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RESUMO 

 
O estudo consistiu em avaliar a aplicabilidade do método do anel para medidas de 
tensão superficial de uma solução de surfactante, para tal, variaram-se as 
concentrações de surfactante (dodecilamina - DDA) e pH da solução. As medidas e 
os resultados possibilitaram encontrar o valor da concentração micelar crítica (CMC) 

do surfactante estudado, próximo da concentração 10-2 mol.L-1 (M), que está de 
acordo com os valores encontrados nas referências (correspondente a concentração 

de 1,3x10-2 M). 
 
PALAVRAS-CHAVE: método do anel, tensão superficial, dodecilamina, 
concentração micelar crítica. 

 
 

ABSTRACT 

 
The study consisted of evaluating the applicability of ring method for measurements 
of the surface tension in a surfactant solution, for such, were varied surfactant 
concentrations (dodecylamine - DDA) and solution pH. The measurements and the 
results made possible to find the critical micelle concentration (CMC) of the surfactant 

studied, near the concentration 10-2 mol.L-1 (M), which is in agreement with  the 

values found in the references (correspondent the 1.3x10-2  M concentration). 
 
KEYWORDS: ring method, superficial tension, dodecylamine, critical micelar 
concentration. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A análise da variação de tensão é uma alternativa para se avaliar os fenômenos que 
ocorrem nas interfaces. A tensão interfacial, na interface líquido-gás, é chamada de 
tensão superficial. Conforme citam Luz e Soares Júnior (2012), para o setor mineral, 
a tensão superficial apresenta importância para a flotação, explotação de óleo e 
extração de solventes. Wills (2006) cita também sua relevância na filtragem, onde 
reagentes auxiliares visam à redução da tensão superficial do líquido para auxiliar no 
fluxo através do meio filtrante. Dessa maneira, é importante a realização de medidas 
por métodos adequados e que gerem resultados confiáveis e reprodutíveis. 
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Neste trabalho estudou-se a aplicabilidade do método do anel para medidas de 
tensão superficial do surfactante dodecilamina variando a concentração e o pH da 
solução, possibilitando encontrar a CMC desse reagente. De  acordo  com 
Fuerstenau (1982), Viana (2006) e Baltar (2010), a CMC da dodecilamina 

corresponde a concentração de 1,3x10-2 M. 
 

O método de medidas de tensão superficial através de um anel foi aprimorado por  
Du Noüy (1919) com a incorporação de uma balança de torção, onde a tensão do 
arame contrapõe-se a tensão do filme líquido até sua ruptura, sendo essa tensão, 
proporcional ao ângulo de torção. Dessa maneira, a tensão superficial é medida 
indiretamente. Anteriormente, as medidas eram obtidas através de determinação de 
massas (envolvendo mais tempo e mais medidas para a confirmação dos 
resultados). Convém observar que a teoria relativa ao método de du Noüy é tratada 
nos artigos de Freud e Freud (1930); Huh e Mason (1975); e Masutani e Stenstrom 
(1984). 

 
Zettlemoyer e Rao (1969) estudaram a tensão superficial de uma solução de 
surfactante e não obtiveram reprodutibilidade nos experimentos, concluindo que o 
método de du Noüy não seria aplicável a estes reagentes. Entretanto, esses autores 
levantaram em sua revisão bibliográfica que, se respeitadas condições como um 
recipiente (para a solução) de relação dimensional ideal comparado ao diâmetro do 
anel, e um tempo de contato maior entre anel e solução antes do início do teste, 
poder-se-ia encontrar reprodutibilidade nos resultados. 

