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MOLHABILIDADE DE QUARTZO NA PRESENÇA DE TRITON X-100 E ETANOL 

RESUMO 

GASPAR GONZÁLEZ 1 

TRAVALLONI LOUVISSE,A.M.' 

Foi estudado o efeito de tensoativo não ｾｯｮｾ｣ｯ＠ octil fenol po
lietoxilado (TRITON X-100) nas características de molhabilida
de de superfícies de vidro e quartzo em solução aquosa e solu
çÕes contendo 10% e 25% de etanol. Foi avaliado, também, o e
feito da adsorção do tensoativo às interfaces sólido-líquido , 
líquido-vapor e sólido-vapor, sobre a formação do ângulo de 
contato. 

Pôde-se constatar que a hidrofobização da superfície acontece 
a concentrações muito baixas de tensoativo e que após obter-se 
um máximo no ãngulo de contato, observa-se uma nova redução, a 
tingindo valor zero à concentração bem abaixo do CMC do tensoã 
tivo. 

Os resultados mostram,ainda, que a presença de álcool reduz a 
tensão superficial em concentrações baixas de tensoativo, bem 
como a tendência do TRITON X-100 de se adsorver à superfície. 

ABSTRACT 

The effect of the nonionic surface active agent, TRITON X-100 , 
on the wetting behaviour of glass and quartz was studied using 
water and 10 % and 25 % aqueous ethanol solutio ns as liquid phase. 
The effect of the surfactant adsortion to the solid-liquid , 
liquid-vapor and solid-vapor. interfaces was also studied. 

The results indicate that the hydrophobization of the surface 
ocurred at a very low concentration of surfactant and that the 
reverse transition to zero contact angle was effective at a 
concentration well below the critical micelle concentration of 
the surfactant. 

Furthermore, the results showed that ethanol reduced the surface 
tension of aqueous solutions without changing the surfactant 
CMC and reduced its adsortion to the solid-solution interface. 

1 CENPES/PETROBRAS 
2 COPPE/UFRJ 
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1 - INTRODUÇÃO 

A molhabilidade das espécies minerais que formam a rocha-.reser

vatório tem ﾷｾ｡ｮ､･＠ importância na recuperação de petrÓleo. Quando a 

formação produtora mantém seu caráter hidrofÍlico natural, existe a 

possibilidade de se formarem bolsÕes de água, devido à retenção de 

fluidos aquosos por capilaridade. Por outro lado, se a rocha muda 

sua molhabilidade, tornando-se hidrofÓbica, a movimentação do pe

tróleo torna-se difícil. Em ambos casos, a recuperação do petrÓleo 

é afetada desfavoravelmente. 

Nos processos de estimulação de poços de Óleo ou gás, é comum a 

injeção de fluidos ácidos para conseguir um aumento da permeabili

dade através da dissolução parcial do material calcáreo da rocha. 

ApÓs concluÍda a reação entre o ácido e a rocha, é necessário remo

ver o fluido injetado, para se obter a produção desejada de petró

leo ou gás. Esta remoção é, às vezes, dificultada pela reduzida 

permeabilidade efetiva da rocha ou baixa pressão estática do re

servatório, causando uma elevada pressão capilar que estaria tra

peando o fluido nos interstícios dos poros da rocha dentro do leito 

poroso. Para evitar esta dificuldade, os fluidos de estimulação 

contêm aditivos capazes de reduzir a pressão capilar através de uma 

diminuição da tensão superficial e de um incremento moderado do ân

gulo de ｣ｯｮｴ｡ｾｯＮ＠

Os produtos comerciais utilizados para este objetivo, geralmen

te contém tensqptivos não iônicos e, em menor proporção, surfactan

tes perfluorocarbonados que permitem reduzir a tensão superficial 

de fluidos aquosos a valores na faixa de 20 a 25 mN m-
1

• O aumento 

do ângulo de contato acontece como conseqüência da adsorção dos 

tensoativos à interface mineral-solução. 

