
KLEBER LANIGRA GUIMARÃES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGULARIDADES ASSOCIADAS AO MECANISMO 

DE ESTABILIZAÇÃO ELETROESTÉRICO E SEUS 

EFEITOS SOBRE O COMPORTAMENTO REOLÓGICO 

DE SUSPENSÕES CONCENTRADAS 
 
 
 
Tese apresentada à Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Engenharia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 

2008 



KLEBER LANIGRA GUIMARÃES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGULARIDADES ASSOCIADAS AO MECANISMO 

DE ESTABILIZAÇÃO ELETROESTÉRICO E SEUS 

EFEITOS SOBRE O COMPORTAMENTO REOLÓGICO 

DE SUSPENSÕES CONCENTRADAS 
 
 
 
Tese apresentada à Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Doutor em Engenharia. 

 
Orientador: Dr. DOUGLAS GOUVÊA 

 

Área de Concentração: 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 
 
 

SÃO PAULO 

2008 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guimarães, Kleber Lanigra 
Singularidades associadas ao mecanismo de estabilização 

eletroestérico e seus efeitos sobre o comportamento reológico de 
suspensões concentradas / K. L. Guimarães. -- São Paulo, 2008. 

141p. 
 

Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 

 
1.Química Coloidal    2.Fluidos Complexos   3.Suspensão (Formas farmacêuticas)   
4. Química Colidal (Estabilização) 

 
I. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais II.t. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Caso uma idéia não pareça absurda à 
primeira vista, não se justifica qualquer 
investimento de tempo para desenvolvê-la”. 

 
- Albert Einstein - 



Agradecimentos 
 

Seria injusto se o meu primeiro agradecimento não fosse especialmente 

dedicado aos meus pais - Jeanette Lanigra Guimarães e Wilson José Guimarães - 

que, incansável e repetidamente, buscaram demonstrar a importância e a necessidade 

da dedicação aos estudos para se alcançar o sucesso profissional e acima de tudo o 

desenvolvimento pessoal. Agradeço pela oportunidade de representar motivo de 

orgulho para aqueles que acreditaram em mim e indubitavelmente não mediram 

esforços para me ajudar durante esta longa e promissora jornada. 

Gostaria também de agradecer à Flávia Christina de Campos Guimarães, 

minha esposa, pela contribuição dada no que se refere ao entendimento de que a 

vida, com o passar dos anos, nos impõem uma série de responsabilidades e que o 

amadurecimento torna-se imprescindível. 

A conclusão e o alcance dos objetivos desejados não seriam possíveis sem a 

contribuição do Dr. Douglas Gouvêa, meu orientador, que demonstrou de maneira 

bem clara que a confiança e a objetividade são características essenciais ao 

profissional atuante na área de pesquisa. O despertar da curiosidade científica e o 

reconhecimento do esforço e valorização do trabalho desenvolvido também merecem 

agradecimento. 

Gostaria também de agradecer à pesquisadora Dra. Maria Inês Ré (IPT) pela 

confiança depositada e oportunidade oferecida para desenvolvimento de carreira 

profissional no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. O 

contínuo incentivo para conclusão do trabalho e obtenção do título foi de grande 

valia durante o período. 

Aproveito também para agradecer a todos que indiretamente tenham 

contribuído para a realização e a finalização do trabalho em questão. Com certeza 

tive a oportunidade de estabelecer verdadeiros laços de amizade e acima de tudo 

aprender algo novo e valioso que servirá de lição para o resto da minha vida. Sendo 

assim, ofereço a todos os meus sinceros agradecimentos... 

 
 



 i

RESUMO 
 

 

O presente projeto de trabalho buscou avaliar e estabelecer relações de causa 

e efeito que justificassem a ocorrência de singularidades no comportamento 

reológico de formulações complexas contendo elevada carga de sólidos em 

suspensão incorporada. O mecanismo de estabilização coloidal empregado para 

preparação das formulações e posterior análise foi o mecanismo de estabilização 

eletroestérico. O caso particular estudado correspondeu à dispersão de cargas 

inorgânicas (óxido de alumínio) em meio aquoso auxiliada pela incorporação de 

conteúdo orgânico com ação dispersante (poliacrilato de amônio) e ligante (emulsão 

acrílica) respectivamente. 
 

A implementação de técnicas analíticas complementares permitiu o estudo 

detalhado de uma singularidade associada ao comportamento reológico do sistema, 

exclusivamente evidenciada em função da elevada carga de sólidos, oferecendo, 

portanto, subsídios para elaboração de um modelo supramolecular fundamentado em 

possíveis alterações de configuração das cadeias poliméricas para justificativa do 

fenômeno. A contribuição referente ao pleno entendimento do fenômeno, 

considerando-se suas causas e efeitos, reside na possibilidade de se estabelecer 

diretrizes de formulação que propiciem a otimização das quantidades de aditivos 

incorporados e o respectivo controle do estado de dispersão e estabilidade do 

sistema. 
 

Considerou-se, para efeitos práticos de engenharia de formulação, que o 

mínimo secundário de viscosidade corresponda ao ponto ótimo de estabilidade do 

sistema mesmo que a condição de máxima dispersão já tenha sido alcançada para 

uma concentração de dispersante equivalente ao mínimo primário de viscosidade. A 

contribuição do efeito estérico associada à reduzida distância de separação entre as 

partículas (IPS) mostrou-se de vital importância para assegurar a viabilidade de uma 

dada formulação. A proposta aqui apresentada fundamentou-se no mecanismo de 

depleção como principal força motriz para desencadear possíveis mudanças de 

conformação espacial das cadeias poliméricas implicando, portanto, em alterações do 
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raio hidrodinâmico, da fração volumétrica efetiva ocupada e da intensidade de 

interação (repulsão) entre as partículas. O efeito da dinâmica configuracional sofrida 

pelo sistema refletiu-se diretamente no comportamento reológico do mesmo. 
 

O caráter de inovação do presente trabalho reside na utilização não 

convencional da técnica de espectroscopia eletroacústica, empregada para avaliação 

de mudanças do raio hidrodinâmico de partículas em suspensão (sistemas 

concentrados), integrada com a técnica de turbidimetria dinâmica de varredura para 

avaliação de desempenho (cinética de sedimentação) de formulações complexas 

(suspensões). 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: fluidos complexos, suspensões, físico-química de interfaces, 

química coloidal, mecanismo de estabilização eletroestérico, reologia. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research project pretended to evaluate and establish cause and 

effect relationships able to justify the singularities evidenced when exploring the 

rheological behaviour of complex formulations containing elevated solids loading. 

The stabilization mechanism used for the preparation of the dispersed systems and 

subsequent analyses corresponded to the electrosteric mechanism. The particular 

case studied herein corresponded to the dispersion of inorganic colloidal particles 

(aluminun oxide) in aqueous media assisted by the incorporation of organic 

components acting respectively as dispersant (ammonium polyacrylate) and binder 

agent (acrylic emulsion). 
 

The implementation of complementary analytical techniques enabled the 

detailed study of a singularity related to the rheological behaviour of the system that 

could only be evidenced for high solids loading condition. The results obtained 

provided the fundamental concepts necessary to propose a supramolecular model 

based on possible conformational changes associated with the adsorbed polymeric 

chains and sufficient to justify the phenomenon.  
 

Considering the practical aspects related to formulation engineering, it was 

determined that the secondary minimum viscosity corresponds to the optimum 

stablity condition although the maximum dispersion condition was achieved for 

dispersant concentrations equal to the primary minimum viscosity. The contribution 

of the steric effect associated with the reduced interparticle separation distance (IPS) 

showed itself to be of vital importance to ensure the viability of a stable formulation. 

The proposal here presented suggests that the depletion mechanism corresponds to 

the major cause that imparts possible configurational changes related to the adsorbed 

polymer chains. As a result of, significant alterations of the hydrodynamic radius, 

effective volume fraction occupied by and interaction intensity (repulsion) between 

the particles are expected. The effect of the configurational dynamics experienced by 

the system reflected directly on the associated rheological behaviour. 
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The innovation character of the present work relies on the employment of the 

electrosacoustic spectroscopy technique to evaluate possible changes of the 

hydrodynamic radius of the suspended particles (concentrated systems) integrated 

with the dynamic turbidimetry technique to evaluate the performance (sedimentation 

kinetics) of the complex formulations. 

 

 

 

 

 

Keywords: complex fluids, suspensions, physical-chemistry of interfaces, colloidal 

chemistry, electrosteric stabilization mechanism, rheology. 
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1. Introdução 
 

No tópico de introdução do presente texto pretende-se que o leitor reflita 

sobre o conceito e os fundamentos relacionados a fluidos complexos por meio da 

ponderação a respeito de algumas questões, dentre elas: Qual seria uma definição 

válida e plausível para caracterizar o termo ‘fluidos complexos’? Qual a sua real 

importância e inserção no nosso cotidiano dado as suas mais variadas aplicações? 

Quais, dentre suas diferentes propriedades, os tornam sistemas particulares e tão 

singulares? E ainda... Quais os tipos de desafios científicos e tecnológicos que tal 

área de conhecimento (tema de fronteira) ainda oferece para seu pleno entendimento 

e domínio? 
 

A importância dos fluidos complexos é inegável visto sua freqüência e 

extensão de aplicabilidade prática já exploradas mesmo que de maneira empírica e 

ainda num período que antecedeu a condução de estudos sistemáticos e a 

implementação de um programa experimental dedicado para entendimento dos 

conceitos e fundamentos envolvidos. A gama de sistemas que se categorizam como 

fluidos complexos compreende desde os fluidos biológicos que são de vital 

importância para a existência da vida (ex: sangue, citoplasma celular, etc...) até 

produtos sintéticos desenvolvidos pelo homem para desempenho de funções 

específicas relacionadas a diferentes segmentos industriais tais como: petróleo e gás 

natural, fármacos e medicamentos, cosméticos e higiene pessoal, alimentos, entre 

muitos outros. Apesar de uma compilação resumida dos campos de aplicações 

práticas possíveis já evidenciar sua real importância e grau de inserção no nosso 

cotidiano, ainda permanece em aberto uma definição generalizada para o termo 

‘fluidos complexos’. 
 

Uma definição clássica proposta em uma abordagem minimalista considera 

que os fluidos complexos abranjam sistemas cujas propriedades de transporte 

(aspectos de comportamento reológico) só possam ser determinadas a partir do 

conhecimento detalhado de sua estrutura microscópica. A área de conhecimento a 

partir da qual se originou a definição apresentada correspondeu à mecânica dos 

fluidos clássica. A adaptação do conceito para o setor associado à área de engenharia 

de formulações trouxe à tona a importância vital de conhecimento do tipo e grau de 
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interação entre os diversos componentes que integram a formulação para o pleno 

entendimento de suas características e propriedades relacionadas. 
 

Uma extensão da definição anterior, de acordo com uma abordagem mais 

generalista e proposta recentemente, caracteriza um fluido complexo em decorrência 

da existência de uma escala de tamanho mesoscópica que necessariamente 

desempenha um papel chave para determinação das propriedades do sistema como 

um todo. Vale ressaltar que as propriedades aqui consideradas não ficam restritas 

única e exclusivamente ao comportamento reológico (propriedades de fluxo) e 

englobam diversas propriedades físico-químicas relacionadas ao produto final. O 

intervalo dimensional a ser considerado para delineamento da referida escala de 

tamanho estende-se desde o nível molecular até uma porção macroscópica e varia em 

função do tipo de sistema selecionado para estudo. Para alguns dos exemplos citados 

no parágrafo anterior, a escala de tamanho dominante e, por conseguinte, 

determinante de suas propriedades situa-se na faixa de: <10nm para sistemas 

micelares (associação de moléculas para constituição de estruturas mais complexas 

com certo grau de organização no espaço – “self-assembling”), 10-100nm para 

suspensões coloidais e microemulsões e >100nm para o caso de aerogéis e espumas 

(distribuição de uma segunda fase condensada ou não em um meio de dispersão)[ ]1 . 
 

Apesar da preponderância de uma mesoescala, tem-se que sua contribuição 

reflete diretamente sobre o comportamento macroscópico do sistema e determina, ao 

menos em parte, suas propriedades mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas, 

magnéticas, entre outras. Alguns dos exemplos que ilustram respectivamente a 

ocorrência de propriedades singulares que definem aplicações específicas são: 

lubrificantes (motores, juntas articuladas, etc.), cristais líquidos (monitores de vídeo) 

e formulações (suspensões) para administração de associações de nanopartículas com 

agentes ativos destinados à erradicação de células cancerígenas (quimioterapia). 
 

O escopo do trabalho aqui apresentado restringe-se ao estudo de dispersões 

coloidais e enfatiza o entendimento do mecanismo de estabilização eletroestérico de 

forma a estabelecer uma teoria fenomenológica baseada em uma escala de tamanho 

(supra)molecular que justifique a ocorrência de singularidades no comportamento 

reológico de sistemas contendo uma elevada concentração de sólidos em suspensão. 
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Deseja-se, com a elaboração do modelo conforme proposto, contribuir para 

elucidação dos princípios e fundamentos do mecanismo de estabilização 

eletroestérico e oferecer subsídios aos profissionais atuantes na área de 

desenvolvimento de formulações para otimização e controle das propriedades dos 

sistemas coloidais (dispersões) produzidos. 
 

O conceito de fluidos complexos aplica-se ao setor de processamento 

cerâmico, em particular aos processos que envolvam a utilização de suspensões em 

alguma etapa de conformação, em decorrência da necessidade de emprego de algum 

mecanismo de estabilização coloidal de forma a promover a dispersão das partículas 

e garantir a estabilidade física do sistema por um dado período de tempo. A 

eficiência do mecanismo de estabilização controla o estado de dispersão das 

partículas que, por sua vez, reflete-se em aspectos de comportamento reológico 

(propriedades de transporte) associados ao sistema. O estudo dos mecanismos de 

adsorção entre o agente dispersante (adsorvato) e a carga (adsorvente) assim como o 

entendimento de possíveis fenômenos de interação de origem e escala molecular 

(efeito estérico) e/ou microscópica (ex: aglomeração) se fazem necessários para 

justificar qualquer comportamento anômalo relacionado ao empacotamento de 

partículas ou ainda a propriedades de transporte do sistema. 
 

O sistema selecionado para análise correspondeu a uma formulação complexa 

contendo uma carga inorgânica (óxido de alumínio - Al2O3) dispersa em meio 

aquoso e estabilizada pela presença de aditivos com ação dispersante e ligante. A 

formulação aqui analisada destina-se à produção de componentes cerâmicos de alta 

alumina com aplicabilidade para os setores de refratários, eletro-eletrônicos, entre 

outros. Considera-se que a seleção do sistema em si não seja restritiva sob o ponto de 

vista de entendimento fenomenológico do mecanismo de estabilização atuante e, 

portanto, considera-se que a contribuição aqui apresentada seja expansível para 

outros sistemas com características de similaridade ao aqui estudado. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Conceito de Dispersão aplicado ao Setor de 

Processamento Cerâmico 
 

De um modo geral, suspensões são fluidos complexos multifásicos 

constituídos por ao menos uma fase sólida descontínua imersa numa fase líquida. 

Assume-se que as partículas se disponham distribuídas de forma relativamente 

uniforme e homogênea através do meio líquido (contínuo), sem que haja dissolução 

significativa do material particulado em função do tempo. 

As características intrínsecas dos materiais cerâmicos, tais como: elevado 

ponto de fusão, baixa tenacidade e elevada dureza, impedem que processos de 

conformação tradicionalmente adotados para outras categorias de materiais 

(metálicos, poliméricos e compósitos) sejam aplicados com êxito e viabilidade 

técnica/econômica para produção de peças e componentes apresentando qualidade e 

confiabilidade compatíveis com as especificações desejadas. Nesse contexto, 

diversas técnicas alternativas podem ser empregadas para conformação de 

componentes cerâmicos, conforme ilustrado esquematicamente na Figura 1. 
 

Matérias-primas 
particuladas 

Conformação 

Secagem 

Queima 

Prensagem 

Colagem 

Extrusão 

Injeção 

Outras... 

Dispersão e 
homogeneização de 

partículas em suspensão 

Componentes cerâmicos 

Figura 1: Principais etapas usualmente envolvidas no processamento de 
materiais cerâmicos. 
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Uma das soluções encontradas para superar estas limitações de 

processamento corresponde ao emprego da matéria-prima (material cerâmico) na 

forma de um sistema particulado, inserido ou não em um dado meio líquido de 

dispersão, para consolidação do corpo cerâmico a verde. Para efeito de ilustração 

destaca-se o processo tradicional de conformação por colagem que emprega o uso de 

barbotinas como insumo primário. As etapas subseqüentes de processamento 

envolvendo operações unitárias de secagem, para remoção de solvente residual, e 

tratamento térmico, para estabelecer ligações mais fortes entre as partículas, 

proporcionar a densificação e conferir resistência mecânica ao corpo formado 

(sinterização), fazem-se necessárias para obtenção de componentes cerâmicos. 
 

O que se apresenta como solução para as dificuldades e/ou limitações 

previamente citadas pode, na verdade, ser interpretada como a introdução de 

dificuldades adicionais no que se refere à garantia de qualidade do produto final. Em 

decorrência da sua elevada área superficial por unidade de volume, esses sistemas 

são bastante influenciados por forças superficiais atuantes entre as partículas, 

favorecendo a formação de aglomerados (tendência inerente das partículas à 

aglomeração em decorrência da atuação das forças de van der Waals). A formação de 

aglomerados, associada a outros fatores tais como forças de capilaridade, rugosidade 

e morfologia das partículas, dificulta significativamente um controle rigoroso das 

etapas de conformação, além de comprometer etapas não menos importantes como, 

por exemplo, transporte e armazenamento. 
 

Assume-se, independente do tipo de aplicação designada ao componente 

cerâmico produzido, que a principal propriedade desejada seja representada por 

homogeneidade microestrutural aliada à ocorrência, dentro de níveis toleráveis ou 

ainda ausência por completo, de defeitos macroestruturais (ex. trincas, poros, etc.). A 

existência de aglomerados favorece a ocorrência de heterogeneidades 

microestruturais em função do comprometimento da estabilidade da dispersão 

coloidal e da alteração do comportamento de empacotamento das partículas. 
 

Destaca-se, para efeito de ilustração, que o grau de dispersão das partículas e 

a distribuição granulométrica resultante apresentam elevada sinergia e afetam 

simultaneamente tanto a reologia quanto o empacotamento das partículas do sistema. 
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As relações de causa e efeito associadas a variáveis de formulação e determinantes 

de uma série de características dos corpos cerâmicos independem do tipo de 

conformação envolvido no processo e podem ser esquematizadas de maneira 

simplificada conforme ilustrado na Figura 2. 

Dispersão de partículas 
- sistemas coloidais - 

Reologia 

Distribuição Granulométrica

Empacotamento de partículas

 

 

Figura 2: Diagrama esquemático indicando a influência do estado de dispersão 
das partículas e da distribuição granulométrica sobre a reologia e o 
empacotamento de partículas, evidenciando a sinergia entre essas variáveis. 

 

Conclui-se, portanto, que seja de suma importância o conhecimento e o pleno 

entendimento dos fundamentos de dispersão coloidal, a fim de aplicá-los com o 

intuito de obtenção de dispersões cerâmicas estáveis para as condições específicas de 

processamento. Torna-se imprescindível para atuação na área de engenharia de 

formulações, portanto, uma base teórica bem consolidada de físico-química de 

superfícies com o objetivo de entendimento e interpretação de fenômenos como, por 

exemplo, a adsorção de espécies iônicas na superfície das partículas (mecanismos de 

estabilização), além do conhecimento aprofundado de fenômenos ocorrentes nas 

proximidades de superfícies eletricamente carregadas. A correlação destes 

fundamentos com características de comportamento e propriedades associadas a esta 
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categoria de fluidos complexos faz-se necessária para oferecer subsídios para o 

desenvolvimento de formulações otimizadas que permitam incremento da 

produtividade, redução dos custos envolvidos e garantia de qualidade do produto 

produzido. 
 

O profissional responsável pelo desenvolvimento de formulações (dispersões) 

deve também prestar atenção às possibilidades de alteração, adaptação e ajuste dos 

parâmetros de controle do processo produtivo em si de forma a adequar as 

propriedades do produto a especificações de qualidade exigidas em maior ou menor 

grau de rigor em decorrência do tipo de aplicação pretendida. 
 

Uma vez bem estabelecidas as condições de processamento, a qualidade do 

produto cerâmico e o atendimento rigoroso às especificações desejadas dependem 

primordialmente do estado de dispersão e do grau de estabilidade do sistema. A 

plena compreensão do mecanismo de estabilização adotado e a identificação das 

principais variáveis que afetam o grau de estabilidade do sistema apresentam-se 

como essenciais para o desenvolvimento e a otimização de formulações. 
 

O sistema selecionado para análise no presente projeto correspondeu a uma 

formulação complexa contendo uma carga inorgânica (óxido de alumínio - Al2O3) 

dispersa em meio aquoso e estabilizada pela presença de aditivos com ação 

dispersante e ligante. O efeito sobre o grau de dispersão e estabilidade do referido 

sistema foi avaliado frente a variáveis de formulação tais como: pH, concentração de 

dispersante, fração volumétrica de sólidos, entre outras. Apesar da intensa 

investigação já realizada sobre o referido sistema, considera-se que algumas de suas 

particularidades ainda não foram exploradas de maneira conclusiva no sentido de 

elucidar por completo o entendimento do mecanismo de estabilização envolvido e o 

seu efeito direto sobre algumas das propriedades do sistema. 
 

O presente trabalho teve como objetivo principal a proposição de relações de 

causa e efeito que justificassem singularidades no comportamento reológico de 

suspensões contendo elevada carga de sólidos incorporada. O estudo detalhado do 

comportamento anômalo evidenciado para as curvas de defloculação propiciou a 

proposição de um modelo configuracional baseado em uma escala (supra)molecular 

que diferencia os estados de máxima dispersão e estabilidade plena para o sistema. 
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Como objetivos secundários destacam-se: a disseminação de técnicas 

analíticas de uso ainda restrito para o setor de processamento cerâmico e a validação 

de uma metodologia experimental alternativa aplicável para determinação da 

eficiência de adsorção do agente dispersante (mecanismo de estabilização 

eletroestérico). Deseja-se, com base nas idéias e conceitos aqui abordados, contribuir 

para a elucidação dos princípios e fundamentos do mecanismo de estabilização 

eletroestérico que, conforme sugerido por Cesarano et al.[ , ]2 3  e Davies e Binner[ ]4 , 

representa um dos tópicos de desentendimento para profissionais atuantes na área de 

formulações tanto no setor industrial quanto pertencentes à comunidade científica. 
 

A implementação de diferentes técnicas analíticas complementares para 

geração de resultados diretos ou indiretos e a correlação dos mesmos faz-se 

necessária para a interpretação generalizada do fenômeno e sustentação do modelo 

proposto. O caráter de inovação da abordagem conforme proposta baseia-se na 

exploração do uso de técnicas não convencionais tais como a espectroscopia 

eletroacústica e a turbidimetria dinâmica de varredura visto a possibilidade de 

caracterização do sistema sem alteração do estado de diluição do mesmo. 

 

2.2. Fundamentos de Dispersão Coloidal 
 

2.2.1. Desenvolvimento de Cargas Superficiais 
 

Um cristal é geralmente definido como um sólido com seus átomos 

arranjados de maneira organizada em um reticulado periódico tridimensional. 

Idealmente, o arranjo mais estável dos átomos em um cristal será aquele que 

minimiza a energia livre por unidade de volume ou, em outras palavras, aquele que 

permite a preservação da neutralidade elétrica, a satisfação do caráter direcional das 

ligações covalentes, a minimização da repulsão existente entre os íons, além de 

possibilitar um agrupamento e um arranjo espacial o mais compacto possível[ ]5 . 
 

A superfície externa dos cristais é o defeito cristalino que causa maior 

distúrbio na estrutura e, portanto, apresenta elevada energia por unidade de área. Esta 

energia está associada à exposição dos planos cristalográficos e à presença de um 

grande número de ligações insatisfeitas, ou seja, os átomos do cristal localizados na 
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superfície têm número de coordenação inferior quando comparado ao dos átomos 

localizados no interior do cristal[ ]6 . Devido à presença de tais insaturações, partículas 

de óxidos colocadas em contato com a água são submetidas à hidroxilação ou 

hidratação superficial[ ]7  espontâneas. 
 

Para o caso de óxidos imersos em meio aquoso, tem-se que o 

desenvolvimento de cargas na superfície das partículas é o resultado da interação dos 

grupos (-OH) superficiais com espécies iônicas presentes em solução. O conceito de 

ácidos e bases proposto por G. N. Lewis[ ]8  tem sido utilizado com êxito para 

interpretar e justificar o mecanismo de transferência de prótons e conseqüente 

geração de cargas elétricas na superfície[ ]9  destes materiais. Vale a pena ressaltar a 

importância da natureza do solvente no que se refere ao comportamento apresentado 

por grupos superficiais específicos. De acordo com as circunstâncias, a água pode ser 

considerada como sendo um solvente protogênico (pode ceder prótons, possuindo, 

portanto, propriedade ácida) ou protofílico (pode receber prótons, comportando-se, 

portanto, como base) e sendo assim recebe a classificação de solvente anfiprótico[ ]10 . 
 

Os grupos –OH presentes na superfície das partículas apresentam um caráter 

de dissociação classificado como sendo anfótero (podem assumir tanto características 

básicas quanto ácidas) devido à sua capacidade de receber ou doar um próton. Por 

exemplo, se a densidade eletrônica do átomo de oxigênio presente no grupo –MOH é 

baixa, então a intensidade da ligação formada com o átomo de hidrogênio polarizado 

será atenuada, e a seguinte reação de dissociação pode ocorrer quando na presença de 

uma molécula de água: 
 

+− +−⎯⎯ →←+− OHMOOHMOH erfície
K

erfície

S
a

3)(sup2)(sup
1  (1) 

 

Por outro lado, se a densidade eletrônica do átomo de oxigênio é elevada, 

então a intensidade da ligação formada com o átomo de hidrogênio será intensificada 

e os prótons podem se tornar ligados aos grupos –MOH, provocando uma protonação 

por meio da seguinte reação: 
 

−+ +−⎯⎯ →←+− OHMOHOHMOH erfície
K

erfície

S
a

)(sup22)(sup
2  (2) 
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onde M representa um cátion metálico como Al3+, Ti4+, Zr4+ ou ainda Si4+ alocado na 

região de interface (superfície do sólido) e aos quais os grupos hidroxila são 

quimicamente ligados. 
 

A distribuição de cargas na superfície das partículas, conforme demonstrado 

pelas equações (1) e (2), é afetada tanto pelo pH quanto pela força iônica do meio. O 

valor de pH no qual a superfície apresenta a mesma afinidade pelos íons hidroxônio 

(H3O+) e hidroxila (OH-) é conhecido como ponto de carga nula do material (pcn), 

uma vez que corresponde à condição de neutralidade elétrica da partícula[ ]11 . Para 

valores de pH inferiores ao pcn, verifica-se a presença em maior número de sítios 

superficiais do tipo -MOH2
+ em decorrência da predominância da reação com os íons 

hidroxônio e, portanto, estabelece-se uma densidade líquida de carga positiva. Para 

valores de pH superiores ao pcn, a situação se inverte em relação ao panorama 

anteriormente apresentado e verifica-se a presença em maior número de sítios 

superficiais do tipo –MO- e, portanto, uma densidade líquida de carga negativa[ ]2 . 
 

O aparecimento de cargas elétricas na superfície das partículas gera um 

potencial elétrico superficial (Ψ0) positivo, nulo ou negativo que, conforme será 

abordado nos itens subseqüentes do presente texto, desempenha importante papel no 

que se relaciona ao entendimento e previsão dos fenômenos de adsorção para 

estabelecimento de um mecanismo de estabilização específico. 
 

2.2.2. Dupla Camada Elétrica 
 

O desenvolvimento de cargas elétricas na superfície das partículas gera um 

potencial elétrico superficial (Ψ0) responsável pela atração de íons de carga contrária 

(contra-íons) presentes em solução ao seu redor. Apesar da disponibilidade destes 

íons em solução, existe uma restrição, fundamentada em aspectos dimensionais e de 

interação de caráter eletrostático entre os mesmos, responsável pela limitação da 

máxima quantidade adsorvida e pela conseqüente incapacidade de neutralização da 

carga superficial da partícula. A adsorção específica dos contra-íons provoca, 

portanto, um decaimento linear do potencial elétrico de superfície (Ψ0) para o 

denominado potencial de Stern (Ψδ). O fenômeno conforme descrito representa 

apenas uma queda da magnitude associada ao potencial elétrico em decorrência do 
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afastamento da região da superfície visto que ambos os potenciais dispõem do 

mesmo sinal. 
 

O potencial de Stern (Ψδ), da mesma forma, porém com um efeito atenuado, 

também promove a atração de contra-íons para regiões próximas à partícula. Nesse 

caso, no entanto, o efeito repulsivo decorrente da existência de uma camada de íons 

de mesma carga já adsorvida provoca a atenuação da interação com a superfície das 

partículas. Desse modo, verifica-se, em função da distância, uma queda (aumento) 

gradual da concentração de contra-íons (co-íons) que circundam a camada de Stern. 

Levados em consideração o balanço entre as forças coulombianas (repulsão ou 

atração entre cargas de mesmo e sinais opostos) e os requisitos entrópicos do sistema 

(distribuição ao longo do espaço), origina-se a chamada camada difusa. 
 

A região de desequilíbrio de cargas na interface partícula / líquido que 

engloba a camada superficial de cargas da partícula (1a camada) e os contra-íons 

presentes nas camadas de Stern e difusa (2a camada) é conhecida como a dupla 

camada elétrica da partícula[ ]7 . 
 

Com o intuito de elucidar possíveis dúvidas que venham a surgir no decorrer 

deste texto, são apresentadas algumas definições no que se refere aos tipos de 

interação passíveis de ocorrência entre as espécies iônicas inicialmente presentes em 

solução e os sítios superficiais. Para tal discrimina-se a diferença existente entre os 

termos íons indiferentes e íons determinantes de potencial. 
 

