre a fase microemulsão e a 

fase oleosa em excesso. Por possuir densidade menor que a da microemulsão a fase óleo 

se posiciona acima da microemulsão. 
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 Winsor II (W II): representa o equilíbrio entre a fase microemulsão e uma fase 

aquosa em excesso. Devido à microemulsão ser uma mistura de água/óleo/tensoativo e 

cotensoativo, sua densidade é menor que a da fase aquosa, por isto a mesma se 

posiciona na parte superior d

 Winsor III (W III): 

microemulsão e aquosa, onde o óleo é a fase superior, a microemulsão a fase 

intermediária e a fase aquosa a

Winsor IV (W IV): é o

isto é, um sistema pseudomonofásico. A 

de Winsor. 

 

Figura 2.2- Representação dos sistemas de Winsor I, II,
 

Fonte: Adaptado de Vale, 200

 

2.2.2 -  Diagramas de fases de Microemulsão

 

 As microemulsões podem ser formadas por (água, óleo e tensoativo), ou (água, 

óleo, tensoativo, cotensoativo 

O cotensoativo deve ser utilizado geralmente quando se tem tensoativos iônicos.

 A maneira mais comum de representar as microemulsões é através de diagramas 

de fases, ternários, quaternários e pseudoternários

2.2.1.1 -  Diagramas ternários

   

Os diagramas ternários representam diretamente microemulsões formadas por 

três constituintes: água, óleo e tensoativo, onde em um diagrama triangular, cada 
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representa o equilíbrio entre a fase microemulsão e uma fase 

aquosa em excesso. Devido à microemulsão ser uma mistura de água/óleo/tensoativo e 

cotensoativo, sua densidade é menor que a da fase aquosa, por isto a mesma se 

rior deste equilíbrio. 

 é definido quando existem as três fases em equilíbrio, óleo, 

microemulsão e aquosa, onde o óleo é a fase superior, a microemulsão a fase 

uosa a inferior. 

Winsor IV (W IV): é o sistema em que apenas existe a fase microemuls

isto é, um sistema pseudomonofásico. A Figura 2.2 mostra os quatros tipos de sistemas 

Representação dos sistemas de Winsor I, II, III e IV. 

, 2009. 

Diagramas de fases de Microemulsão 

As microemulsões podem ser formadas por (água, óleo e tensoativo), ou (água, 

óleo, tensoativo, cotensoativo - geralmente um álcool de em média de quatro carbonos

O cotensoativo deve ser utilizado geralmente quando se tem tensoativos iônicos.

A maneira mais comum de representar as microemulsões é através de diagramas 

de fases, ternários, quaternários e pseudoternários (Vale, 2009). 

Diagramas ternários 

mas ternários representam diretamente microemulsões formadas por 

três constituintes: água, óleo e tensoativo, onde em um diagrama triangular, cada 

Tese de Doutorado 
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representa o equilíbrio entre a fase microemulsão e uma fase 

aquosa em excesso. Devido à microemulsão ser uma mistura de água/óleo/tensoativo e 

cotensoativo, sua densidade é menor que a da fase aquosa, por isto a mesma se 

definido quando existem as três fases em equilíbrio, óleo, 

microemulsão e aquosa, onde o óleo é a fase superior, a microemulsão a fase 

sistema em que apenas existe a fase microemulsionada, 

mostra os quatros tipos de sistemas 

 

As microemulsões podem ser formadas por (água, óleo e tensoativo), ou (água, 

lmente um álcool de em média de quatro carbonos). 

O cotensoativo deve ser utilizado geralmente quando se tem tensoativos iônicos. 

A maneira mais comum de representar as microemulsões é através de diagramas 

mas ternários representam diretamente microemulsões formadas por 

três constituintes: água, óleo e tensoativo, onde em um diagrama triangular, cada 
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componente assume um dos vértices do triângulo, sendo assim, de acordo com as 

condições e proporções dos constituintes, pode-se delimitar as regiões de microemulsão, 

como mostra a Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 - Diagrama ternário mostrando a zona de microemulsão em um sistema de 
três constituintes. 

 

Fonte: Barros Neto, 1996. 

2.2.1.2 -  Diagramas quartenários 

   

Este tipo de diagrama utiliza um tetraédro para representar a região de 

microemulsão, formadas por quatro constituintes (água, óleo, tensoativo e 

cotensoativo), no qual, como nos diagramas ternários, cada componente assume um 

vértice do tetraédro (Figura 2.4). Este tipo de representação é de pouca praticidad 

 

Figura 2.4 - Representação da região de microemulsão no diagrama quaternário 

 

Fonte: Barros Neto, 1996. 
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2.2.1.3 -  Diagramas pseudoternários 

 

 A representação dos sistemas de microemulsão com quatro constituintes torna-se 

mais fácil quando é fixada uma razão entre dois componentes, geralmente 

cotensoativo/tensoativo, obtendo-se um sistema com dois constituintes e um pseudo-

componente (água, óleo e a mistura cotensoativo/tensoativo). Os diagramas 

pseudoternários representam cortes axiais nos diagramas quaternários, onde se obtém 

diagramas triangulares, similares aos ternários, em que um dos vértices representa a 

mistura de dois componentes, a uma razão constante, como pode ser observado na 

Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Diagrama pseudoternário com razão cotensoativo/tensoativo constante 

 

Fonte: Barros Neto, 1996. 

 

2.3 -  Espalhamento Dinâmico de Luz 

 

 A Espectroscopia de Correlação de Fótons (PCS - Em inglês), Espalhamento de 

Luz Quase Elástico (QELS) são também conhecidas como Espalhamento Dinâmico de 

Luz (Dynamic Light Scattering) - DLS - que pode ser considerada uma das técnicas 

mais adequadas para se determinar tamanhos de partícula em escala nanométrica (Bruce 

& Berne, 2000; Da Silva et al., 2011). 

 A espectroscopia de correlação de fótons consiste na indicação do movimento 

dinâmico das partículas através do comportamento da intensidade de luz dispersa 
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(Bruce & Berne, 2000; Lucas, 

macromoléculas suspensas em um meio líquido estão s

Browniano, que faz com que haja uma não homogeneidade devido as flutuações da 

concentração local das partículas

refração. Isto ocasiona, por sua vez, em divergência de intensida

Figura 2.6 mostra como se dá o comportamento do sinal de intensidade em função do 

tempo. 

Figura 2.6 - Sinal da Intensidade em função do tempo de correlação.

Fonte: Adaptado de Flambergt & Pecora (1984

 

 O DLS trabalha fazendo uma série interminável de comparações separando

pelo tempo de resposta gerando flutuações da intensidade de luz. Estas variações de 

intensidade com o tempo é 

molecular. 

 Dependendo do comportamento da molécula na solução, alterando

posição, sofrendo algum tipo de vibração se consegue obter variações de 

função do tempo (Flambergt & Pecora, 1984; Lucas 

 O detector, parte importante do equipamento, consegue armazenar e 

correlacionar o número de fótons que chegam em pequenos instantes e verifica sua 

convergência através de funções matemáticas

et al., 2012). 

.  
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(Bruce & Berne, 2000; Lucas, et al. 2001; Goodwin, 2004). As partículas dispersas ou 

macromoléculas suspensas em um meio líquido estão submetidas a movimento 

, que faz com que haja uma não homogeneidade devido as flutuações da 

ção local das partículas, resultando em variações pontuais do índice de 

refração. Isto ocasiona, por sua vez, em divergência de intensidade da luz dispersa. A 

mostra como se dá o comportamento do sinal de intensidade em função do 

Intensidade em função do tempo de correlação. 

Flambergt & Pecora (1984). 

O DLS trabalha fazendo uma série interminável de comparações separando

pelo tempo de resposta gerando flutuações da intensidade de luz. Estas variações de 

 peculiar de cada amostra analisada, ou seja, 

Dependendo do comportamento da molécula na solução, alterando

posição, sofrendo algum tipo de vibração se consegue obter variações de 

função do tempo (Flambergt & Pecora, 1984; Lucas et al. 2001, Holmberg 

parte importante do equipamento, consegue armazenar e 

correlacionar o número de fótons que chegam em pequenos instantes e verifica sua 

convergência através de funções matemáticas (Flambergt & Pecora, 1984; De Oliveira 
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. As partículas dispersas ou 

ubmetidas a movimento 

, que faz com que haja uma não homogeneidade devido as flutuações da 

, resultando em variações pontuais do índice de 

de da luz dispersa. A 

mostra como se dá o comportamento do sinal de intensidade em função do 

 

O DLS trabalha fazendo uma série interminável de comparações separando-as 

pelo tempo de resposta gerando flutuações da intensidade de luz. Estas variações de 

 de sua dinâmica 

Dependendo do comportamento da molécula na solução, alterando-se sua 

posição, sofrendo algum tipo de vibração se consegue obter variações de intensidade em 

Holmberg et al, 2003).. 

parte importante do equipamento, consegue armazenar e 

correlacionar o número de fótons que chegam em pequenos instantes e verifica sua 

(Flambergt & Pecora, 1984; De Oliveira 
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2.3.1 - Função de correlação 

 

 A correlação, como o próprio nome sugere, correlaciona grandezas. Estas 

grandezas podem ser grandezas físicas ou não. Ela é uma medida temporal do produto 

com o tempo "t" e outra no tempo "t+τ", como mostrado na Figura 2.7 onde τ é um 

incremento infinitesimal de tempo. Com isso, a função de correlação pode ser escrita 

em função do tempo conforme a equação 2.1. 

 �(�) =< 
(�) ∗ 
(� + �) >        (2.1) 

onde: 

I(t) é a intensidade no tempo t 

I(t+τ) a intensidade no tempo t + incremento 

 

Levando-se em conta que o incremento acontece de forma infinitesimal, pode-se 

considerar que: 

 

�(�) ≈ lim�→�  ��  � 
�� (�). 
(� + �)       (2.2) 

 

que pode ser expressa conforme a equação (2.3): 

 

< 
(0). 
(�) >≈ lim�→� �� ∑ 
(�)
(� + �)����      (2.3) 

 

Quando T tende a “zero”, significa que a intensidade é máxima e quando T tende a ∞, a 

intensidade é nula. 

 

 O comportamento desta função ao longo do tempo é afetado diretamente pela 

flutuação do sinal que chega ao detector. É possível que se tenha um determinado 

volume de amostra que espalhe a luz num instante t e que no instante t + τ, o mesmo 

comportamento não seja observado. Isto está relacionado com o movimento Browniano 

que as moléculas estão sujeitas. O volume que elas ocupam no tempo t é diferente no 

tempo t + τ gerando, com isso, leituras diferentes são obtidas ao longo do tempo. 

 Logo, num tempo t, a quantidade de moléculas que espalham luz é uma, 

enquanto que no tempo t + τ a quantidade que promove o espalhamento luz é outra 
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provocando, assim, respostas diferentes para uma mesma amostra (Flambergt & Pecora, 

1984; Da Silva et al., 2011; Lucas et al. 2001; Scartl, 2007). 

 Para se chegar a valores satisfatórios de espalhamento, o equipamento calcula, a 

média de intensidade dos sinais com o número de fótons que chegam ao detector. Com 

isso, pode-se fazer uma varredura em diversos tempos (como mostrado anteriormente) 

permitindo identificar as flutuações características de cada material em função do tempo 

de correlação e compreender a dinâmica molecular da substância estudada. O sinal é 

processado pelo equipamento, gerando a função de correlação em função do tempo 

(Lucas et al. 2001).  

 �(�) =  !"�#$ +  %         (2.4) 

 

onde A é uma constante óptica que está relacionada com o design do equipamento, B a 

linha de base e Γ está diretamente relacionada com a taxa de relaxação da função de 

correlação no tempo e pode ser calculado através da equação (2.5): 

 & = '(�              (2.5) 

 

onde q é o vetor de espalhamento de luz dado por: 

 

( = )*+,- sin 0�              (2.6) 

 

que é caracterizado pela diferença entre o vetor de luz incidente e o feixe de luz 

espalhado em um ângulo de espalhamento θ, ɳo a viscosidade do meio, λ o 

comprimento de onda (Flambergt & Pecora, 1984) e D o coeficiente de difusão da 

amostra. 

 Alguns autores utilizam outra nomenclatura, g2, para mostrar o comportamento 

normalizado da função de correlação. Esta forma normalizada é dada pela equação 2.7. 

 

��(�) = 12(3,$)2(3,$56)2(3,$)7             (2.7) 

 

 Desse modo, a amplitude da função de correlação é função do vetor de 

espalhamento de luz e esta função passa a ser chamada de função de correlação de 
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intensidade. Ela pode ser escrita também como função da correlação de campo elétrico 

g1 (De Oliveira et al., 2012), dado pela relação de Siegert dada por: 

 

��(�) = 8��(�) − 1             (2.8) 

 

 

 Esta técnica pode ser aplicada para caracterização de sistemas de soluções 

poliméricas (Flambergt & Pecora, 1984), determinação de tamanhos de micelas (Bruce 

& Berne, 2000), caracterização de sistemas emulcionados, dispersões medicamentosas, 

entre outros ( Filella et al., 1997; Bartsch et al. 1997;; Da Silva et al., 2011). 

 

2.4 – Equilíbrio de fases 

 

 A termodinâmica do equilíbrio entre as fases é baseada em equações que são 

relacionadas com propriedades como a composição das fases, temperatura, pressão. 

Estes parâmetros são baseados em critérios de equilíbrio mediante ao coeficiente de 

fugacidade, no caso de fases vapor, e coeficiente de atividade no caso de fases líquidas. 

(Ruckentein & Krishan,1979). 

 Sendo o estado de equilíbrio aquele onde a energia livre de Gibbs assume o 

valor mínimo em relação a qualquer modificação realizada à pressão e temperatura 

consideradas, pode-se dizer que a variação de energia livre de Gibbs neste ponto é nula. 

 (;<)�,= = 0          (2.9) 

 

Considerando o sistema a T e P uniformes em cada uma das fases, e a soma das 

contribuições do potencial química para cada componente em cada fase tem-se; 

 (;<)�,= = ∑(>?;@?) + ∑A>B;@BC = 0      (2.9) 

 

Sendo o sistema fechado, pode-se considerar que  ;@? = −;@B          (2.10) 

Rearranjando a as equações 2.9 e 2.10, tem-se que; 
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>? = >B          (2.11) 

Sendo, ;< = DE. ;F@G         (2.12) 

 

Uma vez que o potencial químico pode ser diretamente relacionado com a energia livre 

de Gibbs, tem-se; 

 ;< = ;> = DE. ;F@G         (2.13) 

Integrando, sendo uma constante >�, tem-se; 

 > = DE. F@G + >�         (2.14) 

 

Aplicando para sistema ideal tem-se; 

 >H = DE. F@IH + >�H         (2.15) 
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3. Síntese e Caracterização dos Tensoativos 

3.1 - Introdução 

 

 No presente capítulo é apresentada a síntese e caracterização dos tensoativos 

aniônicos derivados dos ácidos graxos octanóico, dodecanóico e hexadecanóico. A 

caracterização foi realizada através de espectrometria de absorção molecular na região 

do infravermelho e análise térmica diferencial, enquanto que a determinação das 

propriedades físico-químicas foi através do método do anel ou método de Du Nouy, 

(Soucková et al., 2010, 2012b; Baldursdottir et al., 2010) que permitiu obter o excesso 

superficial, a entalpia e energia livre de Gibbs de micelização (Santos et al., 2009; 

Cheng & Chen, 2005; Patel et al., 2009; Samanta & Ghosh, 2011; Eastoe & Dalton, 

2000). 

 

3.2 - Materiais e Métodos 

 

Os ácidos graxos: octanóico, dodecanóico e hexadecanóico, o etanol e o 

hidróxido de sódio, utilizados, são todos de grau analítico. 

A síntese foi realizada em um sistema onde a mistura estequiométrica do ácido 

graxo com o hidróxido de sódio é dissolvida em etanol até completa miscibilização das 

fases aquosa e óleo. A mistura foi imersa em banho termostatizado sob agitação 

magnética, colocada sob refluxo durante um período de duas horas (Santos et al., 2009). 

Em seguida, a mistura reacional foi submetida à uma recuperação do álcool no 

rotaevaporador e depois colocada em estufa para total evaporação do álcool residual. 

Após a síntese, os tensoativos foram macerados para obtenção de um pó fino, para 

facilitar sua dissolução. 

A determinação da c.m.c. foi realizada através de medidas de tensão superficial e 

de condutividade onde foram preparadas soluções em diferentes concentrações em água 

destilada e deionizada. As medidas de tensão superficial para os tensoativos iônicos 

estudados neste trabalho foram realizadas no tensiômetro K100C Krüss utilizando o 

método do anel ou método de Du Nouy (Tensiometer, 2005; Lim et al., 2012). A 
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determinação da condutividade elétrica destes tensoativos foi realizada em 

condutivímetro modelo DM-3 Digimed, calibrado com solução de KCl 0,01 M de 

condutividade 1410 μS/cm, à temperatura de 25°C. 

A caracterização dos tensoativos obtidos foi realizada através dos espectros na 

região do infravermelho, utilizando um espectrofotômetro SHIMADZU para identificação 

das bandas características, evidenciando assim, a confirmação da formação dos 

tensoativos desejados (Sales et al., 2008). 

 As curvas DSC/TGA foram obtidas em um analisador térmico simultâneo DSC-

TGA SDT Q600 V20.9 Build 20, da TA Instruments (Santos et al., 2014). Todos os 

experimentos de análise térmica foram realizados com razão de aquecimento de 10°C 

min-1
-1. A temperatura variou de 25° e 500°C, em atmosfera de nitrogênio gasoso com 

vazão de 100 mL min-1, cadinho de platina e massa da amostra em torno de 15 mg. 

 

3.3 - Resultados e discussão 

3.3.1 -  Caracterização dos tensoativos iônicos 

 

 Os resultados de caracterização dos tensoativos dodecanoato de sódio, octanoato 

de sódio e o hexadecanoato de sódio foram inicialmente realizados com o estudo dos 

espectros de absorção na região do infravermelho, e são apresentados na Figura 3.1. 

 



Capítulo 03 

Damilson Ferreira dos Santos 

Figura 3.1 - Espectros de infravermelho dos tensoativos iônicos: (A) dodecanoato de 
sódio, (B) octanoato de sódio

Fonte: Autor 

 Nos espectros dos tensoativos iônicos sintetizados, observam

características dos sais e dos ácidos graxos com seus respectivos estiramentos: (1) C

em 2920 cm-1 característico de compostos orgânicos saturados; (2) C=O em 1558 cm

(3) CH2 em 1421 cm-1 próxima da banda em 1300 cm

estiramento C-O, característica de ésteres e (4) CH

de uma banda de deformação assimétrica. O estiramento OH em 3300 cm

alcoóis, apareceu com baixa intensidade nos três espectros, indicando que todos os 

tensoativos sintetizados apresentam traços do etanol, ou do ácido

 

3.3.2 -  Análise térmica DTG

 

 Com o objetivo de verificar a presença 

sintetizados ou se existe algum traço de ácido graxo 

estudo dos espectros de infravermelho, 

Figura 3.2 são apresentados os resultados obtidos 

termogravimétricas do octanoato de sódio
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de infravermelho dos tensoativos iônicos: (A) dodecanoato de 
(B) octanoato de sódio e (C) hexadecanoato de sódio. 

Nos espectros dos tensoativos iônicos sintetizados, observam

dos ácidos graxos com seus respectivos estiramentos: (1) C

característico de compostos orgânicos saturados; (2) C=O em 1558 cm

próxima da banda em 1300 cm-1 que pode ser atribuída ao 

O, característica de ésteres e (4) CH2 em 720 cm-1 com o aparecimento 

ção assimétrica. O estiramento OH em 3300 cm

alcoóis, apareceu com baixa intensidade nos três espectros, indicando que todos os 

tensoativos sintetizados apresentam traços do etanol, ou do ácido graxo que não reagiu.