 

Lunkenheimer e Wantke (1978) estudaram a aplicabilidade do método de du Noüy 
na averiguação da tensão superficial de soluções de surfactantes, porém também 
não conseguiram reprodutibilidade e não chegaram a conclusões claras sobre os 
parâmetros de interferência considerados (recipiente muito pequeno, ângulo de 
contato finito no anel - ângulo de contato nulo; e condições iniciais inconsistentes). 
Lunkenheimer e Wantke (1981) apresentaram soluções: aplicação de torção entre 5 
e 25 mm/min; aquecimento do suporte do recipiente de solução a 22 ºC ± 0,1 ºC; 
cobertura da superfície do recipiente com um funil de vidro e um fator de correção 
(Equação 1) para que o método de du Noüy finalmente encontrasse aplicabilidade  
no estudo da tensão superficial de soluções de surfactantes catiônicos, aniônicos e 
não-iônicos. Outros cuidados pontuados por esses autores são: o destacamento do 
anel, sobreposição do menisco, escolha do ponto zero, surgimento de ângulo de 
contato finito e incompleta umidificação da superfície do anel. Os maiores fatores 
que levam a erros de mensuração, para este método, segundo os mesmos autores, 
são: a influência da área da parede do recipiente acima da superfície da solução – 
contornado pelo preenchimento total do recipiente e aplicação de sucção da solução 
até 1 cm acima do fundo do mesmo, e efeitos da tensão na superfície da solução – 
evitado pelo uso de recipiente de grande raio. 

  c ' h  
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Onde: 
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Δσ~ΔṖ: variação na tensão superficial; força friccional [mN.m-1]; 
c’: fator de proporcionalidade [-]; 
h: altura da superfície da solução à borda do recipiente [m]; 
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Rr: distância do centro do anel ao centro do recipiente [m] 
ṙ: raio do recipiente [m]; 
ΔU: deslocamento de solução pelo anel [kg]; 
ud: fator de correção da tensão na superfície da solução [-]. 

 
O método do anel de du Noüy também foi aplicado por Theander e Pugh (2001) para 
estudo dos efeitos provocados pelo pH e pela concentração na tensão superficial de 
soluções de oleato de sódio. Os autores encontraram  resultados  consistentes 
(dentro dos padrões teóricos esperados). 

 
Como observa-se na revisão bibliográfica desenvolvida acerca do método do anel de 
du Noüy, proposta em 1919, inicialmente encontravam-se grandes dificuldades para 
a determinação reprodutível da tensão superficial de surfactantes. A metodologia foi 
aplicada com sucesso a líquidos puros como apresentado no estudo de Harkins e 
Young (1926 apud LUNKENHEIMER; WANTKE, 1981), Harkins e Jordan (1930) e 
Freud e Freud (1930). Porém, quando o método em questão era aplicado a  
soluções, várias dificuldades eram encontradas. Após o estudo de Lunkenheimer e 
Wantke (1981) essas dificuldades foram superadas e estudos que envolviam 
determinação de variações na tensão superficial de soluções, na interface líquido- 
gás, puderam ser conduzidos adequadamente por intermédio da técnica do anel de 
du Noüy. 

 
A revisão bibliográfica permitiu conhecer as limitações do método e como elas 
puderam ser superadas visando ao estudo de soluções de surfactantes. 

 
Os objetivos do estudo foram: (a) avaliar a aplicabilidade do método do anel para 
medidas de tensão superficial de uma solução de surfactante; e (b) encontrar a 
concentração micelar crítica do surfactante analisado. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Os materiais envolvidos no estudo e as metodologias investigativas adotadas são 
descritas nas subseções seguintes. 

 
2.1. Surfactante: dodecilamina 

 
A DDA é uma amina primária com cadeia hidrocarbônica composta por 12 átomos  
de carbono (corpo apolar), e um grupo amino (extremidade polar da molécula). Sua 
estrutura é  dada  por  CH3(CH2)10CH2-NH2,  e  possui  massa  molecular  de  
185,35 g/mol. Ela pode se apresentar em diversas proporções de ionização de 
acordo com o pH do meio, sendo, para os sistemas de flotação, necessária a 
presença da forma molecular e iônica. 