Os íons indiferentes correspondem a espécies que não sofrem adsorção 

específica e, portanto, apresentam-se apenas fracamente ligadas aos sítios 

superficiais em função da atração de origem puramente eletrostática integrando a 

camada difusa da dupla camada elétrica. O aumento da concentração destas espécies 

em solução promove uma alteração do perfil de decaimento do potencial elétrico, em 

função da distância, como uma conseqüência do fenômeno de compressão da dupla 

camada elétrica. 
 

Por outro lado, íons determinantes de potencial podem ser definidos como 

sendo espécies químicas capazes de sofrer adsorção específica (“afinidade química” 

por determinados grupos presentes na superfície) e promover alteração da 

distribuição de carga superficial. O aumento da concentração destas espécies, além 
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de possibilitar uma alteração do perfil de decaimento do potencial elétrico, permite a 

alteração de forma significativa do potencial de superfície (Ψ0). 
 

Para o caso de óxidos cerâmicos imersos em meio aquoso, considera-se que 

os íons H+ e OH- sejam classificados como determinantes de potencial. A interação 

destes íons com grupos -OH presentes na superfície possibilita o desenvolvimento de 

cargas e proporciona uma mudança significativa do potencial de superfície. 
 

Já os eletrólitos de suporte como, por exemplo, KNO3 e NaCl, teriam sua 

contribuição caracterizada única e exclusivamente pelo aumento da força iônica e 

conseqüente compressão da dupla camada elétrica. No entanto, diversos 

pesquisadores têm proposto a possibilidade de interação, através da formação de 

complexos[ , , ]9 12 13 , destes cátions (ânions) com grupos superficiais dissociados 

apresentando sinal oposto. Este tipo de interação, conforme indicado pelas equações 

(3) e (4), representa mais que uma simples atração de origem eletrostática (“afinidade 

química”) e promove a neutralização de sítios superficiais e a alteração do potencial 

de superfície, merecendo, portanto, que os íons participantes da reação sejam 

classificados como determinantes de potencial. 
 

+−+− ⎯⎯ →←+−
+

)(sup)(sup
(int)

erfície
K

erfície NaMONaMO
Na

 (3) 

−+−+ ⎯⎯ →←+−
−

)(sup2)(sup2
(int)

erfície
K

erfície ClMOHClMOH
Cl

 (4) 
 

Diversos modelos têm sido propostos para representar o arranjo espacial dos 

íons que constituem a dupla camada elétrica de uma partícula carregada imersa em 

um meio líquido. Recomenda-se ao leitor, que porventura se interesse em um 

aprofundamento teórico e/ou conceitual do tema específico aqui abordado, a consulta 

a referências complementares[ ]14  como fonte de informação acerca de uma descrição 

detalhada no que se refere à estrutura e propriedade dos diversos modelos propostos 

para caracterização da dupla camada elétrica. Os modelos mais sofisticados e com 

aceitação já consagrada no meio científico propõem a divisão da camada de Stern em 

regiões singulares e distintas ao passo que definem a existência de múltiplos planos 

de adsorção sendo levada em consideração a extensão de hidratação dos íons 

alocados nas proximidades da superfície das partículas. A representação esquemática 

dos conceitos acima propostos está apresentada na Figura 3. 
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Figura 3: Representação esquemática da dupla camada elétrica evidenciando a 
presença de múltiplos planos de adsorção em função da extensão de hidratação 
dos íons (adaptado da ref. 15). 

 

Após a formação da dupla camada elétrica, os contra-íons da camada de Stern 

e parte dos íons da camada difusa passam a formar uma nuvem iônica em torno que, 

atraída pelo potencial Ψ0, se desloca juntamente com a partícula em seu movimento 

rápido e aleatório conhecido como movimento browniano. A ocorrência de 

movimentação relativa entre os íons dá origem a um plano de cisalhamento, sendo 

que o potencial elétrico exatamente neste plano é denominado potencial zeta (Ψζ). 

Existe controvérsia quanto à coincidência espacial do plano de Stern e do plano de 

cisalhamento, conforme detalhado na Ref. [15], mas, em virtude da proximidade 

destes dois planos e por conveniência assume-se que o potencial zeta (Ψζ) seja um 

indicativo do potencial de Stern (Ψδ) da partícula. 
 

Técnicas experimentais, como, por exemplo, eletroforese capilar, 

espectroscopia de correlação de fótons e espectroscopia eletroacústica, permitem a 

determinação da magnitude e da polaridade do potencial zeta, apresentando-se como 

ferramentas extremamente funcionais para o desenvolvimento e avaliação do grau de 

estabilidade de uma dispersão cerâmica. O valor de pH para o qual o potencial zeta é 
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nulo, condição em que as forças eletrostáticas entre as partículas passam a ser 

insignificantes, é denominado ponto isoelétrico do material (pie)[ ]7 . A insignificância 

das forças de repulsão entre as partículas favorece a floculação do sistema em virtude 

da tendência natural de aglomeração imposta pelas forças de van der Waals. 
 

2.2.3. Mecanismos de Estabilização de Suspensões 
 

A estabilidade das dispersões coloidais pode ser interpretada como a 

capacidade das partículas de manterem sua independência cinética e ao mesmo 

tempo permanecerem em suspensão sem que ocorra sedimentação e separação de 

fases. Em outras palavras, corresponde à capacidade do sistema em burlar a 

tendência inerente de aglomeração e permanecer em uma configuração metaestável 

devido a fatores energéticos e cinéticos durante um intervalo de tempo suficiente 

para englobar todas as etapas envolvidas no processamento sem que haja 

comprometimento da qualidade do produto final. Para os casos práticos nos quais o 

produto final (formulação) seja constituído por uma suspensão o conceito de 

estabilidade pode ser expandido para uma escala de tempo compatível com a vida de 

prateleira (“shelf-life”) do produto, devendo o mesmo satisfazer os critérios de 

qualidade até o prazo máximo concebível para utilização pelo usuário final. 
 

A estabilidade das suspensões coloidais contra a floculação pode ser 

controlada por intermédio de dois mecanismos básicos: a estabilização eletrostática e 

a estabilização estérica. Esses mecanismos podem ainda ser combinados, resultando 

em um terceiro mecanismo conhecido como estabilização eletroestérica[ , ]16 17 . 
 

No escopo do presente trabalho, o mecanismo de estabilização eletroestérica 

será apresentado e discutido em maior grau de detalhamento enfatizando-se sua 

aplicabilidade e potencialidade para estabilização de suspensões contendo elevada 

concentração de sólidos. O mecanismo de estabilização em questão baseia-se na 

adsorção específica de moléculas com grupos ionizáveis, como, por exemplo, 

citratos, fosfatos e sulfatos ou macromoléculas poliméricas (polieletrólitos), sendo 

que os íons provenientes da dissociação desses grupos somam uma barreira 

eletrostática ao efeito de impedimento mecânico originado pela presença de uma 

camada polimérica recobrindo as partículas[ ]7 . A magnitude da contribuição de cada 
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um dos mecanismos vigentes sofre influência de uma série de fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao sistema. Como exemplo ilustrativo da afirmação listada acima 

considera-se o efeito das variáveis pH e temperatura sobre o grau de dissociação de 

um dado polieletrólito e o efeito resultante sobre a conformação espacial adotada 

pela macromolécula. De um modo generalizado um acréscimo da densidade de carga 

associada ao polímero favorece a ocorrência de configuração espacial do tipo 

estendida desde que satisfeitos critérios específicos de qualidade de interação e 

afinidade pelo meio de dispersão (solvente). A situação inversa vale para o caso 

prático no qual o grau de dissociação é reduzido ou ainda nulo e o polímero 

possivelmente adota uma configuração enovelada. 
 

Conforme discutido anteriormente no item 2.2.2, a adsorção específica de 

uma espécie iônica proporciona uma alteração na distribuição de carga superficial 

originalmente presente na partícula e, com isso, altera o perfil de decaimento do 

potencial elétrico em função da distância relativa à superfície. A presença de uma 

camada polimérica revestindo as partículas faz com que os íons presentes em solução 

deixem de ser influenciados pelo potencial elétrico de superfície Ψ0 e passem a ser 

governados pelo potencial elétrico resultante do recobrimento superficial da 

partícula. Desse modo, verifica-se um deslocamento, na direção do meio líquido, do 

plano interno da camada de Stern (plano de carga), de uma distância equivalente à 

espessura da camada polimérica adsorvida (δ)[ ]18 . Tanto o efeito de deslocamento do 

plano interno de carga, assim como o estabelecimento de uma dupla camada elétrica 

fazem com que as partículas passem a se comportar como unidades de fluxo de 

dimensões superiores, cujo raio é definido como o raio hidrodinâmico da partícula. 
 

Conforme ilustrado na Figura 4, verifica-se que a eficiência de adsorção do 

polieletrólito varia em função do pH do meio. Esta dependência pode ser justificada 

levando-se em conta a alteração na distribuição e na proporção relativa das cargas 

superficiais, conforme discutido no item 2.2.1, e também a variação do grau de 

dissociação dos grupos ionizáveis presentes na macromolécula em função do pH. 

Tratando-se, no exemplo em questão, de um polieletrólito aniônico, verifica-se uma 

maior afinidade (eficiência de adsorção crescente) por superfícies apresentando um 

excesso de cargas positivas (pH<pHpcn). 
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Figura 4: Efeito da adsorção de moléculas determinantes de potencial na 
superfície da partícula sobre a queda de potencial na dupla camada elétrica em 
diferentes condições de pH (adaptado da ref. 18), onde (1)=plano de superfície, 
(2)=plano de carga e (3)=plano de Stern. 

 

Vale a pena ressaltar, no entanto, que o aumento da eficiência de adsorção 

não corresponde necessariamente a um aumento do grau de estabilidade do sistema. 

Para o caso do mecanismo de estabilização em questão, a magnitude das 

contribuições de repulsão inerentes aos efeitos eletrostático e estérico assim como o 

conceito do número relativo de sítios dissociados (NRS) devem sempre ser levados 

em consideração. A definição mais detalhada acerca do conceito do NRS será 

apresentada em item subseqüente do presente texto de modo a ilustrar e tratar um 

exemplo prático. 
 

Dentre as principais vantagens a serem enumeradas, no que se refere à adoção 

do mecanismo de estabilização eletroestérico, merecem destaque: a baixa 

susceptibilidade a efeitos de envelhecimento devido à variação do pH em função da 

solubilização parcial das partículas em condições de elevada alcalinidade ou acidez 

do meio e a possibilidade de processamento de sistemas multifásicos[ ]3  e 

compatibilização de diferentes cargas. De não menos importância consiste a maior 

facilidade de re-dispersão do sistema após a migração para uma configuração 
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energeticamente favorável, porém, indesejável do ponto de vista prático 

(sedimentação). 
 

2.2.4. O Fenômeno de Adsorção 
 

A adsorção sobre sólidos é um fenômeno de grande importância em química, 

mais especificamente em físico-química. As forças que atraem o adsorvato podem 

ser químicas ou físicas. Para o caso da adsorção química, também chamada de 

quimissorção, as moléculas unem-se à superfície do adsorvente através da formação 

de ligações químicas (geralmente covalentes) e tendem a se acomodar em sítios que 

propiciem o maior número de coordenação possível com o substrato. Já para o caso 

da adsorção física, também chamada fisissorção, as moléculas do adsorvato 

interagem por interações de van der Waals, que apesar de serem interações de longo 

alcance, são fracas e não estabelecem ligações químicas. 
 

Experimentalmente, as medidas nesses sistemas são feitas em termos da 

quantidade de substância adsorvida por grama de sólido, com a finalidade de se obter 

as chamadas isotermas de adsorção. As isotermas são gráficos que representam o 

número de moles da substância adsorvida por grama de sólido versus a concentração 

de soluto em equilíbrio. 
 

Muito se tem feito no sentido de se desenvolver uma teoria para explicar os 

fatos experimentais observados. O primeiro ajuste matemático para uma isoterma de 

adsorção foi publicado por Freundlich e Küster (1894) e corresponde a uma equação 

empírica conforme descrita: 
 

nCk
m
x /1⋅=  (5) 

 

onde x  é a quantidade adsorvida,  é a massa do adsorvente, C  é a concentração 

do adsorvato em equilíbrio e  e  são constantes empíricas válidas a uma 

temperatura específica para cada par adsorvente / adsorvato. O acréscimo da 

temperatura promove a elevação do valor de . 

m

k n

n
 

Treiber et al.[ ]19  reportaram que o fenômeno de adsorção de polissacarídeos e 

poliestireno sobre amostras de carvão ativado segue a equação (5). Em muitos casos, 
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no entanto, a equação proposta por Freundlich apresenta-se insatisfatória uma vez 

que o processo de adsorção atinge um valor limite característico de saturação. 
 

Uma outra equação largamente empregada para descrição dos fenômenos de 

adsorção, apesar de sua aplicabilidade exclusiva para estudo de processos de 

adsorção envolvendo moléculas pequenas e constituição de monocamadas, 

corresponde à equação proposta por Langmuir (1916): 
 

CK
CKK

⋅+
⋅⋅

=
1

21

1
θ  (6) 

 

onde θ  é a fração de superfície recoberta, C  é a concentração de equilíbrio do 

adsorvato e  e  são constantes. A linearização da equação conforme descrito a 

seguir facilita sua representação gráfica e torna mais prática a determinação dos 

parâmetros relacionados: 

1K 2K

 

221

1
K
C

KK
C

+
⋅

=
θ

 (7) 

 

Estas equações têm sido aplicadas para estudo do comportamento de adsorção 

de polímeros em diferentes sistemas e têm representado de maneira satisfatória os 

dados experimentais. Koral, Ulmann e Eirich[ ]20  evidenciaram a dificuldade de se 

estabelecer uma relação linear para sistemas contendo baixa concentração de 

adsorvato. 
 

Heller[ ]21  determinou as constantes  e  para a adsorção de 

polietilenoglicol de diferentes pesos moleculares sobre amostras de carvão ativado e 

descobriu que os valores das constantes sofrem um acréscimo em função do aumento 

do peso molecular do adsorvato. 

1K 2K

 

Em contraposição a aproximações empíricas do fenômeno, abordagens 

teóricas para estudo do comportamento de adsorção de polímeros foram 

desenvolvidas por Simha, Frisch e Eirich[ , , ]22 23 24 , tomando-se como base 

tratamentos estatísticos. A proposta apresentada partiu da premissa de que o 

polímero adsorvido estabelece um número limitado de pontos de ancoramento na 

superfície fazendo com que a porção restante do segmento macromolecular adquira 

uma conformação estendida ou enovelada com projeção em direção ao meio de 
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dispersão. O aumento do peso molecular do adsorvato impacta em acréscimo da 

dimensão efetiva da camada de recobrimento segundo uma relação quadrática entre 

as duas grandezas. As isotermas de adsorção deduzidas com base teórica em função 

do número de segmentos ancorados à superfície são descritas pelas expressões 

matemáticas conforme apresentado: 
 

( )
CK

K
⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
−

⋅⋅⋅ ><ν

θ
θθ

1
2exp 1  (8) 

 

CK ⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−

><ν

θ
θ

1
 (9) 

 

( )
CK ⋅=

−⋅>< ><νθν
θ
1

 (10) 

 

onde ><ν  corresponde ao número médio de segmentos com potencial de 

ancoramento à superfície, θ  é o recobrimento de superfície,  é a concentração de 

polímero em equilíbrio,  é um parâmetro de interação e 

C

1K K  é uma constante. 
 

Gilliland e Gutoff[ ]25  deduziram isotermas de adsorção para o caso 

simplificado no qual toda a extensão das moléculas adsorvidas encontra-se em 

contato direto com a superfície. As equações estabelecidas indicam que a fração de 

recobrimento da superfície é proporcional à massa total de polímero adsorvido e que, 

para condições de baixa concentração, a quantidade adsorvida é proporcional à 

concentração de equilíbrio. À medida que a concentração de adsorvato do sistema 

sofre um acréscimo, a quantidade adsorvida tende assintoticamente para um valor 

limite. Este comportamento foi confirmado por Gilliland e Gutoff[ ]25  possibilitando a 

constatação de que o fenômeno de adsorção é dependente da temperatura. 
 

Um outro tratamento teórico para estudo do fenômeno de adsorção foi 

apresentado por Silberberg[ , , ]26 27 28 . A proposta apresentada partiu da premissa de 

que o polímero adsorvido estabelece múltiplos pontos de ancoramento à superfície 

restringindo sua contribuição para acréscimo da espessura de camada adsorvida. 

Considerou-se que o comprimento proporcional de cada uma destas porções da 

macromolécula independa do comprimento efetivo da mesma. Para a maioria dos 

casos analisados, constatou-se que energias de adsorção da ordem de kT seriam 
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suficientes para colapsar a camada adsorvida induzindo a aproximação das cadeias 

em relação à superfície do adsorvente. 
 

Uma comparação direta dos diferentes modelos propostos sugere que, para os 

casos em que a energia de adsorção ou a espessura da camada adsorvida são 

reduzidas, a equação que melhor representa a isoterma de adsorção corresponde à 

proposta por Simha, Frisch e Eirich[ ]22 . Para a situação inversa considera-se que a 

equação proposta por Silberberg[ , , ]26 27 28  ofereça melhor aderência aos resultados de 

adsorção. 
 

É interessante notar que muitos dos resultados experimentais relacionados à 

adsorção de polímeros se ajustam ao modelo clássico de isoterma proposto por 

Langmuir. Ainda permanece em aberto a discussão sobre a melhor qualidade de 

ajuste dos dados de adsorção quando do emprego de equações derivadas a partir de 

considerações estatísticas (abordagem teórica) ou do emprego da equação proposta 

por Langmuir (abordagem empírica). 
 

2.2.5. Exemplo Prático de Dispersão – Suspensões Aquosas de 

Al2O3 Estabilizadas com Poliacrilato de Amônio (PA-NH4) 
 

Produto da reação de neutralização do ácido poliacrílico com hidróxido de 

amônio (NH4OH), o poliacrilato de amônio (PA-NH4) apresenta-se como um produto 

comercial amplamente utilizado na preparação industrial de suspensões aquosas de 

alumina devido a uma relação custo / benefício favorável. 
 

Apresentam-se disponíveis para comercialização produtos com os mais 

variados pesos moleculares, e, portanto, são considerados casos representativos de 

dispersantes de cadeias longas. Recebe também a classificação de polieletrólito 

aniônico pelo fato dos grupos carboxílicos (COOH) sofrerem dissociação em meio 

aquoso dando origem aos grupos carboxilato (COO-). A estrutura desse sal está 

ilustrada na Figura 5. 
 

O grau de dissociação dos grupos carboxílicos presentes ao longo da 

macromolécula varia em função das condições do solvente, como pH e força iônica 

do meio, além de apresentar dependência com relação a fatores externos como, por 

exemplo, a temperatura. Dessa maneira, a fração de sítios negativos ao longo das 
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cadeias pode variar substancialmente, podendo originar moléculas com elevada 

densidade de carga ou praticamente neutras. 
 

 

+− +↔+ OHRCOOOHRCOOH 32  

Figura 5: Esquema representativo das unidades repetitivas (meros) da cadeia do 
poliacrilato de amônio (PA-NH4) ilustrando a reação de dissociação dos grupos 
carboxílicos em meio aquoso. 

 

Em geral, para o caso de polieletrólitos contendo grupos carboxílicos como 

grupos funcionais, verifica-se um aumento do grau de dissociação como decorrência 

do aumento do pH e da redução da força iônica do meio. A justificativa para este tipo 

de comportamento baseia-se no deslocamento do equilíbrio químico representado na 

Figura 5. Cabe ressaltar a possibilidade de efeito de “blindagem” desempenhada por 

íons que apresentem afinidade pelo grupo carboxilato, alterando a distribuição de 

cargas ao longo da cadeia polimérica. 
 

Conforme apresentado na Figura 6, para valores de pH superiores a 7,7, o 

grau de dissociação dos grupos funcionais é elevado, de modo que a fração 

dissociada atinge valores próximos a 100%. 
 

A redução do pH para valores em torno de 3,7 implica em redução drástica do 

grau de dissociação dos grupos funcionais, de modo que a fração dissociada tende a 

zero. 
 

Verifica-se, portanto, que o pH desempenha papel fundamental na 

determinação da eficiência do mecanismo de estabilização eletroestérico. Além de 

contribuir de forma direta para a alteração da quantidade de cargas geradas, pode 

também desempenhar papel de extrema relevância na determinação da configuração 

espacial do revestimento polimérico em torno das partículas. Os parâmetros de 

afinidade e compatibilidade entre o solvente e a macromolécula também têm 

participação significativa na distribuição espacial das cadeias poliméricas que 

integram a camada de revestimento podendo favorecer ou mesmo desfavorecer o 

processo de adsorção. 
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Figura 6: Efeito do pH sobre a fração de grupos funcionais dissociados para o 
sal poliacrilato de amônio (peso molecular: ~3500 g/mol)[ ]29 . 

 

A distribuição de cargas na superfície das partículas também corresponde a 

um dos fatores que controla e limita a eficiência de adsorção do polieletrólito. 

Conforme discutido no item 2.2.1 e ilustrado na Figura 4, existe uma maior 

afinidade dos polieletrólitos aniônicos por partículas apresentando um excesso de 

grupos superficiais carregados positivamente. A presença de grupos superficiais 

carregados negativamente contribui para um efeito de repulsão que dificulta a 

aproximação e o ancoramento das cadeias sobre a superfície. 
 

A densidade de carga superficial é determinada por um balanço entre os sítios 

de adsorção com características ácida (positivos), neutra e básica (negativos). A 

Figura 7 ilustra o resultado de uma titulação potenciométrica para uma suspensão 

aquosa de α-Al2O3 e relaciona os valores do potencial zeta resultante (ζ) em função 

das condições de pH do meio. 
 

Verifica-se que as partículas de Al2O3 exibem potencial zeta positivo numa 

extensa faixa de pH, indicando que sua superfície apresenta densidade de carga 

predominantemente positiva. Este tipo de característica permite que polieletrólitos 



 23

aniônicos sejam aplicados com eficiência e eficácia, desde que corretamente 

selecionadas as condições do meio, para promover a dispersão e a estabilização de 

tais sistemas. 
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Mecanismo de estabilização eletrostática 

│ζ│ > 30mV 

Aumento da eficiência de adsorção de polieltrólito aniônico 

Figura 7: Variação do potencial zeta em função do pH e sua correlação com a 
eficiência de adsorção e grau de estabilidade resultante[ ]29 . 

 

Com base nos resultados apresentados verifica-se que o valor do ponto 

isoelétrico (pHiep) corresponde a aproximadamente 8,3. Os resultados experimentais 

apresentados nas ref. [30, 31, 32, 33] indicam que o ponto isoelétrico para diferentes 

amostras de alumina encontra-se geralmente entre os valores de pH 7,7 e 9,2. 
 

Considerando-se que um potencial zeta de 30 mV em módulo seja suficiente 

para promover a dispersão de partículas imersas em meio aquoso, verifica-se a 

possibilidade de aquisição, única e exclusivamente através de ajuste do pH, de uma 

suspensão estável. Tal prática, no entanto, exige que o pH seja deslocado para 

valores extremos, tanto ácidos quanto alcalinos, favorecendo a ocorrência de 

dissolução das partículas. Destaca-se também que ligeiras variações de pH podem 

alterar significativamente a magnitude do potencial zeta e comprometer o estado de 

dispersão do sistema. 
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Sendo assim, reforça-se a idéia de adoção do mecanismo de estabilização 

eletroestérica como ferramenta de segurança para obtenção de um sistema disperso e 

devidamente estabilizado. Considerando-se que o controle preciso de variáveis seja 

um tópico complexo quando considerada produção industrial em larga escala, 

propõe-se que esta seja uma solução interessante capaz de assegurar a qualidade do 

produto final. 
 

De acordo com as curvas apresentadas na Figura 8, verifica-se que para 

valores de pH básicos com relação ao ponto isoelétrico (pHpie=8,3), a adsorção de 

polieletrólito aniônico torna os valores de potencial zeta ainda mais negativos. Tal 

aumento em módulo é verificado até que se atinja uma quantidade crítica de 

polieletrólito (saturação da superfície), acima da qual o potencial zeta permanece 

constante e todo o excesso de dispersante adicionado permanece em solução 

contribuindo para o aumento da força iônica do meio. 
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Figura 8: Variação do potencial zeta em função da concentração (total ativo) de 
dispersante para diferentes condições de pH[ ]29 . 

 

Assim, no caso dos polieletrólitos, o potencial zeta é determinado pela 

combinação do número relativo de sítios dissociados (NRS) do polieletrólito com as 
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cargas existentes na superfície das partículas[ ]2 . O NRS é o resultado da 

multiplicação da concentração de polieletrólito adsorvida em um determinado pH 

pela fração de grupos dissociados nas mesmas condições[ ]7 . 
 

Vale ressaltar que, para as três condições de pH analisadas, o grau de 

dissociação dos grupos carboxílicos constituintes do agente dispersante corresponde 

a 100% (vide Figura 6) e, portanto, o potencial zeta resultante depende 

exclusivamente da eficiência de adsorção do polieletrólito e das cargas superficiais 

das partículas. 
 

Em uma abordagem generalista proposta por Dobias, Qiu e Rybinski[ ]34 , 

vários mecanismos de adsorção podem ocorrer de forma isolada e/ou conjugada e, 

portanto, devem ser considerados para o estudo de sistemas particulares: 
 

1. Substituição de íons: troca iônica desencadeada pela expulsão de 

contra-íons presentes na dupla camada elétrica por moléculas de adsorvato com 

caráter iônico de mesmo sinal. 
 

2. Formação de pares de íons: adsorção de moléculas do adsorvato 

(carga oposta à da superfície) em sítios superficiais de interação ainda não 

ocupados por contra-íons. 
 

3. Formação de pontes: adsorção de moléculas de adsorvato de mesma 

carga que a superfície devido à presença de contra-íons multivalentes e de sinal 

oposto (ponte de ligação) na dupla camada elétrica. 
 

4. Interação via ligação covalente: formação de uma ligação covalente 

entre o grupo funcional presente na molécula do adsorvato e sítios de adsorção 

ativos distribuídos na superfície do adsorvente. 
 

5. Interação via complexação: formação de complexos do tipo quelato. 
 

6. Precipitação na superfície: formação de um sólido insolúvel na 

região de interface sólido / líquido em decorrência da reação química entre o 

adsorvato e outras espécies químicas presentes na região da dupla camada elétrica. 
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7. Interação via pontes de hidrogênio: formação de uma ligação do 

tipo ponte de hidrogênio entre o grupo funcional presente na molécula do 

adsorvato e sítios de adsorção ativos distribuídos na superfície do adsorvente. 
 

8. Interação por forças de van der Waals: a interação entre o 

adsorvente e o adsorvato dá-se por atuação de forças de dipolo-dipolo, forças de 

indução ou ainda de dispersão. 
 

Hidber, Graule e Gauckler[ ]35  propuseram que a adsorção específica de 

dispersantes contendo grupos carboxílicos à interface óxido / líquido seja ocasionada 

preferencialmente pela substituição (reação de coordenação) de íons hidroxila (-OH-) 

presentes na superfície das partículas do óxido pelos íons carboxilato (-COO-) da 

molécula do dispersante. Os íons metálicos ligados originalmente com os grupos 

hidroxila da interface (Al3+, no caso da alumina) apresentam uma elevada afinidade 

pelos grupos carboxilato e passam a ancorar a molécula sobre a superfície do óxido, 

garantindo sua adsorção. Através desse mecanismo gera-se uma quantidade de carga 

elétrica negativa na interface partícula / água para cada cadeia polimérica adsorvida. 

Conforme discutido no item 2.2.3 a presença de um revestimento polimérico 

eletricamente carregado em torno das partículas ocasiona o deslocamento do plano 

de carga na direção do meio líquido e dá origem à dupla camada elétrica. Tomando-

se como base as características de interação eletrostática envolvida nos fenômenos de 

adsorção do dispersante considera-se, via de regra, que a quantidade de polímero 

adsorvida e necessária para promoção da estabilização do sistema decresce em 

função da elevação do pH do meio. 
 

A conformação espacial adotada pelas cadeias poliméricas, associada ao 

perfil de decaimento do potencial elétrico em função da distância, determina a 

contribuição dos efeitos eletrostático e estérico de repulsão entre as partículas. Para o 

caso específico de polieletrólitos fracos, valendo o exemplo do poliacrilato de 

amônio, tem-se que sob certas condições uma das contribuições se sobrepõe e 

domina o mecanismo de estabilização. 
 

Em soluções contendo baixa concentração de eletrólitos e para condições de 

pH básicas em relação ao ponto de dissociação de seus grupos ácidos (COOH), as 

macromoléculas do dispersante ancoradas à superfície das partículas apresentam 
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maior tendência de disposição segundo uma conformação estendida em decorrência 

da repulsão eletrostática atuante ao longo do seu comprimento. O efeito inverso é 

previsto para as situações práticas nas quais a força iônica do meio é elevada e o grau 

de dissociação do dispersante é reduzido, conferindo um caráter de neutralidade à 

macromolécula, e favorecendo uma conformação do tipo enovelada. Para efeito de 

diferenciação dos estados de conformação possivelmente adotados pela 

macromolécula diversos autores propuseram uma nomenclatura específica conforme 

ilustrado na Figura 9. 
 

A configuração intitulada ‘tail’ caracteriza-se pela projeção da cadeia em 

direção ao meio solvente de forma a promover um acréscimo significativo do raio 

hidrodinâmico das partículas e contribuir para o impedimento estérico do sistema. 
 

Tail type configuration of the adsorbed polymer
chains as a function of intense interaction with
charged macromolecules already adsorbed on the
particle surface.

Loop type configuration of the adsorbed polymer
chains as a function of intense interaction with
charged macromolecules present in the solution.

Configuração do tipo‘tail’ característica para a 
camada polimérica adsorvida em decorrência da 
interação intensa entre as macromoléculas 
ancoradas à superfície. 

