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Resumo: O efeito da adição de n-butanol no processo de micelização de surfactantes iônicos, tais 
como o dodecilsulfato de sódio (SDS) e o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), foi investigado por 
intermédio de técnicas viscosimétricas e refratométricas. Os volumes micelares foram calculados 
utilizando-se adaptações das equações de Einstein e de Clausius-Mossotti, de modo a satisfazerem 
sistemas mistos. O butanol exibiu um comportamento complexo no tamanho das micelas e os 
resultados sugerem que o volume micelar viscosimétrico está relacionado ao volume hidrodinâmico e 
o refratométrico ao volume do centro hidrofóbico da micela. Paralelamente, determinou-se a CMC de 
soluções aquosas de diversas classes de surfactantes através de medidas de ressonância nuclear 
magnética de baixo campo (RMNBC). Esta técnica demonstrou-se sensível ao processo de 
micelização e promissora para a determinação de parâmetros micelares. 
Palavras-chave: Micelas mistas, Viscosidade, Índice de refração, RMN de baixo campo.  
 
INTRODUÇÃO 

Os tensoativos, em virtude de seu 
caráter anfifílico, são moléculas versáteis e 
possuem participação na prospecção de 
petróleo, em fármacos, em detergentes e em 
cosméticos. Quando os surfactantes 
encontram-se acima de sua concentração 
micelar crítica (CMC), tendem a se associar 
espontaneamente formando micelas1. Outro 
parâmetro inerente ao sistema é o número de 
agregação micelar, N, que é o número médio 
de monômeros que compõem a micela2. 

Visando a melhoria de suas 
propriedades, os surfactantes podem ser 
utilizados na presença de aditivos, sendo os 
álcoois de cadeia intermediária mais 
frequentemente empregados e classificados 
como cossurfactantes. Eles promovem o 
aumento do tamanho micelar e, por 

conseguinte, a capacidade de solubilização de 
substâncias pouco solúveis em água3. 

Logo, este trabalho tem o intuito de 
avaliar o efeito do butanol no crescimento de 
micelas de SDS e CTAB através de 
viscosimetria e refratometria. Além disso, visa-
se investigar a potencialidade da técnica de 
RMNBC para a determinação das CMCs de 
distintas classes de surfactantes, uma vez que 
ela tem mostrado bons resultados para a 
avaliação do crescimento de partículas em 
emulsões4. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os volumes micelares viscosimétricos 
foram determinados por meio de adaptações 
da equação de Einstein2 (1) e os 
refratométricos da equação de Clausius-
Mossotti2 (2)

.  

                                               (1) 

                                            (2) 

onde ηsp é a viscosidade específica; n é o índice de 
refração; M é a massa molar da micela; MA, CA, MS, 
CS são as massas molares a as concentrações do 
álcool e do surfactante, respectivamente; NAV é o 
número de Avogadro; θ é o volume micelar 

viscosimétrico e α’ é o refratométrico. As curvas e 
os dados obtidos para os sistemas mistos 
estão apresentados na Figura 1 e na Tabela 1. 
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Figura 1 – Curvas das viscosidades específicas em 
função da concentração de (a) SDS e (c) CTAB, 
com distintas concentrações de butanol (mol.L-1). 
Gráficos dos dados de índice de refração das 
soluções de (b) SDS e (d) CTAB com distintas 

concentrações de butanol (mol.L-1), segundo a 
Equação 2. Todos a 25,00°C. 
Valores de R superiores a 0,98 foram 
utilizados como critério de aceitação de 
linearidade. 
 

Tabela 1 – Parâmetros e volumes de micelas mistas de SDS/butanol a 25,00ºC. 
BuOH 

(mol.L-1) 
Rvisc. RIR Inclinaçãovisc. 

(mmol-1.L) 
InclinaçãoIR 
(mmol-1.L) 

NS
3

 

 
NA

3
 

 
 

(10-25 m3) 
α’ 

(10-27m3) 
0 0,9852 1 0,00154 0,20535 61 0 0,62 1,43 

0,022 0,9890 1 0,00201 0,20551 49 115 1,05 1,84 
0,044 0,9902 1 0,00246 0,20555 49 219 1,75 2,47 
0,076 0,9857 1 0,00295 0,20560 49 364 2,79 3,33 
0,087 0,9955 1 0,00262 0,20572 46 355 2,39 3,21 
0,109 0,9832 1 0,00245 0,20590 44 367 2,25 3,23 
0,218 0,9862 1 0,00347 0,20622 40 635 4,68 4,71 

R = coef. de correlação; NS e NA são os números de agregação do surfactante o do álcool, respectivamente. 
 