No presente trabalho é medida a adsorção de tensoativos não iô

nicos sobre quartzo e seu efeito sobre a molhabilidade deste mine

ral. Em muitos aspectos, este problema assemelha-se à hidrofobiza

ção necessária aos processos de flotação de minerais( 1
), porém nos

so objetivo final não é a separação específica de determinadas es

pécimes minerais e sim a redução da pressão capilar de fluidos 

aquosos no leito poroso para facilitar sua remoção nos processos de 

estimulação de poços de baixa permeabilidade. 
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2 - MATERIAIS E REAGENTES 

Utilizou-se soluções aquosas em várias concentrações do tensoa

tivo não iônico (octil fenol polietoxilado) c·otu a 10 unidades 

oxietilênicas, comercialmente conhecido como TRITON X-100 (J.T. Ba

ker Chemical Co.). 

As soluçÕes de ensaio foram preparadas a temperatura ambiente 

usando água bidestilada e álcool etÍlico de grau analÍtico. 

Para os testes de adsorção, foi utilizada sÍlica fina (MERCK, 

tipo 60) com área superficial, medida pelo método de adsorção de 

nitrogênio (BET), de 388m 2 gr- 1
• 

Os espécimes sÓlidos utilizados para a determinação do ângulo 

de contato foram lâminas de vidro usadas em microscÓpio ou amostras 

de quartzo previamente polidas com pasta de diamente 10 ｾｭＮ＠

3 - MtTODOS EXPERIMENTAIS 

3.1 - MEDIDA DE TENSÃO SUPERFICIAL 

As tensões superficiais das soluções aquosas de TRITON X-100 

foram medidas utilizando um medidor de tensão superficial do tipo 

anel de Du NoÜy da Fisher Co. (USA) modelo 21. 

Os ângulos de contato foram medidos por intermédio de um mi

crointerferômetro, aparelho projetado conjuntamente pela Fundação 

Brasileira para o Ensino da Ciência (FUNBEC) e o CENPES. O aparelho 

permite a medição do ângulo de contato e a observação da área de 

contato entre a bolha de ar e a superfície sólida. Este aparelho 

possibilita, ainda, fazer observações e medidas em luz transmitida 

(ângulo de contato) ou em luz refletida (presença e espessura de 

filmes lÍquidos) com simultâneo registro fotográfico. 

A figura 1 mostra um esquema Ótico do microinterferômetro. 

Os ângulos de contato foram medidos diretamente em negativos 

de fotos projetadas dos perfis das bolhas em contato com o sólido. 
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Algumas observações de filmes lÍquidos também foram realiza

das por microscopia de luz refletida. Utilizando interferência em 

luz monocromática (franjas de Newton), é possível obter uma estima

tiva da espessura do filme lÍquido, conforme procedimento descrito 

anteriormente( 2
). 

Na platina porta-amostras indicada na figura 1, é colocada 

uma cubeta de vidro ótico de dimensões 39 x 39 x 25 mm, com a amos

tra do sÓlido de tamanho aproximado 20 x 20 mm e solução de ensaio 

em seu interior. A bolha de ar é formada através de seringa de 

acrÍlico com parafuso micrométrico, ligada a um capilar de 2 mm de 

diâmetro interno. 

Para medir o ângulo de contato, procedeu-se da seguinte for-

ma: 

Formou-se uma bolha de ar na extremidade do tubo capilar uti

lizando o parafuso micrométrico e deixou-se a bolha equilibrar com 

a solução por aproximadamente três minutos. Aproximou-se, cuidado

samente, a amostra sÓlida ｾ＠ bolha já centralizada no campo visual 

do microscópio. O contato bolha-sÓlido foi estabelecido deixando o 

sistema equilibrar por 20 minutos e tirou-se uma foto. Em seguida, 

aumentou-se, ligeiramente, o volume da bolha, deixando novamente o 

sistema atingir o equilÍbrio e tirou-se foto. Finalmente, o volume 

da. bolha foi reduzido, deixou-se equilibrar e tirou-se outra foto 

Desta forma, foram obtidos perfis para a determinação do ângulo de 

contato de avaQço e retrocesso. 

3.3 - MEDIDAS DE ADSORÇÃO 

Os valores de adsorção foram calculados a partir da diferença 

entre a concentração inicial e residual de tensoativo em solução, 

através da seguinte relação: 

onde: 

r 
(Ci - Cf) V 

w 

ci = concentração inicial de TRITON X-100, em moles por dm'; 

Cf =concentração residual, em moles por dm'; 
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V volume de solução, em dm3 
; 

w peso da amostra sólida, em gramas; 

A área superficial por grama de sÓlido, em cm 2 ; 

r = representa a adsorção expressa, em moles por cm•. 