‘tail’ 

‘loop’ 

‘train’ 

 

Figura 9: Possíveis configurações espaciais adotadas pelas cadeias de 
polieletrólito ancoradas à superfície de partículas cerâmicas presentes em 
suspensão. 

Configuração do tipo‘loop’ característica para a 
camada polimérica adsorvida em decorrência da 
interação intensa com as macromoléculas 
(excesso) remanescente em solução. 

 

A configuração do tipo ‘train’, em contrapartida, caracteriza-se pelo 

enovelamento da cadeia e concentração preferencial de suas porções na região de 

interface próxima à superfície das partículas. A configuração do tipo ‘loop’ 
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corresponde a uma condição intermediária na qual verificam-se múltiplos pontos de 

adsorção de uma mesma cadeia de polieletrólito em relação à superfície da partícula 

e projeção parcial de pequenas porções da macromolécula em relação ao meio 

solvente. O efeito de dispersão em decorrência de contribuições de origem estérica só 

se torna possível para as configurações do tipo ‘loop’ e ‘train’ quando a espessura da 

camada adsorvida se estende além da zona de atuação das forças de van der Waals. 

Esta condição é satisfeita com maior facilidade para as condições práticas na qual 

opta-se pela utilização de dispersantes com elevado peso molecular. 
 

A principal complexidade para entendimento do mecanismo de estabilização 

eletroestérico decorre da aparente relação controversa existente entre a eficiência de 

adsorção do dispersante, as contribuições eletrostática e estérica resultantes do 

fenômeno e os seus efeitos sobre o grau de estabilidade do sistema para diferentes 

condições de pH, força iônica e temperatura do meio. 
 

De acordo com o modelo proposto por Tjipangandjara[ ]36 , a quantidade de 

polímero adsorvido necessária para promover a saturação da superfície decresce com 

a elevação do pH do meio. Este fenômeno foi atribuído à predominância de 

configurações do tipo ‘loop’ e ‘train’ para condições ácidas do meio e transição 

preferencial para configurações do tipo ‘train’ mediante elevação do pH até valores 

próximos ao valor de ponto de carga nula (pHpcn). A densidade de carga líquida 

positiva da superfície das partículas favorece a concentração dos diversos segmentos 

da cadeia de dispersante na região próxima à interface favorecendo tal configuração. 

Para valores de pH acima do ponto de carga nula, a repulsão eletrostática entre os 

sítios superficiais negativos e os grupos funcionais ao longo da macromolécula 

promove a extensão das cadeias em direção ao meio solvente e a ancoragem nos 

poucos sítios positivos remanescentes na superfície. 
 

A aparente controvérsia que gera certo grau de desentendimento entre 

profissionais atuantes na área de engenharia de formulações reside no fato de que o 

máximo grau de estabilidade não coincide necessariamente com a condição para qual 

se verifica máxima eficiência de adsorção do dispersante. A Tabela 1 ilustra uma 

compilação das condições gerais que controlam o mecanismo de estabilização 
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eletroestérico tomando-se como referência as condições de pH do meio em relação 

ao ponto de carga nula (pHpcn) do sistema. 
 

Tabela 1. Efeito do pH do meio sobre as principais variáveis a serem consideradas para 
previsão da eficácia de atuação do mecanismo de estabilização eletroestérico. 

Condição de pH do meio 
Variável de análise 

pH<pHpcn pH>pHpcn

Densidade líquida de carga superficial positiva negativa 

Eficiência de adsorção do dispersante elevada reduzida 

Grau de dissociação dos grupos 

funcionais COOH do polieletróilto 
reduzido* elevado 

Tipo de conformação esperada para a 

cadeia polimérica 
enovelada estendida 

 

A implementação pioneira da técnica de espectroscopia de fluorescência[ ]36  

para determinação experimental das possíveis configurações adotadas pelas cadeias 

poliméricas ancoradas à superfície das partículas possibilitou a realização de estudos 

quantitativos para estimativa do tipo de conformação adotado preferencialmente para 

diferentes condições de pH do meio. Os resultados obtidos por Tjipangandjara[ ]36  

estão apresentados na Figura 10. 
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Figura 10: Efeito do pH sobre a conformação preferencial adotada pelas 
macromoléculas ancoradas à superfície das partículas presentes em suspensão 
[adaptação da ref. 36]. 



 30

 

Outras técnicas experimentais também foram empregadas com êxito para 

caracterização analítica da conformação espacial adotada pelas cadeias poliméricas 

adsorvidas na região de interface entre partículas ou superfícies e o meio solvente. 

Dentre estas se destacam: elipsometria[ , ]37 38 , espalhamento de raios-X a baixo 

ângulo (SAXS)[ , ]39 40 , microscopia de força atômica[ , ]41 42 , entre outras. 
 

2.2.6. Descrição de métodos experimentais empregados para 

determinação da espessura da camada adsorvida 
 

A espessura da camada polimérica adsorvida corresponde a um fator de 

importância crucial no que se refere aos aspectos de estabilidade da formulação, 

particularmente para os casos em que: (i) o meio de dispersão corresponda a um 

meio não-aquoso (apolar) ou (ii) o agente dispersante empregado tenha caráter não-

iônico ou disponha de reduzido grau de dissociação / protonação em função das 

condições do meio. A definição e mesmo a determinação experimental da espessura 

da camada polimérica adsorvida apresenta-se mais complexa em decorrência da 

elevação do peso molecular do agente dispersante empregado. Diversos métodos 

para medição (estimativa) da espessura da camada polimérica adsorvida foram 

desenvolvidos e aplicam-se para situações específicas, dentre estes: (i) método 

viscosimétrico, (ii) método elipsométrico, (iii) método da taxa de sedimentação e (iv) 

método da difratometria de raios-x. 
 

Método viscosimétrico 
 

Dois métodos distintos baseados em viscosimetria foram desenvolvidos para 

determinação da espessura de camadas poliméricas adsorvidas em um determinado 

substrato. O primeiro método pode ser empregado para se calcular a espessura da 

camada de revestimento de partículas dispersas em um determinado meio líquido. O 

segundo método pode ser utilizado para se determinar a espessura da camada 

adsorvida na parede interna de um tubo capilar empregado para caracterização 

reológica de um determinado fluido. Considerando-se o caráter de similaridade e o 

principal interesse do presente trabalho, apenas o primeiro método será desenvolvido 

em detalhe e aqui apresentado. 
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O alicerce para o método em questão corresponde à equação clássica proposta 

por Einstein relacionando a viscosidade de uma suspensão (η ), a viscosidade do 

meio de dispersão (meio contínuo) ( 0η ) e a fração volumétrica hidrodinâmica 

aparente da fase dispersa (φ ). 
 

φ
η
ηη ⋅+== 5,21

0
r  (11) 

 

O volume efetivo ocupado pela camada polimérica adsorvida ( φΔ ) pode ser 

calculado com base na diferença entre o volume aparente e o volume real ocupado 

pela fase dispersa. Uma espessura média de camada (δ ) pode ser determinada 

dividindo-se o valor de φΔ  pela área superficial específica ( ) do adsorvente 

assumindo-se que o fenômeno de adsorção se dê de forma homogênea ao longo de 

toda a superfície. 

S

 

S
φδ Δ

=  (12) 
 

Esta aproximação, apesar de sua simplicidade de conceito, aplica-se somente 

para situações práticas (sistemas) nas quais o soluto (fase dispersa) seja representado 

por partículas monodispersas, rígidas, esféricas e em concentrações tão reduzidas 

quanto se faça necessário para que a interação entre as mesmas possa ser considerada 

desprezível. 
 

Muitos pesquisadores[ , ]43 44  têm tentado aplicar a equação (11) para o estudo 

de sistemas reais exigindo, portanto, uma série de modificações e ajustes teóricos ou 

empíricos à equação inicialmente proposta. A maioria das soluções propostas é 

apresentada como uma série de potências: 
 

...1 3
2

2
11 +⋅+⋅+⋅+= φαφαφη Kr  (13) 

 

onde  = 2,5 é o fator de forma (Einstein) de uma única esfera e 1K 1α , 2α  são 

os coeficientes de primeira e segunda ordem. Eirich et al.[ ]45  estabeleceram, 

tomando-se como base uma série de experimentos envolvendo partículas com 

diferentes tamanhos, que a equação e a teoria proposta por Einstein só são válidas 
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para frações volumétricas abaixo de 3%. De forma complementar, eles também 

determinaram que os valores de 1α  e 2α  correspondiam respectivamente a 8 e 40. 
 

Guth[ ]46  desenvolveu, com base em aspectos teóricos, uma equação válida 

para concentrações superiores ao limite inerente à equação (11) levando em 

consideração fatores de interação hidrodinâmica entre as partículas presentes em 

suspensão. O resultado proposto pelos pesquisadores está apresentado a seguir: 
 

21,145,21 φφη ⋅+⋅+=r  (14) 
 

Tomando como referência a equação (14) e introduzindo o conceito de 

colisão entre duas partículas, Vand[ , ]47 48  propôs uma reformulação da equação por 

meio de alteração do valor do parâmetro 1α  para 7,35. Manley e Mason[ , ]49 50  

propuseram um novo valor para o parâmetro 1α  (10,05) e, com base em 

experimentos de observação de colisão de esferas sob ação de regime de escoamento 

(cisalhamento), determinaram um novo valor igual a 12,7. Lee[ ]51  expandiu o 

conceito de colisão considerando a interação entre três partículas e propôs um novo 

valor para o parâmetro 1α  de 7,031. 
 

Para a grande maioria dos sistemas práticos, como por exemplo: tintas, 

barbotinas, entre outros, as condições operantes não condizem com as condições de 

contorno (idealidade) estabelecidas visto que as partículas não apresentam 

morfologia esférica inviabilizando, portanto, a aplicação das equações listadas. 

Doroszkowski e Lambourne[ ]43  sugeriram que os valores dos parâmetros  e 1K 1α  na 

equação (13) seriam drasticamente alterados em função do fator de forma das 

partículas presentes. O estudo do comportamento reológico de dispersões de óxido 

de titânio em ácido oléico e em hidrocarbonetos alifáticos conduziu a uma 

reformulação da equação apresentada na forma quadrática conforme segue: 
 

22331 φφη ⋅+⋅+=r  (15) 
 

A espessura hidrodinâmica da camada adsorvida na região de interface das 

partículas poderia então ser calculada com base na equação apresentada. Uma série 

de dados de espessura foram reportados em função da alteração de parâmetros 

intrínsecos do sistema, dentre estes: peso molecular do agente dispersante, grau de 
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qualidade e afinidade do solvente, conformação espacial das cadeias, entre outros. 

Doroszkowski e Lambourne[ ]43  determinaram experimentalmente a espessura da 

camada adsorvida de vários copolímeros de metacrilato utilizando a equação (15) 

como referência. Polímeros de baixa massa molar (~2.000g/mol) resultaram em 

espessuras de camada reduzidas (~70Å) ao passo que polímeros de elevada massa 

molar (~8.700g/mol) implicaram em acréscimo da espessura de camada (~210Å). 

Nenhum efeito significativo foi constatado em decorrência de alteração do grau de 

qualidade e afinidade com relação ao meio solvente. 
 

Rothstein[ ]51  estudou um sistema real considerando pigmentos e concentração 

de sólidos compatíveis com formulações comuns empregadas na fabricação de tintas. 

O sistema analisado correspondeu a dispersões de óxido de titânio estabilizadas por 

meio da introdução de resinas alquídicas e a espessura da camada adsorvida foi 

determinada com base na equação proposta por Guth e Gold [equação (14)]. Os 

resultados obtidos indicaram que a espessura da camada adsorvida sofria um 

acréscimo em decorrência do aumento do peso molecular da resina e da viscosidade 

intrínseca da solução. Concluiu-se, portanto, que qualquer acréscimo do peso 

molecular do polímero empregado implica em redução do segmento de densidade no 

volume ocupado pela molécula (“coil”). 
 

Rowland et al.[ ]52  implementaram o método viscosimétrico e acumularam 

resultados que indicaram que a espessura da camada adsorvida geralmente apresenta-

se da ordem do diâmetro do “coil” em solução, ou seja, aproximadamente 

proporcional a 2/1M . Este resultado indicou que a camada polimérica adsorvida 

deveria se tornar mais compacta à medida que o grau de afinidade e qualidade do 

solvente fosse reduzido. 
 

Sato[ ]53 , por sua vez, determinou experimentalmente a espessura da camada 

adsorvida para um sistema envolvendo poliamidas graxas levando em consideração o 

fator de forma do adsorvente. Os resultados obtidos foram comparados diretamente 

com os dados de adsorção para o referido sistema considerando-se um 

empacotamento macromolecular denso na região de interface sólido / líquido. A 

comparação dos resultados indicou que o valor de espessura calculado através do 

método viscosimétrico apresentou-se menor em relação ao determinado com base 
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nos dados de adsorção. Este tipo de comportamento demonstrou-se, portanto, 

contraditório às expectativas dos pesquisadores. Uma possível justificativa para o 

resultado em questão reside na diferença esperada quando da realização das 

medições sob condições estática ou dinâmica. Aparentemente a extensão das cadeias 

alifáticas liofílicas em direção ao meio solvente não contribui para alteração da 

viscosidade dinâmica uma vez que as mesmas têm seu aspecto conformacional 

alterado em decorrência da interação com as correntes de arraste (cisalhamento) 

estabelecidas no fluido em movimento. 
 

Goldsborough e Peacock[ ]54  demonstraram que a espessura efetiva de uma 

camada de moléculas alquídicas pode variar consideravelmente dependendo da 

natureza do pigmento servindo de substrato para o processo de adsorção. As 

alterações no estado de estabilidade do sistema foram avaliadas por meio de 

medições da opacidade do meio. Determinou-se também que o grau de qualidade e 

afinidade do solvente desempenha papel crucial no processo de adsorção. 
 

Método elipsométrico 
 

A técnica de elipsometria baseia-se na medição de alterações do estado de 

polarização da luz após fenômeno de reflexão a partir de uma dada superfície. Os 

princípios e variações da técnica em questão foram descritos em detalhe por 

Stromberg[ ]55 . A técnica de elipsometria foi extensivamente empregada por 

Stromberg, Tutas e Passaglia[ , ]55 56  para determinação da espessura da camada 

polimérica adsorvida sobre superfícies planas e lisas de materiais metálicos. Os 

resultados auferidos com a técnica para um sistema de adsorção constituído por 

poliestireno (adsorvato) solubilizado em ciclohexano e uma superfície de cromo 

metálico (adsorvente) apresentaram boa correlação com os resultados obtidos por 

Rowland, Bulas, Rothstein e Eirich[ ]52  mediante emprego do método viscosimétrico. 
 

Ruch e Whittenbaugh[ ]51  utilizaram a técnica de elipsometria para estudar o 

fenômeno de adsorção de poliestireno de baixa massa molar (~1.000g/mol) 

funcionalizado com um grupo mercaptopropiônico. Assumiu-se que a leitura óptica 

do sistema fosse proporcional à quantidade de polímero efetivamente adsorvida, 

conforme proposto e demonstrado por Bartell e Betts[ ]57  mediante utilização de 

técnica envolvendo rádio-marcador. O estudo comparou as isotermas de adsorção 
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características para o polímero de baixa massa molar contendo um grupo funcional 

de ancoramento (terminação) com os dados obtidos para ácido esteárico (referência). 

O fenômeno de adsorção caracterizou-se, para ambos os casos analisados, pela 

formação de mono e multicamadas e a eficiência do processo, caracterizada pelo 

perfil da isoterma de adsorção, apresentou-se dependente do tipo de tratamento 

aplicado para modificação das propriedades de superfície do adsorvente. 
 

Método de sedimentação 
 

Fontana e Thomas[ ]58  determinaram a espessura da camada polimérica 

adsorvida sobre a superfície de partículas de negro de fumo empregando uma técnica 

que considera a taxa de sedimentação do sistema. Uma vez que o solvente 

empregado para a realização do ensaio prático para determinação da taxa de 

sedimentação não coincidiu com o utilizado para a realização dos ensaios de 

adsorção, é bem possível que a determinação da espessura da camada polimérica 

tenha um grau de imprecisão ou mesmo um erro embutido. 
 

Ottewil e Walker[ ]59  determinaram a espessura da camada polimérica 

adsorvida utilizando um sistema de látex de poliestireno estabilizado por meio da 

adição de um tensoativo. A variável de análise empregada no estudo correspondeu ao 

efeito da concentração de tensoativo sobre o coeficiente de sedimentação (D) das 

partículas. Assumindo-se que a densidade da camada polimérica adsorvida se 

aproxime do valor característico para o meio de dispersão (excesso remanescente em 

solução), os pesquisadores lançaram mão da seguinte relação: 
 

r
r

D
D δ

δ

+
=0  (16) 

 

onde  e  são, respectivamente, os coeficientes de sedimentação das partículas 

sem e com a camada polimérica adsorvida. Os resultados obtidos utilizando a 

equação 

0D δD

(16) indicaram uma espessura da camada adsorvida de aproximadamente 

50Å com um erro experimental de ±5Å, valor este que coincide com o comprimento 

característico da molécula de tensoativo empregada. A conclusão apresentada pelos 

pesquisadores sugere que as moléculas de tensoativo efetivamente adsorvidas 

formam uma monocamada orientada verticalmente com relação à superfície das 

partículas. 
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Método da difratometria de raios-X 
 

Greenland[ ]60  determinou a espessura de um filme polimérico de álcool 

polivinílico adsorvido na superfície de partículas de montomorilonita empregando a 

técnica de difratometria de raios-X. Uma espessura aproximada de 10Å indicou o 

colapso da cadeia polimérica em direção da região de superfície das partículas 

promovendo alteração desprezível do raio hidrodinâmico das mesmas. 
 

2.2.7. Teoria da Estabilidade de Colóides Liofóbicos aplicada a 

Sistemas Eletroestericamente Estabilizados 
 

O estado de dispersão de um sistema contendo partículas imersas em um 

determinado meio líquido é governado pela soma das energias potenciais de atração 

e repulsão envolvidas, e para o caso geral do mecanismo eletroestérico de 

estabilização pode ser representado conforme a equação: 
 

)()()()( ,, xVxVxVxV estéricoRicoeletrostátRAt ++=  (17) 
 

A energia potencial de atração VA(x) está associada à atuação de forças de van 

der Waals e tem sua origem focada na interação entre os dipolos elétricos, 

permanentes ou induzidos, presentes no interior das partículas. Para o caso de 

partículas esféricas, pode ser descrita como uma função da distância (x) entre as 

superfícies das partículas[ ]7 : 
 

x
rA

xV eff
A ⋅

⋅−
=

12
)(  (18) 

onde Aeff é a constante de Hamaker efetiva e r é o raio da partícula. 
 

Uma análise detalhada da equação (18) permite a verificação de um aumento 

da energia potencial de atração em função da redução da distância de separação entre 

as partículas, favorecendo a ocorrência de aglomeração. Fica evidente, portanto, a 

necessidade de existência e atuação de uma energia potencial de repulsão suficiente 

para compensar a atuação das forças de van der Waals, garantindo a obtenção de um 

sistema estável. Para o caso do mecanismo de estabilização eletroestérica é preciso 

distinguir as contribuições do impedimento mecânico, gerado pela presença de uma 
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camada polimérica revestindo as partículas, e do impedimento eletrostático, gerado 

pela repulsão entre cargas de mesmo sinal colocadas em proximidade. 
 

A contribuição para a energia potencial de repulsão referente à interação entre 

as duplas camadas elétricas das partículas presentes em suspensão VR,eletrostático(x), 

para o caso de partículas esféricas e baixos valores de potencial de Stern (Ψδ), 

apresenta dependência com relação à distância de separação entre as mesmas 

conforme descrito pela equação[ ]7 : 
 

( )[ ]x
icoeletrostátR e

r
xV ⋅−+⋅

Ψ⋅⋅
= κδε

1ln
2

)(
2

,  (19) 

onde ε é a constante dielétrica do meio e κ é o parâmetro de Debye. 
 

Cabe a colocação de que as equações (18) e (19) foram propostas para 

sistemas estabilizados eletrostaticamente, e portanto, não levam em consideração o 

aumento do raio hidrodinâmico das partículas em função da presença de uma 

película polimérica revestindo as mesmas. Levando-se em consideração o efeito em 

questão, verifica-se a necessidade de aplicação de uma substituição de variáveis 

conforme proposto na seguinte equação: 
 

( ) ( )rDx ⋅−⋅−= 22 δ  (20) 

onde D é a distância de separação entre os centros das partículas e δ  é a espessura 

da camada polimérica adsorvida em uma partícula. 
 

O aumento do raio hidrodinâmico da partícula proporciona uma diminuição 

da mobilidade da mesma (aumento do fator inercial) e, portanto, contribui para uma 

dificuldade adicional de aproximação das partículas. Essa contribuição adicional 

pode ser representada por um fator de retardamento (f) incorporado à equação (18), 

podendo ser descrito conforme segue[ ]9 : 
 

f
x

rA
xV eff

A ⋅
⋅

⋅−
=

12
)(  (21) 

 

Diferentes expressões foram propostas para quantificar este fator de 

retardamento (f) em função da distância de separação entre as partículas. As 
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equações (22) e (23) apresentam-se válidas, respectivamente, nos seguintes 

domínios: 220 <
⋅⋅

<
λ
π x  e ∞<

⋅⋅
<

λ
π x25,0 . 
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onde λ é a oscilação eletrônica intrínseca dos átomos (para o caso de óxidos 

cerâmicos normalmente é adotado o valor de 1000 Å). 
 

A contribuição para a energia potencial de repulsão inerente à interação física 

entre as camadas poliméricas de revestimento das partículas VR,estérico(x) pode ser 

escrita, de forma prática e simplificada, como uma função da distância de separação 

entre as partículas[ ]9 : 
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φπ )  (24) 

onde k é a constante de Boltzmann, 1V  é o volume molar do solvente, 2φ  é a fração 

volumétrica de cadeias poliméricas presente na camada adsorvida, χ  é o parâmetro 

de Flory (interação adsorvente-solvente) e T é a temperatura absoluta. 
 

Vale a pena ressaltar que a equação (24) é apenas válida no domínio de 

interpenetração das camadas poliméricas de revestimento [ ( ) δδ ⋅<⋅−< 22 rD ] e 

baseia-se na premissa de que as cadeias poliméricas estejam distribuídas radialmente 

de forma homogênea (aproximação razoável quando consideradas películas densas e 

com espessura reduzida). 
 

A energia potencial total de interação do sistema pode ser obtida conforme 

proposto pela equação (17), através da combinação das equações (19), (21) e (24). A 

visualização gráfica dos conceitos apresentados, conforme apresentado na Figura 11, 

possibilita uma avaliação do grau de dispersão de determinado sistema e permite 

uma previsão e conseqüente correlação direta com o comportamento reológico 

apresentado pelo mesmo. 
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No caso da estabilização eletrostática verifica-se a presença de dois mínimos 

de energia potencial de interação, respectivamente denominados mínimos primário 

(reduzidas distâncias de separação entre as partículas) e secundário (longas distâncias 

de separação entre as partículas). A região do mínimo corresponde a uma situação de 

equilíbrio na qual as partículas permanecem conectadas entre si na forma de 

aglomerados, sendo que a intensidade da interação de atração entre as partículas 

integrantes destes arranjos tridimensionais é dependente da energia potencial de 

interação total. Na região compreendida entre os dois mínimos verifica-se a 

existência de uma barreira energética responsável por dificultar ou até mesmo 

impedir a transição de configuração referente à passagem do segundo para o primeiro 

mínimo. Em termos práticos essa transição pode ser interpretada como a formação de 

aglomerados com intensidade de ligação forte o suficiente para inviabilizar sua 

ruptura por meio da adoção de técnicas convencionais de moagem e 

homogeneização. 
 

 

Figura 11: Esquema representativo da Energia Potencial Total de Interação em 
função da distância de separação entre as partículas para os casos dos 
mecanismos de estabilização (A) eletrostático, (B) estérico e (C) eletroestérico 
(adaptado da ref. 9). 

 

A incorporação de uma camada polimérica em torno das partículas possibilita 

a eliminação do mínimo primário além de promover uma tendência acentuada de 



 40

repulsão em função do decréscimo da distância de separação entre as mesmas. Este 

comportamento pode ser justificado levando-se em consideração a dificuldade de 

interpenetração das cadeias poliméricas. A presença de cargas elétricas e a 

conformação espacial adotada são alguns dos fatores que podem contribuir para a 

intensificação da interação de repulsão atuante entre as cadeias poliméricas. Não fica 

descartada a hipótese de ocorrência de um pequeno poço de energia que favoreça 

uma fraca aglomeração entre as partículas. 
 

Vale a pena ressaltar que o perfil da curva de energia potencial de interação 

entre as partículas, incluindo a magnitude da barreira energética contra aglomeração 

e a profundidade do mínimo secundário, é diretamente afetado pela força iônica do 

meio e pela “qualidade” do solvente, sob determinadas condições, com relação ao 

polieletrólito utilizado. 

 

2.3. Fundamentos de Reologia 
 

2.3.1. Comportamento Reológico de Suspensões 
 

A reologia é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda as propriedades 

físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento num dado fluido. 

Em outras palavras, a reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação dos 

materiais quando submetidos a uma determinada tensão ou solicitação mecânica 

externa. 
 

Buscando relacionar a taxa de deformação de um fluido com a tensão externa 

ao qual este é submetido, Isaac Newton inicialmente propôs um modelo composto 

por duas lâminas paralelas de fluido movendo-se, com velocidades distintas, na 

mesma direção e sentido. A ocorrência de deslizamento relativo entre as diferentes 

lâminas, conforme descrito, pode ser interpretada como o estabelecimento de linhas 

de fluxo com orientações coincidentes e dispostas de forma paralela. Apesar do 

modelo de comportamento reológico idealizado por Newton apresentar-se simples e 

de fácil equacionamento, destaca-se que a grande maioria dos sólidos e fluidos de 

interesse tecnológico apresentam características reológicas intermediárias de maior 

complexidade. Para efeito de ilustração propõe-se a expansão do modelo físico 
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proposto para uma situação real na qual pretende-se caracterizar o comportamento 

reológico de uma suspensão. 
 

A incorporação de um conjunto de partículas a um determinado meio líquido 

representa a introdução de barreiras físicas responsáveis pela alteração do perfil de 

distribuição das linhas de fluxo. Esta alteração de perfil se dá em função da 

necessidade de curvatura das linhas e conseqüente aproximação das mesmas na 

região de estrangulamento, ocasionando uma intensificação de interação entre as 

diferentes camadas de fluido. O resultado prático do mecanismo em questão 

corresponde a um aumento da viscosidade, ou seja, um aumento da resistência que o 

fluido oferece ao escoamento. 
 

O comportamento reológico de suspensões é usualmente descrito através de 

relações matemáticas entre a tensão aplicada (τ) e sua respectiva taxa de deformação 

com o tempo ( ), conforme indicado esquematicamente na γ
.

Figura 12. Tais relações, 

conhecidas como equações de estado reológico, tornam-se cada vez mais complexas 

à medida que os comportamentos afastam-se da idealidade. 

 
 

 

Figura 12: Comportamento básico de fluidos: (1) Newtoniano, (2) de Bingham, 
(3) pseudoplástico, (4) pseudoplástico com tensão de escoamento, (5) dilatante, 
(6) dilatante com tensão de escoamento (adaptado da ref. 7). 
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A viscosidade pode ser considerada como a principal propriedade reológica 

de um fluido, pois indica sua facilidade de escoar continuamente sob a ação de uma 

tensão de cisalhamento externa. O perfil das curvas obtidas para o caso de fluidos 

não-Newtonianos indica uma dependência do tipo não-linear entre a tensão e a taxa 

de cisalhamento, e, portanto, a definição clássica de viscosidade como uma 

propriedade intrínseca do material fica invalidada. Em decorrência disso, diversas 

expressões matemáticas têm sido propostas para descrever a viscosidade desta 

categoria de fluidos. Dentre as mais utilizadas, merece destaque a relação simples 

entre a tensão e a taxa de cisalhamento, habitualmente designada de viscosidade 

aparente (ηap) e correspondente àquela medida em um único ponto e através de 

cisalhamento constante. 
 

2.3.2. Tipos de Comportamento Reológico (Causas e Efeitos)[ ]61  
 

A Figura 12 apresenta os possíveis tipos de comportamento reológico 

verificados no escoamento de diferentes fluidos. Para o caso dos fluidos não-

Newtonianos verifica-se que a viscosidade depende da taxa de cisalhamento, 

podendo aumentar ou diminuir, ou ainda, para uma taxa de cisalhamento constante, 

variar com o tempo. 
 

O comportamento pseudoplástico é verificado quando a viscosidade aparente 

do fluido diminui em função do aumento da taxa de cisalhamento. Esse 

comportamento pode ocorrer como resultado dos seguintes fatores: orientação das 

partículas (anisotropia) como uma decorrência do fluxo, diminuição da fração 

volumétrica efetiva em função da quebra de aglomerados (aprisionamento de 

líquido), sobreposição das duplas camadas elétricas em função do aumento da 

energia cinética das partículas, entre outros. 
 

Se a queda na viscosidade aparente for dependente não só da taxa de 

cisalhamento, mas também do tempo, o comportamento é dito tixotrópico. Sua causa 

está relacionada com a estruturação do sistema quando em repouso (atuação das 

forças de van der Waals – formação de géis). Este comportamento é típico de 

sistemas não dispersos. A tixotropia se manifesta em suspensões onde o processo de 

formação e destruição de aglomerados fracos é relativaente lento, o que o torna 
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dependente não só da condição de cisalhamento como também do tempo a uma 

determinada taxa de solicitação fixa. O comportamento tixotrópico tem origem 

quando tais suspensões são mantidas a baixas taxas de cisalhamento por um longo 

período e, em seguida, são submetidas a taxas superiores em um intervalo 

relativamente curto de tempo. 
 