Análise térmica DTG-TGA 

Com o objetivo de verificar a presença do etanol não reagido 

se existe algum traço de ácido graxo residual, que foi observado do 

estudo dos espectros de infravermelho, foram realizados  estudos de análise térmica. Na 

são apresentados os resultados obtidos referente

termogravimétricas do octanoato de sódio em função da temperatura. 
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de infravermelho dos tensoativos iônicos: (A) dodecanoato de 

 

Nos espectros dos tensoativos iônicos sintetizados, observam-se as bandas 

dos ácidos graxos com seus respectivos estiramentos: (1) C-H 

característico de compostos orgânicos saturados; (2) C=O em 1558 cm-1; 

que pode ser atribuída ao 

com o aparecimento 

ção assimétrica. O estiramento OH em 3300 cm-1, referente a 

alcoóis, apareceu com baixa intensidade nos três espectros, indicando que todos os 

graxo que não reagiu. 

não reagido nos tensoativos 

que foi observado do 

estudos de análise térmica. Na 

referentes às curvas 
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Figura 3.2 - Análise térmica para o octanoato de sódio.

Fonte: Autor 

Observa-se na Figura

do primeiro pico de perda de massa

(verde) e DTG (linha rosa)

Entre as temperaturas de 80 e 100

(linhas marrom e azul respectivamente

como o contaminante etanol apresenta temperatura de evaporação por volta 80

mistura com água deixa e

evaporação do etanol residual, presente na amostra do tensoativo analisado. Este álcool, 

juntamente com um pouco de água, foram adicionados ao sistema 

tensoativo, e possivelmente não 

do octanoato de sódio. 

No intervalo de temperatura entre 175°C 

de massa, que neste caso pode estar relacionado com a presença do octanoato de etila, 

que apresenta uma temperatura de ebulição de aproximadamente 200

evaporação pode ter causado a formação deste pico. Este fato corrobora com a presença 

detectada do espectro do infravermelho do estiramento C

que parte do ácido octanoico foi convertida em etanoato de etila.
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Análise térmica para o octanoato de sódio. 

Figura 3.2 que em aproximadamente 70°C ocorre o surgimento 

perda de massa, que é observado pelo decaimento nas curvas TG 

(verde) e DTG (linha rosa), evidenciando assim o início da perda de massa da amostra. 

aturas de 80 e 100oC, os picos endotérmicos nas curvas de DTA e DSC 

(linhas marrom e azul respectivamente) evidenciam que houve consumo de energia, 

como o contaminante etanol apresenta temperatura de evaporação por volta 80

mistura com água deixa este ponto entre 80 e 100oC, pode-se relacionar este fato à

poração do etanol residual, presente na amostra do tensoativo analisado. Este álcool, 

juntamente com um pouco de água, foram adicionados ao sistema 

tensoativo, e possivelmente não foram totalmente recuperados após o término da síntese 

temperatura entre 175°C - 200ºC nota-se mais um pico de perda 

de massa, que neste caso pode estar relacionado com a presença do octanoato de etila, 

uma temperatura de ebulição de aproximadamente 200

evaporação pode ter causado a formação deste pico. Este fato corrobora com a presença 

detectada do espectro do infravermelho do estiramento C-O de ésteres, indicando assim 

oico foi convertida em etanoato de etila. 
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3.2 que em aproximadamente 70°C ocorre o surgimento 

, que é observado pelo decaimento nas curvas TG 

evidenciando assim o início da perda de massa da amostra. 

nas curvas de DTA e DSC 

) evidenciam que houve consumo de energia, 

como o contaminante etanol apresenta temperatura de evaporação por volta 80oC e sua 

se relacionar este fato à 

poração do etanol residual, presente na amostra do tensoativo analisado. Este álcool, 

juntamente com um pouco de água, foram adicionados ao sistema na síntese do 

foram totalmente recuperados após o término da síntese 

se mais um pico de perda 

de massa, que neste caso pode estar relacionado com a presença do octanoato de etila, 

uma temperatura de ebulição de aproximadamente 200oC, e sua 

evaporação pode ter causado a formação deste pico. Este fato corrobora com a presença 

O de ésteres, indicando assim 
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Entre as temperaturas de 

perda de massa que pode estar relacionado com a 

reagido presente na amostra

A partir de 350ºC ocorre o início do decaimento total da perda de massa 

evidenciando a decomposição do próprio tensoativo. No final do estudo, a 500

se a completa decomposição do tensoativo.

Nota-se que, ao longo da 

temperaturas de 50, 110, 240, e 

de 75°, 120°, 250° e 370°C aproximadamente, reforça as transições energéticas durante 

a análise térmica de caracterização da a

 O mesmo procedimento de 

sódio e é apresentado na Figura

Figura 3.3 - Análise térmica para o dodecanoato de sódio.

Fonte: Dados do autor 

 

 Observa-se que a parir d

evidenciado também pela DTG (curva rosa) que se estende até, aproximadamente 

100oC, que pode também estar relacionado com a perda de massa do etanol. Diferente 

do octanoato de sódio este tensoativo apresentou 
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Entre as temperaturas de 235°C - 275°C é notado o surgimento de 

que pode estar relacionado com a evaporação do ácido carboxílico não 

reagido presente na amostra, pois sua temperatura de evaporação é na ordem de 240

A partir de 350ºC ocorre o início do decaimento total da perda de massa 

evidenciando a decomposição do próprio tensoativo. No final do estudo, a 500

se a completa decomposição do tensoativo. 

se que, ao longo da análise, o surgimento de picos endotérmicos nas 

temperaturas de 50, 110, 240, e 350°C bem como picos exotérmicos nas temperaturas 

e 370°C aproximadamente, reforça as transições energéticas durante 

a análise térmica de caracterização da amostra. 

O mesmo procedimento de análise térmica foi aplicado para o dodecanoato de 

Figura 3.3. 

Análise térmica para o dodecanoato de sódio. 

se que a parir de 50°C se inicia uma perda de massa (curva verde), 

evidenciado também pela DTG (curva rosa) que se estende até, aproximadamente 

C, que pode também estar relacionado com a perda de massa do etanol. Diferente 

este tensoativo apresentou na DTA (curva vermelha) e DSC 
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275°C é notado o surgimento de outro pico de 

do ácido carboxílico não 

evaporação é na ordem de 240oC. 

A partir de 350ºC ocorre o início do decaimento total da perda de massa 

evidenciando a decomposição do próprio tensoativo. No final do estudo, a 500oC, tem-

análise, o surgimento de picos endotérmicos nas 

350°C bem como picos exotérmicos nas temperaturas 

e 370°C aproximadamente, reforça as transições energéticas durante 

foi aplicado para o dodecanoato de 

 

 

ssa (curva verde), 

evidenciado também pela DTG (curva rosa) que se estende até, aproximadamente 

C, que pode também estar relacionado com a perda de massa do etanol. Diferente 

na DTA (curva vermelha) e DSC 
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(curva azul) picos de menor intensidade

etanol e água menores que no caso do octanoato.

 Os picos representados nas temperaturas de 130 e 230

DSC (marrom e azul respectivamente) são oriundos do fornecimento de energia quando 

a amostra sofre evaporação de algum contaminante, provavelmente dodecanoato de 

etila, que é similar ao ocorrido com o octanoato de etila

as intensidades dos picos eram maiores

decomposição total do dodecanoato ocorreu como no caso do octanoato de sódio.

 Procurando seguir a mesma linha de caracterização, o mesmo estudo de análi

térmica também foi realizado para o hexadecanoato de sódio 

apresentado na Figura 3.4. 

Figura 3.4 - Análise térmica para o 

Fonte: Autor 

 

 Para este tensoativo, pode

sódio, sobretudo no que se diz respeito à heterogeneidade de dados térmicos, levando a 

conclusão prévia da existência residual 

Percebe-se que ocorre um leve deslocamento dos picos para maiores temperaturas, 
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de menor intensidade o que pode indicar uma menor quantidade de 

etanol e água menores que no caso do octanoato. 

Os picos representados nas temperaturas de 130 e 230oC nas curvas de DTA e 

DSC (marrom e azul respectivamente) são oriundos do fornecimento de energia quando 

sofre evaporação de algum contaminante, provavelmente dodecanoato de 

etila, que é similar ao ocorrido com o octanoato de etila. Nota-se que no caso anterior, o 

as intensidades dos picos eram maiores, indicando um maior teor de contaminantes. A 

decomposição total do dodecanoato ocorreu como no caso do octanoato de sódio.

Procurando seguir a mesma linha de caracterização, o mesmo estudo de análi

térmica também foi realizado para o hexadecanoato de sódio o qual, seu resultado é 

 

Análise térmica para o hexadecanoato de sódio. 

Para este tensoativo, pode-se observar comportamento similar ao octanoato de 

sódio, sobretudo no que se diz respeito à heterogeneidade de dados térmicos, levando a 

conclusão prévia da existência residual do etanol, éster e do ácido graxo não reagido

se que ocorre um leve deslocamento dos picos para maiores temperaturas, 
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uma menor quantidade de 

C nas curvas de DTA e 

DSC (marrom e azul respectivamente) são oriundos do fornecimento de energia quando 

sofre evaporação de algum contaminante, provavelmente dodecanoato de 

o caso anterior, o 

indicando um maior teor de contaminantes. A 

decomposição total do dodecanoato ocorreu como no caso do octanoato de sódio. 

Procurando seguir a mesma linha de caracterização, o mesmo estudo de análise 

qual, seu resultado é 

 

 

se observar comportamento similar ao octanoato de 

sódio, sobretudo no que se diz respeito à heterogeneidade de dados térmicos, levando a 

ácido graxo não reagido. 

se que ocorre um leve deslocamento dos picos para maiores temperaturas, 
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comprovando que o hexadecanoato de etila e o ácido hexanoico tem maior massa 

molecular e, por conseguinte, maior temperatura de evaporação.

 

3.3.3 -  Determinação da Concentração Micelar Crí

 

 As curvas de tensão superficial como função da concentração dos tensoativos 

octanoato e dodecanoato de sódio são apresentadas 

sódio não teve sua c.m.c. determinada pelo fato de ser um tensoativo que apresen

temperatura de Kraft maior que a temperatura ambiente, logo não forma micelas à 

temperatura ambiente. 

Figura 3.5 - Curvas da tensão superficial dos tensoativos CH
octanoato de sódio, e n = 10, dodecanoato de sódio.

Fonte: Autor 
 

 O comportamento das curvas de tensão superficial como função da concentração 

para os tensoativos estudados reduzem até um valor mínimo, ten

saturação,( t.m.s.). Isso indica a saturação superficial em monômeros de tensoativo que, 

por conseguinte, corresponde ao ponto a partir do qual são formadas as micelas

et al., 2009; Tensiometer, 2005)

apresentadas na Tabela 3.1.

 Analisando a Figura

dados experimentais, a primeira à esquerda da c.m.c. que representa a relação da 
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comprovando que o hexadecanoato de etila e o ácido hexanoico tem maior massa 

molecular e, por conseguinte, maior temperatura de evaporação. 

Determinação da Concentração Micelar Crítica – c.m.c.

curvas de tensão superficial como função da concentração dos tensoativos 

octanoato e dodecanoato de sódio são apresentadas na Figura 3.5. O hexadecanoato de 

sódio não teve sua c.m.c. determinada pelo fato de ser um tensoativo que apresen

temperatura de Kraft maior que a temperatura ambiente, logo não forma micelas à 

Curvas da tensão superficial dos tensoativos CH3(CH2)n

n = 10, dodecanoato de sódio. 

O comportamento das curvas de tensão superficial como função da concentração 

para os tensoativos estudados reduzem até um valor mínimo, ten

indica a saturação superficial em monômeros de tensoativo que, 

por conseguinte, corresponde ao ponto a partir do qual são formadas as micelas

., 2009; Tensiometer, 2005). As c.m.c.’s de cada um dos tensoativos estudados

3.1. 

Figura 3.5 pode-se constatar que existem duas tendências nos 

dados experimentais, a primeira à esquerda da c.m.c. que representa a relação da 
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comprovando que o hexadecanoato de etila e o ácido hexanoico tem maior massa 

c.m.c. 

curvas de tensão superficial como função da concentração dos tensoativos 

O hexadecanoato de 

sódio não teve sua c.m.c. determinada pelo fato de ser um tensoativo que apresenta 

temperatura de Kraft maior que a temperatura ambiente, logo não forma micelas à 

 

nCOONa, n = 6, 

 

O comportamento das curvas de tensão superficial como função da concentração 

para os tensoativos estudados reduzem até um valor mínimo, tensão mínima de 

indica a saturação superficial em monômeros de tensoativo que, 

por conseguinte, corresponde ao ponto a partir do qual são formadas as micelas (Santos 

da um dos tensoativos estudados são 

se constatar que existem duas tendências nos 

dados experimentais, a primeira à esquerda da c.m.c. que representa a relação da 
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saturação superficial com a concentração em tensoativo, enquanto que a segunda à 

direita da c.m.c., corresponde à saturação completa tanto da solução quanto da 

superfície, indicando assim que as micelas já estão formadas. 

A primeira tendência pode ser representada pela equação 3.1 e pode ser utilizada 

para determinar as propriedades superficiais do tensoativo, que são apresentadas na 

Tabela 3.1. 

Γ= - 
1

nRT
J dσe

d(ln c)K                (3.1) 

Onde Γ é a relação de saturação superficial, n é o número de componentes 

independentes que pode ser 1 e 2, para tensoativos não iônicos e iônicos 

respectivamente, e σe é a tensão superficial no estado de equilíbrio (mN/m) de uma 

solução de tensoativo de concentração c (mol/L), R é a constante universal dos gases 

(8,314 × 10−3kJ/mol K), T é a temperatura (K) e dσe/d(ln c) é a taxa que representa a 

proporção entre a variação da tensão superficial e a concentração do tensoativo, antes 

que a c.m.c. seja atingida. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades físico-químicas dos tensoativos CH3(CH2)nCOONa, (n = 6 e 
10) a 25°C. 

Tensoativo c.m.c. 

(mol/L) 

Γ x106 

(mol/m2) 

A 

(Å2) 

ΔGmic  

(kJ/mol) 

t.m.s. 

(mN/m) 

CH3(CH2)6COONa 0,0516 4,38 37,94 -7,36 22,89 

CH3(CH2)10COONa 0,0235 3,37 49,25 -8,71 32,78 

Fonte: Autor 
 

Analisando a Tabela 3.1 pode-se constatar que a t.m.s. aumenta com o aumento 

da cadeia lipofílica do tensoativo, isto ocasionado pela diminuição da afinidade do 

tensoativo pela fase aquosa, fazendo com que o tensoativo penetre menos na água 

quando posicionado na interface ar-água. O aumento da cadeia hidrocarbônica aumenta 

o efeito hidrofóbico, fazendo o tensoativo migrar para a interface, o que reduz a c.m.c. e 

eleva o valor da tensão mínima de saturação - t.m.s.. Logo se pode esperar que exista 

um tamanho de cadeia ideal que promova a menor tensão superficial, e nos tensoativos 

estudados esta cadeia deve ser menor que a do octanoato de sódio. 

 A Tabela 3.1 mostra também que a c.m.c. de cada um dos tensoativos estudados 

diminui com o aumento do tamanho de sua cadeia lipofílica, pois torna o tensoativo 
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menos hidrofílico e, por conseguinte, com maior tendência a formar as micelas. Estes 

valores são próximos dos valores citados na literatura (Holmbeg et al., 2002). 

Outra técnica que pode ser utilizada para a determinação da c.m.c. é a análise de 

condutividade elétrica em função da concentração do tensoativo no meio aquoso 

(Kamboj et al., 2013). 

Nas Figuras 3.6 e 3.7 são apresentados os resultados obtidos das análises de 

condutividade para os tensoativos estudados. 

 
Figura 3.6 - Condutividade específica vs Concentração para o octanoato de sódio a 
25°C. 

 

Fonte: Autor 
 
Figura 3.7 - Condutividade específica vs Concentração para o dodecanoato de sódio a 
25°C. 

 

Fonte: Autor 
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A c.m.c. determinada pela condutividade (Kamboj et al., 2013) apresentou 

valores 0,0225 e 0,0496 mol/L, para o dodecanoato de sódio e octanoato de sódio 

respectivamente, que são muito próximos daqueles obtidos por tensão superficial 

apresentados na Tabela 3.1. O erro relativo entre os métodos são apresentados na Tabela 

3.2. 

 
Tabela 3.2 - Tensão superficial para o octanoato de sódio e dodecanoato e dodecanoato 
de sódio a 25°C. 

Tensoativo 
 

Du Nouy 
mol/L 

Condutividade 
mol/L 

Erro rel. 
% 

T. Krafft 
(°C) 

Octanoato de sódio 0,0516 0,0496 3,87 * 

Dodecanoato de sódio 0,0235 0,0225 4,26 12,99 

* Inferior a temperatura de congelamento da água (Pereira, 2011) 

Fonte: Autor 

 

3.3.4 -  Avaliação do excesso de tensoativo presente na interface 

 

Os tensoativos em soluções aquosas, diferentes de outras substâncias, 

apresentam duas características importantes, uma está relacionada à capacidade de 

formar agregados (micelas) e a outra de se adsorver na interface. Esta última 

corresponde ao comportamento do tensoativo na interface (Santos et al., 2009). 

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

de adsorção de Gibbs (Santos et al.,2009; Eastoe & Dalton, 2000; Calvoa et al.,2009; 

Delgado et al., 2004; Goodwin, 2004) ela mostra a adsorção em uma superfície líquida, 

obtida a partir de dados de tensão superficial de soluções aquosas de tensoativos, onde é 

possível estimar a adsorção por unidade de área e de concentração em excesso de 

tensoativo na superfície, (Γ). Assim, fazendo-se uso da equação 3.1, é possível obter 

este parâmetro. Com o valor de Γ, se pode estimar a área superficial por molécula de 

tensoativo (Sales et al., 2008; Delgado et al., 2004; Lau &Burns., 1972), em Å2, 

expressa a partir da equação 3.2. 

 

A=
1

NA Γ
                (3.2) 

 

onde NA é o número de Avogadro. 
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Com o valor da área superficial do tensoativo pode-se determinar a energia livre de 

micelização (Ivanova et al., 2012; Dopierala & Prochaska, 2010) individual do 

tensoativo através da equação 3.3. 

 

ΔGmic=RT ln(c.m.c)                   (3.3) 

 

 Estes parâmetros são apresentados na Tabela 3.1 e pode-se observar que a área 

superficial dos tensoativos apresentou valor maior para o dodecanoato de sódio. Este 

fato pode estar relacionado com a penetração do tensoativo no meio aquoso, quando o 

mesmo está posicionado na superfície ar/líquido. Esta penetração faz aumenta a 

repulsão entre as cabeças iônicas dos tensoativos estudados e, por conseguinte, 

terminam por diminuir a densidade superficial provocando assim o aumento da área 

ocupada pelo tensoativo na interface. 

 Com relação à energia livre de Gibbs de micelização pode-se constatar que a 

formação das micelas é um processo espontâneo e depende do tamanho da parte 

lipofílica, onde o aumento da mesma aumenta a espontaneidade do processo de 

formação das micelas. 

 

3.4 - Conclusão 

 

 Os resultados obtidos nesta etapa do trabalho mostraram que as técnicas de 

análise térmica e espectrometria na região do infravermelho se completam na avaliação 

do grau de pureza dos tensoativos obtidos. 

 A determinação da concentração micelar crítica dos tensoativos sendo realizada 

por medidas de tensão superficial permite obter parâmetros físico-químicos que 

possibilitam o entendimento de como os tensoativos se comportam nas suas interações 

interfaciais. 