A concentração residual de TRITON X-100 em solução foi deter

minada após equilÍbrio de uma grama de sílica em 25 ml de solução 

após três horas de agitação em banho termostatizado a 3o0 c. 

As concentrações de tensoativo foram .determinadas medindo-se 

a tensão superficial das soluções antes e após o equilÍbrio, e le

vando estes valores ao gráfico de tensão superficial ｾ＠ loga

ritmo da concentração de TRITON X-100. Na região do gráfico em que 

a tensão superficial é constante, são realizadas diluições e o va

lor de concentração obtida nestas soluções diluídas é convertido de 

acordo com a diluição efetuada. Foi adotado este procedimento para 

evitar as dificuldades observadas na separação dos sólidos, já que, 

com a filtragem, o tensoativo ficou retido e o processo de centri

fugação não foi eficiente devido ao pequeno tamanho das partículas. 

4 - RESULTADOS 

4.1 - TENSÃO SUPERFICIAL 

A figura 2 mostra a variação da tensão superficial em função 

do logaritmo da concentração molar do TRITON X-100 em solução aquo

sa (curvaª) e soluções contendo etanol Ｈ｣ｵｲｶ｡ｳｾ＠ e ｾＩＮ＠

Na curva ª podemos notar que a tensão superficial diminui até 

um valor de 31 mN m-
1

, e a concentração micelar crítica obtida da 

interseção das duas porções do gráfico foi de 2,8 10-• moles dm 3 

Este valor concorda com os dados da literatura( 3
). 

As curvas ｾ＠ e ｾ＠ da figura representam o efeito do TRITON 

X-100 em soluções contendo 10 e 25% em volume de etanol. Nestas 

curvas observa-se a pequenas concentrações do tensoativo, um baixo 

valor de tensão superficial (56 a 41 mN m-
1
), derivado da redução 

causada pelo etanol. Na medida que aumenta a concentração de ten

soativo, ocorre uma nova redução da tensão superficial, devido a um 
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deslocamento do álcool da interface, com simultâneo aumento da ad

sorção de moléculas de tensoativo. Porém, este deslocamento não é 

total, já que, na região da CMC em que a superfície atinge seu pon

to de saturação, a adsorção do tensoativo é menor quando o etanol 

encontra-se presente, isto é, a inclinação das curvas Q e Q de ten

são superficial versus logaritmo da concentração é menor em relação 

a curva A• Este efeito foi estudado por NISHIKIDO N.(
4
), que de

monstrou que a razão entre a adsorção máxima na presença de álcoois 

e em água pura varia linearmente com a fração molar do álcool. 

Da figura 2, pode-se concluir, também, que a CMC não é afeta

da significativamente pela presença do álcool; NISHIKIDO, N.( 4
) 

atribui este fenômeno a compensação entre o efeito do aumento da 

solubilidade do tensoativo que aumentaria o CMC e o efeito da in

corporação do álcool na micela, que conduziria a uma redução do 

CMC. 

4.2 - ADSORÇÃO À Ｚｾｔｅｒｆａｃｅ＠ SÓLIDO-LÍQUIDO 

A figura 3 apresenta os resultados da adsorção do TRITON 

X-100 à interface sÍlica-solução à temperatura de 30°C em solução 

aquosa (curva A) e soluções contendo álcool (curvas Q e Q). 

Na curva A pode-se observar uma região inicial de pequena ad

sorção até uma concentração aproximada de 8.10-
5 

moles dm- 3 de TRI

TON X-100, seguida de uma região de aumento rápido da adsorção, até 

se atingir um platô para uma concentração de equilÍbrio de 

6 10-
4 

moles dm- 3 • Além desta concentração, a adsorção atinge um 

valor máximo e torna-se constante em aproximadamente 130 10-
12 

mo

les cm- 2 • Estes valores de adsorção são inferiores aos descritos 

por DOREN A. e colaboradores( 5
), para quartzo. Porém, além das pos

síveis diferenças entre as amostras, a alta porosidade da sílica, 

que determina sua elevada área BET, pode ser a responsável por es

tas diferenças. 