Na Tabela 1, pôde-se notar um crescimento contínuo de θ até a concentração de 0,076 mol.L-1 

de butanol. Isto ocorre em virtude do álcool migrar da fase aquosa para o centro hidrofóbico da 
micela, interagindo fracamente por ligação hidrogênio com as moléculas de água presentes na 
superfície micelar. Entre as concentrações de 0,076 e 0,109 mol.L-1 houve uma contração de θ, uma 
vez que as moléculas de álcool e de água ficam mais próximas e as interações via ligação hidrogênio 
são mais efetivas. Em 0,218 mol.L-1 de butanol ocorreu um aumento acentuado no volume micelar. 

Tendência semelhante foi seguida por α’, porém entre 0,076 e 0,109 mol.L-1 observou-se que 
eles permaneceram praticamente constantes e foram de 40 a 100 vezes menores que θ. Isso sugere 
que  esteja relacionado ao volume hidrodinâmico e ’ ao volume do centro hidrofóbico da micela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Curvas dos tempos de relaxação (T2) realizados pela técnica de RMNBC em função da concentração 
do surfactante (a) SDS, com a primeira derivada da função, (b) CTAB, (c) CTAC e (d) Triton X-100. 
 
Tabela 2 – Comparação entre as CMCs determinadas por relaxometria e as encontradas na literatura. 

Surfactante CMCrelaxometria 
(mmol.L-1) 

CMCliteratura
5 

(mmol.L-1) 
SDS 7,5 7,8 

CTAB 0,90 0,90 – 1,15 
CTAC 0,90 1,05 – 1,40 

Triton X-100 0,25 0,24 

Conforme observado, os gráficos são 
constituídos por dois patamares. Isso ocorre 
porque no estágio inicial estão presentes 
apenas os monômeros em solução. À medida 
que a concentração do surfactante é 
aumentada, as micelas começam a se formar, 
originando um sistema micro heterogêneo, o 
qual é mais viscoso5. Uma vez que a 
viscosidade é inversamente proporcional ao 
tempo de relaxação, η  1/T1,2, o sistema 
relaxa mais rápido4, caracterizando o segundo 
patamar. A técnica foi sensível ao processo de 
micelização, pois houve uma mudança súbita 
da propriedade em função da concentração 
dos surfactantes no intervalo esperado, 
possibilitando a determinação das CMCs, as 
quais apresentaram valores bastante próximos 
aos registrados na literatura5. 

CONCLUSÃO 
As técnicas de viscosidade e índice de 

refração proporcionaram volumes micelares 
distintos. Os resultados propõem que θ 
represente o volume hidrodinâmico da micela, 
formado pelo centro hidrofóbico e a camada 
de Gouy-Chapman, enquanto que α’ se refira 
ao volume do centro hidrofóbico micelar. Tal 
caracterização volumétrica também será 
realizada com o surfactante catiônico CTAB, 
para dar consistência a essas conclusões. 

O método de RMNBC mostrou-se 
sensível à micelização e é promissor para a 
determinação de parâmetros micelares, 
inclusive para a investigação da viscosidade 
do ambiente micelar.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16
2,64

2,66

2,68

2,70

2,72

2,74

2,76

T
2  

(s
)

[SDS] (mmol.L-1)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01 d(T2)/d[surf])

[SDS] (mmol.L-1)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2,72

2,74

2,76

2,78

2,80

[CTAC]  (10-4mmol.L-1)

T
2 

 (
s)

0 2 4 6 8 10 12
2,74

2,76

2,78

2,80

2,82

2,84

T
2 

 (
s)

[Triton X-100]  (10-4mol.L-1)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2,66

2,68

2,70

2,72

2,74

2,76

2,78

[CTAB]  (10-4mol.L-1)

T
2  (

s)



 

 

Agradecimentos 
Os autores agradecem o apoio financeiro ao 
CNPq. 
REFERÊNCIAS 
1. MANIASSO, N. Química Nova. v. 24, n. 1, p. 87-93, 
2001. 
2. ATTWOOD, D. et al. Surfactants systems: Their 
chemistry, pharmacy and biology. London: Chapman & 
Hall, 1983.  
3. NEUMANN, M. G., SENA, G. L. Colloid Polym Sci. v. 
275, p. 648-654, 1997. 
4. LATORRACA, G. A. et al. Magnetic Resonance 
Imaging. v. 16, p. 659-662, 1998. 
5. LAUER, M. H.; BARBOSA, L. L.; SENA, G. L.; SENA, 
D. R. Avaliação do potencial da técnica de RMN de baixo 
campo para a determinação da concentração micelar 
crítica de surfactantes. In: REUNIÃO ANUAL DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 33, 2010, 
Águas de Lindóia – SP. Anais eletrônicos. Águas de 
Lindóia: SBQ, 2010. Disponível em: 
http://sec.sbq.org.br/cdrom/ 33ra/index .htm. Acesso em: 
22/07/2010. 