 Pode-se concluir que a variação do tamanho da cadeia carbônica dos tensoativos 

estudados afeta as propriedades estudadas, mostrando uma menor solubilização do 

tensoativo em água com o aumento da cadeia lipofílica dos mesmos. 
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4. Diagramas de Microemulsão dos Sistemas 

CnH2n+2/CnH2n+1OONa/C4H9OH/H2O. 

4.1 -  Introdução 

 As microemulsões são sistemas dispersos macroscopicamente homogêneos, 

termodinamicamente estáveis, obtidos da mistura de um composto polar e outro apolar, 

estabilizada por tensoativos e/ou cotensoativos quando da utilização dos tensoativos 

iônicos (Robb, 1982; Upadhyaya et al., 2006). Esses sistemas apresentam alta 

estabilidade, baixa tensão superficial e interfacial e grande poder solubilizante. Dentre 

algumas aplicações pode-se citar a remoção de metais e compostos orgânicos de 

efluentes aquosos (Forte et al., 2003; Duarte & Canselier, 2005), alimentos (Garti, 

2000) além de sua utilização na indústria de petróleo (Garti et al., 2000; Vale, 2009; 

Sheu, 1996) e nanotecnologia (Parmar, 2011). 

Afim de verificar a interação entre diferentes tensoativos através de suas partes 

lipofílicas e n-alcanos com diferentes massas moleculares, determinou-se as regiões de 

microemulsão para estes sistemas e avaliou-se como as regiões de Winsor se 

comportam em função da composição dos sistemas estudados. 

 

4.2 -  Materiais e Métodos 

Para a realização desta etapa do trabalho foram utilizados os sabões octanoato de 

sódio (C8), dodecanoato de sódio (C12), hexadecanoato de sódio (C16), obtidos dos 

respectivos ácidos graxos puros, o n-butanol P.A. como cotensoativo, os n-alcanos, 

nonano, decano, dodecano e pentadecano todos de grau analítico e água destilada. 

 

4.2.1 -  Diagramas de Fases 

 

 A construção dos diagramas de fases foi realizada segundo metodologia descrita 

por (Jian et al., 2001; Feitosa et al., 2008; Zang et al., 2012), e mostra as regiões de 

equilíbrio propostas por Winsor (1948). Os diagramas pseudoternários têm como 
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pseudoconstituinte a proporção de duas partes de cotensoativo para uma parte de 

tensoativo (Razão C/T =2). Esta razão de C/T foi escolhida por ser a mais usual em 

trabalhos com este tipo de diagramas. Para obtenção das regiões de Winsor foram 

realizadas titulações, partindo das três binodais do diagrama titulando com o 

componente puro do lado oposto. A identificação do ponto de mudança de fases é 

detectada quando durante a titulação ocorre a completa miscibilização ou separação das 

fases, que corresponde a um ponto da curva de solubilidade, no caso do sistema de 

Winsor I. 

 

4.3 -  Resultados e Discussão 

 

 No presente trabalho, foram estudados, o efeito do tamanho da parte lipofílica 

dos tensoativos e o tamanho da cadeia dos n-alcanos sobre a formação das regiões de 

Winsor. O primeiro estudo foi composto pelo octanoato de sódio como tensoativo, pelo 

n-butanol como cotensoativo, água destilada e variando-se tão somente a fase oleosa a 

qual foi composta dos hidrocarbonetos puros nonano (C9), decano (C10), tridecano 

(C13) e pentadecano (C15). A Figura 4.1 mostra os diagramas de fases obtidos para 

estes sistemas. 
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Figura 4.1 - Sistema octanoato de sódio/Água/C
25°C. 

Fonte: Autor 

 

 Analisando a Figura

do hidrocarboneto promove a diminuição da região de Winsor IV e, por conseguinte um 

aumento da região de Winsor I.

 Como o equilíbrio de Winsor I representa a capacidade da microemulsão em 

solubilizar certa quantidade de fase óleo em excesso, pode

capacidade de estabilizar gotículas de fase óleo no seio da microemulsão formada pelo 

octanoato de sódio diminui com o aumento do tamanho da cadeia do hidrocarboneto.

 Este mesmo estudo f
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Sistema octanoato de sódio/Água/CnH2n+2 (n = 9, 10, 13 e 15), n

Figura 4.1 pode-se constatar que o aumento do tamanho da cadeia 

do hidrocarboneto promove a diminuição da região de Winsor IV e, por conseguinte um 

aumento da região de Winsor I. 

Como o equilíbrio de Winsor I representa a capacidade da microemulsão em 

ar certa quantidade de fase óleo em excesso, pode-se constatar que a 

capacidade de estabilizar gotículas de fase óleo no seio da microemulsão formada pelo 

octanoato de sódio diminui com o aumento do tamanho da cadeia do hidrocarboneto.

Este mesmo estudo foi realizado para os tensoativos dodecanoato de sódio e 

hexadecanoato de sódio, e seus resultados são apresentados nas Figura
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(n = 9, 10, 13 e 15), n-butanol a 

 

se constatar que o aumento do tamanho da cadeia 

do hidrocarboneto promove a diminuição da região de Winsor IV e, por conseguinte um 

Como o equilíbrio de Winsor I representa a capacidade da microemulsão em 

se constatar que a 

capacidade de estabilizar gotículas de fase óleo no seio da microemulsão formada pelo 

octanoato de sódio diminui com o aumento do tamanho da cadeia do hidrocarboneto. 

oi realizado para os tensoativos dodecanoato de sódio e 

Figuras 4.2 e 4.3, 
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Figura 4.2 - Sistema dodecanoato de sódio/Água/C
butanol a 25°C. 

Fonte: Autor 

Figura 4.3 - Sistema hexadecanoato de sódio/Água/C
butanol a 25°C. 

Fonte: Autor 
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Sistema dodecanoato de sódio/Água/CnH2n+2 (n = 9, 10, 13 e 15) e n

Sistema hexadecanoato de sódio/Água/CnH2n+2 (n = 9, 10, 13 e 15), n
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 Analisando as Figuras 4.2 e 4.3 pode-se constatar, de maneira análoga ao 

sistema contendo o octanoato de sódio, que a região de microemulsão diminui a medida 

em que se aumenta o tamanho da cadeia do hidrocarboneto ao passo que a região de 

Winsor I aumenta, evidenciando assim a diminuição do poder solubilizante da 

microemulsão pela fase óleo. 

Este fato reforça a tendência de que hidrocarbonetos de maiores cadeiras 

interagem menos com o tensoativo, diminuindo assim sua solubilidade no sistema. 

Considerando que a penetração do tensoativo na fase óleo ocorre devido à 

interação da sua parte lipofílica com a fase orgânica, e que quanto mais penetrar o 

tensoativo presente na interface maior a curvatura da gotícula de óleo, e por conseguinte 

maior a solubilidade do óleo, pode-se observar que o aumento da cadeia do 

hidrocarboneto dimunuiu sua interação com o tensoativo e por conseguinte sua 

solubilidade na microemulsão. 

No caso da região de solubilidade do tensoativo referente ao limite de existência 

da região Winsor IV + T, observa-se uma mudança na sua área através do ponto de 

solubilidade na binodal C/T-água, que corresponde a aproximadamente 17% de C/T, 

para o octanoato de sódio e dodecanoato de sódio, e no caso do hexadecanoato de sódio 

o ponto de solubilidade corresponde aproximadamente 27%. Este fato pode estar 

relacionado à baixa solubilidade do hexadecanoato de sódio à temperatura ambiente. 

Este fato pode estar relacionado à sua temperatura de Kraft que sendo em torno de 55oC, 

dificulta sua atuação como tensoativo (Furn, 2006). 

Afim de avaliar o efeito do tamanho da parte lipofílica do tensoativo em relação 

ao tamanho da cadeia do n-alcano, sobre as regiões de Winsor, fixou-se o 

hidrocarboneto e variou-se o tensoativo, a Figura 4.4 mostra o estudo do sistema 

Água/C9H20/(octanoato de sódio, dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio)/n-

butanol. 
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Figura 4.4 - Diagrama de fases dos sistemas Água/C
dodecanoato de sódio, hexadecanoato de sódio)/n

Fonte: Autor 
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Diagrama de fases dos sistemas Água/C9H20/(octanoato de sódio, 
dodecanoato de sódio, hexadecanoato de sódio)/n-butanol a 25°C. 

Figura 4.4 observa-se que o aumento do número de carbonos na 
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dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio, n

destilada. Os diagramas são apresentados nas 

 

Figura 4.5 - Diagrama de fases dos sistemas Água/C
dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio)/n

Fonte: Autor 

Figura 4.6 - Diagrama de fases dos sistemas Água/C
dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio)

Fonte: Autor 
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dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio, n-butanol como cotensoativo e água 

diagramas são apresentados nas Figuras 4.5, 4.6 e 4.7, respectivamente.

Diagrama de fases dos sistemas Água/C10H22/(octanoato de sódio, 
dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio)/n-butanol a 25°C. 

Diagrama de fases dos sistemas Água/C13H28/(octanoato de sódio, 
dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio)/ n-butanol a 25°C. 
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Figura 4.7 - Diagrama de fases dos sistemas Água/C
dodecanoato de sódio e hex

Fonte: Autor 
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Diagrama de fases dos sistemas Água/C15H32/(octanoato de sódio, 
dodecanoato de sódio e hexadecanoato de sódio)/ n-butanol a 25°C. 
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4.4 -  Modelagem matemática 

 

 A coerência dos resultados experimentais obtidos nesta etapa do trabalho 

permite aplicar uma modelagem matemática que possa viabilizar a predição do 

comportamento dos diagramas de fases obtidos. 

 Para realizar tal modelagem foi considerado como resposta o teor mínimo de 

matéria ativa (MA) necessário para miscibilizar a água e o n-alcano na proporção onde a 

região de Winsor I atinge o maior valor em concentração de matéria ativa, que 

corresponde a aproximadamente uma razão água/óleo entre 0,9 e 1, este último não foi 

considerado no modelo por ter apresentado uma variação muito pequena. 

 O número de carbono tanto da parte lipofílica do tensoativo (Ct) quanto do n-

alcano (Cn) foram considerados como variáveis independentes. 

 O modelo avaliado foi o linear expresso pela equação 4.1. L = M + N. �M + O. ��    (4.1) 

 A modelagem utilizou o método dos mínimos quadrados modificado por 

Levenberg-Marquardt, implementado no programa Statistica. A Tabela 4.1 mostra o 

valor das constantes determinadas pela modelagem, bem como o R2 e a Figura 4.8 

mostra a relação entre os valores preditos pelo modelo e os dados experimentais. 

 

Tabela 4.1 - Parâmetros da equação linear e coeficiente de correlação R2 do modelo. 
a b c R2 

40,77 2,57 -2,39 0,9896 

Fonte: Autor. 

 

 Os valores apresentados na Tabela 4.1 mostram que o modelo linear representa 

muito bem os dados experimentais com um coeficiente de correlação próximo de 0,99, 

indicando que esta equação pode ser utilizada para estimar o teor de matéria ativa 

necessário para microemulsionar um n-alcano com “Ca” carbonos e um tensoativo 

iônico com “Ct” carbonos na sua parte lipofílica, fato que é confirmado pela Figura 4.8. 

 Pode-se observar que o sinal negativo referente à constante “c” indica que o 

aumento do número de carbonos na parte lipofílica do tensoativo promove a diminuição 

do teor de matéria ativa necessário a miscibilizar na microemulsão a mistura água/n-

alcano, em contra partida o valor positivo da constante “b” da equação 4.1 mostra que o 
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aumento do número de carbonos do n-alcano, referente ao composto apolar da 

microemulsão em estudo, dificulta a incorporação dos mesmos na microemulsão. 

 

Figura 4.8 - Relação entre os valores calculados pelo modelo e os dados experimentais. 

 

Fonte: Autor. 

 A Figura 4.8 comprova o que o coeficiente de correlação é bom. Fazendo ainda 

uma regressão linear passando pela origem, dos dados calculados em função dos 

experimentais tem-se um coeficiente linear igual a 0,9988. 

 

4.4.1 - Cálculo da Anova 

 

A validade do modelo foi verificada pela Análise de Variância (ANOVA) 

apresentada na Tabela 4.2. A medida de correlação utilizada para se estimar o modelo 

foi o coeficiente de determinação (R2). Quanto maior a proximidade de R2 da unidade, 

melhor a correlação entre os valores preditos pelo modelo e os valores observados.  

Tabela 4.2 - Análise de Variância 
FONTE DE 
VARIAÇÃO SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab Significância* 
Regressão 22645,20 3 7548,398 2711,477 701,909 Modelo 

significatvo Resíduos 25,05 9 2,784 
Total 8333,676 12 
Fonte: Autor           *Coeficiente de Determinação R2= 0,989; F3,9=3,863  

MA (cal) = 0,9988 MA(exp)
R² = 0,9788
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O valor do teste F calculado foi comparado ao valor do teste F Tabelado para a 

distribuição de F a 95% de nível de confiança com os respectivos graus de liberdade. 

Como se pode observar na Tabela 4.2, o modelo apresentou regressão significativa em 

nível de 95% de confiança (Fcalculado superior ao FTabelado) com R2 igual a 0,989, 

evidenciando que os modelos explicaram acima de 98% da variação dos dados 

experimentais e a superfície de isoresposta é apresentado na Figura 4.9.  

Figura 4.9- Relação entre os valores calculados pelo modelo e os dados experimentais. 

 

Fonte: Autor. 

 

Segundo BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, nem sempre uma regressão 

dada como significativa pelo teste F é útil para realizar previsões, pois pode acontecer 

que a faixa de variação coberta pelos fatores estudados seja pequena demais.  

É descrito em LOPES (2008) que uma regra prática que pode ser empregada é a 

de considerar a regressão como útil para fins preditivos caso o valor MQregressão/MQresíduo 

seja, pelo menos, quatro a cinco vezes maior que o FTabelado, dessa maneira observa-se 

também a predição do modelo, visto que Fcalculado/FTabelado = 701,909. Na Figura 4.10 é 

apresentado o ajuste feito pelo Statistic do cálculo da Anova considerando esta 

regressão. 
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Figura 4.10 - Valores preditos e observados pelo cálculo da Anova  

 

Fonte: Autor 

 

 Como demonstrado na Figura 4.10, os dados foram ajustados utilizando o 

cálculo da Anova podem ser correlacionados com os valores preditos tornando esta 

metodologia de análise válida para este modelo 

 

4.5 -  Conclusões 

 

 Os resultados apresentados nesta etapa do trabalho mostraram que existe uma 

dependência muito grande da solubilidade do hidrocarboneto na microemulsão tanto em 

função de sua massa molecular quanto da parte lipofílica do tensoativo. Ou seja, ao 

aumentar o tamanho da parte lipofílica do tensoativo tem-se a transição da região de 

Winsor I para Winsor IV. No caso do aumento da massa molecular do n-alcano, tem-se 

o efeito inverso, isto é, favorecesse a transição do equilíbrio de Winsor IV para Winsor 

I. 

 A relação entre o efeito do número de carbonos da parte lipofílica do tensoativo 

e o número de carbonos do n-alcano é tão coerente que pôde ser modelada linearmente e 

apresentou um coeficiente de correlação próximo da unidade. 
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 Também pode ser observado que a solubilidade do tensoativo, a partir de certo 

ponto, pode ser afetada pelo tamanho da parte lipofílica do tensoativo, que está 

diretamente relacionada com a temperatura de Kraft do mesmo. 
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5. Estudo do comportamento do octanoato de 

sódio e dodecanoato de sódio em solução 

aquosa 

5.1  - Introdução 

 Tensoativos possuem uma estrutura química que tem a capacidade de modificar 

a tensão superficial em soluções aquosas e, por conseguinte, torná-los particularmente 

favoráveis para migrarem para as interfaces (Goodwin, 2004; Shaw, 1992; Holmberg et 

al., 2003; Santos et al., 2009; Sales et al., 2008, Hu et al., 2011, Santos et al., 2014). 

 Uma ferramenta analítica que vem se destacando é Espectroscopia de Correlação 

de Fótons (PCS - Em inglês), também conhecida como Dynamic Ligth Scattering - DLS 

que pode ser considerada uma das técnicas mais adequadas para se determinar tamanhos 

de partícula em escala nanométrica (Flambergt & Pecora, 1984; Bruce & Berne, 2000; 

Scartl, 2007; Zhenhai & Lianyun, 2011; Da Silva et al., 2011; Kuperkar et al., 2011). 

 Podem ser classificados como sistemas nanométricos as suspensões coloidais, 

micelas, soluções poliméricas, polímeros líquidos, géis, aminoácidos e cristais líquidos 

(Monteiro et al., 1999; Zhenhai & Lianyun, 2011; Morais et al., 2012; De Oliveira et 

al., 2012; Sutherland et al., 2009). 

 Neste estudo, procurou-se entender o comportamento das dispersões dos 

tensoativos em solução aquosa à medida que variou a sua concentração, e como a 

relação soluto-solvente é influenciada. Estudaram-se as populações das dispersões dos 

tensoativos e sua discrepância em termos de intensidade e número. 
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5.2 - Materiais e métodos 

 

 Neste estudo foram utilizadas soluções dos tensoativos octanoato de sódio e 

dodecanoato de sódio com concentrações abaixo e acima das suas respectivas 

concentrações micelar crítica (c.m.c.). O hexadecanoato de sódio não foi estudado nesta 

etapa do trabalho, pelo fato de que o mesmo apresentar uma temperatura de Kraft acima 

da faixa de temperatura estudada no trabalho. 

 

5.1.1  - Diâmetro de partícula 

 

 A determinação do tamanho de partícula para as soluções de tensoativo 

estudadas foram realizadas utilizando o equipamento ZetaplusParticleSizing da 

Brookhaven Instruments Corporation, modelo 90plus/BI-MAS, conforme mostrado na 

Figura 5.1, com laser de estado sólido (potência nominal 15mW), sistema de controle de 

temperatura, equipado com o software Bic Particlesiting Software e faixa de trabalho de 

2 nm a 3 μm. As soluções foram preparadas com concentrações abaixo e acima da 

concentração micelar crítica, em seguida, filtradas em membrana de celulose (Millipore 

40 microns) para garantir a retirada de impurezas ou de algum tipo de material 

indesejável. 

Figura 5.1 - Zetaplus Particle Sizing modelo 90plus 

 

Fonte: Autor 

 As leituras são realizadas em ângulo fixo de 90°, a uma temperatura que variou 

de 25 a 50°C. Foram realizadas 250 medidas durante um tempo de 150 segundos e a 

cada 30 segundos o software emitia uma medida média. 
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 As análises foram realizadas em duplicata e os resultados apresentados foram os 

valores médios obtidos. 

 O software 90plus é um programa que se baseia na equação de Stokes - Einstein 

(Flambergt & Pecora, 1984; Da Silva et al., 2011; Kuperkar et al., 2011), apresentada 

na equação 5.1. 

 ' = P�Q*+RS          (5.1) 

 

 Esta equação é utilizada para determinação do coeficiente de difusão 

translacional, D, o qual relaciona o raio hidrodinâmico RH, temperatura do meio T, a 

constante de Boltzmann K, e a viscosidade do meio η. Outro caminho que pode ser 

utilizado para se determinar o coeficiente de difusão é através do vetor de espalhamento 

de luz q, onde este representa a diferença do vetor de luz incidente e o feixe de luz 

espalhado em um ângulo de espalhamento θ (Scartl, 2007; Lucas et al., 2001; Bartsch et 

al., 1997; Voigt & Hess, 1994; Ivanov et al., 2005). Sua representação matemática é 

dada pela equação 5.2. 