O comportamento dilatante ocorre quando o aumento da taxa cisalhamento 

resulta em aumento da viscosidade aparente. Esse comportamento ocorre como 

resultado da dificuldade de escoamento do fluido por entre os estreitos canais 

formados entre as partículas (empacotamento otimizado). Sendo praticamente 

desprezível a contribuição de aglomerados que possam ser quebrados, verifica-se a 

necessidade de afastamento das partículas em função do fluxo. Este comportamento 

é típico de suspensões contendo elevada concentração de sólidos e com elevada 

energia de repulsão entre as partículas. 
 

Se o aumento na viscosidade aparente for dependente do tempo o 

comportamento é dito reopéxico. A reopexia pode ser muitas vezes considerada um 

fenômeno inverso da tixotropia e, por isso, é normalmente observada em suspensões 

contendo aglomerados fracos. O comportamento reopéxico tem origem quando tais 

suspensões são primeiramente mantidas em intenso cisalhamento por um longo 

intervalo e, em seguida, submetidas a baixas taxas em um período relativamente 

curto de tempo. Sua causa está relacionada a reações de hidratação de componentes 

presentes no sistema. 
 

Vale ressaltar que os comportamentos dependentes do tempo são fortemente 

influenciados pelo histórico de cisalhamento da suspensão, que consiste na seqüência 

e duração das taxas aplicadas anteriormente à avaliação reológica. 
 

Em alguns casos o escoamento ocorre somente após a aplicação de uma 

tensão mínima de cisalhamento, fazendo com que o sistema se comporte como um 

sólido elástico para valores abaixo desta tensão. Estes materiais são chamados de 

fluidos de Bingham e a tensão mínima é designada tensão de escoamento. Embora 

normalmente relacionada à atuação de forças atrativas (elevada área superficial 

específica, presença de cargas elétricas superficiais de sinais opostos, assimetria, 

elevada rugosidade superficial), a tensão de escoamento pode também ter sua origem 
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focada na atuação de forças de repulsão de longo alcance, que dificultam a 

movimentação das partículas em suspensão[ ]7 . Diversas equações de estado reológico 

têm sido propostas para descrever o comportamento desse tipo de fluido, merecendo 

destaque a equação proposta por Casson[ ]7 : 
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onde cτ  é a tensão de escoamento de Casson e cη  é a viscosidade plástica de 

Casson. 
 

2.3.3. Principais Parâmetros que Afetam o Comportamento 

Reológico das Suspensões Cerâmicas 
 

O comportamento reológico das suspensões cerâmicas é afetado diretamente 

por diversos fatores, tais como: (a) características físicas do meio de dispersão 

(densidade, viscosidade, entre outras), (b) fração volumétrica de sólidos em 

suspensão, (c) características físicas das partículas (distribuição granulométrica, 

densidade, morfologia “razão de aspecto”, rugosidade superficial), (d) magnitude de 

interação entre as partículas (indicativo da eficiência do mecanismo de estabilização 

empregado), (e) características físicas e concentração dos aditivos (peso molecular), 

(f) condições do meio externo (temperatura), entre outros. 
 

A complexidade no que se refere ao entendimento e interpretação do 

comportamento reológico das suspensões baseia-se no fato da atuação simultânea e 

sinergética dos diversos parâmetros acima citados. Cabe ao pesquisador uma 

avaliação detalhada da contribuição de cada um dos fatores com o intuito de 

adequação às exigências específicas requisitadas pelo processo de conformação 

adotado. 
 

Para efeito de ilustração considera-se o exemplo prático no qual se verifica a 

presença em suspensão de aglomerados relativamente fracos originados em 

decorrência da predominância de forças de interação atrativas entre as partículas. Os 

aglomerados são estruturas porosas constituídas por diversas partículas primárias e 

com capacidade de retenção de parte do volume de líquido originalmente destinado 
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para a separação das partículas. O fenômeno de aprisionamento do líquido altera a 

fração volumétrica efetiva de sólidos presente e eleva o número de colisões e 

intensidade de interação entre os aglomerados ocasionando um aumento da 

viscosidade da suspensão. Com a aplicação de taxas de cisalhamento à suspensão, 

esses aglomerados se rompem gradativamente, liberando o líquido retido em seu 

interior, que passa então a contribuir para o afastamento entre as partículas. Como 

resultado, há uma redução da viscosidade aparente em função da taxa de 

cisalhamento que caracteriza o fenômeno de pseudoplasticidade e/ou tixotropia. 
 

As interações com caráter de atração e responsáveis pelo aparecimento de 

aglomerados são normalmente decorrentes da atuação de forças de van der Waals. 

No entanto, moléculas de dispersante distribuídas no meio líquido também podem 

promover atração entre as partículas da suspensão, favorecendo a ocorrência de 

aglomerados. Tal atração pode se originar em virtude de oscilações localizadas da 

concentração do agente dispersante no volume do líquido através de um mecanismo 

conhecido como efeito de depleção. Outra maneira das moléculas de dispersante 

promoverem a aglomeração da suspensão é através da adsorção simultânea de uma 

única macromolécula sobre as superfícies de partículas distintas originando o 

chamado efeito de ponte ou “bridging”. A ocorrência desses efeitos que podem dar 

origem ao comportamento pseudoplástico à suspensão é bastante favorecida pelo 

aumento da concentração e do peso molecular das cadeias de dispersante e pela 

presença de moléculas de conformação estendida no meio líquido. 

 

2.3.4. Relação entre os Aspectos de Comportamento Reológico 

de uma Suspensão e seu respectivo Estado de Estabilidade 
 

A disponibilidade de acesso a técnicas convencionais para caracterização do 

comportamento reológico de sistemas dispersos, dentre estas a viscosimetria 

rotacional, faz com que seja uma prática comum a utilização de curvas de 

defloculação para determinação da quantidade de aditivos necessária para assegurar 

o caráter de estabilidade do sistema. A curva de defloculação, conforme proposta 

mais rigorosa de modo de apresentação, relaciona diretamente a viscosidade 

resultante de um fluido com a concentração de um determinado aditivo incorporado 
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na formulação uma vez fixadas as condições do meio de dispersão, dentre estas: pH, 

temperatura e força iônica. De maneira geral, associa-se o ponto mínimo de 

viscosidade identificado experimentalmente na curva com a concentração mínima de 

dispersante necessária para promover a estabilização do sistema.  
 

A utilização das curvas de defloculação, sem qualquer interpretação 

adicional, para construção de formulações otimizadas no que se refere à 

concentração de aditivos restringe-se, portanto, para situações práticas nas quais 

evidencia-se apenas um mínimo de viscosidade. Diversos autores[ , , ]4 31 32  relatam a 

possibilidade de obtenção experimental de curvas de defloculação constituídas por 

dois mínimos de viscosidade, respectivamente denominados primário e secundário, 

intercalados por um máximo intermediário. A ocorrência deste tipo de singularidade 

desperta certa controvérsia na comunidade científica e no meio industrial no que se 

refere à proposição de justificativas para pleno entendimento do fenômeno e 

utilização prática dos resultados para o desenvolvimento de formulações. 
 

Um dos pontos-chave em comum que centraliza a ocorrência deste tipo de 

fenômeno corresponde à utilização de polieletrólitos de baixa massa molar, em torno 

de 3.500 a 10.000 g/mol, promovendo a estabilização de sistemas coloidais contendo 

elevada concentração de sólidos. A carga de sólidos dispersa, em sua maioria, 

caracteriza-se por uma distribuição relativamente estreita (100nm – 1,1μm) e 

diâmetro médio característico na faixa sub-micrométrica (d50=350nm) como é o caso 

do sistema estudado por Hirata e colaboradores[ , ]31 32 . As justificativas até então 

apresentadas são por muitas vezes conflitantes entre si e carentes de fundamentação 

analítica para suporte das idéias apresentadas. 
 

O mecanismo de estabilização eletroestérico apresenta a particularidade de 

combinar duas contribuições distintas, sendo uma de caráter eletrostático e outra de 

caráter estérico, para promover como resultado final a repulsão entre as partículas. 

Este duplo caráter, exibindo relação mútua entre si, confere um grau de 

complexidade adicional para seu entendimento. As possíveis alterações de 

configuração espacial adotada pelas cadeias poliméricas surgem como fator principal 

que justificaria a singularidade no comportamento reológico destes sistemas. As 

relações de causa e efeito que induzem esta dinâmica de transição do sistema ainda 



 47

são aspectos de discussão na comunidade científica visto a contradição das propostas 

apresentadas até então. 
 

Para efeito de ilustração deste aspecto contraditório, segue um breve resumo 

da discussão de resultados apresentada por Hirata et al.[ , ]31 32  e por Davies e Binner[ ]4  

para justificativa da ocorrência dos mínimos primário e secundário de viscosidade. O 

estudo de dispersões de Al2O3 em meio aquoso empregando-se poliacrilato de 

amônio como agente dispersante representou o ponto em comum entre os dois 

trabalhos considerados para efeito de comparação. 
 

De acordo com Davies e Binner[ ]4  o mínimo primário de viscosidade 

corresponde a um estado de dispersão metaestável que não coincide com o limite de 

saturação da superfície e aparentemente colapsa durante o processo de secagem 

originando compactos a verde com densidade aparente relativamente baixa. Os 

autores assumem que a configuração preferencialmente adotada pelas 

macromoléculas ancoradas à superfície do sólido em suspensão corresponda a uma 

conformação do tipo ‘tail’ para concentrações de dispersante equivalentes ao mínimo 

primário de viscosidade favorecendo, portanto, a projeção das cadeias em direção ao 

meio líquido de dispersão. Essa predição conformacional baseia-se no fato de que o 

grau de dissociação dos grupos funcionais corresponde a 100% na condição de pH 

analisada (pH=9,5). A densidade de carga superficial líquida negativa, mesmo que de 

baixa magnitude em decorrência da proximidade ao ponto de carga nula, desfavorece 

a ocorrência de conformação do tipo ‘train’ em decorrência de efeitos de repulsão 

eletrostática. O fenômeno de adsorção dá-se, portanto, em poucos sítios positivos 

distribuídos ao longo da superfície das partículas. 
 

Considera-se, apesar de ainda não ter sido atingido o limite de saturação da 

superfície, que a quantidade efetivamente adsorvida na condição do mínimo primário 

de viscosidade seja suficiente para delinear um comprimento de Debye (distância a 

partir da superfície para a qual verifica-se atuação representativa da força de repulsão 

entre as partículas) que supera a ação da força de van der Waals e propicia a 

dispersão do sistema. 
 

A transição para a condição do máximo intermediário de viscosidade é 

justificada levando-se em consideração o efeito combinado e sinergético decorrente 



 48

da ocorrência de uma densidade líquida de carga superficial negativa e um efeito de 

concentração dos contra-íons presentes em solução. A uma dada concentração de 

sólidos, a quantidade de contra-íons remanescente em solução é proporcional à 

concentração total de polieletrólito adicionada ao sistema. Estes são atraídos para a 

região de interface sólido / líquido e neutralizam os sítios negativos presentes em 

excesso efetivamente reduzindo a carga superficial das partículas. O fenômeno em 

questão possibilita a ocorrência de configurações do tipo ‘train’ e favorece um 

pequeno grau de enovelamento das cadeias. 
 

Considerando-se que a barreira de repulsão estérica sofre uma redução da 

espessura efetiva de atuação, define-se que a contribuição para o mecanismo de 

estabilização seja primordialmente de caráter eletrostático. Tomando-se como base 

esta nova configuração adotada, o comprimento de Debye passa não mais a ser 

suficiente para sobrepujar o escopo de domínio das forças de van der Waals 

acarretando uma floculação de intensidade secundária (fraca) e caráter de 

reversibilidade. 
 

Para concentrações crescentes de dispersante acima do valor de referência do 

máximo intermediário de viscosidade, o acréscimo da quantidade de contra-íons em 

solução facilita a formação de configurações do tipo ‘loop’. O grau de enovelação 

evidenciado para as cadeias apresenta-se, no entanto, reduzido em comparação ao 

nível esperado para o polímero em sua condição de neutralidade. A elevada 

concentração de polímero efetivamente adsorvida na região de interface sólido / 

líquido promove a extensão das cadeias poliméricas em direção ao meio de 

dispersão. A barreira de repulsão estérica se restabelece e em conjunto com a dupla 

camada elétrica presente provê uma barreira de repulsão eletroestérica capaz de 

anular ou suprimir a ação das forças de van der Waals (caráter de atração). 
 

O mínimo secundário de viscosidade tem, portanto, sua existência 

caracterizada pela ocorrência preferencial de configurações do tipo ‘loop’ e ‘tail’ em 

detrimento da configuração do tipo ‘train’ esperada para a condição de máximo 

intermediário de viscosidade. Os autores assumem que o limite de saturação da 

superfície só é atingido para concentrações de dispersante equivalentes ao mínimo 

secundário de viscosidade. O acréscimo de viscosidade evidenciado após o mínimo 
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secundário de viscosidade é justificado como uma conseqüência da presença de 

polímero livre (fração não adsorvida) em solução. 
 

De acordo com Hirata et al.[ ]31  o limite de saturação da superfície já é atingido 

na condição do mínimo primário de viscosidade, em contradição à proposta 

apresentada por Davies e Binner[ ]4 , e a transição configuracional dá-se 

preferencialmente pelo efeito de ação do conteúdo de dispersante livre residual em 

solução. O acréscimo progressivo da concentração total de dispersante, tomando-se 

como referência o limite de saturação da superfície, promove uma elevação da 

viscosidade e ocorrência de um máximo intermediário justificado por meio da ação 

de repulsão eletroestérica baseada em: (i) interação entre si das cadeias poliméricas 

livres remanescentes em solução e (ii) interação entre estas e a fração adsorvida 

presente na região de interface sólido / líquido. 
 

O mínimo secundário de viscosidade é associado a possíveis mudanças de 

configuração espacial das cadeias adotadas em função da presença em massa de 

contra-íons, mais especificamente o NH4
+, que interage diretamente com os grupos 

funcionais carboxílicos dissociados ao longo da macromolécula. O resultado deste 

fenômeno de neutralização corresponde a uma redução da contribuição de repulsão 

eletroestérica que possibilita uma transição de conformação espacial das cadeias, que 

por sua vez, é responsável por uma diminuição da distância de interação efetiva entre 

as partículas. 
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3. Materiais e Métodos 
 

3.1. Materiais utilizados 
 

A relação das propriedades das diferentes matérias-primas empregadas para 

execução do presente trabalho está listada nas Tabelas 2, 3 e 4. Os critérios de 

seleção dos referidos materiais estão apresentados com maior grau de detalhamento 

ao longo do texto apresentado. 
 

Tabela 2: Listagem das principais propriedades da carga cerâmica (material 
particulado) utilizada na preparação das suspensões. 

A-1000 SG®

Fabricante: Almatis Inc. 

Representante: Almatis Inc.  

Descrição: Óxido de alumínio (classe reativa) 

Análise Química (%) 

Al2O3 Na2O SiO2 Fe2O3 CaO MgO B2O3

99,8 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 < 0,003 
Propriedades Físicas 

% α−Al2O3  95 
Área Específica (m2/g) 8,4 

D90 (μm) 1,5 
D50 (μm) 0,4 
D10 (μm) 0,16 

Tqueima (oC) 1540 
%retração 17,8 

ρaparente (após queima) 3,89 

Aplicações recomendadas Cerâmicas para aplicação eletrônica 
Materiais Refratários 

 

 

A seleção do material A-1000 SG (Almatis Inc. GmbH) fundamentou-se na 

composição química bem definida com traços de sódio (Na2O) severamente 

limitados (<0,06%), distribuição de tamanhos de partícula relativamente estreita na 

faixa sub-micrométrica e área específica moderada (8,4 m2/g). Dentre outros fatores, 

os acima citados possibilitam um controle rigoroso do comportamento reológico de 

suspensões, associado ao grau de dispersão do sistema, favorecendo um 

empacotamento de partículas otimizado (densidade aparente em torno de 3,89 g/cm3 
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após queima). A listagem de propriedades complementares que justificaram a seleção 

do material em questão encontra-se na Tabela 2. As informações e/ou especificações 

apresentadas foram retiradas de catálogo disponibilizado pela empresa. 
 

Tabela 3: Listagem das principais propriedades do agente dispersante utilizado na 
preparação das suspensões. 

DARVAN® 821-A 
Fabricante: R. T. Vanderbilt Company Inc. 

Representante: Ipiranga Comercial Química S.A. 

Descrição: poliacrilato de amônio (PA-NH4) – Função: agente dispersante 

Propriedades Físicas 

Massa Molar (g/mol) ∼ 3500 
Total ativo de sólidos 40% 

% resíduos após queima 0,01% 
Densidade 25oC (g/cm3) 1,25 

pH 25oC (1 vol.%) 7,0 
Viscosidade 25oC (cP) 50 

Solubilidade Extremamente solúvel em sistemas aquosos 

Estabilidade 

Estável na presença de ácidos e bases, podendo ser utilizado 
em ampla faixa de pH. 

Possibilidade de utilização em sistemas submetidos a elevado 
cisalhamento, sem que se verifique perda de eficiência. 

Aplicações recomendadas Cerâmicas destinadas a aplicações eletrônicas onde o 
conteúdo de Na2O presente deve ser limitado. 

 

 

Critérios de estabilidade em ampla faixa de pH na presença de ácidos e bases, 

composição química bem definida, peso molecular elevado (~3.500 g/mol) e teor 

residual após queima extremamente reduzido (<0,01% sem que seja verificada a 

necessidade de controle da atmosfera do forno) fundamentaram a seleção do 

DARVAN 821-A (R. T. Vanderbilt Inc., U.S.A) como agente dispersante para 

suspensões concentradas de óxido de alumínio em meio aquoso. A listagem de 

propriedades complementares que justificaram a seleção do material em questão 

encontra-se na Tabela 3. As informações e/ou especificações apresentadas foram 

retiradas de catálogo fornecido pela empresa. 
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Tabela 4: Listagem das principais propriedades do agente ligante utilizado na 
preparação das suspensões. 

DURAMAX® B-1080 
Fabricante: Rohm and Haas Company Inc. 

Representante: Rohm and Haas Química Ltda. 

Descrição: emulsão acrílica – Função: agente ligante 

Propriedades Físicas 

Total ativo 44% 
Tg (ºC) -21 

% resíduos após queima 0,38% 
Densidade 25oC (g/cm3) 1,05 

pH 25oC (1 vol.%) 6,5 
Viscosidade 25oC (cP) 85 

Tamanho de partícula (nm) 135 - 185 

Propriedades adicionais 
Minimiza o efeito de aderência do componente cerâmico com 
relação ao molde poroso ou substrato polimérico empregado 

no processo de conformação. 
Aplicações recomendadas “Tape-casting” 

 

Critérios de estabilidade em ampla faixa de pH na presença de ácidos e bases, 

elevada concentração de total ativo (~44%) e reduzida temperatura de transição 

vítrea (-21ºC) fundamentaram a seleção do DURAMAX B-1080 (Rohm and Haas 

Company Inc., U.S.A) como agente ligante para constituição de componentes 

cerâmicos de alta alumina. A listagem de propriedades complementares que 

justificaram a seleção do material em questão encontra-se na Tabela 4. As 

informações e/ou especificações apresentadas foram retiradas de catálogo fornecido 

pela empresa. 
 

Água destilada e deionizada (pH=5,7±0,1; λ=2,0±0,0 μS/cm) foi utilizada 

tanto na preparação de soluções diluídas de dispersante quanto na preparação das 

suspensões. Ácido nítrico HNO3 (Labsynth Inc., Brasil) e hidróxido de potássio KOH 

(Labsynth Inc., Brasil) foram utilizados para realização de ajustes de pH necessários. 
 

Considera-se que, apesar da seleção restrita de componentes para preparação 

de uma formulação complexa específica, os conceitos e fundamentos gerados com a 

execução do presente trabalho sejam aplicáveis para outros sistemas que possuam 

algum grau de similaridade em relação ao aqui estudado. 
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3.2. Procedimentos Experimentais 
 

3.2.1. Preparação das amostras 
 

Como ponto de partida inicial da etapa de preparação das amostras destaca-se 

a seleção de parâmetros de caracterização das suspensões tais como: fração 

volumétrica de sólidos (φ) e concentração (total ativo) de dispersante (CL). 
 

Quantidades predeterminadas de óxido de alumínio (A1000-SG, Almatis Inc. 

GmbH) (± 0,005 g), água destilada e deionizada (± 0,5 mL) e dispersante (Darvan 

821-A, R. T. Vanderbilt, U.S.A) (± 0,005 mL) necessárias para preparação de um 

volume total de suspensão equivalente a 150 mL foram mensuradas e reservadas. A 

conversão do valor de CL, expresso em termos de miligramas de total ativo por 

grama de alumina, para valor de volume de solução concentrada de dispersante foi 

feita levando-se em conta a densidade (1,25 g/cm3) e o total ativo (40%) de sólidos 

presente. A quantidade adicional de água incorporada ao sistema em função da 

adição da solução concentrada de dispersante foi desconsiderada no cálculo da fração 

volumétrica de sólidos (φ) por representar um volume reduzido. 
 

A solução concentrada de dispersante foi misturada, sob constante agitação, 

ao volume de água reservado até que um grau de homogeneidade satisfatório fosse 

alcançado. A carga de material particulado previamente quantificada foi então 

progressivamente incorporada ao sistema, tendo sido a agitação mantida constante 

até que fosse atingido índice de fluidez suficiente para possibilitar o carregamento do 

moinho sem grandes perdas. Frascos de polietileno de 500 mL apresentando metade 

do seu volume preenchido com elementos de moagem (esferas) de alumina foram 

utilizados na etapa de moagem e homogeneização. Uma rotação de 30 rpm durante 

intervalo de tempo de 24 h foi estabelecida como padrão na etapa de preparação das 

amostras. Com o intuito de minimizar o efeito da variável tempo sobre o grau de 

dispersão do sistema, as amostras foram utilizadas para realização de análises 

subseqüentes logo após descarga do moinho. 
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3.2.2. Avaliação do comportamento de dissociação do 

dispersante – Análise Titrimétrica 
 

A titulação de amostra contendo 40 mL de solução 1:10 em volume de 

dispersante (Darvan 821-A, R. T. Vanderbilt Inc., U.S.A) foi efetuada via adição de 

ácido nítrico HNO3 (0,1N). Injeções incrementais de 1,0 mL foram realizadas até que 

a variação do volume total atingisse 250 mL. O pH, constantemente monitorado em 

função da adição de HNO3, foi efetivamente determinado após obtenção de valor 

estável, não sendo, portanto, fixado um valor para o intervalo de tempo entre 

injeções consecutivas. A aquisição de dados experimentais foi realizada com um 

pHmetro do tipo 420-A (ATI Analytical Technology Inc., Boston, U.S.A). 
 

Durante a realização do ensaio, a amostra foi mantida sob constante agitação 

para assegurar elevado grau de homogeneidade, e a temperatura regularmente 

monitorada com o intuito de identificar possíveis oscilações. 
 

Assumindo-se que os grupos carboxílicos presentes na cadeia do dispersante 

sofram dissociação dando origem a grupos carboxilato conforme a reação 

apresentada na Figura 5, tem-se que a constante de equilíbrio K da reação em 

questão pode ser escrita da maneira como apresentada pela equação (26). 
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A constante de equilíbrio K está relacionada à fração dissociada de grupos 

funcionais (α)[ ]3  conforme descrito pela equação (27). 
 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=−=

α
α

1
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A determinação experimental do valor de pK pode ser efetuada a partir de 

uma curva relacionando o pH e o volume de ácido adicionado. O valor de pH para o 

qual verifica-se uma inflexão na curva ( mínimoVpH =∂∂  ou ainda 

022 =∂∂ VpH ) corresponde ao valor de pK. 
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3.2.3. Isotermas de Adsorção 
 

Modificação do método proposto por Castro e Gouvêa[ ]62  para determinação 

de isotermas de adsorção a partir de curvas de variação do potencial zeta (ζ) em 

função da concentração de dispersante (CL) foi elaborada e aplicada com o intuito de 

avaliar o efeito de variáveis como o pH sobre a eficiência de adsorção do sistema. 
 

As exigências quanto à normalização das condições de pH da suspensão e da 

solução de dispersante, bem como os critérios de avaliação da aplicabilidade da 

técnica (variação não significativa do pH e da condutividade), continuam válidos. 

Como principal modificação com relação à proposta inicial destaca-se a utilização de 

todo o conjunto de pontos experimentais obtidos para determinação da condição na 

qual verifica-se eficiência de adsorção igual a 100%. Assume-se que tal prática 

minimize a possibilidade de erro associada à seleção de um número restrito de pontos 

além de possibilitar a padronização no que se refere ao tratamento dos dados obtidos. 
 

A avaliação do comportamento eletrocinético de suspensões diluídas de 

alumina em meio aquoso (2% em volume) foi feita por meio da técnica 

eletroacústica, sendo o equipamento utilizado um analisador eletroacústico do tipo 

ESA-8000 (Matec Applied Sciences, Hopkinton, U.S.A). O conjunto foi acoplado a 

um banho termostatizado, modelo TE-184 (Tecnal, São Paulo, Brasil), com o intuito 

de evitar oscilação superior a 0,1ºC depois de atingida a estabilidade térmica. Uma 

bureta digital modelo Microlab 500 Series (Hamilton, Nevada, U.S.A) foi utilizada 

para controle preciso do volume e do intervalo de tempo entre injeções de 

dispersante. 
 

O software Electrokinetic Sonic Analysis System V.phama 6.02. (Matec 

Applied Sciences Copyright) foi utilizado para controle do ensaio, aquisição e 

armazenamento de dados experimentais. 
 

O modelo proposto por O´Bryen[ ]77  para conversão dos valores de sinal 

acústico (ESA) medidos em valores de potencial zeta (ζ) foi aplicado tendo sido 

levada em consideração a dependência com a temperatura de propriedades do 

solvente[ ]29  tais como: densidade (ρ), viscosidade (η), permissividade dielétrica (ε) e 

velocidade de propagação do som (c) (conforme Anexo A). 
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A normalização do pH da solução de dispersante foi efetuada depois de 

atingida a situação de equilíbrio térmico da suspensão. Os ajustes de pH necessários 

foram realizados via adição de HNO3 (2N) ou KOH (2N). 
 

Com o intuito de padronizar a realização dos ensaios, as curvas de potencial 

zeta (ζ) em função da concentração (total ativo) de dispersante (CL) foram obtidas 

via adição de solução 1:20 em volume (pHnormalizado) de dispersante (Darvan 821-A, 

R. T. Vanderbilt Inc., U.S.A) a cada intervalo de 30 segundos. Injeções incrementais 

de 0,02 mL de solução foram efetuadas até que a variação do volume total alcançasse 

4,0 mL. Assume-se que a relação entre o volume injetado e o intervalo de tempo 

entre injeções seja insuficiente para promover oscilação significativa da temperatura 

durante o ensaio. Um volume inicial de amostra igual a 230 mL foi fixado para 

assegurar a completa imersão dos eletrodos (pH e condutividade) e reduzir a 

tendência de formação de bolhas. 
 

Os valores de temperatura, pH e condutividade também foram 

constantemente monitorados durante a realização do ensaio. 
 

Com o objetivo de minimizar qualquer efeito de dispersão dos resultados foi 

elaborado um tratamento matemático dos dados obtidos no sentido de reduzir a 

quantidade de pontos experimentais. O tratamento adotado consistiu da determinação 

da média aritmética do conjunto de pontos presentes em sucessivos intervalos 

simétricos. A seleção de intervalos contendo dez pontos experimentais possibilitou 

uma redução do número total de pontos de 200 para 20. 
 

O software Microsoft Excel (Microsoft Corporation Copyright 1983-1997) 

foi utilizado para regressão dos dados obtidos. Regressões do tipo polinomial de 

sexta ordem [ ] foram 

adotadas, sendo o coeficiente R
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verifica-se eficiência de adsorção igual a 100%. Fixando-se um determinado valor de 

potencial zeta e a condição na qual ocorre eficiência de adsorção máxima, fica 

possível a determinação da quantidade adsorvida (CA) expressa em termos de 

miligramas de total ativo por grama de alumina. A determinação da quantidade 

remanescente em solução pode ser feita subtraindo-se a quantidade adsorvida do total 

adicionado. Sendo conhecidos o volume inicial e a variação de volume em função da 

adição da solução de dispersante, fica possível a determinação da quantidade 

remanescente em solução (CS) expressa em termos de miligramas de total ativo por 

mililitro de solução. 
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Figura 13: Representação esquemática da metodologia proposta para 
determinação de isotermas de adsorção a partir de curvas de potencial zeta em 
função da concentração de dispersante. 

 

A Figura 13 ilustra de forma esquemática a metodologia acima proposta que 

passa a ser tratada ao longo deste texto como método “zeta-sorption”[ ]63 . 
 

As isotermas de adsorção foram calculadas a partir do conjunto de dados 

determinados experimentalmente ( ( )SA CfC = ), conforme descrito pela equação 

(28), com base no modelo “Two-Surface Langmuir”. A determinação dos 

parâmetros de ajuste b1, b2, K1 e K2 foi efetuada por meio da aplicação do método 
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proposto por Sposito[ , , , ]64 65 66 67 , tendo sido considerada válida a situação particular 

em que K1>>K2 e b1<<b2. 
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A Tabela 5 apresenta a seqüência experimental proposta com o intuito de 

isolar e possibilitar o estudo do efeito de cada variável de forma independente. 
 

Tabela 5: Seqüência experimental adotada para avaliar o efeito da variável pH sobre a 
eficiência de adsorção do sistema PA-NH4/alumina. 