As curvas Q e Q foram obtidas na presença de etanol. Podemos 

notar que o etanol reduz a tendência d9 TRITON X-100 de se adsorver 

sobre a sÍlica, e para se obter o mesmo nível de adsorção preci

sa-se de uma concentração de tensoativo cinco vezes maior quando a 

concentração de etanol é 10% e trinta vezes maior para 25% de eta-
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nol. Este efeito relaciona-se, entre outros fatores, a uma melhor 

solubilidade do tensoativo na presença do álcool, que age como 

cc-solvente do tensoativo. O aumento do ponto de turvação do TRITON 

X-100 desde 59°C a 83°C, pela adição de 10% de álcool, confirma es

ta observação. 

Nestas curvas, pode-se constatar também que, ao contrário do 

observado para a adsorção à interface lÍquido-'vapor, o valor de ad

sorção máxima na o é modificado pela adição do álcoo'l; esta observa

ção indicaria que o álcool é completamente deslocado da superfície 

sÓlida pelo surfactante. 

4.3 - ÂNGULO DE CONTATO 

Na figura 4, sao apresentados os resultados do ângulo de con

tato como função da concentração de TRITON X-100 em solução aquosa, 

(curva 2> e soluções contendo álcool (curvas h e Q). 

A forma da curva 2 corresponde a uma isoterma de molhabilida

de característica de sÓlidos polares de elevada energia superfi

cial. Nestes casos, o ângulo de contato inicialmente aumenta com a 

concentração pela formação gradativa de uma monocamada de tensoati

vo adsorvido à superfície do vidro, com seu grupo apolar orientado 

na direção da fase aquosa. ApÓs a região de máximo, de 38° aproxi

madamente, o ângulo de contato ､ｩｾｩｮｵｩ＠ devido a formação progressi

va de uma segunda camada de tensoativo, com os grupos hidrofÍlicos 

voltados para a solução. Finalmente, atinge-se novamente um ângulo 

de contato zero. 

t interessante ressaltar, ainda, que a região em que existe o 

ângulo de contato coincide com a faixa de concentração em que DOREN 

A. e colaboradores( 5
) observaram uma boa flotação do quartzo usando 

TRITON X-100 como coletor, embora, como mencionado anteriormente, 

os níveis de adsorção por unidade de área registrados por estes au

tores sejam maiores. 

A partir destes resultados, podemos concluir que a adição de 

álcool reduz os valores máximos de ângulo de contato, porém, a fai

xa de concentração em que o ângulo de contato existe não é sensi

velmente modificada. 
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5 - DISCUSSÃO 

5.1 - EFEITO DA ADSORÇÃO DO TENSOATIVO NAS ｉｎｔｾｒｆａｃｅｓ＠ SOBRE A MO

LHABILIDADE DA SUPERFÍCIE 

Os resultados apresentados na figura 4 indicam que o TRITON 

X-100 muda as características de molhabilidade da superfície do vi

dro. 

Em concentração bastante baixa ( 2 • 10-
7 

moles dm- 3 ), o ân

gulo de contato já atinge 20°. Este comportamento é principalmente 

atribuÍdo ｾ＠ adsorção de moléculas livres (não associadas) do sur

factante à superfície, através de interações com os grupos polares 

do sÓlido ｾ＠ também, parcialmente a interações dos grupos apelares 

com as regiÕes hidrofÓbicas do sÓlido. 

No ･ｮｾ｡ｾＱｴｯ＠ ao ｡ｵｭ･ｾｴ｡ｲ＠ a concentração, ncontecem associações 

parciais das ｭｾ Ｚｾ ｣ｵｬ｡ｳ＠ do tensoativo na superfície mineral , dimi

nuindo o ângulo de contato, e isto ocorre a concentrações bem infe

riores ao CMC. Estas associações acontec em pelas mesmas razões que 

são formadas as micelas na fase aquosa, isto é, ''o efeito hidrofÓ

tico"( r ) . Estudos realizados por SCHECHTER R. S. e WADE W.H.( 7
) tim 

demonstrado que a adsorção de tensoativos iônicos sobre superfícies 

opostamente carregadas acontece, inicialmente, em pequenas áreas, 

porçÕes de alta energia e quase simultaneamente forma-se uma segun

da camada sobre a primeira, bem antes de estar a superfície coberta 

por uma monocawada de tensoativo. Esta estrutura de camada, formada 

semelhante a uma membrana lipÍdica, viria a cobrir o resto da su

perfÍcie sÓlida a concentrações maiores. 