 

( = )*+,- sin 0�          (5.2) 

 

 A equação que determina o coeficiente de difusão utilizando o vetor de 

espalhamento Scartl, 2007; Lucas et al., 2001; Bartsch et al., 1997; Voigt & Hess, 1994; 

Pathak et al., 2010; Saxena et al., 1998; Rusu et al., 1999; Ferreira, 2008) é dada pela 

equação 5.3. 

 

' = TU7           (5.3) 

 

Onde Γ é a taxa de relaxação da função de espalhamento. 

 Portanto, de posse destas equações, é possível correlacionar o vetor de 

espalhamento com os parâmetros temperatura e viscosidade para cada solução. Os 

parâmetros de análise para o octanoato de sódio e o dodecanoato de sódio são 

apresentados na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Condições operacionais do Zetaplus Particle Sizing utilizados para 
obtenção dos dados por Espalhamento de Luz. 

Parâmetros Dados 

Comprimento de onda (m-1) 0,000000635 

Ângulo espalhamento 90° 

Índice de refração 1,33 

Vetor de espalhamento, q (m-1) 2,24E+07 

Vetor de espalhamento ao quadrado, q2 (m-2) 5,02E+14 

Constante de Boltzman (Kg m2 s-2K-1) 1,38E-23 

Viscosidade d'água ( Kgm-1s-1) 8,91E-04 

Fonte : Autor 

 

 De posse dos dados apresentados na Tabela 5.1 e equações citados foram obtidos 

os diâmetros de partículas das soluções dos tensoativos estudados. 

 

5.3 - Resultados e discussão 

 

5.3.1.  - Coeficiente de difusão x c.m.c. 

 

 A partir das condições operacionais especificadas na Tabela 5.1, foi possível 

obter os dados relativos ao coeficiente de difusão para os tensoativos em estudo. 

Avaliou-se o comportamento do coeficiente de difusão com o objetivo de verificar a sua 

relação com a c.m.c. dos tensoativos estudados. As Figuras 5.2 e 5.3 apresentam os 

coeficientes de difusão dos tensoativos octanoato de sódio e dodecanoato de sódio como 

função da concentração do tensoativo e temperatura. 
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Figura 5.2 - Comportamento do coeficiente de difusão em função da concentração do 
Octanoato de sódio nas temperaturas 20°C, 25°C, 30°C, 40°C e 50°C. 

 
Fonte: Autor 

 Pode-se observar na Figura 5.2, o comportamento do coeficiente de difusão em 

função do aumento da concentração de tensoativo no meio. Para a faixa de concentração 

crescente até 0,050 mol/L, percebe-se que o soluto não encontra resistência em se 

dispersar no meio aquoso em todas as temperaturas estudadas e com isso ocorre um 

aumento da sua difusividade. Que cresce até atingir um máximo de difusividade em 

torno de 0,050 mol/L, que é a concentração micelar crítica do octanoato de sódio. No 

entanto, ao passar da concentração de 0,050 mol/L, o comportamento da difusividade é 

bruscamente alterado, tendendo a valores menores e constantes. Segundo Ferreira 

(2008), este comportamento pode ser explicado devido o tensoativo não conseguir mais 

se solubilizar ou ter uma maior dificuldade na sua solubilização devido à presença de 

agregados micelares, que dificultam seu transporte no meio aquoso (Ferreira et al., 

2006; Ferreira, 2008). 

 Esta dificuldade de mobilidade das moléculas do octanoato de sódio é afetada 

pela temperatura que ao ser elevada termina, a partir de 30oC, por aumentar o 

coeficiente de difusão do tensoativo na água, Figura 5.2, (Ferreira et al., 2006; Jiang et 

al., 2011). 
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Figura 5.3 - Comportamento do coeficiente de difusão com a concentração para o 
dodecanoato de sódio para as temperaturas 20°C, 25°C, 30°C, 40°C e 50°C. 

 
Fonte: Autor 

 

 Analisando a Figura 5.3, pode se observar que à medida que se aumenta a 

concentração do tensoativo houve aumento nos valores do coeficiente de difusão, 

atingindo um valor de máximo na concentração micelar crítica reduzindo para valores 

de concentração maiores que a c.m.c., fenômeno similar ao ocorrido com o octanoato de 

sódio. 

Analisando o coeficiente de difusão dos gráficos apresentados nas Figuras 5.2 e 

5.3 pode-se observar que o coeficiente de difusão do octanoato de sódio atinge valor 

máximo próximo a 5,2 unidades, enquanto que o do dodecanoato de sódio não chega a 

uma unidade. Estes resultados mostram que quanto menor a cadeia do tensoativo maior 

a mobilidade do mesmo no meio aquoso. 

Outro comportamento observado nas Figuras 5.2 e 5.3 foi o efeito da parte 

lipofílica do tensoativo, onde o ponto do coeficiente de difusão máximo ocorreu no 

octanoato a aproximadamente 0,048 mol/L enquanto que no caso do dodecanoato de 

sódio ocorreu a aproximadamente 0,0225 mol/L. É fácil observar que estes valores se 

aproximam dos valores de c.m.c. destes tensoativos, Tabela 5.2, levando a concluir que 

o coeficiente de difusão máximo de um tensoativo em solução aquosa pode ser 

relacionado com a c.m.c. do mesmo. 
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 Os resultados do espalhamento dinâmico de luz (DLS) indicando a c.m.c. e os 

referidos valores obtidos pelo método do anel e condutividade são apresentados na 

Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Dados de c.m.c. pelos métodos de Du Nouy (tensão superficial), 
condutividade e DLS para o octanoato de sódio e dodecanoato de sódio a 25°C. 

Tensoativo 
Du Nouy 

(mol/L) 
Condutividade 

(mol/L) 
DLS (mol/L) T. Krafft(°C) 

Octanoato de sódio 0,0516 0,0490 0,0480 * 

Dodecanoato de sódio 0,0235 0,0235 0,0225 12,99 

Fonte: Autor          *Inferior a temperatura de congelamento da água (Pereira, 2011:) 

 

 A Tabela 5.2 mostra os valores da c.m.c., obtidos pelas três técnicas, e 

apresentam valores muito próximos indicando que o método do DLS também termina 

por ser mais um método confiável na determinação da c.m.c. 

 

5.3.2 – Intensidade e espalhamento de luz 

 

 Para avaliar a existência de agregados em solução, verificou-se, através do 

espalhamento de luz alterações de comportamento da intensidade de luz espalhada em 

função da concentração de soluções de tensoativos, onde no caso do octanoato de sódio 

as concentrações variaram de 0,003 a 0,602 mol/L e para o dodecanoato de sódio variou 

de 0,002 a 0,045 mol/L, que são valores que englobam a c.m.c. de cada um dos dois 

tensoativo. Estes valores buscam relacionar o tamanho dos agregados com a c.m.c. dos 

tensoativos estudados. 

 Nas Tabelas 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, são apresentados os dados de intensidade de luz 

em função da temperatura e concentração do octanoato de sódio. 
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Tabela 5.3 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do octanoato de sódio a 20°C 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão Kcps 

0,004 154,4 77,2 0,024 6,0 
0,006 412,1 206,1 0,324 8,0 
0,024 343,6 171,8 0,323 16,8 
0,036 277,7 138,9 0,279 27,7 
0,060 320,5 160,3 0,123 56,9 
0,241 339,6 169,8 0,370 351,9 
0,602 1040,7 520,4 0,005 111,1 

Fonte: Autor 

 
 

Tabela 5.4 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do octanoato de sódio a 30°C. 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão Kcps 

0,004 507,3 253,65 0,621 4,4 

0,006 609,6 304,8 0,005 3,3 
0,024 243,1 121,55 0,005 19,4 
0,036 316,1 158,05 0,088 27,4 
0,060 326,6 163,3 0,201 46,2 
0,241 312,8 156,4 0,001 694,2 
0,602 1396,2 698,1 0,005 105,9 

Fonte: Autor 

 
 

Tabela 5.5 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do octanoato de sódio a 40°C. 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão kcps 

0,004 432,8 216,40 0,928 4,3 
0,006 1052,0 526,00 0,005 3,1 
0,024 330,7 165,35 0,301 14,9 
0,036 288,3 144,15 0,23 24,8 
0,060 315,3 157,65 0,005 37,6 
0,241 273,4 136,70 0,005 231,1 
0,602 982,4 491,20 0,253 137,7 

Fonte: Autor 
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Tabela 5.6 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do octanoato de sódio a 50°C. 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão Kcps 

0,004 579,5 289,75 0,638 4,4 
0,006 602,7 301,35 0,984 3,0 
0,024 317,2 158,60 0,233 12,8 
0,036 302,0 151,00 0,158 22,6 
0,060 199,3 99,65 0,291 30,8 
0,241 272,7 136,35 0,005 184,3 
0,602 361,9 180,95 0,005 166,9 

Fonte: Autor 

 

 

 Os resultados apresentados nas Tabelas 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 mostram que a 

intensidade de luz espalhada está relacionada com o aumento da concentração do 

tensoativo em solução. Quanto maior o Kcps medido, significa que existe um maior 

espalhamento de luz que é um indicativo de uma maior quantidade de agregados 

formados. Em baixas concentrações, como existem poucas moléculas de tensoativo 

solubilizadas, o valor esperado do Kcps é baixo. Comprovando-se assim a expectativa 

de um fraco espalhamento de luz (Monteiro, 1999). 

 Nas Tabelas 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, são mostrados os dados de intensidade de luz 

em função da temperatura e concentração para o dodecanoato de sódio. 

 

Tabela 5.7 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do dodecanoato de sódio a 20°C 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão kcps 

0,007 681,4 340,7 0,005 347,4 
0,009 2089,2 1044,6 0,309 184,4 
0,022 855,5 427,75 0,005 287,7 
0,027 2208,6 1104,3 0,005 344,0 
0,036 3313,5 1656,75 0,005 406,5 
0,045 3965,7 1982,85 0,005 426,9 

Fonte: Autor 
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Tabela 5.8 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do dodecanoato de sódio a 30°C. 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão kcps 

0,002 2510,0 1255 0,545 27,1 
0,007 555,4 277,7 0,005 390,2 
0,009 4400,8 2200,4 0,413 250,2 
0,022 1097,8 548,9 0,268 703,8 
0,027 768,8 384,4 0,215 491,5 
0,031 851,1 425,55 0,282 295,5 
0,045 2995,1 1497,55 0,005 455,3 

Fonte: Autor 

 
 

Tabela 5.9 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do dodecanoato de sódio a 40°C. 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão Kcps 

0,002 3924,4 1962,20 0,569 45,2 
0,007 575,9 287,95 0,256 360,2 
0,009 3374,7 1687,35 0,483 246,5 

0,022 2570,4 1285,20 0,345 388,5 
0,036 1476,0 738,00 0,351 1100 
0,045 1095,2 547,60 0,313 505,3 

Fonte: Autor 

 
 

Tabela 5.10 - Intensidade de luz espalhada (Kcps), tamanho de partícula e polidispersão 
em função da concentração do dodecanoato de sódio a 50°C. 

Conc. (mol/L) diâmetro (nm) R (nm) polidispersão kcps 

0,002 2387,4 1193,7 0,353 24,1 

0,004 1059,2 529,6 0,338 31,1 
0,007 526,2 263,1 0,186 357,5 

0,009 2956,4 1478,2 0,481 231,7 
0,022 1144,7 572,35 0,106 504,0 
0,027 810,4 405,2 0,005 298,6 
0,045 3342,4 1671,2 0,446 244,2 

Fonte: Autor 

 

 Os resultados apresentados nas Tabelas 5.7 a 5.10 com relação à intensidade de 

espalhamento de luz das soluções são similares aos apresentados pelo octanoato de 

sódio, mas com valores de Kcps bem mais elevados, mesmo apesar das concentrações 

utilizadas no estudo do dodecanoato de sódio serem menores que no caso do octanoato 
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de sódio. Este resultado mostra que este último tende a formar maiores agregados que o 

octanoato de sódio, provavelmente pela sua menor solubilidade devido ao fato de 

possuir uma maior cadeia lipofílica. Estes dados serão bastante úteis para um melhor 

entendimento do DLS e das funções de correlação a serem apresentadas (Jiang et al., 

2011; Grimes et al., 2010; Ferreira et al., 2007). 

 Analisando as Tabelas 5.3 a 5.10 podem-se constatar dois fatores importantes a 

serem discutidos o diâmetro dos agregados e a polidispersão. 

 No caso do diâmetro dos agregados temos valores em média 300 nm para o 

octanoato de sódio e por volta de 2000 nm para o dodecanoato de sódio. Estes valores 

são altos quando relacionamos as concentrações utilizadas, por volta da c.m.c., com os 

valores esperados para agregados micelares, que é por volta da unidade de nanômetros. 

O fato é que seria impossível obter agregados de dimensões tão elevadas para esta faixa 

de concentração. A explicação que pode ser relacionada a este fato é que este tipo de 

tensoativo quando em solução aquosa termina por promover interações entre suas 

moléculas gerando viscosidade no meio, que pode ser desfeita pelo simples 

aquecimento. Este fato foi observado durante a realização dos experimentos. Sendo 

assim os valores obtidos dos diâmetros dos agregados podem estar relacionados com 

estas interações. 

 No caso da polidispersão os valores obtidos variam de quase “zero” até quase 1. 

A polidispersão indica a relação entre a variância e a média das medidas, e se estes 

foram próximos de “zero” indica que não existe variância entre as medidas, isto é, ou só 

foi coletada somente uma amostra ou todas as amostras apresentam a mesma medida. 

A determinação dos diâmetros de partículas utilizando o zetaplus pode ser 

realizada pelo cálculo da probabilidade de cada medida baseada na intensidade ou no 

número de agregados. No primeiro caso uma grande partícula contribui de forma 

significativa na média, pois sendo grande em relação às outras sua intensidade termina 

por gerar uma grande probabilidade no cálculo da média. No caso da determinação pelo 

número de partículas, mesmo apresentando uma grande intensidade, uma grande 

partícula não contribui de forma significante na média. Este fato mostra que a 

determinação pelo número evita o efeito da presença de grandes agregados destoados da 

média ou a presença de impurezas suspensas no meio. 
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5.3.3 - Estudo do Tamanho de partícula em solução 

 

 Neste estudo optou-se por fazer um comparativo entre a relação do tamanho de 

partícula do tensoativo quando disperso no meio aquoso para se entender como este 

comportamento se dá à medida que sua concentração é elevada no sistema.  

 Como já dito anteriormente, o estudo do comportamento das soluções pelo 

método do espalhamento dinâmico de luz é caracterizado pelo efeito do movimento 

Browniano (aleatório) das moléculas em solução (Flambergt & Pecora, 1984; Bruce & 

Berne, 2000; Scartl, 2007). Como o feixe de luz que incide sobre a amostra atua de 

maneira estática, dependendo do tamanho da partícula ou da sua flutuabilidade aletória, 

quando em baixas concentrações, isto pode fazer com que o efeito populacional do meio 

seja mascarado ou que não seja condizente com a amostra em análise. Quanto maior for 

seu comportamento difusional maior será a sua permeação no meio aquoso (Pathak et 

al., 2010; Saxena et al., 1998; Rusu et al., 1999; Ferreira, 2008). 

 O espalhamento de luz se utiliza de emissão de luz na região do visível para 

identificar ou validar o comportamento de diversas substâncias (Skoog et al., 1995). A 

partir da Figura 5.4, são apresentados os resultados obtidos do diâmetro de partícula dos 

tensoativos em solução. 

 Optou-se por fazer comparativos da mesma amostra, mas com efeitos diferentes 

na análise. Uma análise observando a intensidade do vetor espalhamento de luz e a 

outra o número de partículas que possuem sua representatividade real quando a luz se 

espalha na amostra. 

 Nas Figuras 5.4 e 5.5 são apresentados os comportamentos de distribuição das 

populações do octanoato de sódio para a concentração de 0,003 mol/L para uma 

temperatura de 20°C. Os resultados em intensidade e número foram obtidos diretamente 

do equipamento 90Plus/BI-MAS. 
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Figura 5.4 - Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade
para o octanoato de sódio 0,003 mol/L a 20°C.

Fonte: Autor 

 

Figura 5.5 - Comportamento de distribuição das populações em função 
o octanoato de sódio 0,003 mol/L a 20°C.

Fonte: Autor 

 Na Figura 5.4 podem se

distintos produzindo um cálculo

No caso da Figura 5.5 tem
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Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade
para o octanoato de sódio 0,003 mol/L a 20°C. 

to de distribuição das populações em função 
o octanoato de sódio 0,003 mol/L a 20°C. 

podem ser observadas quatro populações apresentando diâmetros

distintos produzindo um cálculo de tamanho médio de partícula na ordem de 933,9 nm.

tem-se o aparecimento de um grupo dominante por volta de 0,4 
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Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 

 

to de distribuição das populações em função do número para 

 

observadas quatro populações apresentando diâmetros 

de tamanho médio de partícula na ordem de 933,9 nm. 

se o aparecimento de um grupo dominante por volta de 0,4 
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nm e outros dois grupos, mas de pouca intensidade, que só são possíveis de serem 

observados no gráfico da Figura

Este fato acontece porque o

intensidade está correlacionada a um fator de d

correlacionado a um fator d

para efeitos de tamanho (Bazito, 2001; Filella 

 Nas Figuras 5.6 e 5.

mol/L. Pode-se observar que o comportamento das populações 

apresentado pelas Figuras 5.

 
Figura 5.6 - Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 
para o Octanoato de sódio 0,024

Fonte: Autor 
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nm e outros dois grupos, mas de pouca intensidade, que só são possíveis de serem 

Figura. Neste caso o valor da medida do diâmetro é 0,4 nm.

porque o software se embasa em cálculos interativos onde a 

intensidade está correlacionada a um fator de d6, enquanto que o número está 

correlacionado a um fator d1, daí a diferença ser tão significativa, porém, não conclusiva 

(Bazito, 2001; Filella et al., 1997). 

e 5.7, apresenta-se o mesmo estudo para concentrações de 0,024 

se observar que o comportamento das populações é 

5.4 e 5.5. 

Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 
0,024 mol/L a 20°C.  
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, enquanto que o número está 

gnificativa, porém, não conclusiva 

se o mesmo estudo para concentrações de 0,024 

é semelhante ao 

Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 
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Figura 5.7 - Comportamento de distribuição das populaçõe
Octanoato de sódio 0,024 mol/L

Fonte: Autor 
 
 
 Analisando as Figura

contribui para o diâmetro médio, em termos de intensidade está variando de 

aproximadamente 1100 a 1800 nm promovendo uma média de tamanho de 819 nm 

enquanto que, em termos de número, a distribuição populacional 

nm com diâmetro médio em torno de 190 nm.

 Este mesmo estudo também foi realizad

resultados são apresentados nas 
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Comportamento de distribuição das populações em função do número para 
0,024 mol/L a 20°C. 

Figuras 5.6 e 5.7, observa-se que a faixa de tamanho que mais 

contribui para o diâmetro médio, em termos de intensidade está variando de 

aproximadamente 1100 a 1800 nm promovendo uma média de tamanho de 819 nm 

enquanto que, em termos de número, a distribuição populacional permeia de 162 a 237 

em torno de 190 nm. 

ste mesmo estudo também foi realizado para o dodecanoato de sódio cujos 

resultados são apresentados nas Figuras 5.8 , 5.9, 5.10 e 5.11. 

 

ese de Doutorado 

66 

s em função do número para 

 

se que a faixa de tamanho que mais 

contribui para o diâmetro médio, em termos de intensidade está variando de 

aproximadamente 1100 a 1800 nm promovendo uma média de tamanho de 819 nm 

permeia de 162 a 237 

o para o dodecanoato de sódio cujos 
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Figura 5.8 - Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 
para o dodecanoato de sódio 

Fonte: Autor 
 
Figura 5.9 - Comportamento de distribuição das populações em função do número para 
o dodecanoato de sódio 0,007 mol/L a 20°C

Fonte: Autor 
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Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 
odecanoato de sódio 0,007 mol/L a 20°C. 