Avaliação do efeito do pH 
Alíquota ácido/base [mL] Variáveis de entrada 

HNO3 (2N) KOH (2N) 
Parâmetro fixo 

de ensaio 
6,1 0,4 - 
7,2 0,2 - 
8,5 - - 
9,3 - 0,2 

pH 

10,0 - 0,4 

φ=2% 
T=25ºC 

 

 

3.2.4. Avaliação do comportamento de alteração do raio 

hidrodinâmico das partículas 
A avaliação do comportamento eletrocinético de suspensões concentradas de 

alumina em meio aquoso (55% em volume) foi feita por meio da técnica 

eletroacústica, sendo o equipamento utilizado um analisador eletroacústico do tipo 

ESA-8000 (Matec Applied Sciences, Hopkinton, U.S.A). O conjunto foi acoplado a 

um banho termostatizado, modelo TE-184 (Tecnal, São Paulo, Brasil), com o intuito 

de evitar oscilação superior a 0,1ºC depois de atingida a estabilidade térmica. Uma 

bureta digital modelo Microlab 500 Series (Hamilton, Nevada, U.S.A) foi utilizada 

para controle preciso do volume e do intervalo de tempo entre injeções de 

dispersante. 
 

O software Electrokinetic Sonic Analysis System V.phama 6.02. (Matec 

Applied Sciences Copyright) foi utilizado para controle do ensaio, aquisição e 

armazenamento de dados experimentais. 
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O modelo proposto por O´Bryen[ ]77  para conversão dos valores de sinal 

acústico (ESA) medidos em valores de mobilidade eletroforética (μD) foi aplicado. 
 

Uma concentração mínima inicial de dispersante igual a 2,5 mg/g foi adotada 

de forma a assegurar a fluidez do sistema e não interferir no processo de agitação 

necessário para homogeneização do sistema como um todo. 
 

Com o intuito de padronizar a realização dos ensaios e minimizar a variação 

de volume resultante, as curvas de mobilidade eletroforética (μD) em função da 

concentração (total ativo) de dispersante (CL) foram obtidas via adição de solução 

20% em volume de dispersante (Darvan 821-A, R. T. Vanderbilt Inc., U.S.A). 

Injeções incrementais da solução foram efetuadas a uma taxa de 0,55 mL / 5 min até 

que a variação total de volume alcançasse 11 mL (concentração final de dispersante 

em torno de 4,5 mg/g). 
 

Os valores de temperatura, pH e condutividade também foram 

constantemente monitorados durante a realização do ensaio. 
 

3.2.5. Avaliação do comportamento reológico 
 

A avaliação do comportamento reológico das suspensões analisadas foi feita 

por meio da técnica de viscosimetria rotacional com geometria de cilindros 

concêntricos[ , ]68 69 , sendo o equipamento utilizado um viscosímetro do tipo DV-II+ 

(Brookfield Engineering Laboratories, Middleboro, U.S.A). A razão cb RR  adotada 

correspondeu a 0,92, sendo  o diâmetro interno do reservatório e  o diâmetro 

do cilindro interno (“spindle” ID: SC4-18). O conjunto foi acoplado a um banho 

termostatizado, modelo TE-184 (Tecnal, São Paulo, Brasil), com o intuito de evitar 

oscilação superior a 0,1ºC depois de atingida a estabilidade térmica. O software 

Wingather V1.1. (Brookfield Engineering Laboratories Copyright 1995) foi utilizado 

para aquisição e tratamento de dados experimentais obtidos. 

cR bR

 

Considerando-se que o comportamento reológico seja dependente do 

histórico de solicitações ao qual a amostra tenha sido submetida, foi estabelecido um 

padrão para a realização dos ensaios, conforme apresentado na Figura 14. 
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Inicialmente as amostras foram submetidas a uma rotação de 200 rpm 

( ) durante um intervalo de tempo igual a 10 min. A constante 

monitoração da temperatura em função do tempo indicou que o intervalo de tempo 

em questão foi suficiente para aquisição de uma condição de equilíbrio térmico 

mesmo quando consideradas condições de temperatura não coincidentes com a do 

ambiente. O reduzido volume de amostra necessário para realização do ensaio 

contribuiu para uma garantia de homogeneidade térmica do sistema. 
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Figura 14: Representação esquemática do ciclo de cisalhamento adotado para 
caracterização do comportamento reológico das suspensões analisadas. 

Intervalo de tempo para assegurar a 
homogeneidade térmica das amostras 

Intervalo de 
rotação (rpm)

tN ΔΔ−  
(rpm/min) 

200 - 80 20 
70 - 10 10 

8 - 3 1 
2,5 - 1 0,5 

0,8 – 0,2 0,2 
 

 

Partindo-se de uma rotação inicial de 200 rpm, a taxa de cisalhamento foi 

progressivamente reduzida até que fosse atingido o valor de 0,3 s-1 (N=0,2 rpm). 

Taxas decrescentes de redução da rotação ( tN ΔΔ ) foram adotadas para diferentes 

intervalos de tempo acumulado de duração do ensaio com o intuito de possibilitar o 

detalhamento das curvas obtidas. 
 

A Tabela 6 apresenta a seqüência experimental proposta. Os ajustes de pH 

exigidos pela primeira etapa da seqüência proposta foram realizados sob constante 

monitoração do mesmo em função da adição de ácido ou base. Para tal foi utilizado 
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um pHmetro do tipo 420-A (ATI Analytical Technology Inc., Boston, U.S.A). As 

amostras foram mantidas sob constante agitação e intervalos de tempo suficientes 

para alcance de situação de equilíbrio foram adotados. 
 

Tabela 6: Seqüência experimental adotada para avaliar o efeito de diferentes variáveis 
sobre o comportamento reológico de suspensões concentradas de alumina. 

Etapa 01 - Avaliação do efeito do pH 
Variáveis de 

entrada φ=45% φ=50% φ=55% Parâmetro fixo 
de ensaio 

Adição de ácido nítrico HNO3 (2N) pH 
Adição de hidróxido de potássio KOH (2N) 

T=25ºC 
CL=4,4 mg/g 

Etapa 02 - Avaliação do efeito da concentração de dispersante 
Variáveis de 

entrada φ=45% φ=50% φ=55% Parâmetro fixo 
de ensaio 

2,0 2,5 
3,0 3,5 CL [mg/g] 
4,0 4,5 

T=25ºC 

 

 

3.2.6. Avaliação da eficiência de empacotamento 
3.2.6.1. Procedimento de preparação das amostras 

A preparação dos corpos-de-prova foi feita por meio de colagem uniaxial em 

molde de gesso. Foi utilizada uma matriz cilíndrica de PET apresentando diâmetro 

interno de 215 mm. Procedeu-se com a aplicação de gel de silicone como lubrificante 

para facilitar o destacamento da pastilha e evitar a ocorrência de trincas. A 

desmoldagem deu-se somente após intervalo de tempo de 24 horas para garantir a 

completa secagem das amostras. A adequação geométrica dos corpos-de-prova 

necessária para realização dos ensaios de intrusão de mercúrio foi efetuada via 

desgaste abrasivo tendo sido utilizadas lixas #180 e #600. A remoção de fragmentos 

remanescentes após desbaste foi feita com auxílio de ar comprimido. 
 

O processo de sinterização para consolidação dos corpos-de-prova deu-se 

mediante tratamento térmico sem controle específico da atmosfera do forno. O ciclo 

de queima empregado considerou uma primeira rampa de aquecimento com uma taxa 

de 1ºC/min até uma temperatura de 500ºC de forma a favorecer a eliminação do 

conteúdo orgânico. A segunda rampa de aquecimento foi realizada com uma taxa de 

10ºC/min até uma temperatura de 1550ºC tendo sido estabelecido um patamar de 1 
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hora para assegurar o processo de densificação. O resfriamento dos corpos-de-prova 

sinterizados deu-se sem controle específico de taxa de resfriamento no interior da 

câmara do forno. 

 

3.2.6.2. Porosimetria ao mercúrio 

A avaliação da eficiência de empacotamento dos diferentes sistemas 

analisados (amostras a verde) foi feita por meio da técnica de porosimetria ao 

mercúrio tendo sido utilizado um equipamento modelo Autopore III 9410 

(Micromeritics, Norcross, U.S.A). Em virtude das características físicas das amostras 

optou-se pela seleção de um porta amostras (penetrômetro) apresentando um volume 

de bulbo igual a 5 cm3 e um volume total de coluna correspondente a 1,131 cm3 

(PEN ID: 942-61709-00). O software Win9400 Series V2.00 (Micromeritics Inc. 

Copyright 1998) foi utilizado para gerenciamento de ensaio, aquisição e tratamento 

de dados obtidos. 
 

O modelo proposto por Washburn[ ]70  estabelecendo a relação entre uma dada 

pressão aplicada e o valor do diâmetro médio de poro (similaridade geométrica 

cilíndrica) sendo preenchido foi aplicado considerando-se o ângulo de contato (θ) e a 

tensão superficial do mercúrio (γ) respectivamente iguais a 130º e 485 din/cm. 

Procedeu-se com um método de correção dos resultados (“blank”) de forma a 

descartar o efeito de compressibilidade do mercúrio para valores crescentes de 

pressão aplicada. 

 

3.2.6.3. Método Geométrico 

A avaliação da eficiência de empacotamento dos diferentes sistemas 

analisados (amostras sinterizadas) foi feita por meio da determinação da densidade 

aparente dos corpos-de-prova. O volume aparente das amostras foi determinado em 

função dos parâmetros dimensionais diâmetro e altura considerando-se uma 

geometria de amostra cilíndrica. As medições foram realizadas em quintuplicata com 

auxílio de um paquímetro digital de forma a minimizar possíveis erros em função de 

irregularidades presentes nas amostras. Os resultados foram apresentados na forma 

de valor médio acrescido de desvio de padrão. A eficiência de empacotamento e o 
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percentual residual de poros foram determinados assumindo-se uma densidade 

teórica de 3,89 g/cm3 para o óxido de alumínio (α-Al2O3). 
 

A Tabela 7 representa a seqüência experimental adotada para avaliar os 

efeitos do grau de dispersão e da adição de ligante sobre a eficiência de 

empacotamento do sistema. 
 

Tabela 7: Seqüência experimental adotada para avaliar o efeito do grau de dispersão e 
o efeito da adição de ligante sobre a eficiência de empacotamento do sistema. 

Etapa 01 - Avaliação do efeito do grau de dispersão 
Variáveis de entrada Parâmetro fixo de ensaio 

2,0 

3,0 CL [mg/g] 
4,0 

T=25ºC 
φ=55% 

Etapa 02 - Avaliação do efeito da adição de ligante 
Variáveis de entrada Parâmetro fixo de ensaio 

0% 
5% 

10% 

Fração em peso (total ativo) 
de ligante com relação à 

massa seca de Al2O3 
15% 

T=25ºC 
CL=4,0 mg/g  

φ=55% 

 

3.2.7. Estudo de estabilidade – Turbidimetria 
A avaliação acelerada de estabilidade dos sistemas analisados foi feita 

empregando-se a técnica de turbidimetria dinâmica de varredura tendo sido utilizado 

um equipamento modelo Turbiscan Lab Expert (Formulaction). A aquisição de dados 

foi feita com o equipamento operando simultaneamente no modo de transmitância e 

retroespalhamento (aquisição dinâmica). O intervalo de tempo entre duas leituras 

consecutivas foi estipulado em 8 horas sendo que o acompanhamento individual do 

comportamento de desestabilização das diferentes amostras foi avaliado durante um 

prazo total de uma semana (7 dias). A temperatura do sistema foi controlada de 

forma a assegurar valores na faixa de 25±1ºC. 
 

As curvas de transmitância e retroespalhamento acumuladas no tempo zero de 

cada ensaio (condição inicial) foram respectivamente empregadas como perfil de 

referência para avaliação comparativa e relativa ao longo do tempo. 
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A Tabela 8 representa a seqüência experimental adotada para se avaliar o 

efeito do grau de dispersão sobre a estabilidade física do sistema frente a fenômenos 

de separação de fases (sedimentação).O procedimento de preparação das amostras 

(suspensões) seguiu exatamente o protocolo descrito no item 3.2.1 do presente texto. 

De forma a se evitar qualquer interferência no ensaio decorrente de alterações 

resultantes da estocagem das amostras, as mesmas foram disponibilizadas para a 

realização dos ensaios imediatamente após a descarga do moinho. 
 

Tabela 8: Seqüência experimental adotada para avaliar o efeito do grau de dispersão 
sobre a estabilidade física do sistema. 

Etapa 01 - Avaliação do efeito da concentração de dispersante 
Variáveis de 

entrada φ=45% φ=55% Parâmetro fixo 
de ensaio 

3,0 3,0 CL [mg/g] 
4,0 4,0 

T=25ºC 

 

Os softwares Tlab Expert v. 1.13 (Formulaction) e Turbiscan Easysoft foram 

empregados para gerenciamento dos ensaios e tratamento posterior dos dados 

acumulados de forma a possibilitar uma análise comparativa entre as diferentes 

amostras analisadas. 

Os modos de avaliação isolada de transmitância (T) e retroespalhamento 

(BS), assim como o modo de avaliação conjunta (BST), foram empregados para 

análise de regiões específicas da amostra (porção superior) e identificação de 

parâmetros cinéticos relacionados à separação de fases. 
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4. Resultados e Discussão 
4.1. O fenômeno de adsorção e sua relação direta com o 

grau de estabilidade do sistema 
A aquisição de dados referentes à eficiência de adsorção (CA/CL) de um dado 

agente ativo de superfície (ex. dispersante) representa uma ferramenta funcional para 

o desenvolvimento e a otimização de formulações complexas destinadas ao setor de 

processamento cerâmico. A confiabilidade e a praticidade de obtenção dos resultados 

para construção de uma isoterma de adsorção são fatores decisivos que definem o 

sucesso de incorporação e efetiva absorção de uma dada prática experimental pelo 

setor industrial. Define-se, portanto, a validação da metodologia proposta na ref.[29] 

como sendo o ponto de partida inicial do presente trabalho. Para tal, propõe-se uma 

análise comparativa com resultados obtidos através de método já consagrado e 

extensivamente relatado em trabalhos técnicos-científicos publicados[ , , ]31 32 35 . 
 

Do ponto de vista científico, a disponibilidade de dados quantitativos acerca 

da adsorção de um determinado par adsorvente / adsorvato abre a perspectiva de um 

estudo mais detalhado sobre o mecanismo de estabilização coloidal atuante e 

possibilita a interpretação de qualquer comportamento macro evidenciado para o 

sistema que seja um reflexo da eficiência e eficácia do mesmo. A possibilidade de 

construção de isotermas de adsorção tomando-se como referência única e 

exclusivamente as alterações na distribuição de carga superficial das partículas, 

monitorada experimentalmente através da determinação contínua da mobilidade 

eletroforética dinâmica, apresenta caráter de inovação e demanda constatação prática 

dos resultados obtidos de forma a validar a metodologia proposta. 
 

A Figura 13 ilustra o algoritmo de cálculo proposto para determinação 

experimental dos dados referentes à adsorção do agente ativo de superfície 

considerando-se a utilização de dados da mobilidade eletroforética resultante em 

função da concentração de dispersante adicionada. No entanto, para maiores 

informações acerca da proposta, propõe-se que o leitor faça uma busca mais 

aprofundada pelas ref. [29, 63]. As principais limitações da alternativa proposta, bem 
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como sua potencialidade para caracterização de tais sistemas, são abordados de 

maneira generalizada e oferecem sustentação necessária para sua aplicação. 
 

O ajuste dos pontos experimentais a determinadas funções ou modelos 

propostos de adsorção permite o acúmulo de informações acerca dos mecanismos 

envolvidos e do tipo de interação entre o adsorvente e o adsorvato. 
 

A disposição linear dos pontos experimentais de uma curva 

( ) )( ASA CfCC =  indicaria a validade do modelo proposto por Langmuir para 

representar os dados de adsorção[ ]65 . Para efeito de nomenclatura ao longo do 

presente texto estabelece-se que CA corresponde à concentração da espécie química 

efetivamente adsorvida e CS corresponde ao excesso remanescente em solução de 

forma a estabelecer o equilíbrio do sistema. A descrição de um processo de adsorção 

por meio da aplicação da teoria proposta por Langmuir[ , ]11 35  limita-se, no entanto, a 

situações particulares para as quais assume-se a validade integral das seguintes 

considerações: 

(i) a espécie adsorvida forma uma monocamada ao interagir com sítios 

superficiais considerados indistintos e distribuídos de maneira uniforme ao longo 

da superfície. 

(ii) a energia envolvida no processo de adsorção independe do grau de 

recobrimento da superfície. 
 

Uma variação significativa da carga superficial* das partículas em 

decorrência da adsorção do PA-NH4, conforme ilustrado na Figura 8, inviabiliza a 

consideração de um valor constante para a energia envolvida no processo de 

adsorção. O aumento da concentração do polieletrólito efetivamente adsorvido, 

expresso pelo grau de recobrimento da superfície, dificulta a aproximação das 

cadeias para a região da interface sólido / líquido bloqueando, de certa maneira, o 

acesso aos sítios de adsorção em função de um efeito eletrostático. Possíveis efeitos 

de restrição entrópica também contribuem para inviabilizar a simplificação conforme 

proposto. Como conseqüência, descarta-se a possibilidade de aplicação da equação 

                                                           
* A partícula de alumina e a camada polimérica (revestimento) adsorvida são consideradas como 
sendo uma unidade. O termo “carga superficial” deve ser interpretado da mesma maneira. 
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proposta por Langmuir para representar a eficiência de adsorção do sistema em 

questão. 
 

O Teorema da Interpolação proposto por Sposito[ ]64  determina que um 

processo de adsorção pode ser representado matematicamente por uma equação do 

tipo “Two-Surface” Langmuir desde que satisfeita a seguinte condição: o 

coeficiente de distribuição ( )SA CC  apresenta-se como uma função finita 

decrescente da quantidade adsorvida (CA) e intercepta o eixo das abscissas para um 

determinado valor finito de CA. 
 

Uma análise das curvas apresentadas na Figura 15 permite a verificação de 

satisfação da condição de aplicabilidade do modelo “Two-Surface” Langmuir. A 

Tabela 9 apresenta uma compilação dos parâmetros de ajuste da equação (28) para 

diferentes condições de pH. 
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Figura 15: Coeficiente de distribuição KD em função da quantidade adsorvida 
para diferentes condições de pH. O gráfico mostra, em destaque, a região para a 
qual verifica-se coeficiente de distribuição tendendo a zero. 

 
 

A extrapolação das curvas representadas na Figura 15 para valores de 

coeficiente de distribuição nulos (intercepto com o eixo x) permite a determinação da 
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quantidade limite de saturação da superfície expressa em termos de miligramas de 

adsorvato por grama de alumina (adsorvente). Os resultados experimentais 

demonstram que o limite de saturação decresce em função do aumento do pH, 

atingindo magnitude da ordem de 1,16, 1,05 e 0,96 mg/g para valores de pH iguais a, 

respectivamente, 8,5, 9,3 e 10,0. 
 

Tabela 9: Parâmetros utilizados para aplicação do modelo “Two-Surface” Langmuir. 
Resultados experimentais obtidos com auxílio das curvas apresentadas na Figura 15. 

pH α1/α0 α0
2/|α1| β0/β1 β0

8,5 -146,0205 0,0297 -0,0488 1,1639 
9,3 -112,6663 0,0296 -0,0364 1,0495 
10,0 -94,6306 0,0295 -0,0356 0,9607 

pH b1 K1 b2 K2
8,5 0,0297 146,0205 1,1342 0,0488 
9,3 0,0296 112,6663 1,0199 0,0364 
10,0 0,0295 94,6306 0,9312 0,0356 

 

 

A Figura 16 mostra que a quantidade de dispersante adsorvida na superfície 

das partículas de Al2O3 sofre um acréscimo em função da redução do pH 

(deslocamento para valores mais ácidos). Nessas condições, além de estar disponível 

uma maior quantidade de sítios superficiais para ancoramento das cadeias 

poliméricas, tem-se que a superfície das partículas está carregada negativamente com 

menor intensidade. Esta somatória de fatores contribui para uma redução do efeito de 

repulsão eletrostática entre o polieletrólito carregado negativamente e os sítios 

negativos presentes na superfície, favorecendo a aproximação e o ancoramento das 

cadeias poliméricas. 
 

Conforme discutido no item 2.2.3, a carga superficial é determinada pela 

somatória entre as cargas originadas pela reação da superfície com o meio e as cargas 

elétricas associadas à molécula adsorvida. Sendo assim, no caso dos polieletrólitos, o 

potencial zeta resultante é determinado pela combinação do número relativo de sítios 

dissociados (NRS) do polieletrólito com as cargas existentes na superfície das 

partículas[ ]2 . 
 

Considerando-se que o grau de dissociação do polieletrólito aniônico 

empregado corresponda a 100% nas diferentes condições de pH analisadas, conforme 

ilustrado na Figura 6, assume-se que o efeito de restrição entrópica em decorrência 
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de possíveis conformações espaciais adotadas pela macromolécula seja similar para 

os casos analisados. A afirmação em questão é válida em função do estado de 

diluição do sistema que corresponde a 2% em volume de sólidos e desfavorece a 

interação direta entre as partículas presentes em suspensão. 
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Figura 16: Concentração de PA-NH4 adsorvida na superfície da alumina em 
função da concentração remanescente em solução para diferentes valores de pH. 

 

O termo a1 destacado na Figura 8 indicaria a capacidade de geração de carga 

por unidade de concentração referente à espécie adsorvida quando considerada uma 

eficiência de adsorção máxima igual a 100%. Propõe-se que o grau de dissociação do 

polieletrólito esteja relacionado com esta grandeza. Partindo-se desta hipótese, 

supõe-se que, para valores de pH superiores a 7,7 (fração dissociada igual a 100%), o 

termo em questão assuma valor constante. A análise dos resultados obtidos permite a 

identificação de uma ligeira oscilação, provavelmente associada a erros 

experimentais, e considerada insuficiente para colocá-los em descrédito. 
 

Em uma breve compilação dos resultados obtidos, destaca-se um cuidado a 

ser tomado no que se refere à interpretação errônea de que a máxima eficiência de 

adsorção necessariamente corresponda ao alcance de uma situação de estabilidade 
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para o sistema. Como exemplo ilustrativo do cenário descrito tem-se o fenômeno de 

adsorção do PA-NH4 para condições ácidas de pH, nas quais verifica-se uma 

preponderância de sítios positivos na superfície da Al2O3, favorecendo o processo de 

adsorção. A intensificação do fenômeno de adsorção pode, no entanto, não contribuir 

de maneira efetiva para o processo de estabilização visto que promove uma 

neutralização mútua de cargas e torna o mecanismo de estabilização extremamente 

dependente dos efeitos de repulsão estérica. 
 

Incorporando-se o conceito do número relativo de sítios dissociados (NRS) e 

assumindo-se que um potencial zeta de 30 mV em módulo seja suficiente para 

promover a dispersão e manter a estabilidade do sistema, fica evidenciada a 

possibilidade de emprego do mecanismo de estabilização eletroestérico para 

aquisição de sistemas estabilizados numa ampla faixa de pH sem haver a necessidade 

de forçar seu deslocamento para valores extremos. Tal flexibilidade, decorrente do 

emprego de polieletrólitos, favorece o desenvolvimento de formulações complexas 

contendo uma série de cargas com diferentes características de superfície desde que a 

seleção do pH do sistema seja feita de maneira consciente e contemple um balanço 

de eficiência entre os fenômenos de geração de carga superficial e adsorção de 

agentes ativos de superfície para os diferentes componentes isolados, de forma a 

minimizar qualquer tendência de ocorrência de heterofloculação. As situações 

extremas de incompatibilidade podem exigir pré-tratamentos de modificação 

superficial de alguma(s) (das) carga(s) de forma a viabilizar a formulação pretendida 

e assegurar o caráter de estabilidade da mesma. 
 

Para efeito de simplificação e considerando-se o objetivo do presente trabalho 

destaca-se o estudo aprofundado de uma formulação complexa contendo apenas 

óxido de alumínio (Al2O3) como carga inorgânica dispersa. No entanto, todos os 

conceitos e considerações auferidos com a realização do trabalho são expansíveis, 

desde que devidamente modificados e/ou ajustados, para representação e 

entendimento de sistemas reais envolvendo mais componentes em sua constituição. 
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4.2. Validação da metodologia conforme proposto 
A metodologia convencional para determinação de dados referentes à 

eficiência de adsorção exige, uma vez estabelecido o equilíbrio do sistema, a 

aplicação de uma técnica analítica quantitativa para caracterização de uma alíquota 

do sobrenadante após processo de centrifugação e/ou filtração. A quantificação do 

excesso remanescente em solução possibilita a determinação indireta da quantidade 

efetivamente adsorvida desde que conhecida a quantidade total adicionada ao sistema 

(balanço de massa). O uso da técnica de titulação potenciométrica apresenta-se 

particularmente interessante para a situação analisada em virtude da ocorrência 

exclusiva de grupos funcionais carboxílicos (-COOH) na estrutura macromolecular 

do polieletrólito empregado. Destaca-se a necessidade da construção de uma curva 

de calibração para quantificação do total ativo presente em solução (CS) e posterior 

determinação da quantidade efetivamente adsorvida (CA). 
 

A Figura 17 apresenta os resultados de variação do pH em função da adição 

progressiva de uma solução de HCl 0,1M evidenciando o “tamponamento” do 

sistema na zona de neutralização dos grupos carboxílicos presentes. Verifica-se uma 

extensão da zona de neutralização, delimitada pela ocorrência de picos 

característicos, em função do acréscimo da concentração inicial de PA-NH4 

adicionada ao sistema. De maneira complementar apresenta-se também a curva de 

calibração (ajuste linear) experimentalmente construída a partir dos resultados 

obtidos com o procedimento de titulação. 
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Figura 17: Dados de titulação potenciométrica de soluções de PA-NH4 contendo 
diferentes concentrações. 

 

Uma possível alternativa para quantificação do total de dispersante 

remanescente em solução consiste da implementação da técnica de espectroscopia no 

infra-vermelho com transformada de Fourier (FTIR). Destaca-se, no entanto, que 

para a situação particular envolvendo reduzidas concentrações de PA-NH4 em 

solução, os espectros FTIR obtidos não apresentaram resolução suficiente para 

distinção precisa da banda de absorção observada na vizinhança de 1100 cm-1 

correspondente à ligação C-O presente no radical carboxila do PA-NH4. A 

determinação das áreas dos picos de absorção indicou uma carência de precisão em 

virtude da dificuldade de estabelecimento de uma linha-base em decorrência de 

oscilações sem um padrão específico referente à concentração de total ativo presente. 

Em função das limitações supracitadas optou-se única e exclusivamente pela técnica 

de titulação potenciométrica como ferramenta para quantificação do agente ativo de 

interesse, geração de resultados e construção da isoterma de adsorção. 
 

A Figura 18 ilustra a curva de calibração empregada para quantificação 

experimental da eficiência de adsorção do agente dispersante. 
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Figura 18: Curva de calibração experimentalmente determinada para 
quantificação do total de PA-NH4 remanescente em solução (pH=8,5) – 
centrifugação de 4000 rpm. 

 

A isoterma de adsorção obtida experimentalmente para o par Al2O3/PA-NH4 

(método convencional) foi utilizada como curva de referência para validação dos 

resultados experimentais obtidos por intermédio de técnica não convencional e 

intitulada como método “zeta-sorption”[ ]63 . 
 

A Figura 19 apresenta uma análise comparativa dos resultados obtidos 

mediante aquisição de dados experimentais por intermédio das diferentes 

metodologias analisadas: (i) convencional - via centrifugação e posterior análise do 

sobrenadante e (ii) alternativa - via determinação da mobilidade eletroforética e 

implementação do método “zeta-sorption”. 
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Figura 19: Comparativo entre os resultados obtidos por intermédio de 
metodologias convencional e alternativa (“zeta-sorption” method) para condição 
específica de pH = 8,5. 

 

Uma análise comparativa mais detalhada dos resultados obtidos permite a 

constatação de similaridade na ordem de grandeza dos limites de saturação da 

superfície experimentalmente identificados. No entanto, constatou-se uma diferença 

entre as isotermas de adsorção construídas a partir dos dois métodos avaliados para a 

região na qual se considera uma concentração reduzida de polieletrólito adicionada 

ao sistema. Uma possível justificativa para esta “falha” de aderência referente aos 

dois métodos empregados baseia-se no fato de que o processo de centrifugação, 

independentemente da velocidade de rotação e do tempo adotados, apresentou-se 

ineficiente para promover a separação efetiva de fases ocasionando a permanência 

residual de uma fração minoritária de sólidos em suspensão. A principal evidência 

para tal suposição baseou-se no aspecto ligeiramente turvo apresentado pelo 

sobrenadante após o processo de centrifugação. 
 

O efeito decorrente de tal erro experimental implica em uma estimativa 

errônea (superavitária) da quantidade de polieletrólito residual em solução e, 

portanto, reflete-se em uma redução da quantidade adsorvida experimentalmente 



 75

calculada com base no balanço de massa empregado. A significância do erro 

experimental aparentemente decresce com o aumento da concentração de 

polieletrólito e acaba por contradizer a expectativa de que o aumento do grau de 

dispersão desfavoreça o processo de separação de fases uma vez fixadas as condições 

de centrifugação. Tentativas complementares de filtração do sobrenadante para 

eliminação do conteúdo sólido residual remanescente em solução também não foram 

efetivas em função da dimensão característica reduzida (sub-micrométrica) das 

partículas presentes. O limite de saturação experimentalmente identificado 

correspondeu a aproximadamente 0,13 mg/m2 (pH=8,5) e apresentou-se coincidente 

para os dois métodos empregados uma vez considerados os desvios padrão 

calculados. 
 

A implementação do método “zeta-sorption” possibilita a aquisição de dados 

de uma maneira mais rápida e eficiente em comparação ao método convencional 

permitindo a construção de isotermas de adsorção com maior grau de detalhamento 

nos diferentes estágios de saturação da superfície. No entanto, o método conforme 

proposto não supera a limitação de exigência do estudo do fenômeno de adsorção em 

condições ou estados de diluição (concentração de sólidos) que por muitas vezes não 

são condizentes com as situações práticas de interesse. Uma vez destacada tal 

restrição sugere-se que a veracidade dos dados de adsorção obtidos seja colocada à 

prova por intermédio de correlação direta e justificativa do comportamento e/ou 

propriedades de suspensões contendo elevada carga de sólidos. A continuidade do 

trabalho explora esta correlação existente e demonstra a possibilidade de 

extrapolação dos resultados obtidos para estudo dos fenômenos de adsorção 

ocorrentes em sistemas contendo elevada concentração de sólidos. 
 