SCHECHTER R.S. e colaboradores( 8
) denominam esta estrutura de 

camada de "admicelas" (acisorção de micelas), para ､ｩｳｴｩｮｧｾￍＭｬ｡ｳ＠ do 

termo "hemimicelas" utilizado por GAUDIN A.M.( 9
) para denominar a 

formação de "meias micelas" na superfície sólida. A partir dos re

sultados de ângulo de contato apresentados na figura 4, pode-se 1n

ferir que o sistema quartzo-TRITON X-100 segue mecanismo semelhante 

ao descrito por estes autores. A hidrofobização da superfÍcie acon

tece a concentrações ｭｵｩｾｯ＠ baixas de tensoativo e a ｳｵ｢ｳ･ｱｾ･ｮｴ･＠

transição hidrofÓbica-hidrofÍlica inicia-se em uma concentração em 

que ainda não existem micelas em solução. 
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Resulta de interesse avaliar o efeito da adsorção do tensoa

tivo às três interfaces envolvidas, na formação do ângulo de conta

to. Para este objetivo, pode-se utilizar a equação de Young: 

YLV cos e 

Derivando (1) em relação a log c, teremos: 

d (y LV cos 0 ) 

d log C 

d (ySV _ YSL) 

d log C 

(1) 

(2) 

As equações de Gibbs para a adsorção às interfaces sÓlido-va

por e sÓlido-lÍquido são, respectivamente, 

e 

_ d ysv = 2,3 RT rsv d log c 
' 3.' 

2 , 3 RT fSL d log C (4) 

Substituindo as relações (3) e (4) na equação (2), teremos: 

d (y LV cos 0 

d log C 
(5) 

Na figura 5, é plotado o produto YLV cos e , obtido das figu

ras 2 e 4, versus o logaritmo da concentração do tensoativo. Po

de-se notar que em toda faixa de concentração ensaiada, a inclina

ção da curva é negativa ou zero, tanto em água pura como em m: stu

r as água-álcool. Analisando a equação (5), podemos concluir que is

to pode acontecer somente se a adsorção na interface sólido-vapor 

for maior que a àdsorção na interface lÍquido-vapor. Este comporta

mento pode ser atribuÍdo à migração de tensoativo desde a interface 

lÍquido-vapor para a interface sÓlido-vapor. De fato, a ruptura do 

filme lÍquido de molhamento e sua substituição por uma nova situa

ção, em que coexistem as três fases, determina que a interface só

lido-vapor fique próxima da interface lÍquido-vapor, em que o ten

soativo encontra-se em concentração maior que no seio da solução. 

Esta diferença de concentração é que acarreta uma migração para in

terface sÓlido-vapor. 

Esta situação pode ser revestida quando o ângulo de contato é 
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maior que 90°, em que o sinal do cose muda e y 51 
> ysv. De fato, 

para sÓlidos de baixa energia, geralmente considera-se YSV = 0( 10
), 

porém esta aproximação não é válida para sólidos polares de alta 

energia. 

Pode-se estimar o valor de ySV, neste caso, utilizando rela

ção desenvolvida a partir da equação (5)( 11
). Decompondo o primeiro 

membro da equação (5), teremos: 

yLV d cos e 

d log c 
+ cos e 

d YLV 

d log c 
2,3 RT (rsL _ rsvl (6) 

A equação de Gibbs, aplicada a interfase sólido-vapor, deve 

incluir um termo adicional que leve em conta a possível presença de 

um filme lÍquido de espessura h e pressão de separação ｾＨ ＱＲ Ｉ＠ na in

terface sÓlido-vapor, 

- d Ysv 2,3 RT r 8v d log c - ｨ､ｾ＠ (7) 

Introduzindo esta equação na relação (6) e considerando a 

pressão na bolha igual a 

ｾ＠

LV 
ｾ＠

rb 

onde rb é o raio da bolha, obtemos, a seguinte equação: 

rsv r 81 + r 1 V (cos e - ｾＩ＠
r 

yl-V 
2,3 RT 

d cos e 

d log C 

A relação (8) é geral e permite estimar o valor de ysv 

(8) 

em 

condições em que existe um ângulo de contato, um filme lÍquido na 

superfície sÓlida ou em que ambos coexistem. Quando cos e = 1, 

d cos e;d log C = O, a equação (8) ficará reduzida a: 

rSV a rSL + rLV (1 ＭｾＩ＠
r 

(9) 