Comportamento de distribuição das populações em função do número para 
0,007 mol/L a 20°C. 
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Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 

 

Comportamento de distribuição das populações em função do número para 
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Figura 5.10 - Comportamento de distribuição das populações em função da int
para o dodecanoato de sódio

Fonte: Autor 

 
Figura 5.11 - Comportamento de distribuição das populações em função do nú
o dodecanoato de sódio 0,027 mol/L 

Fonte: Autor 
 
 
 O comportamento observado em termos de aparecimento das populações foi 

semelhante aos apresentados 

evidente, que a distribuição do tamanho de partícula é muito mais complexa do que se 

imagina e que, basear-se apenas na distribuição de intensidade ou número, não é 
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Comportamento de distribuição das populações em função da int
odecanoato de sódio 0,027 mol/L a 20°C. 

Comportamento de distribuição das populações em função do nú
0,027 mol/L a 20°C. 

O comportamento observado em termos de aparecimento das populações foi 

semelhante aos apresentados para o octanoato de sódio. Neste contexto, fica mais 

evidente, que a distribuição do tamanho de partícula é muito mais complexa do que se 

se apenas na distribuição de intensidade ou número, não é 
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Comportamento de distribuição das populações em função da intensidade 

 

Comportamento de distribuição das populações em função do número para 

 

O comportamento observado em termos de aparecimento das populações foi 

octanoato de sódio. Neste contexto, fica mais 

evidente, que a distribuição do tamanho de partícula é muito mais complexa do que se 

se apenas na distribuição de intensidade ou número, não é 
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suficientemente conclusivo para se determinar o real tamanho de partícula de uma 

amostra. Porém, pode favorecer um indicativo quanto um possível caminho de 

distribuição de tamanho que será encontrado na amostra. Outras técnicas (por exemplo, 

SAXS) (Texeira et al., 2000; Sharifi et al., 2012) podem ser aliadas importantíssimas 

para se corrigir eventuais distorções e dirimir qualquer dúvida a respeito do tamanho de 

partícula. 

 

5.3.3 - Funções de correlação 

 

 Na Figura 5.12 são apresentados os resultados das funções de correlação 

intensidade normalizada (g2) em função do tempo de relaxação, mostrando a variação 

da concentração do octanoato de sódio em função da temperatura de 20°C.  

 

Figura 5.12 - Intensidade normalizada, g2, em função do tempo de correlação do 
octanoato de sódio nas concentrações de 0,024; 0,060; 0,241 e 0,602 mol/L a 20°C. 

 
Fonte: Autor 
 
 Na Figura 5.12, observa-se que o espalhamento de luz é favorecido pelo 

aumento da concentração mantendo-se a temperatura constante em 20°C. Pode-se 

observar que ao passo que a concentração aumenta diminui a instabilidade da curva de 

intensidade na região de tempos maiores de correlação. Isto se deve a um melhor 

adensamento das moléculas favorecendo uma melhor propagação da luz espalhada e 

uma melhor condução do sinal do meio. Em contra partida a intensidade do sinal 
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diminui nas concentrações bem superiores à da c.m.c., indicando a formação dos 

agregados micelares. 

 As funções de correlação

tempos curtos (Flambergt & Pecora, 1984; Bruce & Berne, 2000; De Oliveira 

al.,2012; Lucas et al., 2001; Tscharnuter, 2000)

A variação observada em cada gráfico para esse decaimento tende para o t

104
μS. O aumento da concentra

de correlação, favorecendo 

principalmente na concentração 

apresenta um comportamento constante acima de 10

mol/L. 

 Na Figura 5.13 são

intensidade normalizada (g

da concentração do octanoato de sódio 

Figura 5.13 - Intensidade normalizada, g
do octanoato de sódio nas concentrações de 
30 (b), 40 (c) e 45°C (d). 

Fonte: Autor 

 

 Para as outras temperaturas estudadas

que a mudança de comportamento no sinal do espalhamento, em 

 Tese de Doutorado

Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

diminui nas concentrações bem superiores à da c.m.c., indicando a formação dos 

As funções de correlação de segunda ordem demonstram um 

(Flambergt & Pecora, 1984; Bruce & Berne, 2000; De Oliveira 

., 2001; Tscharnuter, 2000), que foi observado em todas as funções. 

variação observada em cada gráfico para esse decaimento tende para o t

S. O aumento da concentração resulta numa diferenciação dos valores de funções 

ndo a observação de uma região constante em tempos curtos, 

principalmente na concentração 0,060 mol/L. Em tempos longos, o octanoato de sódio 

apresenta um comportamento constante acima de 104
μS para a concentração 

são apresentados os resultados das funções de correlação: 

intensidade normalizada (g2) em função do tempo de relaxação, mostrando a variação 

da concentração do octanoato de sódio nas temperaturas de 30, 40 e 45°C.

Intensidade normalizada, g2, em função do tempo para as concentra
as concentrações de 0,024; 0,060; 0,241 e 0,602mol/L

outras temperaturas estudadas, como mostrado na Figura

que a mudança de comportamento no sinal do espalhamento, em 0,024 mol/L
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diminui nas concentrações bem superiores à da c.m.c., indicando a formação dos 

um decaimento em 

(Flambergt & Pecora, 1984; Bruce & Berne, 2000; De Oliveira et 

, que foi observado em todas as funções. 

variação observada em cada gráfico para esse decaimento tende para o tempo de 

uma diferenciação dos valores de funções 

a observação de uma região constante em tempos curtos, 

o octanoato de sódio 

concentração 0,241 

os resultados das funções de correlação: 

) em função do tempo de relaxação, mostrando a variação 

, 40 e 45°C. 

o tempo para as concentrações 
0,602mol/L a 20 (a), 

 

Figura 5.13, nota-se 

0,024 mol/L, em 
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tempos mais longos é menos acentuada indicando que 

perturbação no seu equilíbrio e são altera

 Para as concentraç

espalhamento de luz é mais uniforme e a função de correlação representa maior 

uniformidade de tamanhos de partículas mesmo em tempos mais longos (Flambergt & 

Pecora, 1984; Bruce & Berne, 2000; Scartl, 20

 Para a concentração de 0,602 mol/L observou

favoreceu uma maior interação da luz em tempos cur

espalhamento em tempos mais longos na função no tempo. Isto mostra que,

concentrações mais altas, a temperatura é um fator que causa muita influência na 

intensidade de luz espalhada.

 Outra forma de se observar o comportamento da intensidade da função é quando 

analisamos as amostras fixando as concentrações e variand

comportamento é apresentado a partir da 

Figura 5.14 - Intensidade normalizada, g
octanoato de sódio nas concentrações de 
0,602mol/L para as temperaturas de 20, 30, 40 e 45°C

Fonte: Autor 

 

 Na Figura 5.14 as variações nas funções de correlação de intensidade 

normalizada em função da temperatura foram estudadas. Fazendo a comparação 
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tempos mais longos é menos acentuada indicando que as estruturas maiores sofrem uma 

perturbação no seu equilíbrio e são alteradas com este incremento. 

Para as concentrações de 0,060 e 0,241 mol/L, como no caso anterior, o 

espalhamento de luz é mais uniforme e a função de correlação representa maior 

uniformidade de tamanhos de partículas mesmo em tempos mais longos (Flambergt & 

Pecora, 1984; Bruce & Berne, 2000; Scartl, 2007; Lucas et al., 2001). 

Para a concentração de 0,602 mol/L observou-se que o aumento de temperatura

favoreceu uma maior interação da luz em tempos curtos e uma melhor uniformidade no 

espalhamento em tempos mais longos na função no tempo. Isto mostra que,

concentrações mais altas, a temperatura é um fator que causa muita influência na 

intensidade de luz espalhada. 

utra forma de se observar o comportamento da intensidade da função é quando 

analisamos as amostras fixando as concentrações e variando as temperaturas. Este 

comportamento é apresentado a partir da Figura 5.14. 

Intensidade normalizada, g2, em função do tempo de correlação 
as concentrações de (a) 0,024; (b) 0,060; (c) 

as temperaturas de 20, 30, 40 e 45°C. 

as variações nas funções de correlação de intensidade 

normalizada em função da temperatura foram estudadas. Fazendo a comparação 
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as estruturas maiores sofrem uma 

ões de 0,060 e 0,241 mol/L, como no caso anterior, o 

espalhamento de luz é mais uniforme e a função de correlação representa maior 

uniformidade de tamanhos de partículas mesmo em tempos mais longos (Flambergt & 

se que o aumento de temperatura 

e uma melhor uniformidade no 

espalhamento em tempos mais longos na função no tempo. Isto mostra que, mesmo em 

concentrações mais altas, a temperatura é um fator que causa muita influência na 

utra forma de se observar o comportamento da intensidade da função é quando 

o as temperaturas. Este 

de correlação para o 
(c) 0,241 e (d) 

 

as variações nas funções de correlação de intensidade 

normalizada em função da temperatura foram estudadas. Fazendo a comparação entre 
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cada concentração as funções de correlação 

nos processos a tempos curtos, influência principal do aumento de concentração. 

relação à temperatura a mesma não apresenta um efeito significativo sobre o 

comportamento do sistema, mas termina por reduzir a intensidade do espalhamento.

 O estudo do efeito da concentração de tensoativo e da temperatura para o 

dodecanoato de sódio, assim como no caso do octanoato de sódio. 

mostrados nas Figuras 5.15

 
Figura 5.15 - Intensidade normalizada, g
dodecanoato de sódio 0,007;
50°C. 

Fonte: Autor 

 

 Na Figura 5.15 pode

intensidade normalizada com o aumento da concentração do tensoativo, além de uma 

tendência à perda de suavização nas curvas dos dados. 

Figura 5.12, as funções possuem um 

curtos, que se estendem até 10

melhorar a visualização dos processos longos que acontecem após o tempo de 

correlação de 104 
μS. Que podem ser relacionados 

adicionados e os aglomerados formados
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cada concentração as funções de correlação mostram um tempo maior de decaimento 

nos processos a tempos curtos, influência principal do aumento de concentração. 

relação à temperatura a mesma não apresenta um efeito significativo sobre o 

sistema, mas termina por reduzir a intensidade do espalhamento.

estudo do efeito da concentração de tensoativo e da temperatura para o 

dodecanoato de sódio, assim como no caso do octanoato de sódio. Os resultados são 

15 e 5.16. 

Intensidade normalizada, g2, em função do tempo de correlação 
0,007; 0,013; 0,022 e 0,045 mol/L a (a) 20, (b) 

pode-se observar que existe uma tendência de aumento na 

intensidade normalizada com o aumento da concentração do tensoativo, além de uma 

tendência à perda de suavização nas curvas dos dados. Semelhante ao observado na 

, as funções possuem um nítido processo de difusão simples em tempos 

curtos, que se estendem até 104 
μS. Em contra partida, o aumento de temperatura faz 

melhorar a visualização dos processos longos que acontecem após o tempo de 

μS. Que podem ser relacionados à interação entre os solutos 

aglomerados formados no sistema. À medida que se aumenta
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mostram um tempo maior de decaimento 

nos processos a tempos curtos, influência principal do aumento de concentração. Com 

relação à temperatura a mesma não apresenta um efeito significativo sobre o 

sistema, mas termina por reduzir a intensidade do espalhamento. 

estudo do efeito da concentração de tensoativo e da temperatura para o 

Os resultados são 

de correlação para o 
(b) 30, (c) 40 e (d) 

 

se observar que existe uma tendência de aumento na 

intensidade normalizada com o aumento da concentração do tensoativo, além de uma 

ante ao observado na 

nítido processo de difusão simples em tempos 

S. Em contra partida, o aumento de temperatura faz 

melhorar a visualização dos processos longos que acontecem após o tempo de 

nteração entre os solutos 

da que se aumenta a 
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concentração, o processo em tempos longos, 10

aumento de concentração favorece o

do sistema é formar ainda mais aglomerados diminuindo as interações soluto

aglomerados que existia em sistemas d

 

Figura 5.16 - Intensidade normalizada, g
dodecanoato de sódio (a) 
temperaturas de  20, 30, 40 e 50

Fonte: Autor 

 

 O aumento da temperatura diferentemente do que foi observado para o o

de sódio pouco influência nas características das funções. Já para o dode

sódio o acréscimo de temperatura contribui para o surgimento de processos em tempos 

longos. Esses processos longos devem estar relacionados com as interações entre os 

aglomerados moleculares formados. Em temperaturas mais altas, essas interações 

acabam sendo quebradas, diminui

 

 O fato da mudança de comportamento do sistema, quando as soluções são 

mantidas em repouso, ter causado variações nas leituras d

induziu à avaliação das intensidades normalizadas para o octanoato e dodecanoato de 

sódio com e sem agitação antes de iniciar a leitura, 
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concentração, o processo em tempos longos, 104 
μS a 106 

μS são intensificados. O

aumento de concentração favorece o aumento do processo mais curto, já que

do sistema é formar ainda mais aglomerados diminuindo as interações soluto

aglomerados que existia em sistemas de menor concentração de soluto. 

Intensidade normalizada, g2, em função do tempo de correlação 
(a) 0,007; (b) 0,013; (c) 0,022 e (d) 0,045 mol/L 

, 30, 40 e 50°C. 

O aumento da temperatura diferentemente do que foi observado para o o

pouco influência nas características das funções. Já para o dode

sódio o acréscimo de temperatura contribui para o surgimento de processos em tempos 

longos. Esses processos longos devem estar relacionados com as interações entre os 

leculares formados. Em temperaturas mais altas, essas interações 

acabam sendo quebradas, diminuindo a intensidade do processo. 

O fato da mudança de comportamento do sistema, quando as soluções são 

mantidas em repouso, ter causado variações nas leituras de diâmetro de agregados, 

induziu à avaliação das intensidades normalizadas para o octanoato e dodecanoato de 

sódio com e sem agitação antes de iniciar a leitura, Figura 5.17. 
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são intensificados. O 

, já que a tendência 

do sistema é formar ainda mais aglomerados diminuindo as interações soluto-

 

de correlação para o 
0,045 mol/L para as 

 

O aumento da temperatura diferentemente do que foi observado para o octanoato 

pouco influência nas características das funções. Já para o dodecanoato de 

sódio o acréscimo de temperatura contribui para o surgimento de processos em tempos 

longos. Esses processos longos devem estar relacionados com as interações entre os 

leculares formados. Em temperaturas mais altas, essas interações 

O fato da mudança de comportamento do sistema, quando as soluções são 

e diâmetro de agregados, 

induziu à avaliação das intensidades normalizadas para o octanoato e dodecanoato de 
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Figura 5.17 - Intensidade normalizada, g
sódio (a) sem agitação e (b) 
mol/L e o dodecanoato de sódio
concentrações de 0,007; 0,013
 

 

Fonte: Autor 

 Na Figura 5.17 pode

correlação apresenta maior estabilidade gerando curvas mais suavizadas e que existe 

uma proporcionalidade entre a intensidade 

Estes resultados mostram que ao permanecerem em repouso as soluções dos tensoativos 

estudados sofrem transformações que terminam por afetar a conformação dos agregados 

dispersos no meio, fato que foi observado em

 

5.4 - Conclusões 

 

 Os resultados do presente estudo demonstram que é possível aplicar a técnica de 

espectroscopia de correlação de fótons em soluções de tensoativos obedecendo a 

similaridade quando esta técnica é aplicada à 

 A determinação do coeficiente de difusão através do espalhamento de luz para 

os tensoativos estudados teve como resposta um comportamento semelhante ao descrito 
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Intensidade normalizada, g2, em função do tempo para o octanoato de 
(b) com agitação para as concentrações de 0,060;

dodecanoato de sódio (c) sem agitação e (d) com agitação
0,013 e 0,022 mol/L a 25°C. 

pode-se observar que nos sistemas com agitação a curva de 

correlação apresenta maior estabilidade gerando curvas mais suavizadas e que existe 

uma proporcionalidade entre a intensidade normalizada e a concentração de tensoativo. 

Estes resultados mostram que ao permanecerem em repouso as soluções dos tensoativos 

estudados sofrem transformações que terminam por afetar a conformação dos agregados 

dispersos no meio, fato que foi observado em outras etapas deste trabalho.

Os resultados do presente estudo demonstram que é possível aplicar a técnica de 

espectroscopia de correlação de fótons em soluções de tensoativos obedecendo a 

similaridade quando esta técnica é aplicada à soluções poliméricas. 

A determinação do coeficiente de difusão através do espalhamento de luz para 

os tensoativos estudados teve como resposta um comportamento semelhante ao descrito 
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m função do tempo para o octanoato de 
0,060; 0,241 e 0,602 

agitação para as 

 

se observar que nos sistemas com agitação a curva de 

correlação apresenta maior estabilidade gerando curvas mais suavizadas e que existe 

normalizada e a concentração de tensoativo. 

Estes resultados mostram que ao permanecerem em repouso as soluções dos tensoativos 

estudados sofrem transformações que terminam por afetar a conformação dos agregados 

outras etapas deste trabalho. 

Os resultados do presente estudo demonstram que é possível aplicar a técnica de 

espectroscopia de correlação de fótons em soluções de tensoativos obedecendo a 

A determinação do coeficiente de difusão através do espalhamento de luz para 

os tensoativos estudados teve como resposta um comportamento semelhante ao descrito 
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na literatura, tornando assim esta técnica válida para a determinação deste coeficiente. 

Os valores de c.m.c. determinados por DLS se mostraram coerentes quando comparados 

com métodos bastante difundidos, o que pode ser um fator importante para a 

determinação desta propriedade físico-química. 

 O estudo das populações do tensoativo em solução corrobora para melhor 

fomentar a caracterização do mesmo quando se compara o diâmetro de partícula em 

solução. Inicialmente, buscou-se o entendimento populacional levando-se em 

consideração a intensidade de resposta que é proporcional a d6.O que se observou para 

as soluções preparadas foi que havia discrepância de tamanho muito acentuada quando 

se comparou com o número de agregados esperados em solução. Passou-se então a 

estudar o sistema em relação ao número médio que é proporcional a d1. O que se 

observou foi a diminuição significativa do diâmetro de partículas presentes e, uma 

aproximação mais confiável quanto ao real tamanho de partícula do tensoativo em 

solução. 

 Este estudo também permitiu identificar uma melhor correlação dos tensoativos 

estudados para concentrações acima da concentração micelar crítica, uma vez que o 

sinal do espalhamento de luz proporciona uma melhor resposta quando se tem mais 

agentes propagadores e, com isso uma melhor resposta no comportamento da função g2. 

Abaixo da c.m.c., observou-se que devido a pouca homogeneidade da solução o sinal 

não propicia um bom espalhamento de luz e, com isso, tem-se uma fraca correlação. 

 Por fim, pode-se concluir que esta técnica amplamente utilizada para 

caracterização dos polímeros pode ser uma importante aliada na busca do entendimento 

do comportamento dos tensoativos em solução. 

   



Capítulo 05  Tese de Doutorado 

76 
Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

Referências. 

BARTSCH, E., FRENZ, V.,  BASCHNAGEL, J. SCHÄRTL,  W., SILLESCU, H., The 

glass transition dynamics of polymer micronetwork colloids. A mode coupling analysis, 

The Journal of Chemical Physics, v. 106, n. 9, p. 3743 - 3756, 1997. 

BAZITO, REINALDO CAMINO, Novos Tensoativos Derivados da D-glucosamida, 

2001, 185f., Tese (Doutorado),Instituto de Química - USP, São Paulo, Brasil. 

BRUCE, R. P.; BERNE, J., Dynamic Light Scattering: With Applications to Chemistry, 

Biology, and Physics, Dover Publications, New York, 2000. 