O processo de adsorção do polieletrólito promove a ativação de um 

mecanismo complementar de estabilização coloidal que por sua vez controla o estado 

de aglomeração do material sólido particulado. As alterações no estado de 

aglomeração do sistema acabam por controlar propriedades macroscópicas 

relacionadas, tais como: o comportamento reológico resultante e a estabilidade frente 

a fenômenos de separação de fases (sedimentação). Como via de regra considera-se 

que o aumento do grau de dispersão promova uma redução da viscosidade do sistema 

até um certo ponto de mínimo correspondente à máxima condição de estabilidade 
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passível para o referido sistema. Tal prática de formulação minimiza a quantidade 

necessária de aditivo (dispersante) e nos leva a concluir que o limite de saturação da 

superfície necessariamente corresponda ao ponto mínimo de viscosidade. 

 

4.3. O efeito do grau de dispersão sobre o comportamento 

reológico do sistema 
Algumas situações práticas reais demonstram, no entanto, a possibilidade de 

ocorrência de mais de um mínimo de viscosidade associado à curva de defloculação. 

A correlação entre este aspecto de comportamento reológico anômalo e singular com 

o fenômeno de adsorção do agente dispersante e também com a eficácia do 

mecanismo de estabilização do sistema coloidal ainda representa certo grau de 

desentendimento entre profissionais atuantes na área de engenharia de formulações. 

Uma investigação mais detalhada faz-se necessária, portanto, de forma a elucidar os 

possíveis mecanismos envolvidos e a sua real contribuição para controle do 

comportamento reológico do sistema. 
 

As Figuras 20, 21 e 22 apresentam uma análise comparativa das curvas de 

comportamento reológico evidenciadas para o sistema investigado considerando-se 

as seguintes variáveis de controle: concentração total de dispersante adicionada (CL) 

e fração volumétrica de sólidos presente (φ). 
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Figura 20: Efeito da concentração de dispersante sobre o comportamento 
reológico de suspensões de alumina contendo 45% em volume de sólidos. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200 250 300

Taxa de cisalhamento (s-1)

Te
ns

ão
 d

e 
ci

sa
lh

am
en

to
 (d

in
/c

m
2 )

2,0mg/g 2,5mg/g

3.0mg/g 3,5mg/g

4,0mg/g 4,5mg/g

 

Figura 21: Efeito da concentração de dispersante sobre o comportamento 
reológico de suspensões de alumina contendo 50% em volume de sólidos. 
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Figura 22: Efeito da concentração de dispersante sobre o comportamento 
reológico de suspensões de alumina contendo 55% em volume de sólidos . 

 

A análise das curvas de comportamento reológico experimentalmente 

determinadas para as amostras analisadas, independentemente da fração volumétrica 

de sólidos e da concentração de dispersante, indicou um comportamento do tipo 

pseudoplástico com tensão de escoamento sendo que a relação existente entre a 

tensão (τ ) e a taxa de cisalhamento ( ) pôde ser expressa por meio da equação 

proposta por Casson. 

.
γ

 

A satisfação da equação proposta por Casson pode ser verificada por 

intermédio do ajuste de uma função linear aos pontos experimentais relacionando a 

raiz quadrada da tensão de cisalhamento ( τ ) em função da raiz quadrada da taxa de 

cisalhamento (
.
γ ) aplicada. As Figuras 23, 24 e 25 indicam a linearidade das 

funções obtidas. 
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Figura 23: Linearização da função de comportamento reológico indicando 
ajuste pela equação de Casson para as suspensões de alumina contendo 45% em 
volume de sólidos. 
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Figura 24: Linearização da função de comportamento reológico indicando 
ajuste pela equação de Casson para as suspensões de alumina contendo 50% 
emvolume de sólidos. 
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Figura 25: Linearização da função de comportamento reológico indicando 
ajuste pela equação de Casson para as suspensões de alumina contendo 55% em 
volume de sólidos. 

 

As Tabelas 10, 11 e 12 apresentam uma compilação dos parâmetros de ajuste 

das funções lineares (coeficiente angular e intercepto com o eixo y) assim como os 

valores de R2, que representam a aderência dos pontos experimentais à linha de 

tendência estabelecida. Para efeito de avaliação dos resultados destaca-se que os 

valores de R2 apresentaram-se superiores a 0,96 para todos os casos analisados. 
 

τ  

.
γ  

Os parâmetros da equação de Casson, identificados respectivamente como 

viscosidade plástica ( cη ) e tensão de escoamento ( cτ ), também estão apresentados 

nas Tabelas 10, 11 e 12. A tensão de escoamento corresponde à tensão mínima de 

cisalhamento a ser aplicada necessária para promover início de fluxo de escoamento 

do fluido representando, portanto, uma medida direta da tendência de estruturação do 

sistema. A viscosidade plástica de Casson representa o comportamento de 

escoamento do fluido na condição de cisalhamento extremo do mesmo, ou seja, 

quando a taxa de cisalhamento tende a infinito ( ). Em se tratando de um 

fluido pseudoplástico tem-se que a mesma corresponde ao menor valor de 

∞→
.
γ
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viscosidade possivelmente experimentado pelo mesmo em decorrência da elevada 

perturbação imposta ao meio. 

 

 

Tabela 10: Listagem dos coeficientes de ajuste linear dos dados experimentalmente 
obtidos e parâmetros da equação de Casson calculados com base na função y=ax+b 
para suspensões de alumina contendo 45% em volume de sólidos. 

y = a x+ b CL 
[mg/g] a b R2

Viscosidade plástica 
de Casson [mPa*s] 

Tensão de Escoamento 
[dyn/cm2] 

1,50 0,2319 4,6307 0,9980 5,4 21,4 
2,00 0,2925 2,6720 0,9983 8,6 7,1 
2,50 0,3093 2,3259 0,9999 9,6 5,4 
3,00 0,2916 2,7904 0,9998 8,5 7,8 
3,25 0,3080 2,3738 0,9999 9,5 5,6 
3,50 0,2909 4,2840 0,9933 8,5 18,4 
3,75 0,2481 5,6649 0,9766 6,2 32,1 
4,00 0,2107 5,9614 0,9685 4,4 35,5 
4,25 0,1896 5,8517 0,9775 3,6 34,2 
4,50 0,2391 5,2694 0,9928 5,7 27,8 
5,00 0,2808 4,9018 0,9972 7,9 24,0 

 

 

Tabela 11: Listagem dos coeficientes de ajuste linear dos dados experimentalmente 
obtidos e parâmetros da equação de Casson calculados com base na função y=ax+b 
para suspensões de alumina contendo 50% em volume de sólidos. 

y = a x+ b CL 
[mg/g] a b R2

Viscosidade plástica 
de Casson [mPa*s] 

Tensão de Escoamento 
[dyn/cm2] 

2,00 0,3272 5,6675 0,9976 10,7 32,1 
2,50 0,4275 3,2704 0,9998 18,3 10,7 
2,75 0,4304 3,4264 0,9998 18,5 11,7 
3,00 0,4193 3,8151 0,9998 17,6 14,6 
3,25 0,4239 4,3341 0,9996 18,0 18,8 
3,50 0,3949 4,9261 0,9953 15,6 24,3 
3,75 0,4272 4,9131 0,9971 18,2 24,1 
4,00 0,3853 4,8930 0,9967 14,8 23,9 
4,25 0,3849 5,8146 0,9917 14,8 33,8 
4,50 0,3364 6,7649 0,9938 11,3 45,8 
4,75 0,3329 7,3260 0,9942 11,1 53,7 
5,00 0,3856 6,5819 0,9964 14,9 43,3 
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Tabela 12: Listagem dos coeficientes de ajuste linear dos dados experimentalmente 
obtidos e parâmetros da equação de Casson calculados com base na função y=ax+b 
para suspensões de alumina contendo 55% em volume de sólidos. 

y = a x+ b CL 
[mg/g] a b R2

Viscosidade plástica 
de Casson [mPa*s] 

Tensão de Escoamento 
[dyn/cm2] 

2,00 0,4130 7,1015 0,9929 17,1 50,4 
2,25 0,4314 6,5724 0,9968 18,6 43,2 
2,50 0,5041 4,901 0,9992 25,4 24,0 
2,75 0,5143 4,7979 0,9993 26,5 23,0 
3,00 0,4828 4,7123 0,9996 23,3 22,2 
3,25 0,5722 5,5593 0,9993 32,7 30,9 
3,50 0,5723 5,7974 0,9993 32,8 33,6 
3,75 0,5474 5,8580 0,9990 30,0 34,3 
4,00 0,5214 6,2873 0,9969 27,2 39,5 
4,25 0,5032 6,8794 0,9945 25,3 47,3 
4,50 0,5610 7,0613 0,9953 31,5 49,9 

 
 

Com o intuito de ilustrar a significância do efeito da taxa de cisalhamento 

sobre o comportamento reológico dos sistemas analisados, as Tabelas 13, 14 e 15 

apresentam valores de viscosidade aparente ( apη ) calculados a partir das equações de 

estado reológico para condições de baixo, médio e alto cisalhamento. 
 

Tabela 13: Efeito da taxa de cisalhamento sobre a viscosidade aparente de suspensões 
de alumina contendo 45% em volume de sólidos e diferentes concentrações de 
dispersante. 

Viscosidade Aparente [mPa*s] 

 Taxa de Cisalhamento  CL [mg/g] 

0,1s-1 10s-1 100s-1 1000s-1

1,50 22085,3 287,4 48,3 14,3 
2,00 7602,8 129,0 31,3 14,3 
2,50 5865,0 109,1 29,4 14,7 
3,00 8323,5 138,0 32,6 14,4 
3,25 6070,8 111,6 29,7 14,7 
3,50 19199,4 271,6 51,9 18,2 
3,75 32998,4 416,4 66,5 18,3 
4,00 36294,8 438,4 64,9 15,9 
4,25 34905,4 415,8 60,0 14,0 
4,50 28601,8 363,3 58,7 16,4 
5,00 24878,8 335,0 59,4 19,0 
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Tabela 14: Efeito da taxa de cisalhamento sobre a viscosidade aparente de suspensões 
de alumina contendo 50% em volume de sólidos e diferentes concentrações de 
dispersante. 

Viscosidade Aparente [mPa*s] 

 Taxa de Cisalhamento  CL [mg/g] 

0,1s-1 10s-1 100s-1 1000s-1

2,00 33282,8 448,9 79,9 25,6 
2,50 11603,3 213,8 57,0 28,2 
2,75 12649,0 228,5 59,6 29,0 
3,00 15631,4 265,0 64,3 29,2 
3,25 19981,4 322,3 73,6 31,5 
3,50 25547,0 381,7 78,8 30,3 
3,75 25442,8 391,7 84,2 33,9 
4,00 25104,3 372,7 76,3 29,1 
4,25 35229,4 494,3 93,3 32,3 
4,50 47250,1 613,2 102,6 30,3 
4,75 55255,2 702,5 113,6 31,9 
5,00 44291,3 608,5 109,0 35,3 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15: Efeito da taxa de cisalhamento sobre a viscosidade aparente de suspensões 
de alumina contendo 55% em volume de sólidos e diferentes concentrações de 
dispersante. 

Viscosidade Aparente [mPa*s] 

 Taxa de Cisalhamento  CL [mg/g] 

0,1s-1 10s-1 100s-1 1000s-1

2,00 52273,8 706,8 126,2 40,7 
2,25 45011,4 629,9 118,5 40,8 
2,50 25586,9 421,6 98,8 43,4 
2,75 24587,9 412,6 98,9 44,4 
3,00 23661,7 389,1 91,0 39,9 
3,25 32493,6 542,7 127,1 55,9 
3,50 35732,4 578,8 132,8 57,2 
3,75 36358,8 575,9 128,5 53,7 
4,00 41600,3 629,5 132,3 59,9 
4,25 49543,2 717,1 141,8 59,9 
4,50 52439,0 781,2 160,7 61,6 
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Considera-se que o tipo de comportamento reológico evidenciado para o 

sistema nas condições experimentais analisadas seja governado primordialmente por 

forças de repulsão de longo alcance que favorecem a estruturação do sistema em 

decorrência da elevada concentração de sólidos. 
 

De forma a possibilitar uma análise comparativa das curvas de defloculação 

experimentalmente determinadas para as diferentes concentrações de sólidos 

analisadas faz-se necessária a seleção de uma taxa de cisalhamento comum para os 

diferentes ensaios realizados. A característica de fluido não-Newtoniano dos sistemas 

analisados justifica o procedimento de normalização adotado. Um primeiro critério 

passível de execução corresponde à seleção de uma taxa de cisalhamento que, 

independentemente das condições de formulação analisadas, tenha gerado um ponto 

experimental satisfazendo a faixa percentual de torque (90%>%torque>10%) 

considerada confiável para validação do resultado de viscosimetria. Uma condição 

em comum para as diferentes amostras avaliadas correspondeu à taxa de 

cisalhamento de 264s-1. 
 

A análise das curvas de defloculação conforme apresentadas na Figura 26 

possibilitou a identificação de um comportamento anômalo no sentido da ocorrência 

de dois mínimos de viscosidade intercalados por um máximo intermediário. A 

singularidade em questão apresentou-se semelhante aos resultados experimentais 

relatados nos trabalhos de Hirata e colaboradores[ ]32  e Davies e Binner[ ]4 . O sistema 

analisado pelos pesquisadores em questão também correspondeu a formulações em 

meio aquoso contendo elevada carga de α-Al2O3 estabilizada por intermédio da 

adição de PA-NH4. 
 

A análise comparativa das curvas permitiu a identificação de uma tendência 

de deslocamento do mínimo primário de viscosidade para concentrações de 

dispersante progressivamente menores à medida que se reduziu a carga de sólidos 

incorporada ao sistema. Uma tendência inversa pôde ser estabelecida para o máximo 

intermediário de viscosidade no sentido que seu deslocamento para concentrações de 

dispersante progressivamente maiores deu-se à medida que se reduziu a carga de 

sólidos incorporada ao sistema. No entanto, com a elevação da concentração de 

sólidos, a identificação do máximo intermediário de viscosidade apresentou-se mais 
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pronunciada. Para o caso do mínimo secundário de viscosidade, a mesma tendência 

verificada para o máximo intermediário de viscosidade pôde ser constatada 

indicando um deslocamento progressivo para concentrações menores de dispersante 

com a elevação da fração volumétrica de sólidos presente. Deve-se considerar 

também que a taxa de acréscimo da viscosidade aparente, para concentrações de 

dispersante acima do mínimo secundário de viscosidade, apresenta-se mais intensa 

para os sistemas contendo maior carga de sólidos. 
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Figura 26: Viscosidade aparente em função da concentração de dispersante 
para diferentes frações volumétricas de sólido presentes evidenciando a 
ocorrência dos mínimos primário e secundário de viscosidade. 

 

A tendência dos resultados obtidos apresenta-se conflitante com a proposta 

apresentada por Davies e Binner[ ]4  visto que os pesquisadores propõem que a carga 

de sólidos não interfere na concentração de dispersante necessária para alcance das 

condições de mínimo primário e máximo intermediário de viscosidade. Para o caso 

do mínimo secundário de viscosidade os pesquisadores identificaram uma tendência 

que reflete um acréscimo progressivo da concentração de dispersante necessária para 

alcance do mesmo em decorrência da elevação da carga de sólidos incorporada. 
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O conceito inicialmente considerado e que relaciona o mínimo de viscosidade 

ao máximo estado de dispersão do sistema passa então a se apresentar insuficiente 

para entendimento do comportamento em questão evidenciando, portanto, a 

necessidade de aprofundamento em particularidades inerentes ao mecanismo de 

estabilização eletroestérico. A correlação dos resultados apresentados com os dados 

de adsorção obtidos para o referido sistema indica que o mínimo primário de 

viscosidade coincide com uma condição na qual o coeficiente de distribuição (CA/CS) 

apresenta-se reduzido em virtude da dificuldade de aproximação das cadeias 

poliméricas (efeito de repulsão eletroestérica) e/ou indisponibilidade de sítios 

superficiais para ancoramento das mesmas (fenômeno de adsorção). Tal fenômeno 

favorece a ocorrência de polímero residual em solução em face do elevado grau de 

recobrimento já atingido pelas partículas em suspensão. 
 

Sendo assim, considera-se que a atribuição do mínimo primário de 

viscosidade ao limite de saturação da superfície, conforme proposto por Hirata e 

colaboradores[ ]32 , aparentemente seja válida com base nos resultados apresentados. 
 

Para efeito de visualização das relações existentes, uma breve compilação dos 

dados de adsorção e sua respectiva correlação com pontos pré-definidos da curva de 

defloculação são apresentadas na Tabela 16. Os dados demonstram uma elevada 

eficiência de adsorção para a condição experimental na qual a quantidade de PA-NH4 

adicionada ao sistema é reduzida e uma tendência acentuada de redução da grandeza 

em função da proximidade do limite de saturação da superfície. 
 

Tabela 16: Dados experimentais referentes à isoterma de adsorção do sistema 
alumina/poliacrilato de amônio e sua correlação com o comportamento reológico. 

Quantidade de PA-NH4 
adicionada CL [mg/g] 

Quantidade de PA-NH4 
adsorvida CA [mg/g] 

Eficiência de adsorção 
CA/CL

0,2 0,2 1 
0,5 0,38 0,76 
1,0 0,59 0,59 
1,5 0,72 0,48 
2,0 0,81 0,41 
2,5 0,86 0,34 
3,0 

(mínimo primário de viscosidade) 0,89 0,30 

3,5 0,90 0,28 
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A Figura 27 ilustra a sobreposição da curva de comportamento reológico, 

explicitando seu caráter singular, com a isoterma de adsorção experimentalmente 

determinada para o par adsorvente / adsorvato considerado tomando-se como 

referência um eixo das abcissas comum às duas curvas apresentadas. Os pontos 

experimentais identificados por (A), (B) e (C) referem-se respectivamente ao mínimo 

primário, máximo intermediário e mínimo secundário de viscosidade. 
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Figura 27: Correlação entre os dados da isoterma de adsorção e a curva de 
comportamento reológico para uma suspensão de alumina contendo 55% em 
volume de sólidos (pH=9,3). 

 

Destaca-se o fato de que os dados de adsorção foram experimentalmente 

quantificados para sistemas diluídos (2% em volume de sólidos), no entanto, os 

mesmos podem ser extrapolados e justificam com coerência os aspectos de 

comportamento reológico de sistemas dispondo de elevada concentração de sólidos 

(55% em volume de sólidos). A correlação com os dados de adsorção, apesar de sua 

importância no aspecto de engenharia de formulações, representa apenas parte das 

ferramentas necessárias para entendimento do fenômeno e proposição de 

justificativas coerentes com a realidade prática. 
 



 88

A tentativa de entendimento aprofundado da singularidade identificada para 

as curvas de defloculação e sua correlação com particularidades e/ou complexidade 

inerente ao mecanismo de estabilização eletroestérica apresentam-se, portanto, como 

interesse de estudo principal do presente trabalho. Deseja-se, de forma 

complementar, evidenciar uma possível diferenciação entre as condições de máximo 

grau de dispersão e máximo grau de estabilidade. A proposta para interpretação do 

fenômeno conforme evidenciado exige uma visão mais ampla e generalista do 

mecanismo de estabilização vigente visando explicitar possíveis fatores que 

justifiquem a ocorrência de tal singularidade. 

 

4.4. Efeito da conformação macromolecular sobre as 

propriedades do sistema 
Considera-se que a singularidade evidenciada para o comportamento 

reológico seja decorrente da elevada concentração de sólidos presente e da 

preponderância de forças de repulsão de longa distância. A atuação de forças de 

repulsão entre as partículas é determinada como resultado direto da eficiência de 

adsorção do adsorvato uma vez levado em consideração o conceito do número 

relativo de sítios dissociados (NRS). A elevada concentração de sólidos reflete-se em 

um elevado número de partículas por unidade de volume favorecendo, portanto, o 

grau de interação entre as mesmas. 
 

A carga máxima de sólidos em suspensão suportada por um dado sistema 

(φmax), também denominada máxima fração de empacotamento, depende, dentre 

outros fatores, do estado de aglomeração das partículas. A justificativa para tal 

afirmação fundamenta-se na relação do grau de dispersão do sistema coloidal com a 

distribuição de tamanho de partículas e área superficial específica associada, o que 

acaba por definir a intensidade de interação entre as partículas e a eficiência de 

empacotamento do sistema. Para efeito de ilustração do conceito acima citado 

destaca-se que a ocorrência de aglomeração de um sistema coloidal promove uma 

elevação da fração volumétrica efetiva de sólidos em virtude do aprisionamento de 

água nas estruturas formadas ocasionando um comprometimento da capacidade de 

incorporação de sólidos sem promoção de alterações drásticas do comportamento 
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reológico resultante. O emprego de formulações contendo a máxima fração de 

sólidos suportada exige o manuseio de sistemas apresentando dilatância e, portanto, 

não é adequado para processos de conformação que exijam fluidez sob condições de 

cisalhamento. 
 

Outro exemplo que ilustra a relação existente entre o grau de dispersão do 

sistema particulado e o fator de empacotamento resultante corresponde ao efeito 

sobre a densidade aparente do compacto formado após processo de separação de 

fases (sedimentação). A ocorrência de aglomeração favorece o aprisionamento de 

água e reduz a densidade aparente do compacto favorecendo o processo de 

redispersão das partículas. O efeito inverso é verificado para a condição na qual o 

grau de dispersão do sistema é elevado. 
 

Uma estimativa da máxima fração de empacotamento pode ser obtida 

experimentalmente considerando-se o efeito de elevação da viscosidade em função 

do aumento da concentração de sólidos em suspensão. De acordo com a proposta 

apresentada por Prestidge e Tadros[ ]71  e Liang e colaboradores[ ]72 , o intercepto com o 

eixo das ordenadas de uma curva relacionando a fração volumétrica de sólidos (φ) 

com o inverso do quadrado da viscosidade aparente [(1/ηap)2] equivale a uma boa 

aproximação do valor de φmax. Verifica-se, com base nos resultados apresentados na 

Figura 28, que a máxima fração de empacotamento equivale a aproximadamente 

60% em volume de sólidos para uma concentração de dispersante (CL) igual a 

0,42mg/m2 (condição prática de saturação da superfície). 
 

Destaca-se que a taxa de cisalhamento considerada para determinação dos 

valores de viscosidade aparente, analisada na faixa de 1,1 a 264 s-1, não influencia o 

modo nem a eficiência de empacotamento do sistema quando submetido a uma dada 

condição de fluxo. A diferença entre os valores de φmax experimentalmente 

determinados apresentou-se inferior a 1% referente ao maior valor calculado (~60%). 

Tal verificação experimental permite a colocação em segundo plano de um possível 

efeito de orientação preferencial das partículas, em decorrência de aspectos 

morfológicos predominantes, e também a confirmação do estado de dispersão 

associado ao sistema. 
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Figura 28: Estimativa experimental da máxima fração de empacotamento para 

diferentes taxas de cisalhamento ( ) aplicadas ao sistema (C
.
γ L = 0,42 mg/m2). 

 

A análise comparativa das curvas de defloculação apresentadas na Figura 26 

indicou uma tendência mais pronunciada de identificação do fenômeno e distinção 

dos mínimos primário e secundário de viscosidade para as condições nas quais a 

concentração de sólidos aproxima-se da máxima fração de empacotamento. Tal 

constatação oferece indícios de que o fenômeno possivelmente esteja ligado à 

intensidade de interação entre as partículas em decorrência da distância de separação 

reduzida entre as mesmas. 
 

O mecanismo de estabilização eletroestérico baseia-se na adsorção específica 

de moléculas com grupos ionizáveis ou macromoléculas poliméricas (polieletrólitos), 

sendo que os íons provenientes da dissociação desses grupos somam uma barreira 

eletrostática ao efeito de impedimento mecânico originado pela presença de uma 

camada polimérica recobrindo as partículas. Para o caso particular de 

macromoléculas de médio e alto peso molecular destaca-se uma complexidade 

adicional referente a possíveis configurações espaciais adotadas evidenciando, 

portanto, a importância de avaliação de parâmetros dimensionais característicos para 

o sistema em estudo. 
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As propostas de dinâmica de transição da conformação espacial adotada pelas 

macromoléculas ancoradas à superfície das partículas, conforme apresentadas por 

Davies e Binner[ ]4  e Hirata e colaboradores[ , ]31 32 , desconsideram qualquer restrição 

ou efeito induzido em decorrência de aspectos dimensionais relacionados ao sistema. 

Recomenda-se ao leitor que reconsidere e reflita sobre o conceito de fluidos 

complexos enfatizando-se o fato de que as propriedades de transporte destes sistemas 

são, ao menos em parte, definidas em função da preponderância de aspectos 

relacionados a uma mesoescala. 
 

A concentração de sólidos presente no sistema em comparação à máxima 

fração de empacotamento fornece informações parciais necessárias para uma 

avaliação precisa da origem do fenômeno. A distância de separação entre as 

partículas (IPS) e a relação dimensional existente referente ao comprimento linear 

das macromoléculas inseridas no sistema oferecem suporte adicional à discussão 

apresentada. De acordo com Smith[ ]73  e Funk e Dinger[ ]74 , a distância de separação 

(IPS) pode ser calculada a partir da seguinte equação: 
 

( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
−

−⋅=
01

112
PVSA

IPS
φ

 (29) 

VSA = área superficial volumétrica 

φ  = fração volumétrica de sólidos 

0P  = porosidade residual na condição de máximo empacotamento 
 

Destaca-se, portanto, que para condições na qual a fração volumétrica de 

sólidos seja igual à máxima fração de empacotamento, o valor de IPS é nulo. A 

distribuição física associada a tal condição caracteriza-se pelo contato das partículas 

com as demais alocadas ao seu redor estabelecendo-se assim um determinado 

número de coordenação. Considerando-se um valor de porosidade residual na 

condição de máximo empacotamento ( ), matematicamente expresso como (1-φ0P max) 

e, portanto, igual a 40%, tem-se que as distâncias de separação entre as partículas 

(IPS) correspondem respectivamente a 9,3 e 33,9nm para concentrações de sólidos 

iguais a 55 e 45%. 
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A cadeia macromolecular de dispersante (PA-NH4), uma vez consideradas as 

distâncias de ligação interatômica (C-C = 1,54Å; C-H = 1,09Å; C-O = 1,43Å) e um 

número total de meros igual a 40 (3.500 g/mol) apresenta, de acordo com Reed[ ]75 , 

comprimento e largura lineares característicos respectivamente iguais a 12,3 e 

0,76nm. Para efeito de dimensionamento da cadeia polimérica considera-se que a 

mesma esteja plenamente estendida e, portanto, não disponha de qualquer tipo de 

enovelação. A comparação direta da magnitude do comprimento macromolecular 

com os valores de IPS experimentalmente estimados restringe o número de 

possibilidades de configurações espaciais possivelmente adotadas pelas cadeias que 

integram a barreira de proteção eletroestérica e evidencia a importância 

desempenhada pelo caráter de restrição entrópica do sistema. 
 

Apesar da constatação experimental de ocorrência dos mínimos primário e 

secundário de viscosidade não apresentar pioneirismo no que se refere ao 

comportamento reológico de suspensões contendo elevada concentração de sólidos, 

destaca-se o perfil inovador de abordagem do assunto por intermédio de proposição 

de mecanismos alternativos e/ou complementares que justifiquem a ocorrência de tal 

singularidade. O alicerce de sustentação da proposta fundamenta-se em possíveis 

transições de configuração espacial sofridas pelas macromoléculas ocasionando 

alteração da intensidade de interação entre as partículas. 
 

O modelo de transição proposto por Davies e Binner[ ]4 , o qual associa ao 

primeiro mínimo de viscosidade uma conformação estendida (’tail’) com projeção 

em direção ao solvente, apresenta, portanto, incoerência física uma vez que 

desconsidera a ocorrência do efeito “bridging”[ , , ]9 75 76 . O efeito em questão 

caracteriza-se pela adsorção simultânea de uma única macromolécula sobre as 

superfícies de partículas distintas promovendo a aglomeração e a estruturação da 

suspensão. Para as condições práticas nas quais o comprimento efetivo de cadeia do 

dispersante supera a distância de separação entre as partículas (IPS) existe uma 

grande tendência de ocorrência do efeito. De acordo com a proposição apresentada 

pelos autores e com base nos resultados obtidos, o limite de saturação da superfície 

coincide apenas com o mínimo secundário de viscosidade e a força motriz 

responsável pela transição configuracional corresponde a um aumento da força 

iônica do meio e neutralização resultante de sítios carboxílicos distribuídos na cadeia 
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polimérica. O caráter de neutralidade das macromoléculas favorece uma 

configuração preferencial do tipo ‘loop’ para a condição de concentração equivalente 

ao mínimo secundário de viscosidade. 
 

Hirata e colaboradores[ , ]31 32 , por sua vez, propuseram um modelo de transição 

considerando que a força motriz para modificação da configuração espacial das 

cadeias, ocasionando alteração perceptível do comportamento reológico, corresponda 

a uma ação conjunta do acréscimo tanto da força iônica quanto da concentração do 

excesso de dispersante remanescente em solução visto que o limite de saturação da 

superfície já é alcançado na condição do mínimo primário de viscosidade. Ressalta-

se o fato de que para as condições práticas nas quais o comprimento efetivo da 

macromolécula supera metade da distância de separação entre as partículas (IPS), a 

projeção das cadeias em direção ao meio de dispersão ocasiona interpenetração das 

camadas de revestimento e intensificação da contribuição do mecanismo de 

impedimento estérico. 
 