Considerando que, em geral, h é da ordem de \lm e rb da ordem 

de mm, pode-se concluir que ySV = y 51 + yLV 
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Quando o filme lÍquido rompe-se, como neste caso, 

equação (8) torna-se: 

O e a 

LV 
rSL + r LV cos 0- ...1_ 

d cos 0 ( 1 o) 
2,3 RI' d log c 

Todos os termos do primeiro membro da equação (10) foram de

terminados experimentalmente no presente trabalho e estão plotados 

na figura 6 de forma comparativa. 

A partir da soma das três curvas, respeitando os sinais indi

cados na relação 10, pode-se concluir que, de fato, Ysv é maior que 

ySL para todas as concentrações de tensoativos. 

5.2 - EFEITO DO ÁLCOOL 

A adição de etanol tem um efeito significativo na tensão su

perficial do fluido e sobre a adsorção ｾ＠ interface lÍquido-vapor. o 
fato de se obter uma adsorção de saturação na interface sÓlido-lÍ

quido igual em água e em fluido contendo álcool, indica que o ál

cool favorece a dissolução do tensoativo, porém, é totalmente des

locado da superfície quando a concentração é elevada. Esta observa

ção pode ser confirmada pelo fato de as isotermas de molhabilidade 

apresentarem forma semelhante. 

Para fluidos contendo álcool, Ysv nao é muito diferente 

ySL, como pode ser deduzido da figura 5. Esta situação pode ser 

plicada pelas propriedades de cosolvência do álcool, que devem 

de 

ex-

di-

minuir o efeito hidrofÓbico e diminuir a tendência da molécula a 

abandonar a fase aquosa. 

6 - CONCLUSÕES 

a) O TRITON X-100 muda as características de molhabilidade da 

superfície do vidro em concentrações bastante baixas, atingindo-se 

um ângulo de contato de 38° para uma concentração entre 

5 10-
6 

mol dm- 3 e 3 10-
5 

mol dm- 3 de tensoativo. 

b) Quando a superfície sólida apresenta-se parcialmente molhá

vel, a adsorção na interfase sólido-vapor é maior que a adsorção na 
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interface lÍquido-vapor. Este fenômeno pode ser atribuÍdo à migra

ção de tensoativo desde a interface lÍquido-vapor, em que o tensoa

tivo encontra-se em maior concentração. 

c) A adição de álcool reduz de maneira significante a tensão 

superficial da solução em concentrações baixas de tensoativo, po

rém, o CMC não é afetado devido a que o aumento da solubilidade do 

tensoativo causada pelo álcool é compensado pela incorporação do 

álcool às micelas. 

d) O etanol, isoladamente, não modifica o ângulo de contato de 

soluções aquosas sobre vidro ou quartzo. 

e) A presença de álcool reduz a tendência do TRITON X-100 de se 

adsorver à superfície, devido grande parte a ação cosolvente do ál

cool, no entanto, o valor de adsorção máxima não é injetado. 
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FIGURA 3- AOSORÇÃO SÓLIDO- LÍOUIOO VERSUS LOGARITIMO DA 
CONCENTRAÇAO OETRIT.ON X-100; (o) EM H100ES
TILAOA; (b) EM SOUJÇAO 10% ETANOL; (c) EM SO· 
LUÇlO ｚｾ＠ o/o ETANOL. 



• CD 

568 

roo 

60. 

Ｇｾｪ＠
CMC 

t 

4()0 

30° 

2r:JO 
I / l.§ ｶ Ｎ｟ｾ＠ 't. 

lr:J0-1 I I I l 
" ' ' 

·6 -5 -4 -3 

IOQ C ( mol u dm1 l 

FIGURA 4 • ÂHQJLO OE COHTATO OE RETROCESSO VERSUS LOGARITIMO OA 
COHCENTRAÇÃO OE TRITON X - 100; (o) EM Hz O OESTILAOA; 

(b) EM SOLUçÃO 10% ETANOL; (c) Elol SOLUÇÃO 2!1%ETANOL. 
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