DA SILVA, G. C.; ROSSI, C. G. F. T.; DANTAS NETO, A. A.; CASTRO DANTAS, 

T. N.; FONSECA, J. L. C., Characterization of wormlike micellar systems using DLS, 

rheometry and tensiometry, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, v. 

377,  p. 35–43, 2011. 

DE OLIVEIRA, V. A. V.; DE MORAIS, W. A.;PEREIRA, M. R.; FONSECA, J. L. C., 

Dynamic light scattering in semidilute and concentrated chitosan solutions, European 

Polymer Journal, v. 48 p. 1932–1939, 2012. 

FERREIRA, T. L., EL SEOUD, O. A., BERTOTTI, M., A comparative microelectrode 

voltammetric study of the diffusion of surfactant aggregates in aqueous solution, 57th 

annual meeting of the International Society of Eletrochemistry, 2006, Reino Unido. 

FERREIRA, T. L., Estudo de Sistemas Micelares Usando Voltametria com 

Microeletrodos, 2008, 135f., Tese (Doutorado),Instituto de Química - USP, São Paulo, 

Brasil. 

 

FERREIRA, T. L., PAIXÃO, T. R. L. C., RICHTER, E. M., EL SEOUD, O. A., 

BERTOTTI, M., Use of microdevices to determine the difuusion coefficient of 

electrochemically generated species: Application to binary solvent mixtures and 

micellar solutions, The Journal of Physical Chemistry B, Condensed Matter, Materials, 

Surfaces, Interfaces & Biophysical, v. 111, p. 12478-12484, 2007. 

FILELLA, M., ZHANG, J., NEWMAN, M E., BUFFLE, J., Analytical applications of 

photon correlation spectroscopy for size distribution measurements of natural colloidal 



Capítulo 05  Tese de Doutorado 

77 
Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

suspensions: capabilities and limitations, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering Aspects, v. 120,  p. 27 - 46, 1997. 

FLAMBERGT, A.; PECORA, R., Dynamic Light Scattering Study of Micelles in a 

High Ionic Strength Solution, J. Phys. Chem., v. 88, p. 3026-3033, 1984. 

GOODWIN, J. W., Colloids and interfaces with Surfactants and Polymers, John Wiley 

& Sons, Ltd. England, 2004. 

GRIMES, B .A., DORAO, C. A. , SIMONA,S., NORDGåRD, E. L., SJÖBLOM, J., 

Analysis of dynamic surfactant mass transfer and its relationship to the transient 

stabilization of coalescing liquid–liquid dispersions, Journal of Colloid and Interface 

Science, v. 348, p. 479–490, 2010. 

HOLMBERG, K.; JÖNSSON, B.; KRONBERG, B.; LINDMAM, B., Surfactants and 

Polymers in Aqueous Solution, John Wiley & Sons LTD, England, 2003. 

HU, C., LI, R., YANG, H., WANG, J., Properties of binary surfactant systems of 

nonionic surfactants C12E10, C12E23 and C12E42 with a cationic gemini surfactant in 

aqueous solutions., Journal of Colloid and Interface Science, v. 356, p. 605–613, 2011. 

IVANOV, D. A.; GROSSMANN, T.; WINLELMANN, J.; Comparison of ternary 

diffusion coefficients obtained from dynamic light scattering and Taylor dispersion, 

Fluid Phase Equilibria, v. 228–229, p. 283–291, 2005. 

JIANG, Y.; CHEN, H.; MAO, S.; LUO, P.; DU, Y.; LIU, M., Dynamics of Mixed 

Surfactants in Aqueous Solutions, J. Phys. Chem. B, v. 115, p. 1986–1990, 2011 

KUPERKAR, K. C.; MATA, J. P.; BAHADUR, P., Effect of 1-alkanols/salt on the 

cationic surfactant micellar aqueous solutions - A dynamic light scattering study, 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 380, p. 60–65, 

2011 

LUCAS, E. F.; SOARES, B. G.; MONTEIRO, E. E. C., Caracterização de polímeros: 

Determinação de peso molecular e análise térmica, e-papers - Coppe/UFRJ, p. 89 - 107, 

Rio de Janeiro, 2001. 



Capítulo 05  Tese de Doutorado 

78 
Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

MONTEIRO, V. A. R.; SOUZA, E. F.; AZEVEDO, M. M. M.; GALEMBECK, F., 

Aluminum Polyphosphate Nanoparticles: Preparation, Particle Size Determination, and 

Microchemistry, Journal of Colloid and Interface Science, v. 217, p. 237–248, 1999. 

MORAIS, W.A;. PEREIRA, M. R.; FONSECA, J. L. C, Characterization of gelification 

of chitosan solutions by dynamic light scattering, Carbohydrate Polymers, v. 87, p. 

2376 – 2380, 2012 

PATHAK, P. N.;ANSARI, S.A.;KUMAR, S.; TOMAR, B. S., MANCANDA, V. K., 

Dynamic light scattering study on the aggregation behaviour of N,N,N0,N0-tetraoctyl 

diglycolamide (TODGA) and its correlation with the extraction behaviour of metal ions, 

Journal of Colloid and Interface Science, v. 342, p. 114–118, 2010. 

PEREIRA, R. F. G. P. F., Interacções entre íões metálicos e surfactantes aniónicos, 

2011, 217f, Tese (Doutorado), Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. 

RUSU, D.; GENOE, D.; VAN PUYVELDE, P.; PEUVREL-DISDIER, E.; NAVARD, 

P.; FULLER, G. G., Dynamic light scattering during shear: measurements of diffusion 

coefficients, Polymer, v. 40, p. 1353–1357, 1999. 

SALES, A. L. C., RAMOS, L. A., NUNES, R. S., CLARO NETO, S., CAVALHEIRO, E. 

T. G.; Síntese, caracterização e análise térmica dos sais de lítio, sódio e potássio do 

ácido palmítico e do seu éster etílico, Química Nova (Impresso), v. 31, p. 1722-1726, 

2008. 

SANTOS, D. F.; NASCIMENTO, A. E. G.; BARROS NETO, E. L. B.; CASTRO 

DANTAS, T. N.; DANTAS NETO, A. A.; MOURA, M. C. P. A; LIMA, A. J. M., 

Synthesis, Characterization and Properties of  C12EOn and CH3(CH2)nCOONa 

Surfactant Solutions , International Journal of Basic And Applied Scieces, v. 14, n. 01, 

p. 24-28, 2014. 

SANTOS, F. K. G.; BARROS NETO, E. L.; MOURA, M; DANTAS, T; DANTAS 

NETO, A. A.. Molecular behavior of ionic and nonionic surfactants in saline medium. 

Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, v. 333, p. 156-

162, 2009. 



Capítulo 05  Tese de Doutorado 

79 
Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

SAXENA, A.; ANTONY, T.; BOHIDAR, H. B., Dynamic Light Scattering Study of 

Gelatin-Surfactant Interactions, J. Phys. Chem. B, v.102, p. 5063-5068, 1998. 

SCARTL, W., Ligth Scattering from  Polymer Solutions and Nanoparticle Dispersions, 

ed. Springer, 2007. 

SHARIFI, S.; AMIRKHANI, M.; ASLA, J. M.; MOHAMMADI, M. R.; MARTI, O., 

Light Scattering and SAXS Study of AOT Microemulsion at Low Size Droplet, Soft 

Nanoscience Letters, v. 2, p. 8-12, 2012 

SHAW, D. J., Introduction to Colloids & Surface Chemistry, 4th. ed. B.H., England, 

1992. 

SKOOG, D. A., WEST, D. M., HOLLER, F. J., Fundamentals of Analytical Chemistry, 

Saunders College Publishing, 7a. Ed., 1995.  

SUTHERLAND, E.; MERCER, S. M.; EVERIST, M.; LEAIST, D. G., Diffusion in 

Solutions of Micelles. What Does Dynamic Light Scattering Measure? J. Chem. Eng. 

Data, v.54, p. 272–278, 2009. 

TEXEIRA, C. V.; ITRI, R.; AMARAL, L. Q., Micellar Shape Transformation Induced 

by Decanol:  A Study by Small-Angle X-ray Scattering (SAXS), Langmuir, v.16, p. 

6102-6109, 2000. 

TSCHARNUTER, W., Photon Correlation Spectroscopy in Particle Sizing, 

Encyclopedia of Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Ltd, USA, 2000. 

VOIGT,  H.; HESS, S., Comparison of the intensity correlation function and the 

intermediate scattering function of fluids: a molecular dynamics study of the Siegert 

relation, Physica A, v.  202, p. 145-164, 1994. 

ZHENHAI, D; LIANYUN, S., Application Research of GMRES Algorithm in dynamic 

light scattering Particles Size Distribution Inversion, Physics Procedia, v. 24, p. 2089 - 

2093, 2011. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 6 

Modelagem do equilíbrio de Winsor I 
_____________________________________________________________________ 

 

 



Capítulo 06  Tese de Doutorado 

81 
Damilson Ferreira dos Santos - Setembro/2014 

6. Modelagem do equilíbrio de Winsor I 

6.1 -  Introdução 

 As microemulsões são sistemas compostos por tensoativos e ou cotensoativos 

que contribuem com a dispersão de compostos imiscíveis, sendo um apolar, 

denominado de fase orgânica, e outro polar, geralmente fase aquosa. 

 A denominação dos equilíbrios de fases dos sistemas de microemulsão foi 

definida por Winsor (1948), e posteriormente estudada, com o enfoque de pseudofases, 

por Biais et al. (1981), que propuseram um modelo que busca explicar o 

comportamento das fases reais de Winsor através de pseudofases inerentes ao modelo 

de separação de fases de sistemas micelares, onde o tensoativo ao se agregar forma uma 

fase interfacial. 

 Nesta etapa do trabalho é estudado o equilíbrio de Winsor I para os sistemas 

CnH2n+2/CnH2n+1OONa/C4H9OH/H2O, buscando uma relação entre o número de 

carbonos dos hidrocarbonetos, formadores da fase orgânica apolar, e o número de 

carbonos dos tensoativos estudados, com as constantes de equilíbrio do modelo de 

pseudofases. 

 

6.2 -  Modelo de pseudofase 

 

O modelo de separação de pseudofases é baseado na distribuição do 

cotensoativo (álcool) entre as pseudofases aquosa, oleosa e micelar, sendo esta última 

denominada de membrana (Biais et al., 1981). É considerado que o tensoativo ao se 

agregar corresponde à fase interfacial responsável por estabilizar a microemulsão que é 

formada ainda pelas duas outras pseudofases aquosa e oleosa. 

BIAIS et al., (1981) definiram este modelo de que partiu de um modelo 

geométrico (Bothorel et al., 1979) no qual são aplicadas noções termodinâmicas que 

permitem uma descrição da composição dos três diferentes domínios de uma 

microemulsão, que correspondem às três pseudofases citadas ( Biais et al., 1981a; Biais 

et al., 1984). 
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 A determinação dos dados experimentais foi facilitada com a introdução do 

volume molar dos componentes (Ovejero, 1987). 

 A estrutura real da microemulsão corresponde à junção dos três domínios de 

pseudofase, os quais são: domínio polar, W’, composto de água e de um pouco de 

cotensoativo; domínio anfifílico interfacial, M’, composto de tensoativo e cotensoativo; 

e domínio apolar, O’, constituído de óleo, cotensoativo e pequena quantidade de água.  

A representação da composição do sistema é mostrada na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 - Representação das fases e pseudofases de um equilíbrio em Winsor III. a) 
Fases reais: O - óleo; M - microemulsão; W - água. b) Pseudofases:O’- óleo; M’- 
microemulsão; W’ - água. 

 

Fonte: Adaptado de Biais et al., 1981b. 

 

 Analisando a Figura 6.1 tem-se o equilíbrio de Winsor III, correspondendo à 

existência das fases oleosa, O, microemulsão, M e aquosa, W, como na microemulsão 

coexistem três pseudofases, W’, M’ e O’, pode-se então verificar que a pseudofase óleo 

é formada pela soma do volume das fases óleo em excesso e a pseudofase óleo 

pertencente à microemulsão, no caso da pseudofase aquosa a mesma corresponde à 

soma do volume da fase aquosa em excesso e com a pseudofase aquosa contida na 

microemulsão. Esta consideração é comprovada pela regra das fases. 

 O modelo das pseudofases permite obter a composição das três pseudofases 

presentes no sistema, mas não relaciona estas composições com o volume das fases 

reais ou mesmo quando o sistema está em qualquer um dos equilíbrios de Winsor, pois 

na sua base teórica não é considerada a solubilidade das pseudofases nas fases reais dos 

equilíbrios de Winsor [Biais et al., 1981, 1981a). 

 A determinação deve ser relacionada entre as frações volumétricas das fases 

reais óleo, aquosa e microemulsão, dependendo do equilíbrio de Winsor presente, com a 

composição inicial do sistema, permitindo assim montar um balanço de massa 
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relacionando o sistema de pseudofases com o real proposto por Winsor (Biais et al., 

1981, 1981a; Ovejero, 1987; Winsor, 1948). 

6.2.1 -  Variância e pseudofases 

 

 A determinação da variância do modelo de pseudofases pode ser realizada a 

partir da existência do equilíbrio de Winsor III, Figura 1a. No modelo das pseudofases o 

sistema, em princípio, é constituído de cinco fases líquidas, Figura 1b, que são: a fase 

óleo em excesso (O), a fase água em excesso (W) e a fase microemulsão composta das 

três pseudofases, W’,O’e M’. 

Aplicando a regra das fases de Gibbs (Redlich, 1976), pode-se determinar a 

variância do sistema à pressão e temperatura constantes a partir da equação 6.1: 

VT,P = C - F                          (6.1) 

onde: C é o número de constituintes; F o número de fases. 

 Bellocq et al.,(1980), mostraram que a variância é igual a 1, logo como a 

microemulsão pode ser formada por quatro constituintes, água, óleo, tensoativo e 

cotensoativo, no caso de se utilizar tensoativos iônicos, o número máximo de fases com 

composições diferentes é três, F = C - VT,P =3, que reforça a afirmação de que a fase 

óleo em excesso tem a mesma composição da pseudofase óleo contida no interior da 

microemulsão (O = O’) e que, a composição da fase aquosa em excesso tem a mesma 

composição da pseudofase aquosa contida na microemulsão, (W = W’)(Biais et al. 

1981, 1981a; Biais et al. 1984; Bellocq et al., 1980). 

 

6.2.2 -  Termodinâmica do modelo 

 

 O modelo das pseudofases trata do equilíbrio químico a partir de três hipóteses 

(Prigogine & Defay, 1967; Adamson, 1967). 

 1a hipótese - As pseudofases W’, O’ e M’ se comportam como três fases reais; 

 2a hipótese – O potencial químico do álcool toma como base as pseudofases: 

 

µA,O’ = µA,M’  = µA,W’                                                               (6.2) 

 Sendo o potencial químico do álcool nas pseudofases, W’, O’e M’, considerando 

o sistema com comportamento ideal, obtido a partir das equações 6.3 a 6.7. 
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µA,W’  = µA,RefW’ + RTlnxA,W’                                                        (6.3) 

 

onde:  µA,RefW’ é o potencial químico hipotético do monômero do álcool puro hidratado. 

µA,O’ = µA1,O’                                                                    (6.4) 

 

µA,O’ = µA,RefO’ + RTlnxA1,O’                                                       (6.5) 

 

onde:  µA,RefO’ é o potencial químico hipotético do monômero do álcool puro. 

 

µA,M’  = µA,RefM’ + RTlnyA,M’                                                        (6.6) 

 

onde: yA,M’ , é a fração superficial do álcool na membrana e é definida por: 

 

yA,M’  = SA,M’ /(SA,M’  + ST,M’)                                            (6.7) 

 

onde, µA,RefM’, é o potencial químico do álcool na monocamada hipotética de 

membrana; 

SA,M’ , ST,M’ , são as áreas ocupadas pelo álcool e pelo tensoativo na membrana; 

Sendo, a densidade superficial do álcool e do tensoativo igual a: 

 

σA = mA,M’ /SA,M’                                                                                  (6.8) 

 

σS = mT,M’/ST,M’                                                         (6.9) 

 

Logo tem-se: 

 

yA,M’  = mA,M’ /(mA,M’  + amT,M’) = xA,M’ /(xA,M’  + axT,M’)                           (6.10) 

 

supondo que a área ocupada pelas cabeças polares do álcool e do tensoativo são iguais, 

pode-se dizer que o parâmetro “a” é igual à razão entre suas massas molares, MA e MS, 

então tem-se: 
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a = MA/MT                                                                 (6.11) 

 

 3a hipótese – Existe uma auto-associação do álcool, formando dímeros, trímeros, 

etc. em solventes apolares, onde soluções de alcoóis seguem um modelo de auto-

associação formando complexos com constantes idênticas, que pela aplicação da lei de 

ação das massas tem a equação 6.12 (Mecke & Kempter, 1982). 

 

xA1,O’ = (xA,O’/(KxA,O’ + 1))                                                     (6.12) 

 

onde: xA1,O’, a fração mássica do álcool livre (monômero), na pseudofase óleo; 

 xA,O’, a fração mássica total do álcool na pseudofase óleo. 

 

6.2.3 -  Método de Cálculo 

 

 A partir das equações envolvendo o potencial químico do álcool nas pseudofases 

aquosa e oleosa, equações 6.3 a 6.5, tem-se: 

 

µA,RefW’ + RTlnxA,W’  = µA,RefO’ + RTlnxA1,O’                                        (6.13) 

 

logo, 

 

exp((µA,RefO’ - µA,RefW’)/RT) = xA,W’ /xA1,O’                                        (6.14) 

 

que, pela equação 6.12, e definindo KW como a constante de equilíbrio, do álcool entre 

as pseudofases aquosa e oleosa, 

  

KW =  xA,W’(1 + KxA,O’)/xA,O’                                                     (6.15) 

 

 No cálculo da constante de partição do álcool entre as pseudofases membrana e 

oleosa, KM, pode ser obtido a partir das equações 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.10, 6.11 e 6.12, 

 

µA,RefM’ exp((µA,RefO’ - µA,RefM’)/RT) = yA,M’ /xA1,O’                                      (6.16) 
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Onde se tem, 

KM = xA,M’ (1 + KxA,O’)/(xA,M’  + axT,M’)xA,O’                                       (6.17) 

 

 O presente trabalho estuda o equilíbrio de Winsor I e neste caso os dados 

experimentais permitem somente obter composições das fases microemulsão e oleosa, 

que no caso desta última é possível relacioná-la com a composição da pseudofase 

oleosa. 

 A partir de então a determinação da composição e da fração mássica das 

pseudofases é realizada a partir do balanço de massa dos constituintes em relação à 

composição global. 

 

 - Balanço de massa para cada constituinte na pseudofase 

xO,O’φO’     = xO     (6.18) 

xW,O’φO’   + xW,W’φW’ = xW     (6.19) 

  xT,M’φM’    = xT     (6.20) 

xA,O’φO’ + xA,M’ φM’  + xA,W’ φW’ = xA     (6.21) 

 

 

 - Composição global em cada pseudofase 

xO,O’ + xW,O’  + xA,O’ = 1    (6.22) 

  xT,M’ + xA,M’  = 1    (6.23) 

 xW,W’  + xA,W’  = 1    (6.24) 

 

- Composição dos constituintes nas fases e pseudofases 

xA,O = xA,O’     (6.25) 

xO,O = xO,O’     (6.26) 

xA,W = xA,W’      (6.27) 

xW,W = xW,W’     (6.28) 

 As equações 6.25 a 6.28 relacionam as composições das fases reais com as 

pseudofases aquosa e oleosa, e se baseia na avaliação da variância apresentada 

anteriormente. 

 A partir do conhecimento das frações mássicas das fases reais φO, φM e φW a 

composição da fase microemulsão (M) pode ser calculada por um balanço de massa. 
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6.2.4 -  Determinação da Função Objetivo F.O. 