A abordagem proposta pelo presente trabalho considera que transições de 

conformação macromolecular acarretam mudanças do raio hidrodinâmico das 

partículas e, por conseguinte, alterações da fração volumétrica efetiva de sólidos 

justificando o perfil anômalo das curvas de defloculação associadas. Possíveis 

alterações do raio hidrodinâmico acarretam necessariamente mudanças da 

mobilidade dinâmica eletroforética (μD) em virtude da variação do fator inercial 

associado ou da quantidade de água livre disponível. Para efeito de elucidação tanto 

da correlação existente entre as referidas variáveis assim como dos fundamentos da 

técnica de espectroscopia eletroacústica empregada para determinação experimental 

dos valores de μD recomenda-se que o leitor acesse o conteúdo apresentado no 

Anexo A do presente texto. 
 

Considera-se, conforme discutido no Anexo A, que o modelo matemático 

inicialmente proposto por O’Brien[ ]77  para conversão dos valores de mobilidade 

dinâmica eletroforética (μD) em potencial zeta (ζ) seja válido única e exclusivamente 

para condições práticas nas quais a concentração de sólidos presentes seja inferior a 

10% em volume. No entanto, Hunter[ , ]78 79  propõe que os resultados auferidos com a 

técnica de espectroscopia eletroacústica e gerados em função do efeito ESA 
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(“Electrokinetic Sonic Amplitude”) são válidos para interpretação quando expressos 

na forma de μD mesmo para concentrações de sólido próximas à máxima fração de 

empacotamento suportada pelo sistema. De uma forma simplificada, a mobilidade 

dinâmica eletroforética corresponde à relação direta entre a velocidade desenvolvida 

pela partícula em função do campo elétrico aplicado. 
 

Via de regra, quaisquer fatores intrínsecos ou extrínsecos que contribuam 

para acréscimo do fator inercial das partículas implicam em redução da mobilidade 

eletroforética dinâmica resultante. Para efeito de ilustração do conceito aqui 

apresentado, considera-se uma situação real envolvendo a medição eletrocinética de 

um sólido particulado em suspensão dispondo de composição química similar e 

granulometria distinta. O acréscimo do diâmetro médio de partícula implica em 

acréscimo do fator inercial associado e resulta em redução da velocidade de 

deslocamento uma vez fixada a intensidade do campo elétrico aplicado. 
 

A configuração instrumental do analisador eletroacústico MATEC ESA-8000 

opera em condições de freqüência de alternância do campo elétrico pré-fixadas e, 

portanto, não oferece recursos para estimativa do diâmetro médio associado à fase 

dispersa ou mesmo qualquer correção paralela decorrente de alteração do mesmo em 

virtude do grau de recobrimento das partículas ou ainda ocorrência de 

(hetero)floculação. O software Electrokinetic Sonic Analysis System V.phama 6.02. 

(Matec Applied Sciences Copyright) utilizado para gerenciamento do ensaio e 

tratamento dos dados desconsidera eventuais alterações da fração volumétrica efetiva 

ocupada pelo conjunto de partículas e, portanto, acarreta “erros” na conversão do 

sinal acústico (sinal ESA) em mobilidade dinâmica eletroforética. 
 

O fenômeno de adsorção de uma espécie química capaz de promover 

alteração da distribuição de cargas elétricas na região próxima à superfície das 

partículas promove uma variação progressiva e contínua do sinal ESA gerado até o 

ponto no qual se verifica a condição de saturação da superfície. A descontinuidade 

identificada na Figura 29 [μD=f(CL)] demonstra a fragilidade do modelo empregado 

e oferece suporte à proposta apresentada possibilitando, de maneira complementar, 

que o “erro de conversão” seja aplicado para a qualificação e a quantificação do 

efeito conforme proposto. 
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Figura 29: Descontinuidade na curva de mobilidade dinâmica eletroforética em 
função da concentração de dispersante evidenciando uma possível redução da 
fração volumétrica efetiva ocupada pelo sistema decorrente do rearranjo das 
cadeias ancoradas à superfície. 

 

A Equação (35) apresenta de forma explícita as variáveis que relacionam a 

mobilidade dinâmica eletroforética (μD) e o sinal acústico (ESA). Assume-se, para o 

caso em questão, que a fração volumétrica de sólidos (φ) seja a única que não possa 

ser tomada como constante. Assume-se também que a descontinuidade da curva 

apresentada na Figura 29 seja inconsistente exigindo que os pontos identificados 

pelos números 1 e 2 sejam coincidentes. A execução da análise conforme 

apresentada considera a adição progressiva de dispersante (‘concentration series’) e, 

portanto, assume-se que seja válida a translação vertical descendente do segundo 

segmento linear de forma a integrar os dois segmentos isolados obtidos. 

Considerando-se, para uma concentração de dispersante igual a 3,46 mg/g, que o 

sinal acústico associado seja único e que os valores de μD possam ser calculados por 

meio da extrapolação das funções de ajuste (lineares), constata-se válida a seguinte 

relação: 
 

1

2

2,

1,

φ
φ

μ
μ

=
D

D  (30) 
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A substituição na Equação (30) dos valores calculados com base nos dados 

experimentais determina a relação φ2/φ1 como sendo igual a 0,94. Em termos de 

dimensões lineares esta relação implica em uma redução aproximada de 2% do raio 

hidrodinâmico das partículas (em torno de 6% da fração volumétrica efetiva do 

sistema) e justifica a ocorrência do mínimo secundário de viscosidade. 
 

Cabe ressaltar que uma transição dessa ordem exige, quando considerada uma 

fração volumétrica de partida igual a 55%, que o sistema tenha alcançado a condição 

de máxima fração de empacotamento maximizando o grau de interação entre as 

partículas. Tal constatação oferece o suporte necessário adicional para interpretação 

por completo do comportamento anômalo verificado na curva de defloculação. 
 

O alcance da condição de máxima fração de empacotamento exige a 

interpenetração das cadeias que compõem a barreira eletroestérica. As conseqüências 

trazidas para o sistema podem ser descritas, de maneira simplificada, por: redução de 

entropia configuracional e intensificação do grau de interação (repulsão) entre as 

partículas. Como forma de compensação à condição energética desfavorável 

alcançada, propõe-se a ocorrência de uma redistribuição espacial das cargas elétricas 

presentes de tal maneira a expulsar da região de contato o excesso de dispersante 

remanescente em solução. O fluxo migratório estabelecido dá origem, de acordo com 

Pugh e Bergström[ ]9 , a uma força osmótica responsável pela aproximação dos centros 

das partículas por meio do mecanismo conhecido por floculação por depleção. O 

estado de dispersão do sistema fica, no entanto, praticamente inalterado em função 

da atuação efetiva da barreira eletroestérica e, sendo assim, a justificativa para a 

ocorrência do máximo intermediário de viscosidade recai sobre o efeito de 

estruturação do mesmo. O modelo físico proposto de transição de conformação 

espacial das cadeias do dispersante é apresentado na Figura 30. 
 

A força motriz para redução da fração volumétrica efetiva do sistema, 

anteriormente utilizada como suporte para justificar a presença do mínimo 

secundário de viscosidade, corresponde a flutuações da concentração de espécies 

eletricamente carregadas em regiões específicas do volume e à interação crescente 

em função da aproximação progressiva das partículas. O resultado prático 

experimentalmente verificado é uma mudança de conformação das cadeias ancoradas 
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à superfície de tal maneira a otimizar a distribuição de cargas em torno das partículas 

e garantir a redução da energia livre do sistema. 
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Figura 30:  Modelo de transição proposto para justificar a ocorrência dos 
mínimos primário e secundário de viscosidade. Ênfase dada à redução do raio 
hidrodinâmico das partículas e à redistribuição de cargas elétricas na unidade 
volume. 

 

A proposta aqui apresentada considera que para concentrações de dispersante 

até o limite equivalente ao máximo intermediário de viscosidade prevaleça uma 

configuração espacial do tipo ‘loop’. Para concentrações crescentes sugere-se a 

possibilidade de ocorrência de configurações do tipo ‘train’ coexistindo com o tipo 

‘loop’ e implicando em redução do raio hidrodinâmico em decorrência da 

intensificação do aspecto de enovelamento das cadeias. 
 

Destaca-se o fato de que as técnicas analíticas convencionalmente 

empregadas para avaliação experimental e determinação de parâmetros de 

distribuição granulométrica (ex. espalhamento laser de baixo ângulo) e/ou espessura 

de camadas de revestimento (ex. elipsometria) não são aplicáveis para avaliação do 

fenômeno conforme proposto em virtude da elevada concentração de sólidos 

necessária para ocorrência do mesmo. As técnicas convencionais de microscopia 

também não são aplicáveis para estudo do caso em questão em decorrência das 

exigências quanto à preparação de amostras e/ou resolução limitada. Resta, portanto, 

a opção de avaliação indireta de propriedades do sistema que porventura sejam 
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alteradas em decorrência de ligeiras mudanças do estado de dispersão ou mesmo da 

fração volumétrica efetiva de sólidos. O acompanhamento de alterações da 

mobilidade eletroforética dinâmica e seu emprego para estimativa dimensional de 

mudanças do raio hidrodinâmico das partículas apresenta pioneirismo em sua 

aplicação e aparentemente supera as dificuldades de análise inerentes à elevada 

concentração de sólidos. 
 

De acordo com a discussão apresentada no item 2.2.6, os próprios resultados 

de comportamento reológico podem ser empregados para se estimar a espessura da 

camada polimérica adsorvida, desde que respeitadas as limitações das equações e 

modelos propostos. Em se tratando de um fluido não-Newtoniano (pseudoplástico) 

cujas características de comportamento reológico dependem das condições de 

cisalhamento impostas ao sistema, recomenda-se o emprego dos valores da 

viscosidade plástica de Casson ( cη ) para cálculo estimado da variação da fração 

volumétrica hidrodinâmica efetiva (φ). 
 

De forma a não restringir o estudo, considera-se a aplicação das equações 

propostas por Guth[ ]46  [equação (14)] e Doroszkowski e Lambourn[ ]43  [equação (15)], 

as quais já incorporam correções previstas em função de interação e colisão entre as 

partículas. Considera-se também a utilização da equação proposta por Thomas[ ]80  

cuja aplicabilidade se satisfaz para a concentração de sólidos do sistema analisado: 
 

φφφ
η
ηη ⋅−++⋅+== 6,1632

0

*10*73,2*05,105,21 er  (31) 

 

Para efeito de simplificação, descarta-se qualquer efeito significativo de 

alteração da viscosidade do meio de dispersão ( 0η ) para a faixa de concentrações de 

dispersante analisada. A região de interesse do estudo se limita àquela que restringe 

os mínimos primário e secundário de viscosidade. Os valores de viscosidade plástica 

(modelo de Casson) empregados para realização dos cálculos comparativos estão 

organizados na Tabela 12. 
 

A Tabela 17 apresenta uma compilação dos resultados obtidos indicando a 

variação esperada da fração volumétrica efetiva do sistema uma vez empregados os 

diferentes modelos matemáticos apresentados. Os resultados assinalados com 
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asterisco indicam incoerência física (dimensional) com o sistema real analisado e, 

portanto, invalidam a aplicação do modelo empregado para caracterização do sistema 

nas condições avaliadas. 
 

Tabela 17: Estimativa de variação da espessura da camada polimérica adsorvida 
calculada com base em modelos empíricos ou teóricos propostos em literatura. 

Modelo Matemático 
Variação esperada da 

fração volumétrica 
hidrodinâmica efetiva (φ)

Variação esperada do 
raio hidrodinâmico 

efetivo (reff) 
Guth[ ]46 20%*** 7,0%*** 

Doroszkowski e Lambourn[ ]43 18%*** 6,6%*** 
Thomas[ ]80 4% 1,4% 
Einstein[ ]51 41%*** 16,2%*** 

 

Verifica-se que o resultado obtido através do cálculo com base no modelo 

empírico proposto por Thomas[ ]80  (~ 4%) apresenta coerência de ordem de grandeza 

com o resultado determinado experimentalmente mediante o uso não convencional 

da técnica eletroacústica (~ 6% - vide Figura 29). A pequena diferença entre os 

resultados pode ser justificada em virtude da possível ação do esforço de 

cisalhamento impactando em deformação da camada polimérica adsorvida e redução 

do raio hidrodinâmico efetivo. 
 

Os valores dos raios hidrodinâmicos estimados apresentam-se coerentes com 

o sistema real analisado e viabilizam a construção de uma proposta de dinâmica 

configuracional da camada de revestimento (racionalização) que justifica a 

ocorrência dos dois mínimos de viscosidade. Considera-se que seja mais importante, 

para entendimento pleno do mecanismo de estabilização, a quantificação dos efeitos 

decorrentes desta transição do que simplesmente estimar ou caracterizar o aspecto 

conformacional das cadeias de dispersante ancoradas à superfície das partículas. 
 

A sustentação do modelo conforme proposto exige que o estado de 

aglomeração do sistema mantenha-se praticamente inalterado durante o fenômeno de 

transição de tal maneira a não interferir no comportamento reológico do sistema. 

Eventuais alterações no estado de dispersão do sistema necessariamente refletem-se 

em mudanças na capacidade e forma de empacotamento das partículas. De uma 

maneira geral, o fenômeno de floculação implica em comprometimento da eficiência 

de empacotamento do sistema promovendo: (i) redução da máxima fração de 
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empacotamento suportada ou (ii) redução da densidade aparente de compactos 

sólidos consolidados a partir da formulação. 
 

A comprovação experimental da correlação existente entre o limite de 

saturação da superfície e o máximo grau de dispersão do sistema reside na 

equivalência dos fatores de empacotamento e distribuição de tamanho de poros de 

compactos a verde consolidados a partir de suspensões contendo concentrações de 

dispersante respectivamente iguais a 0,36 e 0,48 mg/m2. Destaca-se que as 

concentrações equivalem respectivamente aos mínimos primário e secundário de 

viscosidade. A coincidência dos resultados compilados na Figura 31, os quais 

permitem a determinação da porcentagem de porosidade (36,7%) e diâmetro médio 

de poros (68,2nm), reforça a afirmação de que concentrações de dispersante no 

mínimo iguais à equivalente ao mínimo primário de viscosidade asseguram o 

máximo grau de dispersão do sistema. 
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Figura 31: Distribuição de tamanho de poros remanescente em compactos a 
verde consolidados a partir de suspensões de alumina contendo diferentes 
concentrações de dispersante. 

 

Destaca-se que a redução progressiva da quantidade de dispersante implica 

em elevação do grau de aglomeração e isto se reflete de maneira bem evidente na 

eficiência de empacotamento do sistema visto que o diâmetro médio de poros e a 
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porcentagem de porosidade ambos sofrem um acréscimo significativo. Tal efeito 

também é apresentado no conjunto de dados apresentado na Figura 31. 
 

A coincidência das curvas de distribuição de tamanho de poros obtidas para 

valores de concentração de dispersante relacionados aos mínimos primário (3,0mg/g) 

e secundário (4,0mg/g) de viscosidade não invalidam de maneira alguma o modelo 

de transição configuracional proposto anteriormente. A justificativa para tal 

afirmação fundamenta-se no fato de que no processo de consolidação do compacto 

sólido (remoção do meio de dispersão) o sistema necessariamente atinge a condição 

de máximo empacotamento promovendo a interação intensa entre as cadeias 

poliméricas e posterior reorganização espacial. Sendo assim, considera-se que o grau 

de dispersão inicial do sistema seja o fator limitante quanto ao fator de 

empacotamento alcançado pelo mesmo. 
 

Um alerta ao leitor sobre a possível distinção entre as condições de máximo 

grau de dispersão e máximo grau de estabilidade é um ponto importante a ser 

apresentado como tópico de reflexão no presente momento. Os resultados até então 

encontrados suportam a hipótese de que concentrações de dispersante equivalentes 

ao mínimo primário de viscosidade são suficientes para promover o máximo grau de 

dispersão do sistema. No entanto, uma vez assumida como válida a hipótese de que o 

sistema passe por transições de configuração mesmo após alcance desta condição, 

ainda fica a dúvida sobre a coincidência ou não das condições de máxima dispersão e 

estabilidade plena. Para efeito de elucidação acerca da nomenclatura aqui empregada 

considera-se que o termo estabilidade faça referência à estabilidade física de uma 

formulação, ou seja, uma medida direta de sua tendência ou não de sofrer fenômenos 

de separação de fases (ex. sedimentação) ao longo de intervalos de tempo pré-

determinados. 
 

A elevada concentração de sólidos presente nos diferentes sistemas analisados 

assim como a característica de opacidade dos mesmos dificulta a observação e o 

acompanhamento visual, numa escala de tempo plausível para análise, de qualquer 

fenômeno de separação de fases exigindo, portanto, a implementação de uma técnica 

analítica mais refinada para cumprir tal intuito. A potencialidade da turbidimetria 

dinâmica de varredura fica explícita mediante a possibilidade de avaliação 
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simultânea das frações de luz transmitida (T) e retroespalhada (BS) pelo sistema, o 

que acaba por favorecer o aumento de sensibilidade. 
 

O caráter de opacidade do sistema inviabiliza a utilização do modo de 

transmissão para estudo de eventuais fenômenos de separação de fases. O modo de 

retroespalhamento, por outro lado, oferece um sinal de magnitude intensa e 

possibilita seu acompanhamento ao longo do tempo e da altura da amostra de forma 

a identfiicar o processo de sedimentação. 
 

A Figura 32 ilustra o perfil de variação de transmitância e retroespalhamento 

de luz avaliado num período de uma semana em função da altura da amostra. A 

amostra em questão contém uma carga de sólidos de 55% em volume e uma 

concentração de dispersante equivalente ao mínimo primário de viscosidade 

(0,36mg/m2). Constatou-se, no período de avaliação considerado, que não houve 

qualquer alteração perceptível das variáveis analisadas indicando, portanto, uma 

característica de estabilidade para o sistema em questão.  
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Figura 32: Estudo de estabilidade acelerado (curta duração) mediante avaliação 
simultânea das frações de luz transmitida (T) e retroespalhada (BS) em função 
da altura da amostra analisada. [φ=55vol.% ; CL=0,36mg/m2]. 
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Os valores de T (transmitância) e BS (retroespalhamento), respectivamente 

em torno de 0% e 86,2%, mantiveram-se constantes ao longo da altura da amostra 

durante todo o período de análise conforme evidenciado na Figura 33, a qual 

apresenta o perfil de variação das respectivas grandezas em relação aos valores 

experimentalmente determinados para a curva adotada como referência (t = 0 dias). 
 

O mesmo tipo de comportamento foi identificado para a amostra contendo 

uma carga de sólidos de 55% em volume e uma concentração de dispersante 

equivalente ao mínimo secundário de viscosidade (0,48mg/m2). A similaridade dos 

resultados obtidos não permitiu a constatação de uma conclusão parcial que validasse 

a hipótese de que a condição de máxima dispersão não necessariamente coincida 

com a condição de máxima estabilidade. A condução dos ensaios por um período de 

uma semana (7 dias) apresentou-se insuficiente para identificação de qualquer 

fenômeno de separação de fases em virtude da cinética de sedimentação que 

apresentou-se extremamente lenta em decorrência da elevada concentração de 

sólidos e do estado de dispersão. 
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Height (mm) 

Figura 33: Estudo de estabilidade acelerado mediante avaliação simultânea do 
diferencial das frações de luz transmitida (ΔT) e retroespalhada (ΔBS) em 
função da altura da amostra analisada tomando-se como referência a curva 
característica t = 0 dias (condição inicial). [φ=55vol.% ; CL=0,36mg/m2]. 
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A Figura 34 ilustra o perfil de variação de transmitância e retroespalhamento 

de luz avaliado num período de uma semana em função da altura da amostra. A 

amostra em questão contém uma carga de sólidos de 55% em volume e uma 

concentração de dispersante equivalente ao mínimo secundário de viscosidade 

(0,48mg/m2). 
 

Uma das maneiras de acelerar o processo de separação de fases corresponde à 

redução da concentração de sólidos presente no sistema. O afastamento progressivo 

das partículas reduz o grau de interação e favorece a mobilidade relativa das mesmas 

possibilitando, na escala de tempo considerada, a constatação e a quantificação do 

fenômeno de sedimentação. Para efeito de análise da proposta aqui apresentada 

considerou-se uma redução da carga de sólidos para um valor de 45% em volume. 
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Figura 34: Estudo de estabilidade acelerado (curta duração) mediante avaliação 
simultânea das frações de luz transmitida (T) e retroespalhada (BS) em função 
da altura da amostra analisada. [φ=55vol.% ; CL=0,48mg/m2]. 

 

A redução da concentração de sólidos do sistema impacta em aumento da 

distância de separação das partículas e reduz a intensidade de interação entre as 

partículas favorecendo uma aceleração da cinética de separação de fases. A 

concentração de 45% em volume de sólidos foi selecionada em decorrência da 
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constatação dos mínimos primário e secundário de viscosidade apesar da redução do 

número de partículas presente no sistema. 
 

A Figura 35 ilustra o perfil de variação de transmitância e retroespalhamento 

de luz para uma amostra contendo uma carga de 45% em volume de sólidos e uma 

concentração de dispersante equivalente ao mínimo primário de viscosidade 

(0,36mg/m2). Constatou-se, no período de avaliação considerado, que houve uma 

alteração perceptível das variáveis analisadas na porção superior da amostra, 

indicando, portanto, um fenômeno de sedimentação. Constatou-se, progressivamente 

ao longo do tempo de análise, uma frente de separação responsável por incremento 

da quantidade de luz transmitida e redução da quantidade de luz retroespalhada 

evidenciando a clarificação da porção superior da amostra. 
 

O fenômeno de sedimentação implica em redução da concentração de 

partículas na região superior da amostra ocasionando a geração de um gradiente ao 

longo da altura da mesma.  
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Figura 35: Estudo de estabilidade acelerado (curta duração) mediante avaliação 
simultânea das frações de luz transmitida (T) e retroespalhada (BS) em função 
da altura da amostra analisada. [φ=45vol.% ; CL=0,36mg/m2]. 
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Os valores de T (transmitância) e BS (retroespalhamento), respectivamente 

em torno de 0% e 88,1% na condição inicial e, portanto, indicando característica de 

homogeneidade ao longo de todo o volume na condição t = 0, sofreram alteração 

significativa na porção superior da amostra conforme evidenciado na Figura 36. O 

perfil de variação das respectivas grandezas está apresentado em relação aos valores 

experimentalmente determinados para a curva adotada como referência (t = 0 dias). 

Além do efeito de ação do tempo sobre o fenômeno de separação de fases, a técnica 

permite também um dimensionamento da região (altura) afetada pela migração das 

partículas. Verifica-se que o fenômeno é mais bem qualificado mediante avaliação 

dos dados de quantidade de luz retroespalhada (BS) dado o caráter de opacidade do 

sistema e a ocorrência de um menisco na região de interface líquido / gás. A região 

afetada pelo fenômeno de separação de fases apresenta uma altura aproximada de 

8,5mm, o que representa em torno de 26% com relação à altura total da amostra. 
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Figura 36: Estudo de estabilidade acelerado mediante avaliação simultânea do 
diferencial das frações de luz transmitida (ΔT) e retroespalhada (ΔBS) em 
função da altura da amostra analisada tomando-se como referência a curva 
característica t = 0 dias (condição inicial). [φ=45vol.% ; CL=0,36mg/m2]. 

 

O mesmo tipo de comportamento (T~0%; BS~87,7%) pôde ser identificado 

para o perfil de variação de transmitância e retroespalhamento de luz para uma 



 107

amostra contendo a mesma carga de sólidos e uma concentração de dispersante 

equivalente ao mínimo secundário de viscosidade (0,48 mg/m2). No entanto, o 

fenômeno é menos intenso para a situação considerada, conforme evidenciado na 

Figura 37, indicando um maior grau de estabilidade para o referido sistema. 
 

A análise comparativa dos resultados obtidos indica tanto uma redução da 

extensão da zona afetada pelo fenômeno de desestabilização (clarificação) quanto 

uma descaeleração do processo uma vez considerado um intervalo de tempo comum 

para as duas situações analisadas. A somatória destes comportamentos define uma 

menor susceptibilidade ao processo de separação de fases e indica um maior caráter 

de estabilidade para a formulação contendo uma concentração de dispersante 

equivalente ao mínimo secundário de viscosidade. 
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Figura 37: Estudo de estabilidade acelerado (curta duração) mediante avaliação 
simultânea das frações de luz transmitida (T) e retroespalhada (BS) em função 
da altura da amostra analisada. [φ=45vol.% ; CL=0,48mg/m2]. 

 

A região afetada pelo fenômeno de separação de fases apresenta uma altura 

aproximada de 3,1mm (~10% com relação à altura inicial da amostra) conforme 

evidenciado na Figura 38. Destaca-se, para efeito de comparação direta dos 
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resultados, que as escalas dos eixos das abscissas e das ordenadas das Figuras 33, 36 

e 38 são as mesmas. 
 

Os resultados apresentados indicam que a elevação da concentração de 

dispersante de um valor inicial de 0,36 mg/m2 (mínimo primário de viscosidade) para 

um valor final de 0,48 mg/m2 (mínimo secundário de viscosidade) implica em um 

aumento do grau de estabilidade do sistema uma vez que a extensão da região 

superior da amostra afetada pelo processo de separação de fases sofre uma redução 

de aproximadamente 64%. A intensidade de variação do fenômeno também é 

alterada e aponta no sentido de redução da cinética de separação com o aumento da 

concentração de dispersante no meio. 
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Figura 38: Estudo de estabilidade acelerado mediante avaliação simultânea do 
diferencial das frações de luz transmitida (ΔT) e retroespalhada (ΔBS) em 
função da altura da amostra analisada tomando-se como referência a curva 
característica t = 0 dias (condição inicial). [φ=45vol.% ; CL=0,48mg/m2]. 

 

O estado de estabilidade de um determinado sistema pode ser expresso por 

intermédio de parâmetros cinéticos relacionados ao fenômeno de separação de fases. 

De forma generalizada, o aumento do grau de estabilidade de uma formulação nada 

mais é do que um reflexo da redução da velocidade de separação de fases. A 

condição ideal para obtenção de uma formulação plenamente estável corresponderia 
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àquela na qual a velocidade é praticamente nula e o sistema se mantém inalterado ao 

longo do tempo (homogeneidade). 
 

Considera-se, para efeito de análise comparativa dos resultados, o perfil de 

variação das quantidades de luz transmitida e retroespalhada (ΔBST) em função do 

tempo para a região específica incluindo a porção superior das amostras (zona 

susceptível à fenômeno de clarificação decorrente do processo de sedimentação). A 

Figura 39 ilustra os resultados assumindo como referência de estabilidade o sistema 

contendo uma carga de sólidos de 55% em volume. Todo e qualquer incremento do 

coeficiente angular (1ª derivada) e/ou do patamar (valor máximo) atingido pela 

grandeza ΔBST podem ser interpretados como uma redução do grau de estabilidade 

uma vez fixado um intervalo de tempo de análise em comum. Verifica-se, portanto, 

que a concentração de dispersante equivalente ao mínimo secundário de viscosidade 

corresponde a uma situação prática de maior estabilidade quando comparada ao 

mínimo primário de viscosidade. 
 

 

Figura 39: Determinação dos parâmetros cinéticos relacionados ao fenômeno de 
separação de fases mediante avaliação conjunta do diferencial das frações de luz 
transmitida e retroespalhada (ΔBST). 

[φ=45vol.% ; CL=0,36mg/m2] 

[φ=45vol.% ; CL=0,48mg/m2] 

[φ=55vol.% ; CL=0,36mg/m2] 

 

A junção dos resultados obtidos mediante a implementação das técnicas 

analíticas aqui contempladas permite a elaboração de um cenário que prevê que o 
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máximo estado de dispersão seja alcançado para concentrações de dispersante 

equivalentes ao mínimo primário de viscosidade. Como conseqüência da elevada 

concentração de sólidos do sistema (reduzida distância de separação entre as 

partículas) e em virtude do alcance de uma situação prática que corresponde à 

saturação da superfície, a intensidade de interação das cadeias poliméricas apresenta-

se elevada em face da interpenetração das camadas de revestimento. As flutuações da 

concentração de dispersante em regiões específicas do volume da amostra dão 

origem a um fenômeno de depleção que acarreta alterações da configuração espacial 

das cadeias poliméricas ancoradas à superfície das partículas, no sentido de reduzir o 

raio hidrodinâmico associado, e redistribuição do excesso de dispersante 

remanescente em solução. A ocorrência do mínimo secundário de viscosidade 

coincide com este fenômeno de transição e possibilita o alcance de uma situação de 

estabilidade mais favorável em comparação ao mínimo primário de viscosidade. 

 

4.5. Desenvolvimento de formulações complexas contendo 

múltiplos componentes 
Apesar da possibilidade de diferenciação das condições de máxima dispersão 

e máxima estabilidade para o referido sistema ainda permanece uma questão em 

aberto quanto à implicação prática desta informação no desenvolvimento de uma 

formulação complexa contendo outros componentes para desempenho de ações 

específicas. A situação prática aqui analisada correspondeu à incorporação de um 

agente ligante (emulsão acrílica) responsável por conferir resistência mecânica ao 

compacto formado após processo de conformação. Considera-se que o exemplo aqui 

analisado seja restritivo em decorrência das características particulares dos aditivos 

analisados. 
 

O tipo de formulação analisado apresenta aplicação comum para fabricação 

de fitas cerâmicas por meio do processo de conformação por “tape-casting” 

(colagem em fita) e foi selecionado única e exclusivamente em virtude de sua 

complexidade no que se refere à possibilidade de interação entre os diferentes 

componentes envolvidos. A idéia de teste dos conceitos desenvolvidos ao longo do 
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trabalho faz-se necessária para validar sua aplicação no segmento de engenharia de 

formulações. 
 

Um primeiro aspecto a ser avaliado corresponde ao esclarecimento da questão 

que define a concentração mínima de dispersante necessária para promover grau de 

dispersão e condição de estabilidade suficientes para suportar a incorporação de 

outros aditivos que porventura possam interagir com os componentes já introduzidos 

no sistema. 
 

A concentração mínima de dispersante necessária para possibilitar a 

introdução de quantidades crescentes de agente ligante (5, 10 e 15% em massa) 

experimentalmente determinada, na base da tentativa e erro, equivaleu a 4,0mg/g. 