 
2.2. Preparação das soluções de surfactante 

 
Para obter o reagente nas concentrações estudadas, inicialmente foram preparados 
2 L de solução de cloreto de DDA a 10-1  M. Para isso foram pesadas 37,1 g de DDA 
P.A. sólida (SIGMA-ALDRICH Brasil Ltda.), e adicionaram-se 16,9 mL de HCl P.A. 
36,5%, visando atingir a neutralização 1:1. Essa solução permaneceu sob agitação e 
aquecimento  (≤  60 ºC)  até  que  se  completasse  a  solubilização  da  fase  sólida. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

Partindo da solução inicial (s.i) retiraram-se os volumes necessários para a diluição e 

obtenção de 1 L de solução nas concentrações de 5x10-2 M (500 mL de s.i), 10-2 M 

(100 mL de s.i) e 10-3 M (10 mL de s.i). No intuito de preparar 1 L de solução nas 

concentrações de 10-4 M, 10-5 M e 10-6 M, realizou-se a diluição do volume  

necessário da solução de 10-3 M, que constou de 100 mL, 10 mL e 1 mL, 
respectivamente, da solução citada. O pH das soluções foi ajustado para as três 
faixas avaliadas: 3,5 (± 0,5), 7,5 (± 0,5) e 10,5 (± 0,5), com soluções diluídas de 
NaOH e HCl e medidas em pHmetro digital (DIGIMED DM-22). 

 
2.3. Medidas de tensão superficial 

 

Para as medidas de tensão superficial utilizou-se o método de du Noüy, com o 
tensiômetro Krüss K6 (precisão de 0,5 mN/m e faixa de medida de 0 a 90 mN/m), 
que consta de um anel de platina-irído (circunferência de 6 cm a 25±1 ºC), que é 
elevado da superfície do líquido, contido num recipiente de vidro (diâmetro: 50 mm) 
por uma balança de torção. A composição do anel é devida à sua alta dureza e 
estabilidade em relação a maioria dos reagentes químicos e, também, a formação  
de ângulo de contato θ igual a 0º com líquidos e sua facilidade de limpeza (KRÜSS, 
2015). Esse equipamento (Figura 1) apresenta uma graduação de força aplicada 

(mN/m ou J/m2) para a movimentação do anel, que é correspondente à tensão 
superficial do líquido no momento de rompimento do contato superfície – anel 
(KRÜSS, 2007). 

 

Figura 1. Tensiômetro Krüss K6. Fonte: arquivos dos autores. 

 
O fator de correção foi determinado anteriormente às medidas de tensão para o 
reagente utilizado em suas diversas concentrações e aplicando-se a Equação 2 e 3: 

 

  0,153835 t  75, 95671 (2) 

 
 
Onde: 
o – tensão superficial da água (teórica); 

f  
    
 med 

 
(3) 

σmed – tensão superficial da água (medida); 
t – temperatura da água destilada; 
f – fator de correção. 
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Executaram-se cinco medidas com repetibilidade, onde os resultados que 
obedeciam ao desvio padrão do próprio conjunto de dados foram corrigidos pelo 
fator de correção determinado. Esses procedimentos foram repetidos para todas as 
sete concentrações de dodecilamina nas três faixas de pH estudadas. É importante 
observar que o procedimento de aplicação de força pela balança de torção foi 
executado lentamente para evitar erros de determinação, pois, como citam Luz e 
Soares Júnior (2012), a aplicação rápida de energia ao anel poderia levar a erros de 
até 50% nos resultados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em se tratando das medidas de tensão superficial, observaram-se as médias dos 
dados levantados na Tabela 1: 

 
Tabela 1. Média da tensão superficial corrigida em função da concentração do reagente 

 

pH 
 Tensão superficial corrigida [mN/m]  

10-1 M 5x10-2 M 10-2 M 10-3 M 10-4 M 10-5 M 10-6 M 

3,5 (± 0,5) 25,50 28,01 29,65 68,61 70,65 72,08 72,32 

7,5 (± 0,5) 25,69 24,40 26,32 51,21 70,53 73,16 73,65 

10,5 (± 0,5) 26,06 24,95 27,55 32,72 33,35 50,85 56,85 

Observações: M – mol/L; a média do desvio padrão entre os grupos de cinco medidas foi de 
±0,48 mN/m. Fonte: dados do estudo. 