 

 A partir das equações do modelo de pseudofases, parâmetros K, KM e KW e as 

equações de balanço de massa, procurou-se uma solução analítica para se obter as 

constantes de equilíbrio e, com isso ter uma resposta numérica para os valores dos 

referidos parâmetros. 

 Partindo-se das equações (6.15) e (6.17) as quais são para a determinação do KM 

e KW respectivamente. Combinando as equações 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6. 23 e fazendo-

se um rearranjo da equação 6.20, tem-se: 

 

ɸVW = XYXY,Z[                                                            (6.29) 

 

Rearranjando a equação 6.18 tem-se 

ɸ\W = X]X],][                                                            (6.30) 

Pela equação 6.22, e sabendo-se que na composição da fase rica em óleo não se tem a 

presença de água, esta pode ser reescrita como: 

 X\,\W + X_,\W = 1                                                           (6.31) 

 

Logo, X\,\′ = 1 − X_,\′                                                           (6.32) 

 

da equação 6.17 combinando-a com a equação 6.23 , obtém-se: 

 

`a = bc,d[A�5Pbc,e[Cfbc,d[5gA�"bc,d[Chbc,e[                                  (6.33) 

 

expandindo a equação 6.33, 

 ij,aWA1 + `ij,kWC = `aij,a′(1 − M)ij,k′ + Mij,k′`a                              (6.34) 

 

Reorganizando em função da fração do álcool na pseudofase membrana, 
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 ij,aWfA1 + `ij,kWC − `a(1 − M)ij,k′h = Mij,k′`a                  (6.35) 

portanto,  ij,aW = gbc,e[Pd�5(P"Pd5gPd)bc,e[                                             (6.36) 

 

Obtendo-se a equação, simplificando a relação entre K e KM 

 

ij,aW = gbc,e[Pd�5l mmd"�5gnbc,e[Pd                                              (6.37) 

 

dividindo por X_,\′KV teremos: 

 

ij,aW = gpqc,e[md5l mmd"�5gn                                              (6.38) 

 

Ainda , pela equação 6.15, pode-se ter: 

X_,rW = KrX_,\WAKX_,\W + 1C 

 

considerando Xr,\′ = 0, pois os resultados experimentais mostraram que não existia 

água na fase orgânica e tomando a equação 6.19, obtem-se: 

 Xr,rW = 1 − X_,rW                                               (6.39) 

 

Rearranjando estas equações, definiu-se a função objetiva como sendo: 

 

ij,kW l be�"bc,e[n + s gpqc,e[md5l mmd"�5gnt
u
vw bx

�"y zpmdqc,e[{ mmd{z|p}~
�� +

l P�bc,e[�5Pbc,e[n s bc�"lm�qc,e[p{mqc,e[nt − ij = 0                   (6.40) 
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6.3 -  Materiais e métodos 

 

 Para este estudo foram utilizados os sabões octanoato de sódio (C8), 

dodecanoato de sódio (C12), hexadecanoato de sódio (C16), os n-alcanos, nonano, 

decano, pentadecano, todos de grau analítico, n-butanol e água destilada. 

 

6.3.1 -  Equilíbrio de fase 
 

 A partir dos diagramas de fase de equilíbrio de Winsor elaborados, foram 

escolhidos treze pontos na região de equilíbrio de Winsor I (equilíbrio entre a fase 

microemulsionada e oleosa em excesso) de forma que tanto a região do diagrama mais 

rica em água, quanto a região mais rica em óleo fosse contemplada neste estudo 

conforme mostrado na Figura 6.2. 
 

 



Capítulo 06 

Damilson Ferreira dos Santos 

Figura 6.2 - Representação do diagrama de microemulsão e região contendo duas fases, 
com indicação dos pontos experimentais utilizados no estudo de separação de fases.

Fonte: Autor. 

 

 Após a pesagem de cada ponto de equilíbrio, os mesmos foram submetidos a 

homogenização por meio de um agitador de tubos Vortex. Foram centrifugados para 

separação das duas fases obtidas e colocados em banho termostatizado a 25°C por duas 

horas. 

 Para se verificar a presença de água na fase rica em óleo, foi realizada a análise 

com o titulador Karl Fischer. Após verificada a presença da água as amostras foram 

analisadas em um cromatógrafo gasoso com espectômetro de massa acoplado da 

Shimadzu, modelo GCMS

diâmetro interno de 2,2 mm e filme, tendo o gás hélio 99,9995% de pureza como gás de 

arraste. 
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Representação do diagrama de microemulsão e região contendo duas fases, 
pontos experimentais utilizados no estudo de separação de fases.

Após a pesagem de cada ponto de equilíbrio, os mesmos foram submetidos a 

homogenização por meio de um agitador de tubos Vortex. Foram centrifugados para 

fases obtidas e colocados em banho termostatizado a 25°C por duas 

Para se verificar a presença de água na fase rica em óleo, foi realizada a análise 

com o titulador Karl Fischer. Após verificada a presença da água as amostras foram 

cromatógrafo gasoso com espectômetro de massa acoplado da 

Shimadzu, modelo GCMS-QP2010 Ultra, equipado com uma coluna com 30 m,  

diâmetro interno de 2,2 mm e filme, tendo o gás hélio 99,9995% de pureza como gás de 
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Representação do diagrama de microemulsão e região contendo duas fases, 
pontos experimentais utilizados no estudo de separação de fases. 

 

 

Após a pesagem de cada ponto de equilíbrio, os mesmos foram submetidos a 

homogenização por meio de um agitador de tubos Vortex. Foram centrifugados para 

fases obtidas e colocados em banho termostatizado a 25°C por duas 

Para se verificar a presença de água na fase rica em óleo, foi realizada a análise 

com o titulador Karl Fischer. Após verificada a presença da água as amostras foram 

cromatógrafo gasoso com espectômetro de massa acoplado da 
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6.4 -  Resultados e discussão 

 

 Os resultados dos parâmetros obtidos através da resolução da função objetivo 

(equação 40) são apresentados na Tabela 6.1. Os dados experimentais são apresentados 

no apêndice I. 

 

Tabela 6.1 - Parâmetros do modelo de pseudofases, para os sistemas 
CnH2n+2/CnH2n+1OONa/C4H9OH/H2O. 

Tensoativo Fase óleo Kw KM K 

Octanoato de Sódio Nonano 4,7054 0,0404 0,5574 

Decano 15,2533 1,0141 1,3709 

Pentadecano 15,1616 0,7833 11,9109 

Dodecanoato de Sódio Nonano 10,6509 0,0585 0,9165 

Decano 4,3620 11,4710 4,9766 

Pentadecano 12,7817 0,1159 1,7757 

Hexadecanoato de Sódio Nonano 11,2453 0,0042 1,0540 

Decano 15,0212 7,3030 1,3581 

Pentadecano 13,1952 0,0396 1,4492 

Fonte: Autor. 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 6.1, mostram que o KW assume um valor 

médio de 12, enquanto que o KM um pouco menor que 1, enquanto que o K é em média 

ligeiramente maior que 1. É fácil observar que no estudo destas constantes ocorreram 

desvios significativos, o que termina por comprometer a validade do método de cálculo 

empregado na estimativa destes parâmetros. 

 Vale salientar que durante a execução do cálculo dos parâmetros, mesmo com 

um número alto de interações os valores não convergiram, o que pode ser o motivo da 

não homogeneidade dos valores dos parâmetros. 
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6.5 -  Conclusões 

 

 Os resultados apresentados nesta etapa do trabalho mostraram que a função 

objetivo pode ser obtida pelo arranjo matemático do balanço de massa e constantes de 

equilíbrio, isto baseado na fração mássica do álcool na pseudofase oleosa. 

 Quanto à convergência dos cálculos na determinação dos parâmetros pode-se 

concluir que os mesmos não atingiram uma tendência, mostrando falhas na resolução, 

ou pela falta de ajuste dos dados ao modelo ou pela consideração da idealidade no 

equacionamento das constantes de equilíbrio. Desta forma deve ser realizada a 

implementação dos coeficientes de atividade no modelo ou a implementação de um 

código de programação que melhore os resultados da estimação dos parâmetros. 
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7. Conclusões Gerais 

 

 De maneira geral, as conclusões gerais extraídas a partir desta pesquisa foram as 

seguintes: 

• As técnicas de análise térmica e espectrometria na região do infravermelho se 

completam na avaliação do grau de pureza dos tensoativos obtidos. 

• A determinação da concentração micelar crítica dos tensoativos iônicos sendo 

realizada por tensão superficial e condutividade elétrica apresentam resultados 

similares. 

• A variação do tamanho da cadeia da parte lipofílica dos tensoativos estudados 

afeta significativamente nas propriedades estudadas, mostrando que seu aumento 

diminui a solubilização dos hidrocarbonetos presentes na formulação das 

microemulsões, resultando na transição da região de Winsor IV para Winsor I. 

• A técnica de espectroscopia de correlação de fótons se mostrou muito eficiente 

na caracterização dos agregados dos tensoativos das soluções estudadas. 

• A determinação do coeficiente de difusão através do espalhamento de luz para 

os tensoativos estudados teve como resposta um comportamento semelhante ao 

descrito na literatura. Vale ressaltar que a mudança do comportamento do 

coeficiente de difusão ocorre bem próximo à concentração micelar crítica - cmc 

o que pode ser um fator importante para a determinação desta propriedade 

físico-química. 

• O sinal do espalhamento de luz é uma técnica amplamente utilizada para 

caracterização dos polímeros e é uma importante aliada na busca para o 

entendimento do comportamento dos tensoativos em solução, pois apresentou 

mudanças significativas das curvas de correlação g2 em condições abaixo e 

acima da c.m.c.. 

• Quanto a modelagem do equilíbrio de fase, os resultados apresentados 

mostraram que a função objetivo pode ser obtida pelo arranjo matemático do 

balanço de massa e constantes de equilíbrio baseado na fração mássica do álcool 

na pseudofase oleosa. 

• Quanto à convergência dos cálculos na determinação dos parâmetros pode-se 

concluir que os mesmos não atingiram uma tendência, mostrando falhas na 
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resolução, ou pela falta de ajuste dos dados ao modelo ou pela consideração da 

idealidade no equacionamento das constantes de equilíbrio. Desta forma deve 

ser realizada a implementação dos coeficientes de atividade no modelo ou a 

implementação de um código de programação que melhore os resultados da 

estimação dos parâmetros 
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massa inicial Composição inicial volumes fases 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

 dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3406 0,6652 2,0025 1,9918 0,0681 0,1330 0,4005 0,3984 3,8 2,4 0,7337 0,3406 0,365394 2,0025 0,530811 

2 0,3326 0,697 3,0001 0,9987 0,0661 0,1386 0,5966 0,1986 4,8 1,0 0,7340 0,3326 0,569084 3,0001 0,392584 

3 0,3329 0,6644 2,5077 1,5001 0,0665 0,1327 0,5010 0,2997 4,2 1,8 0,7431 0,3329 0,298802 2,5077 0,528037 

4 0,3117 0,6676 1,5063 2,5015 0,0625 0,1339 0,3020 0,5016 3,3 2,9 0,7343 0,3117 0,289882 1,5063 0,749695 

5 0,335 0,6662 1,0044 2,9999 0,0669 0,1331 0,2007 0,5993 3,0 3,5 0,7388 0,3350 0,080269 1,0044 0,999872 

6 0,4524 0,8903 1,8266 1,8693 0,0898 0,1767 0,3625 0,3710 4,5 1,7 0,7344 0,4524 0,66787 1,8266 0,843265 

7 0,384 0,7822 2,3511 1,5022 0,0765 0,1558 0,4684 0,2993 4,5 1,5 0,7361 0,3840 0,564528 2,3511 0,615668 

8 0,3805 0,7668 1,5007 2,3527 0,0761 0,1533 0,3001 0,4705 2,8 2,6 0,7323 0,3805 0,470263 1,5007 0,745184 

9 0,2221 0,4491 3,341 1,001 0,0443 0,0896 0,6664 0,1997 4,4 1,4 0,7296 0,2221 0,320081 3,3410 0,10855 

10 0,2217 0,4415 2,8324 1,5015 0,0444 0,0884 0,5668 0,3005 4,0 2,0 0,7293 0,2217 0,263004 2,8324 0,221478 

11 0,2235 0,4451 2,3356 2,0003 0,0447 0,0889 0,4667 0,3997 3,4 2,8 0,7283 0,2235 0,215903 2,3356 0,190146 

12 0,2213 0,4443 1,8361 2,5007 0,0442 0,0888 0,3670 0,4999 3,0 3,4 0,7201 0,2213 0,387898 1,8361 0,108696 

13 0,2215 0,442 1,3223 2,9999 0,0444 0,0887 0,2652 0,6017 2,5 4,0 0,7338 0,2215 -0,06257 1,3223 0,569215 

Dados: Autor 

 

 

 

 

 

ANEXO A - Sistema octanoato de sódio, nonano, butanol e água 
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massa inicial  Composição inicial volumes 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3347 0,6725 2,0063 2,003 0,0667 0,1341 0,3999 0,3993 4,10 2,20 
 

0,3347 0,6725 2,0063 2,003 

2 0,3334 0,668 3,014 1,0003 0,0665 0,1332 0,6009 0,1994 5,10 0,70 0,7366 0,3334 0,563765 3,0140 0,588916 

3 0,3379 0,6725 2,5159 1,5156 0,0670 0,1334 0,4990 0,3006 4,60 1,40 0,7309 0,3379 0,529135 2,5159 0,635719 

4 0,3328 0,6675 1,502 2,505 0,0665 0,1333 0,3000 0,5003 3,70 2,90 0,7240 0,3328 0,531332 1,5020 0,541664 

5 0,3331 0,6651 1,0005 2,9999 0,0666 0,1331 0,2002 0,6001 3,00 3,70 0,7253 0,3331 0,45135 1,0005 0,529938 

6 0,446 0,8965 1,8065 1,8673 0,0889 0,1787 0,3601 0,3722 5,40 0,80 0,7254 0,4460 0,849896 1,8065 1,333594 

7 0,3823 0,7678 2,3472 1,503 0,0765 0,1536 0,4694 0,3006 4,90 1,20 0,7322 0,3823 0,632629 2,3472 0,759586 

8 0,3815 0,7671 1,5055 2,3524 0,0762 0,1532 0,3007 0,4699 4,00 2,40 0,7266 0,3815 0,603431 1,5055 0,772147 

9 0,2236 0,4461 3,333 0,9977 0,0447 0,0892 0,6665 0,1995 4,60 1,20 0,7270 0,2236 0,360502 3,3330 0,210866 

10 0,2216 0,4437 2,8312 1,5394 0,0440 0,0881 0,5622 0,3057 4,00 2,00 0,7234 0,2216 0,358595 2,8312 0,177682 

11 0,2247 0,4735 2,402 2,0011 0,0440 0,0928 0,4709 0,3923 3,60 2,60 0,7227 0,2247 0,377977 2,4020 0,217663 

12 0,2244 0,4422 1,8375 2,5012 0,0448 0,0883 0,3671 0,4997 3,00 3,40 0,7233 0,2244 0,300116 1,8375 0,184012 

13 0,2262 0,4542 1,3395 3,0012 0,0450 0,0905 0,2668 0,5977 2,60 4,00 0,7246 0,2262 0,244929 1,3395 0,311902 

Dados: Autor 

 

ANEXO B  - Sistema dodecanoato de sódio, nonano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro 

V 

óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3333 0,6669 2,0057 2,0123 0,0664 0,1329 0,3997 0,4010 4,40 1,80 0,7314 0,3333 0,474443 2,0057 0,88815 

2 0,3335 0,7125 3,0055 0,9995 0,0660 0,1411 0,5950 0,1979 5,20 1,60 0,7297 0,3335 0,564458 3,0055 -0,01992 

3 0,3348 0,6658 2,5091 1,4997 0,0668 0,1329 0,5009 0,2994 4,80 1,30 0,7327 0,3348 0,513784 2,5091 0,699228 

4 0,3340 0,6643 1,5193 2,5047 0,0665 0,1323 0,3025 0,4987 4,20 2,10 0,7324 0,3340 0,42328 1,5193 1,207645 

5 0,3358 0,6663 1,0017 3,0221 0,0668 0,1326 0,1993 0,6013 4,20 2,40 0,7323 0,3358 0,393474 1,0017 1,53745 

6 0,4432 0,8958 1,9027 1,9168 0,0859 0,1737 0,3688 0,3716 6,00 0,30 0,7312 0,4432 0,864394 1,9027 1,728854 

7 0,3830 0,7653 2,3539 1,5157 0,0763 0,1525 0,4691 0,3021 5,20 0,80 0,7266 0,3830 0,711059 2,3539 0,988673 

8 0,3807 0,7751 1,5255 2,3530 0,0756 0,1540 0,3030 0,4674 4,80 1,60 0,7270 0,3807 0,661099 1,5255 1,303775 

9 0,2220 0,4429 3,3383 1,0015 0,0444 0,0885 0,6670 0,2001 4,60 1,20 0,7277 0,2220 0,350503 3,3383 0,220616 

10 0,2236 0,4478 2,8405 1,5026 0,0446 0,0893 0,5665 0,2997 4,20 1,80 0,7246 0,2236 0,35422 2,8405 0,291898 

11 0,2231 0,4422 2,3461 2,0068 0,0445 0,0881 0,4675 0,3999 3,70 2,50 0,7249 0,2231 0,306639 2,3461 0,330156 

12 0,2241 0,4469 1,8400 2,5617 0,0442 0,0881 0,3627 0,5050 3,20 3,20 0,7238 0,2241 0,301974 1,8400 0,390603 

13 0,2261 0,4470 1,3388 2,9997 0,0451 0,0892 0,2671 0,5986 2,90 3,80 0,7245 0,2261 0,252957 1,3388 0,440702 

Dados: Autor 

 

 

 

 

ANEXO C - Sistema hexadecanoato de sódio, nonano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o 
V 

micro 

V 

óleo 

dcalc. 