O maior desvio padrão encontrado para os grupos de cinco medidas repetíveis foi 
1,79 mN/m, o menor desvio padrão foi nulo e a média do desvio padrão de todas as 
medidas experimentais foi 0,48 mN/m. 

 

A Figura 2 permite a observação das curvas de variação da tensão superficial em 
função da concentração e do pH da solução: 

 

 
Figura 2. Tensão superficial da solução em função da concentração e do pH 
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A confiabilidade dos resultados é elevada, pois os procedimentos de calibração e 
operação foram respeitados e, conforme Rabockai (1979), tendo-se aplicado o fator 
de correção, o resultado obtido apresenta variação menor ou igual 0,3% do real. O 
método de du Noüy é citado também por Harkins e Jordan (1930),  Zuidema  e 
Waters (1941), Shaw (1975), Luz e Lima (2007) e Luz e Soares Júnior (2012), dessa 
forma apresenta resultados conclusivos e grande aceitação na comunidade 
acadêmica. 

 
A partir dos dados apresentados acima observa-se que a CMC do cloreto de 

dodecilamina ocorre próximo da concentração 10-2 M, para todas as faixas de pH 
estudadas, por ser caracterizada como o valor da concentração a partir do qual o 
decréscimo na tensão superficial torna-se desprezível. Este valor está de acordo 

com a CMC encontrada na literatura para este reagente, igual a 1,3x10-2 M. No  
geral, os valores encontrados para a tensão estão coerentes, pois a tensão reduz 
com o aumento da concentração para todas as faixas de pH estudadas. 

 

Na Figura 3 observa-se o diagrama de espécies da dodecilamina (10-4 M): 

Figura 3. Diagrama de espécies do surfactante dodecilamina (concentração 10
-4 

M). 
Observação: RNH2(s) – amina na fase orgânica. Fonte: FUERSTENAU et al., (1985) 

(modificado). 

 

A análise da Figura 3 evidencia que em pH ácido predomina a espécie iônica e, em 
pH alcalino, a espécie molecular. O equilíbrio entre as espécies se dá 
aproximadamente no pH 10,5. 

 
Convém observar que o menor decréscimo na tensão superficial foi observado em 
pH 3,5, possivelmente devido ao fato de estar presente apenas a espécie iônica (R- 

NH +), que possui caráter polar e é mais estável no seio da solução se comparada a 
espécie molecular. A faixa intermediária de pH estudada (pH 7,5; neutro) apresentou 
redução da tensão superficial superior ao pH 3,5, porém inferior à ocorrida em pH 
10,5. Novamente pode-se explicar o fato pela análise do diagrama de espécies,  

onde percebe-se que, apesar de existirem as espécies iônica (R-NH 
+
) e molecular 

(R-NH2), a espécie iônica prevalece. Dessa maneira, a influência da espécie 
molecular, menos polar, é menor no decréscimo da tensão superficial. É importante 

ressaltar que em pH 10,5 prevalece a espécie R-NH2, menos estável que R-NH + em 
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solução aquosa, o que favorece uma rápida concentração na interface líquido/gás, 
uma vez que possuem maior afinidade com a fase gasosa (ar) que também é apolar. 
Consequentemente, o decréscimo da tensão superficial da solução é mais 
pronunciado. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Como esperado, a tensão superficial das soluções, na interface líquido-gás, 
decresceu com os incrementos na concentração do reagente aplicado (DDA), até 

atingir a CMC (aproximadamente 10-2 mol.L-1). A partir desse ponto as variações de 
tensão superficial não foram significantes. 

 

Diante da coerência dos resultados conclui-se que o método do anel de Du Noüy é 
aplicável para realização de medidas de tensão superficial de soluções do 
surfactante dodecilamina. 
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