FO 
m 

tens m cot m água m óleo 

1 0,3339 0,6668 2,0034 3,0512 0,0551 0,1154 0,3834 0,8463 3,40 2,90 0,7404 0,3339 0,387665 2,0034 1,183174 

2 0,3336 0,7073 3,0816 1,0088 0,0650 0,1455 0,7165 0,5211 4,70 1,30 0,7658 0,3336 0,652929 3,0816 0,067683 

3 0,3358 0,6686 2,5063 1,5244 0,0667 0,1403 0,5914 0,6563 3,90 2,10 0,7709 0,3358 0,590522 2,5063 -0,01649 

4 0,3343 0,6749 1,5083 2,503 0,0666 0,1420 0,3574 0,8156 3,00 3,40 0,7718 0,3343 0,551278 1,5083 0,002355 

5 0,3334 0,6651 1,0047 3,0104 0,0665 0,1401 0,2380 0,8713 2,55 4,15 0,7726 0,3334 0,516907 1,0047 -0,04753 

6 0,4479 0,9032 1,8408 1,8726 0,0884 0,1920 0,4609 0,7164 3,80 2,40 0,7627 0,4479 0,796301 1,8408 0,149028 

7 0,3841 0,7751 2,4619 1,5124 0,0748 0,1607 0,5848 0,6483 4,15 2,00 0,7652 0,3841 0,690442 2,4619 0,066672 

8 0,3828 0,7895 1,5125 2,3564 0,0759 0,1668 0,3679 0,7942 3,20 3,35 0,7664 0,3828 0,651444 1,5125 -0,07314 

9 0,2247 0,4632 3,3794 1,0098 0,0443 0,0946 0,7463 0,5329 4,40 1,40 0,7771 0,2247 0,418953 3,3794 -0,03383 

10 0,2215 0,4435 2,8435 1,5128 0,0441 0,0916 0,6330 0,6631 3,95 2,15 0,7805 0,2215 0,382337 2,8435 -0,10406 

11 0,2279 0,4833 2,3297 2,031 0,0449 0,0989 0,5172 0,7545 3,40 2,70 0,7777 0,2279 0,399446 2,3297 0,015197 

12 0,2219 0,4527 1,8446 2,5058 0,0442 0,0934 0,4110 0,8204 1,80 3,55 0,7788 0,2219 0,346336 1,8446 -0,15272 

13 0,2271 0,4438 1,3363 2,9992 0,0454 0,0920 0,2988 0,8731 2,30 4,30 0,7875 0,2271 0,349939 1,3363 -0,2934 

Dados: Autor 

 

ANEXO D - Sistema octanoato de sódio, decano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3362 0,6656 2,0039 2,0056 0,0671 0,1328 0,3999 0,4002 3,80 2,40 0,7405 0,3362 0,432226 0,3362 0,461761 

2 0,3351 0,6653 3,0014 1,0063 0,0669 0,1328 0,5993 0,2009 4,80 1,00 0,7416 0,3351 0,557563 0,3351 0,372415 

3 0,3333 0,6680 2,5069 1,4954 0,0666 0,1335 0,5010 0,2989 4,20 1,80 0,7391 0,3333 0,516424 0,3333 0,31657 

4 0,3337 0,6669 1,5070 2,4952 0,0667 0,1333 0,3012 0,4988 3,30 2,90 0,7437 0,3337 0,298505 0,3337 0,706964 

5 0,3311 0,6620 1,0111 2,9981 0,0662 0,1323 0,2021 0,5993 3,00 3,50 0,7415 0,3311 0,288682 0,3311 0,776142 

6 0,4432 0,8960 1,8081 1,8654 0,0884 0,1787 0,3607 0,3721 4,50 1,70 0,7438 0,4432 0,678117 0,4432 0,818848 

7 0,3801 0,7725 2,3690 1,5011 0,0757 0,1538 0,4717 0,2989 4,50 1,50 0,7456 0,3801 0,554595 0,3801 0,600624 

8 0,3812 0,7676 1,4996 2,3501 0,0763 0,1536 0,3000 0,4702 2,80 2,60 0,7417 0,3812 0,485117 0,3812 0,704115 

9 0,2217 0,4429 3,3372 1,0003 0,0443 0,0885 0,6672 0,2000 4,40 1,40 0,7390 0,2217 0,32663 0,2217 0,081983 

10 0,2214 0,4492 2,8450 1,5046 0,0441 0,0895 0,5667 0,2997 4,00 2,00 0,7389 0,2214 0,284773 0,2214 0,191224 

11 0,2232 0,4499 2,3394 2,0048 0,0445 0,0897 0,4663 0,3996 3,40 2,80 0,7064 0,2232 0,373746 0,2232 0,175133 

12 0,2240 0,4460 1,8366 2,5024 0,0447 0,0890 0,3667 0,4996 3,00 3,40 0,7407 0,2240 0,108215 0,2240 0,321703 

13 0,2217 0,4444 1,3539 3,0031 0,0441 0,0885 0,2695 0,5979 2,50 4,00 0,7373 0,2217 0,174304 0,2217 0,323891 

Dados: Autor 

 

ANEXO E - Sistema dodecanoato de sódio, decano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes fases 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3345 0,6721 2,0056 2,003 0,0667 0,1340 0,3999 0,3994 3,8 2,4 0,7347 0,3345 0,567654 2,0056 0,344074 

2 0,3365 0,663 3,0004 0,999 0,0673 0,1326 0,6002 0,1998 4,8 1,0 0,7351 0,3365 0,616418 3,0004 0,310512 

3 0,3329 0,6647 2,6219 1,5136 0,0649 0,1295 0,5108 0,2949 4,2 1,8 0,7339 0,3329 0,600714 2,6219 0,256611 

4 0,3381 0,668 1,4991 2,5115 0,0674 0,1332 0,2988 0,5006 3,3 2,9 0,7350 0,3381 0,535345 1,4991 0,512716 

5 0,3324 0,6645 1,0073 3,0018 0,0664 0,1327 0,2012 0,5996 3,0 3,5 0,7346 0,3324 0,517327 1,0073 0,577945 

6 0,4448 0,8994 1,813 1,8676 0,0885 0,1790 0,3608 0,3717 4,5 1,7 0,7365 0,4448 0,797031 1,8130 0,71785 

7 0,3801 0,7682 2,3636 1,5021 0,0758 0,1532 0,4714 0,2996 4,5 1,5 0,7371 0,3801 0,669684 2,3636 0,494924 

8 0,384 0,7717 1,5106 2,3501 0,0765 0,1538 0,3011 0,4685 2,8 2,6 0,7338 0,3840 0,680084 1,5106 0,533729 

9 0,2214 0,448 3,3392 1,0363 0,0439 0,0888 0,6619 0,2054 4,4 1,4 0,7321 0,2214 0,421647 3,3392 0,037773 

10 0,2298 0,4447 2,8327 1,5021 0,0459 0,0888 0,5655 0,2999 4,0 2,0 0,7323 0,2298 0,401676 2,8327 0,080424 

11 0,2225 0,4443 2,4494 2,0015 0,0435 0,0868 0,4786 0,3911 3,4 2,8 0,7064 0,2225 0,368146 2,4494 0,171833 

12 0,2232 0,5048 1,8544 2,5156 0,0438 0,0990 0,3638 0,4934 3,0 3,4 0,7331 0,2232 0,40669 1,8544 0,121004 

13 0,2277 0,4467 1,3458 3,0015 0,0453 0,0890 0,2680 0,5977 2,5 4,0 0,7329 0,2277 0,338751 1,3458 0,177667 

8. Dados: Autor. 

 

ANEXO F - Sistema hexadecanoato de sódio, decano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3341 0,6707 2,0005 2,0018 0,0667 0,1339 0,3995 0,3998 3,40 2,60 0,7693 0,3341 0,656582 2,0005 0,015765 

2 0,332 0,6907 3,0817 1,0019 0,0650 0,1353 0,6035 0,1962 4,50 1,50 0,7713 0,3320 0,625083 3,0817 -0,08947 

3 0,3385 0,6635 2,5029 1,5104 0,0675 0,1323 0,4991 0,3012 3,80 2,00 0,7708 0,3385 0,596263 2,5029 0,03606 

4 0,3319 0,6819 1,5051 2,5007 0,0661 0,1358 0,2998 0,4982 2,80 3,10 0,7741 0,3319 0,385689 1,5051 0,397321 

5 0,3347 0,6657 1,1303 2,9953 0,0653 0,1299 0,2205 0,5843 2,50 4,00 0,7712 0,3347 0,496539 1,1303 0,079468 

6 0,446 0,8901 1,8267 1,8855 0,0883 0,1763 0,3618 0,3735 3,60 2,40 0,7714 0,4460 0,779712 1,8267 0,144421 

7 0,3813 0,765 2,3554 1,5153 0,0760 0,1525 0,4695 0,3020 3,90 3,00 0,7714 0,3813 0,631142 2,3554 -0,66496 

8 0,3848 0,7984 1,5022 2,3703 0,0761 0,1579 0,2971 0,4688 3,00 3,20 0,7711 0,3848 0,670444 1,5022 0,030652 

9 0,2236 0,4509 3,5064 1,0209 0,0430 0,0867 0,6741 0,1963 4,60 1,40 0,7714 0,2236 0,387947 3,5064 0,003907 

10 0,2247 0,4421 2,8328 1,5084 0,0449 0,0883 0,5657 0,3012 3,80 2,00 0,7707 0,2247 0,378823 2,8328 0,030311 

11 0,2228 0,4478 2,3818 2,0878 0,0433 0,0871 0,4634 0,4062 3,40 2,70 0,7705 0,2228 0,371122 2,3818 0,084098 

12 0,223 0,445 1,893 2,5121 0,0440 0,0877 0,3731 0,4952 2,80 3,40 0,7711 0,2230 0,313915 1,8930 0,021615 

13 0,2238 0,4525 1,3475 3,0101 0,0445 0,0899 0,2677 0,5980 2,30 3,90 0,7714 0,2238 0,276707 1,3475 0,17745 

Dados: Autor. 

 

ANEXO G - Sistema octanoato de sódio, pentadecano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3325 0,6863 2,0095 2,0126 0,0660 0,1361 0,3986 0,3993 3,50 2,40 0,7714 0,1361 0,577961 0,3993 0,269581 

2 0,3329 0,668 2,9921 0,9955 0,0667 0,1339 0,5998 0,1996 4,50 1,20 0,7725 0,1339 0,587824 0,1996 0,148621 

3 0,3321 0,673 2,5101 1,511 0,0661 0,1339 0,4994 0,3006 4,00 1,80 0,7709 0,1339 0,609964 0,3006 0,186483 

4 0,3334 0,671 1,4995 2,526 0,0663 0,1334 0,2981 0,5022 3,00 2,80 0,7706 0,1334 0,585746 0,5022 0,453518 

5 0,3336 0,674 1,0063 3,001 0,0665 0,1344 0,2007 0,5984 2,50 3,90 0,7717 0,1344 0,474888 0,5984 0,190433 

6 0,4464 0,8925 1,8202 1,875 0,0887 0,1773 0,3616 0,3725 3,80 2,20 0,7736 0,1773 0,701856 0,3725 0,36374 

7 0,3854 0,7703 2,3596 1,503 0,0768 0,1535 0,4702 0,2995 4,10 1,70 0,7710 0,1535 0,707321 0,2995 0,25533 

8 0,382 0,7706 1,5603 2,3705 0,0751 0,1516 0,3069 0,4663 3,30 2,90 0,7754 0,1516 0,418793 0,4663 0,473606 

9 0,2215 0,4482 3,3528 1,0019 0,0441 0,0892 0,6673 0,1994 4,50 1,30 0,7717 0,0892 0,382676 0,1994 0,064243 

10 0,2255 0,4536 2,8381 1,5055 0,0449 0,0903 0,5651 0,2997 3,90 1,90 0,7706 0,0903 0,396778 0,2997 0,098198 

11 0,227 0,4437 2,3343 1,9977 0,0454 0,0887 0,4666 0,3993 3,40 2,60 0,7703 0,0887 0,377941 0,3993 0,060559 

12 0,2233 0,4431 1,8514 2,4986 0,0445 0,0883 0,3691 0,4981 2,90 3,30 0,7702 0,0883 0,37052 0,4981 0,029617 

13 0,2223 0,453 1,4445 3,0003 0,0434 0,0885 0,2821 0,5860 2,60 3,90 0,7764 0,0885 -0,09646 0,5860 0,521648 

Dados: Autor. 

 

ANEXO H - Sistema dodecanoato de sódio, pentadecano, butanol e água 
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massa inicial Composição inicial volumes 
 

M componentes  F. Micro 

Ponto m tens m cot ma m o x tens x cot x a x o V micro V óleo 

dcalc. 

FO m tens m cot m água m óleo 

1 0,3342 0,6665 2,0536 2,0227 0,0658 0,1313 0,4045 0,3984 3,70 2,30 0,7724 2,0227 0,51729 0,1313 0,39529 

2 0,3290 0,6730 2,9962 0,9993 0,0658 0,1347 0,5995 0,2000 4,60 1,10 0,7738 0,9993 0,572685 0,1347 0,2484 

3 0,3325 0,6690 2,5020 1,5085 0,0663 0,1335 0,4992 0,3010 4,10 1,70 0,7714 1,5085 0,591268 0,1335 0,274801 

4 0,3340 0,6856 1,5090 1,5020 0,0829 0,1701 0,3744 0,3726 3,10 3,00 0,7716 1,5020 0,540903 0,1701 -0,66799 

5 0,3336 0,6761 1,0018 3,0264 0,0662 0,1342 0,1989 0,6007 2,80 3,50 0,7720 3,0264 0,475154 0,1342 0,525175 

6 0,4448 0,8970 1,9479 1,8934 0,0858 0,1731 0,3758 0,3653 4,30 1,90 0,7719 1,8934 0,794422 0,1731 0,529429 

7 0,3851 0,7709 2,3511 1,5004 0,0769 0,1539 0,4695 0,2996 4,40 1,50 0,7719 1,5004 0,689093 0,1539 0,424362 

8 0,3830 0,7663 1,6167 2,3580 0,0747 0,1496 0,3155 0,4602 3,60 2,80 0,7728 2,3580 0,563689 0,1496 0,396662 

9 0,2257 0,4524 3,3499 1,0088 0,0448 0,0898 0,6651 0,2003 4,50 1,20 0,7704 1,0088 0,420669 0,0898 0,116043 

10 0,2249 0,4514 2,8386 1,5072 0,0448 0,0899 0,5652 0,3001 4,00 1,80 0,7705 1,5072 0,4007 0,0899 0,171002 

11 0,2222 0,4497 2,3412 2,0040 0,0443 0,0896 0,4666 0,3994 3,50 2,50 0,7733 2,0040 0,247554 0,0896 0,272928 

12 0,2240 0,4479 1,8301 2,5080 0,0447 0,0894 0,3653 0,5006 2,90 3,20 0,7732 2,5080 0,194545 0,0894 0,287121 

13 0,2206 0,4403 1,3422 3,0172 0,0439 0,0877 0,2674 0,6010 2,40 3,90 0,7710 3,0172 0,292815 0,0877 0,157742 

Dados: Autor. 

ANEXO I - Sistema hexadecanoato de sódio, pentadecano, butanol e água 
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ANEXO J - Rotina do Programa para gerar as constantes 

 

0001 clc 
0002 
0003 //r1=input("digite o valor de r1--->") 
0001 function [NPE10, err ]=gama(xa, xt, xao, xcot, Kwi , Kmi , Ki ) 
0002 
0001 function [err ]=objective_function(NPE10, m) 
0002 Kw = NPE10(1) 
0003 Km = NPE10(2) 
0004 K = NPE10(3) 
0005 
0006 
0007 
0008 MMbut=74 
0009 MMdoc=222 
0010 
0011 a=MMbut/MMdoc 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 k=xao.*(xo./(1-xao)) 
0018 
0019 l=(a/(1/(Km*xao)+K/Km+a-1)).*(xt./(1-(a/(1/(Km*xao)+K/Km+a-1)))) 
0020 
0021 j=(Km*xao./(1+K*xao)).*(xa./(1-(Kw*xao)./(1+K*xao))) 
0022 
0023 xcotcalc=k+l+j 
0024 
0025 
0026 //if size(find(gamaa ==0),2)>0 then 
0027 // xacalc=0 
0028 //else 
0029 //xacalc =( (xb.*gamab)./gamaa) 
0030 //end 
0031 
0032 //if size(find(gamab ==0),2)>0 then 
0033 // xacalc=0 
0034 //else 
0035 //xbcalc=((xa.*gamaa)./gamab) 
0036 //end 
0037 
0038 //err=((xa.*gamaa-xb.*gamab)./((xa.*gamaa-xb.*gamab)))^2 
0039 
0040 err = (xcot - xcotcalc) 
0041 
0042 
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0043 endfunction 
0044 
0047 [NPE10,err] = lsqrsolve([Kwi,Kmi,Ki ],objective_function,size(xcot,1)); 
0048 endfunction 
0049 
0053 dados=[0.1328 0.39987628 0.400215513 0.06708838 0.131314551 
0054 0.1328 0.599309119 0.200934486 0.066911603 0.145271849 
0055 0.1335 0.501019266 0.298864817 0.066612039 0.113932086 
0056 0.1333 0.30123131 0.498760694 0.066702647 0.170819514 
0057 0.1323 0.202127022 0.599344302 0.066189553 0.143845306 
0058 0.1787 0.360703812 0.372134778 0.088415425 0.172316851 
0059 0.1538 0.47165867 0.298863161 0.075676429 0.194839693 
0060 0.1536 0.300010003 0.470161048 0.076262879 0.146480779 
0061 0.0885 0.667159793 0.19997601 0.044321385 0.1123826 
0062 0.0895 0.56671049 0.299709175 0.044101829 0.111264344 
0063 0.0897 0.466266717 0.399577462 0.044486078 0.095384382 
0064 0.0890 0.366660012 0.499580755 0.044719505 0.134122383 
0065 0.0885 0.269534749 0.597857897 0.044136091 0.091579678] 
0066 
0067 MMbut=74 
0068 MMdoc=222 
0069 
0070 a=MMbut/MMdoc 
0071 
0072 xcot=dados(:,1) 
0073 
0074 xa=dados(:,2) 
0075 
0076 xo=dados(:,3) 
0077 
0078 xt=dados(:,4) 
0079 
0080 xao=dados(:,5) 
0081 
0082 
0083 Kwi= 4.3619855 
0084 Kmi=1.1471043 
0085 Ki=4.9765558 
0086 
0087 
0088 [NPE10,err] = gama(xa,xt,xao,xcot,Kwi,Kmi,Ki) 
0089 
0090 
0091 // Simulação dos gráficos// 
0092 
0093 Kw=NPE10(1) 
0094 Km=NPE10(2) 
0095 K=NPE10(3) 
0096 
0097 MMbut=74 
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0098 MMdoc=222 
0099 
0100 a=MMbut/MMdoc 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 k=xao.*(xo./(1-xao)) 
0107 
0108 l=(a/(1/(Km*xao)+K/Km+a-1)).*(xt./(1-(a/(1/(Km*xao)+K/Km+a-1)))) 
0109 
0110 j=(Km*xao./(1+K*xao)).*(xa./(1-(Kw*xao)./(1+K*xao))) 
0111 
0112 xcotcalc=k+l+j 
0113 
0114 
0115 
0116 /// xacalc = (xb).*(gamab./gamaa) 
0117 //xbcalc=(xa).*(gamaa./gamab) 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 // mostrar os valores de x na fase a e x na fase b calculados// 
0123 //disp("---------------------------------") 
0124 
0125 //disp("a composição da fase alfa experimental é:") 
0126 ////disp(xa) 
0127 //disp("---------------------------------") 
0128 //disp("a composição da fase alfa calculada é:") 
0129 //disp("---------------------------------") 
0130 //disp(xbcalc) 
0131 //disp("---------------------------------") 
0132 //disp("a composição da fase beta experimental é:") 
0133 //disp(xb) 
0134 //disp("---------------------------------") 
0135 //disp("a composição da fase beta calculada é:") 
0136 //disp("---------------------------------") 
0137 //disp(xacalc) 
0138 //disp("---------------------------------") 
0139 //N=11 
0140 erro = abs(xcot - xcotcalc) 
0141 
0142 // erro=sum(abs(err)/N)*100 
0143 //RSMD=100*(((sum(abs(xb-xacalc).^2)+sum(abs(xa-xbcalc).^2))/(4*N))^(1/2)) 
0144 //disp("O erro é:") 
0145 
0146 
0147 //disp("o desvio é") 
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0148 
0149 //disp(RSMD) 
0150 
0151 disp('Kw é :') 
0152 disp(Kw) 
0153 disp('Km é :') 
0154 disp(Km) 
0155 disp('K é :') 
0156 disp(K) 
0157 
0158 
0159 
0160 
0161 
0162 
0163 
0164 
0165 //plot(xa,xcot,'o') 
0166 
0167 //plot(xa,xcotcalc,'green') 
0168 
0169 disp('valores experimentais') 
0170 disp(xcot) 
0171 disp('------------------') 
0172 disp('valores calculados') 
0173 disp(xcotcalc) 
0174 
0175 disp('erro:') 
0176 disp(erro) 
0177 
0178 //xlabel('weight') 
0179 //ylabel('temperature') 
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ANEXO L - Cromatogramas 

Butanol - Decano 

 

 

Sistema Butanol - Nonano 

 

Sistema Butanol - Pentadecano 

 