Identificou-se, portanto, que a concentração mínima de dispersante necessária é 

coincidente com a do mínimo secundário de viscosidade. Sendo assim, assume-se 

que o efeito de redução da fração volumétrica efetiva do sistema acompanhado de 

redistribuição das cargas elétricas, em função da diminuição do raio hidrodinâmico 

das partículas, seja um fator limitante para possibilitar a incorporação do aditivo. 
 

A Tabela 18 indica o planejamento experimental empregado para 

determinação da concentração mínima de dipsersante necessária para possibilitar a 

introdução de quantidade de ligante superior a 10% em massa na formulação 

analisada. As condições de formulação indicadas com o sinal (-) implicaram em 

alteração drástica do comportamento reológico do sistema (perda de característica de 

auto-escoabilidade) e evidência física clara de aglomeração e separação de fases. As 

condições indicadas com o sinal (+) representam sucesso na prepação da formulação. 
 

Tabela 18: Planejamento experimental empregado para determinação da concentração 
mínima de dispersante necessária para viabilizar a incorporação de quantidades 
crescentes de agente ligante. 

Concentração de ligante adicionado CL (mg/g) 
5% 10% 15% 

1,0 - - - 
2,0 + - - 
3,0 + - - 
4,0 + + + 
5,0 + + + 

 



 112

A introdução de uma nova população de partículas ao sistema 

necessariamente resulta em alteração do comportamento reológico. O conjunto de 

partículas poliméricas (“droplets”) apresenta como particularidade a capacidade de 

deformação elástica e plástica, contribuindo para uma intensificação da dependência 

existente entre o comportamento de fluxo e a taxa de cisalhamento. A Figura 40 

ilustra, para o caso de suspensões concentradas de alumina, a mudança de 

comportamento da variação da viscosidade aparente e da tensão de cisalhamento com 

a taxa de cisalhamento aplicada em função da adição de ligante. 
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φinicial=55 vol.% CL=4.0 mg/g 

Figura 40: Efeito da adição de ligante sobre o comportamento reológico de 
suspensões concentradas de alumina em meio aquoso. 

 

As suspensões avaliadas apresentaram comportamento pseudoplástico com 

tensão de escoamento característica. Verifica-se que a incorporação do ligante 

promove um aumento da resistência ao fluxo do sistema. 
 

A presença de um conjunto de partículas capazes de acumular deformação e 

de sofrer orientação em função das condições de fluxo promove uma redução 

acentuada da viscosidade aparente em função do acréscimo da taxa de cisalhamento. 

Destaca-se, conforme apresentado na Figura 40, e sob o aspecto prático de 
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preparação das formulações a necessidade de desmembramento do estágio de 

incorporação dos aditivos em duas etapas distintas. As elevadas taxas de 

cisalhamento envolvidas nos processos de moagem tradicionalmente adotados 

podem ser responsáveis pelo comprometimento da integridade física da emulsão 

acrílica. 
 

A Figura 41 ilustra o efeito da quantidade de ligante presente sobre o 

comportamento reológico de suspensões concentradas de alumina. 
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Figura 41: Viscosidade aparente em função da taxa de cisalhamento para 
suspensões contendo diferentes quantidades de ligante. Quantidade de orgânico 
expressa em termos de fração em peso (total ativo) de ligante com relação à 
massa seca de Al2O3. 

CL=4.0 mg/g φinicial=55 vol.% 

 

Apesar de ocasionar um aumento da viscosidade em comparação à suspensão 

isenta de ligante, verifica-se que a incorporação de quantidades crescentes de aditivo 

promove uma redução, considerada uma taxa de cisalhamento fixa, da resistência ao 

fluxo oferecida pelo sistema. Tal efeito pode ser justificado considerando-se que a 

emulsão acrílica utilizada apresenta um conteúdo de total ativo equivalente a 44% 

em massa. Para efeito de ilustração considera-se que a introdução de 10g de ligante 

(Duramax B-1080, Rohm and Haas Company Inc., U.S.A) acarreta a incorporação de 
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5,6mL de água ao sistema. Sendo assim, a introdução de quantidades crescentes de 

aditivo implica em diluição do sistema e justifica a redução dos valores de 

viscosidade. 
 

A adição do ligante às formulações ocasiona também a introdução de uma 

nova população de partículas (“droplets”), cujas características referentes à forma, 

distribuição de tamanho e capacidade de acúmulo de deformação são particulares, 

tendendo assim a modificar a eficiência de empacotamento do sistema. A fração 

volumétrica ocupada na estrutura pelas cargas orgânica e inorgânica e a relação 

dimensional existente entre as duas famílias de partículas consideradas influenciam 

de forma significativa o fator de empacotamento do sistema. 
 

A Figura 42 ilustra o efeito da incorporação de diferentes quantidades de 

ligante sobre a distribuição de tamanho de poros presentes na estrutura consolidada 

(a verde). 
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Figura 42: Efeito da adição de ligante sobre a distribuição de tamanho de poros 
das amostras a verde. Quantidade de orgânico expressa em termos de fração em 
peso (total ativo) de ligante com relação à massa seca de Al2O3. 
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Verifica-se uma alteração do modo de empacotamento do sistema no que se 

refere ao diâmetro médio dos poros. Pequenas adições de ligante (5% em massa) 

ocasionam um aumento de aproximadamente 25% do diâmetro médio de poro. 

Quantidades crescentes de ligante (10 e 15% em massa) proporcionam uma redução 

progressiva do diâmetro médio de poro. 
 

De acordo com McGeary[ ]81 , o estudo de empacotamento de partículas pode 

ser definido como: “O problema da correta seleção da proporção e do tamanho 

adequado dos materiais particulados, de forma que os vazios maiores sejam 

preenchidos com partículas menores, cujos vazios serão novamente preenchidos com 

partículas ainda menores e assim sucessivamente”. 
 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 19, verifica-se também que, 

além de ocasionar uma alteração do diâmetro médio de poro, a introdução de 

quantidades crescentes de ligante proporciona uma redução da porcentagem de 

porosidade presente nas amostras. O progressivo aumento do conteúdo orgânico, 

responsável pela formação da estrutura e pelo preenchimento dos vazios existentes, 

tende a dar origem a um filme contínuo posteriormente responsável pela resistência 

mecânica e pela flexibilidade do componente cerâmico conformado. 
 

Tabela 19. Efeito da adição de ligante sobre a densidade teórica e a porcentagem de 
porosidade das amostras (a verde) analisadas. 

Fração em peso (total ativo) de ligante 
com relação à massa seca de Al2O3

Densidade teórica 
[g/cm3] 

%porosidade
[%] 

0% 3.7708 36.5 
5% 3.4094 34.6 
10% 3.0601 26.4 
15% 2.8926 22.9 

 

Com o intuito de ilustrar o efeito da incorporação de diferentes quantidades 

de ligante (5, 10 e 15% em massa) sobre a eficiência de empacotamento de sistemas 

concentrados de alumina considera-se que: 
 

(i) a relação entre a densidade teórica das cargas inorgânica (cerâmica) e 

orgânica seja igual a 3 (com base nas especificações apresentadas em catálogo). 
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(ii) o quociente entre o diâmetro médio das partículas integrantes das 

diferentes populações (consideradas “monodispersões” para efeito de simplificação) 

seja igual a 2 (com base nas especificações apresentadas em catálogo). 
 

Assume-se também, para efeito de simplificação, que as partículas 

apresentem geometria esférica (esfericidade igual a 1) e que as partículas poliméricas 

(“droplets”) possuam capacidade de acúmulo de deformação plástica possibilitando 

a alteração da sua forma (formação de filme). Supõe-se também que a distribuição 

espacial dos dois materiais se dê de forma randômica e homogênea. 
 

Frações em peso (total ativo) de ligante com relação à massa seca de Al2O3 

iguais a 5, 10 e 15% correspondem a frações em volume efetivamente ocupado pelas 

partículas (
32_arg OAlorgânicaac VV ) respectivamente iguais a 15, 30 e 45%. Em termos de 

número total relativo de partículas, as respectivas frações em volume acima 

determinadas podem ser expressas pelas seguintes relações 1,2:1, 2,4:1 e 3,6:1. 
 

A Figura 43 ilustra de forma esquemática o efeito da incorporação de 

quantidades crescentes de ligante ao sistema. 
 

 

Figura 43: Representação esquemática do efeito da incorporação de diferentes 
quantidades de ligante sobre a eficiência de empacotamento do sistema. 

 

sem adição de ligante 
5% em massa 15% em massa 

10% em massa 
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Analisando-se em detalhe os resultados apresentados na Tabela 20, referentes 

às amostras sinterizadas, verifica-se que o aumento do conteúdo orgânico não 

compromete a eficiência de empacotamento do sistema uma vez que todas as 

composições analisadas atingiram cerca de 95% da densidade teórica. A presença de 

quantidades crescentes de ligante implica em aumento da retração volumétrica 

sofrida pelas amostras contribuindo como uma dificuldade adicional para assegurar a 

estabilidade dimensional do produto sendo produzido. O efeito de retração, mesmo 

que não havendo a possibilidade de eliminá-lo por completo, deve ser minimizado 

com o intuito de se evitar a ocorrência de empenamento ou ainda o desenvolvimento 

de trincas. 
 

Tabela 20. Compilação dos principais resultados referentes à eficiência de 
empacotamento das diferentes amostras (sinterizadas) analisadas. 

Amostras a verde 

Fração em peso (total ativo) de ligante com relação 
à massa seca de Al2O3 (ID)  

0% 5% 10% 15% 

Dimensional 

D 
[mm] 21.19±0.05 21.04±0.05 20.60±0.03 20.30±0.04 

h 
[mm] 2.90±0.02 2.74±0.01 2.50±0.02 2.44±0.01 

massa [g] 
(± 0.0001) 

2.4368 2.1238 1.8597 1.8023 

ρaparente 
[g/cm3] 2.38±0.02 2.23±0.01 2.23±0.02 2.28±0.01 

 

Amostras sinterizadas 

ID D 
[mm] 

h 
[mm] 

D 

h 

massa [g] 
(± 0.0001) 

ρaparente 
[g/cm3] ΔV/V0 %porosidade

0% 18.23±0.01 2.46±0.02 2.4132 3.76±0.03 -37.2% <5% 
5% -43.2% <5% 2.0029 3.70±0.03 17.50±0.07 2.25±0.01 
10% -46.0% <5% 1.6667 3.70±0.03 16.96±0.03 1.99±0.01 
15% 16.48±0.03 1.95±0.01 1.5382 3.70±0.03 -47.3% <5% 

 
 

Com base nos resultados apresentados destaca-se que a quantidade de ligante 

empregada deve ser mantida a um valor mínimo necessário para conferir a 

resistência mecânica necessária durante as diversas etapas de processamento. Um 

balanço entre as exigências de flexibilidade e resistência mecânica do produto, bem 

como a modulação de tais propriedades, apresenta-se possível com a utilização 

simultânea de emulsões acrílicas apresentando diferentes temperaturas de transição 
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vítrea. O possível aumento do grau de complexidade das formulações empregadas 

deve ser avaliado de maneira criteriosa a fim de não comprometer o êxito e a 

viabilidade do processo. 
 

Com base na distinção entre os conceitos propostos de “estado máximo de 

dispersão” e “máximo grau de estabilidade” sugere-se um conjunto de diretrizes 

fundamentais e regras de boa prática a serem implementadas para o desenvolvimento 

e otimização de formulações em meio aquoso contendo elevada carga de sólidos. De 

forma generalizada podem ser apresentadas da seguinte maneira: 
 

(i) a quantidade de solvente deve corresponder à mínima possível desde que 

não comprometa o grau de homogeneidade e o escoamento da dispersão. Dá-se 

preferência pelo manuseio de sistemas que apresentem característica de 

pseudoplasticidade em virtude da maior facilidade de transporte associada. 
 

(ii) a quantidade de dispersante deve corresponder à mínima necessária para 

alcance do máximo grau de estabilidade do sistema. Destaca-se a possibilidade de 

não coincidência com a quantidade de dispersante mínima necessária para alcance do 

máximo grau de dispersão do sistema. Para situações particulares nas quais a curva 

de defloculação apresente dois mínimos de viscosidade deve-se optar pela 

concentração de dispersante equivalente ao mínimo secundário como critério de 

otimização de formulação. 
 

(iii) a quantidade de ligante deve corresponder à mínima necessária para 

satisfação das exigências de comportamento mecânico (resistência e flexibilidade). A 

utilização de mistura de ligantes apresentando diferentes temperaturas de transição 

vítrea, desde que satisfeitos critérios de compatibilidade, apresenta-se como solução 

para ajuste das propriedades desejadas. O incremento da quantidade de ligante 

presente intensifica o processo de retração na etapa de sinterização e possivelmente 

compromete a integridade física do componente cerâmico consolidado. 
 

Considera-se que as regras aqui apresentadas não sejam limitadas a um 

processo de conformação específico e devam ser analisadas de maneira criteriosa no 

ato de desenvolvimento de formulações complexas contendo elevada carga de 

sólidos. A necessidade de conhecimento aprofundado da forma de atuação dos 
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mecanismos de estabilização vigentes fica evidente mediante o conjunto de 

resultados apresentado no escopo do presente trabalho. 

 

5. Conclusões 
 

Tomando-se como referência o objetivo principal do presente trabalho, que 

correspondeu à avaliação e identificação de possíveis relações de causa e efeito que 

justificassem a ocorrência de singularidade no comportamento reológico de 

suspensões contendo elevada concentração de sólidos, pode-se concluir que: 
 

(i) o mínimo primário de viscosidade ocorre para condições práticas nas quais 

verifica-se uma redução drástica da eficiência de adsorção (CA/CL) do agente 

dispersante em decorrência do alcance do limite de saturação da superfície. 
 

(ii) o limite de saturação da superfície e o processo de adsorção em si 

apresentam-se dependentes das condições de pH do meio sendo que existe uma 

tendência de acréscimo da quantidade efetivamente adsorvida em função da 

acidificação do meio. A saturação da superfície promove um aumento significativo 

do excesso de dispersante remanescente em solução visto o perfil assintótico das 

isotermas de adsorção. 
 

(iii) a elevada concentração de sólidos do sistema reflete-se em um reduzido 

valor de distância de separação entre as partículas (IPS) e favorece o fenômeno de 

interpenetração das camadas poliméricas de revestimento responsáveis pelo 

mecanismo de estabilização coloidal atuante. A comparação direta entre os valores 

estimados de IPS e do comprimento efetivo de cadeia do adsorvato restringe as 

possibilidades de configuração espacial adotada pela macromolécula. 
 

(iv) a interpenetração das cadeias favorece a estruturação do sistema e 

justifica o acréscimo de viscosidade aparente característico para o máximo 

intermediário. A ocorrência localizada de flutuações da concentração de espécies 

eletricamente carregadas somada à preponderância de forças de repulsão de longo 

alcance promove um mecanismo de depleção. Este, por sua vez, promove a expulsão 

do excesso de polieletrólito da região de interpenetração das camadas de 
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revestimento e favorece a aproximação dos centros das partículas em decorrência da 

atuação de pressão osmótica. 
 

(v) o mecanismo de depleção corresponde à força motriz responsável por 

alterações das características da conformação espacial adotada pelas cadeias 

poliméricas que integram a camada de revestimento de proteção coloidal. O reflexo 

do efeito de atuação do mecanismo corresponde a uma redução do raio 

hidrodinâmico das partículas e, por conseguinte, da fração volumétrica efetiva de 

sólidos presente. 
 

(vi) A compactação da camada de revestimento e a redistribuição das cargas 

elétricas na unidade de volume favorecem as características de fluxo do sistema e 

justificam a ocorrência do mínimo secundário de viscosidade. Os valores de variação 

da fração volumétrica hidrodinâmica estimados a partir dos métodos viscosimétrico e 

eletroacústico (pioneirismo) apresentaram-se coerentes entre si e indicaram, para o 

caso particular de um sistema com concentração inicial de sólidos correspondente a 

55% em volume, que o fenômeno está diretamente relacionado ao alcance da 

condição de máxima fração de empacotamento do sistema. 
 

(vii) o modelo de esferas rígidas (“hard spheres”) apresenta-se inadequado 

para avaliação e entendimento do comportamento de suspensões com elevada 

concentração de sólidos e estabilizadas por meio da adição de polieletrólitos 

(mecanismo de estabilização eletroestérico). Tanto a interação entre partículas 

quanto o histórico de cisalhamento aplicado ao sistema podem contribuir para uma 

dinâmica de transição configuracional da camada polimérica de revestimento das 

partículas. 
 

(viii) As restrições entrópicas impostas pelo sistema possivelmente favorecem 

a ocorrência preferencial de estruturas de cadeia do tipo “loop” e “train” em 

detrimento de conformações do tipo “tail”. 
 

(ix) o efeito de singularidade no comportamento reológico dos sistemas 

analisados apresentou-se mais evidente e pronunciado em função do acréscimo da 

carga de sólidos. 
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Apesar do modelo de transição configuracional proposto representar uma 

racionalização de possíveis mecanismos operantes no sistema, considera-se que o 

mesmo seja plenamente suportado pelos resultados experimentais que indicam 

interpenetração e sobreposição das camadas poliméricas de revestimento das 

partículas. Para o caso particular de sistemas com concentração inicial de sólidos 

igual a 55% em volume, tem-se que a magnitude de redução do raio hidrodinâmico 

das partículas corresponde a aproximadamente 2%, o que implica em uma redução 

aproximada de 6% da fração volumétrica hidrodinâmica de sólidos. Tal transição 

exige necessariamente que o sistema tenha alcançado a condição de máximo 

empacotamento, intensificando a interação entre as partículas em suspensão, e 

justifica a ocorrência da singularidade no comportamento reológico. 
 

Do ponto de vista prático relacionado a aspectos de engenharia de formulação 

e estabilidade física resultante do sistema assume-se que: 
 

(i) a concentração de dispersante equivalente ao mínimo primário de 

viscosidade apresenta-se suficiente para promover o máximo estado de dispersão das 

partículas em suspensão, mas, no entanto, não necessariamente corresponde ao 

estado de estabilidade pleno exigido para o desenvolvimento de formulações 

complexas. 
 

(ii) a concentração de dispersante equivalente ao mínimo secundário promove 

um acréscimo do caráter de estabilidade física do sistema em comparação ao mínimo 

primário de viscosidade. O estado de dispersão do sistema mantém-se inalterado com 

o acréscimo da concentração de dispersante dentro da faixa considerada. 
 

Relativo ao aspecto de caráter inovador do presente trabalho, fica evidenciada 

a potencialidade de aplicação conjunta das técnicas de espectroscopia eletroacústica 

e turbidimetria dinâmica de varredura para o desenvolvimento de formulações 

complexas quando do interesse de otimização das quantidades de aditivo a serem 

adicionados de forma a promover redução de custos envolvidos sem 

comprometimento do desempenho do produto final. A exploração não convencional 

das técnicas desponta com uma gama de oportunidades visto a possibilidade de 

caracterização dos sistemas sem alteração do estado de diluição do mesmo. O 

emprego da técnica eletroacústica para determinação estimada de variações do raio 
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hidrodinâmico das partículas possibilitou a aquisição de resultados compatíveis com 

os obtidos através do método viscosimétrico. 
 

Os conceitos e idéias aqui apresentados não se restringem ao sistema em 

particular analisado e podem ser expandidos para situações reais mais genéricas 

envolvendo o emprego do mecanismo de estabilização eletroestérico para obtenção 

de sistemas contendo elevada concentração de sólidos. 
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Anexo A – Espectroscopia Eletroacústica 
 

O efeito ESA é experimentalmente constatado quando da aplicação de um 

campo elétrico alternado a um sistema contendo partículas carregadas dispersas em 

um dado meio líquido. Uma vez que a magnitude do potencial zeta (ζ) estabelecido 

seja diferente de zero, verifica-se a ocorrência de movimento oscilatório das 

partículas na mesma freqüência de alternância do campo. A movimentação relativa 

ao fluido dá origem a pequenos distúrbios de pressão, nas regiões próximas à 

interface de separação de fases, associados a cada partícula. 
 

O gradiente de pressão estabelecido em decorrência da transferência de 

quantidade de movimento associa-se a pequenos dipolos acústicos desde que haja 

uma diferença de densidade entre as partículas e o meio. Verifica-se uma tendência 

natural de cancelamento mútuo destes dipolos no seio da suspensão, porém o mesmo 

não é verificado na região de vizinhança dos eletrodos e sendo assim possibilita a 

geração de uma onda acústica passível de detecção por meio de um transdutor de 

pressão. 
 

O efeito de amplitude sônica eletrocinética foi descoberto no ano de 1982 por 

um grupo de engenheiros atuantes na Matec Applied Sciences Inc, mas no entanto a 

verdadeira potencialidade de exploração prática do mesmo só ficou evidente a partir 

de 1988 quando O’Brien[ , , ]82 83 84  demonstrou a existência de uma relação entre o 

sinal acústico medido e a mobilidade eletroforética dinâmica (μD). 
 

A definição de mobilidade dinâmica pode ser expressa em termos práticos 

como sendo a relação entre a velocidade da partícula (v) e a magnitude do campo 

elétrico (E) quando considerada uma partícula carregada movimentando-se em 

resposta à força atuante devido à presença de um campo elétrico senoidal com 

freqüência angular igual a ω. Em se tratando de uma grandeza complexa destaca-se 

que a mobilidade dinâmica apresenta tanto uma magnitude quanto um argumento ou 

ângulo de fase respectivamente iguais a 00 EV  e ( )tΔω . O argumento apresenta-se 

como um indicativo da defasagem existente entre a resposta de movimentação da 

partícula e a aplicação do campo elétrico. A representação esquemática da definição 
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acima apresentada, bem como a apresentação explícita das grandezas envolvidas, 

estão ilustrados de forma esquemática na Figura 44. 
 

 

Figura 44: Definição da mobilidade eletroforética dinâmica (μD). 

E0

V0

t 

E=E0·senωt 

V=V0·senω(t+Δt) 

 

A mobilidade dinâmica apresenta-se como uma função do raio da partícula 

(a), da espessura da dupla camada elétrica (κ-1) e da freqüência de alternância do 

campo elétrico (ω). Com o aumento do valor de ω verifica-se um aumento da 

defasagem entre as grandezas complexas v e E, e também uma redução da amplitude 

da velocidade em função da atuação de forças de inércia proporcionais ao tamanho 

das partículas. Uma vez que ω tende a zero tem-se que a mobilidade dinâmica 

equivale à mobilidade eletroforética usualmente definida quando considerada a 

aplicação de uma campo elétrico contínuo. 
 

A rotina de cálculo proposta por O’Brien[ ]77  para possibilitar a conversão do 

sinal acústico experimentalmente determinado em mobilidade dinâmica apresenta 

complexidade considerável visto que envolve a solução de um conjunto de equações 

diferenciais, mas pode, no entanto, passar por um processo de refinamento e 

simplificação dando origem à equação apresentada: 
  

μD=V/E 

Δt 



 125

sg

sg
D ZZ

ZZ
AESA

+

⋅
⋅⋅

Δ
⋅⋅= μ

ρ
ρφ  

(32) 

 

 

onde   representa uma constante de calibração do equipamento,   a fração volumétrica 

ocupada pelas partículas no sistema,   a diferença existente a densidade da partícula e 

a densidade do meio ( ρ  ) e  Dμ  o valor médio de mobilidade dinâmica 

associado. Os valores de impedância acústica  e  respectivamente 

relacionados aos meios de propagação da onda sonora até alcance do detetor podem, 

considerada a condição de homogeneidade, ser expressos de maneira simplificada 

como o produto da densidade pela velocidade de propagação do som. 

Desconsiderando-se o caso de diluição infinita tem-se, a priori, que o valor das 

grandezas em questão seja desconhecido e portanto foi elaborada uma segunda 

proposta para expressar 

gZ sZ

( )ESAfD =μ  visando eliminar tal dependência conforme 

expresso pela equação: 
 

DB
R

ESA μ
ρ
ρφ ⋅

Δ
⋅⋅=  (33) 

 

onde R representa a diferença de sinais obtidos quando a célula está respectivamente 

vazia e carregada com a suspensão e B  corresponde ao fator de instrumentação que 

pode ser experimentalmente determinado por meio de calibração com um sistema 

coloidal de referência cujo espectro de mobilidade dinâmica seja conhecido. 
 

De forma complementar e inovadora O’Brien[ , , ]82 83 84  estabeleceu também 

uma equação explicitando o potencial zeta (ζ) como uma função da mobilidade 

dinâmica ( Dμ ) e portanto também como uma função do sinal acústico ( ESA ): 
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅+⋅

⋅
⋅⋅

=
ν

ω
η

ζεμ
2

1
3

2 aGFD  
(34) 

 

onde ε  e η  correspondem respectivamente à permissividade e a viscosidade do 

meio, F  é uma medida da força do campo na região de vizinhança da superfície da 

partícula,  é um fator inercial e G ( )ρην =  representa a viscosidade cinemática. 
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Em diversas situações práticas reais a função F  pode ser aproximada por uma 

constante igual a 0,5 gerando a seguinte simplificação: 
 

GG ED ⋅=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
= μ

η
ζεμ  

(35) 

 

onde Eμ  corresponde ao valor de mobilidade eletroforética usualmente definido 

quando da aplicação de campo elétrico contínuo. 
 

O fator inercial identificado pela variável  pode ser expresso por meio da 

relação apresentada: 

G

 

( )
( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
⋅+⋅+⋅++

⋅++
=

ρ
ραα

α

α
23

92
11

2
11

ii

i
G  

(36) 

 

onde 
ν

ωα
2a⋅

= . 

 

Considerando-se reduzida a freqüência de alternância do campo elétrico, ou 

seja, atribuindo-se ao termo α  valores muito inferiores a 1, tem-se que G  é 

aproximadamente unitário e as forças de inércia podem ser consideradas 

desprezíveis. Com o aumento progressivo do valor de α , seja por intermédio do 

aumento da freqüência de alternância do campo elétrico (ω ) e/ou aumento do 

tamanho da partícula ( ), verifica-se uma atuação cada vez mais significativa das 

forças de inércia responsáveis pelo aumento da defasagem entre as grandezas 

complexas E e v, conforme especificado na 

a

Figura 44, e uma redução da magnitude 

da mobilidade dinâmica. 
 

O modelo inicialmente proposto por O’Brien apresenta uma série de 

simplificações e restrições associadas que limitam sua aplicação para condições 

práticas reais na qual verifica-se e/ou assume-se que: 
 

a.  As partículas apresentem geometria esférica. 



 127

b.  A espessura da dupla camada elétrica estabelecida seja desprezível quando 

comparada à magnitude do raio das partículas ( 1>>⋅ aκ ). 

c.  As partículas apresentem independência cinética e o grau de interação e 

interferência das mesmas possa ser considerado desprezível. 
 

A Figura 45 ilustra de maneira bem simplificada a configuração instrumental 

empregada para aquisição do sinal acústico. O tratamento dos dados obtidos e 

cálculo dos valores de mobilidade dinâmica (μD) e potencial zeta (ζ), assim como 

todo o gerenciamento e controle dos experimentos, são efetuados com auxílio de um 

computador. 
 

Sintetizador de Freqüência

Detector

PPL-80 Sensor

Sinal ESA

Eletrodos
Transdutor
Piezelétrico

Sistema
Coloidal

 

Figura 45: Esquema ilustrativo da célula de medida e do sistema de 
processamento do sinal utilizado na configuração empregada no equipamento 
Matec ESA-8000. 

 

A célula de medição consiste essencialmente de dois eletrodos de ouro 

paralelos entre si e separados de uma distância aproximada a 2,2 mm cuja freqüência 

de operação gira em torno de 1 MHz, para evitar ressonância acústica no interior da 

câmara. O volume de amostra necessário para prrenchimento da câmara e 

equivalente a aproximadamente 30 mL é continuamente bombeado no interior da 

câmara. A aquisição e quantificação do sinal acústico são feitas por meio de um 

transdutor piezelétrico acoplado ao sistema. 
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Uma vez superadas as diferentes dificuldades experimentais inicialmente 

encontradas durante as etapas de proposição e implementação da técnica 

eletroacústica, destaca-se o interesse crescente de ampliação das áreas de aplicação 

da mesma no que se refere ao estudo de fenômenos de interface e avaliação da 

estabilidade de sistemas coloidais. Em comparação às técnicas eletrocinéticas 

convencionais, tais como a eletroforese, assume-se uma maior versatilidade da 

técnica eletroacústica em função da possibilidade de caracterização de sistemas 

coloidais apresentando peculiaridades tais como: 
 

a.  Diâmetro médio de partícula situado dentro dos limites pré-estabelecidos 

que delimitam as faixas nano (nm) e micrométrica (μm). 

b.  Elevada concentração de partículas, podendo até mesmo alcançar 

situações práticas próximas à condição de máximo empacotamento, estabelecendo-se 

como limite máximo uma fração volumétrica em torno de 60%. 

c.  Presença de partículas opacas ou fotossensíveis visto que não há 

necessidade de aquisição de imagem do sistema. 

d.  Presença de organismos vivos que possuam mobilidade intrínseca. 
 

Destaca-se também a possibilidade de caracterização de sistemas submetidos 

à agitação, o que em situações específicas pode se apresentar como prática 

imprescindível para garantir a permanência do estado de dispersão. 
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Anexo B – Turbidimetria Dinâmica de Varredura 
 

O princípio de funcionamento do turbidímetro dinâmico de varredura baseia-

se na interação de um feixe de luz proveniente de um diodo eletro-luminescente na 

faixa do infravermelho próximo (λ=880nm) com a amostra acondicionada em uma 

célula de vidro com geometria cilíndrica e disposta na vertical. Dois sensores ópticos 

síncronos recebem respectivamente a fração de luz transmitida através (detector de 

transmissão – posição 180º com relação ao feixe incidente) e a fração de luz 

retroespalhada pela amostra (detector de retroespalhamento – posição 45º com 

relação à radiação incidente). A operação do equipamento permite sua operação no 

modo de varredura de tal maneira que sua cabeça de leitura óptica desloque-se ao 

longo da altura da amostra (valor máximo de 55mm) e os dados de transmitância e 

retroespalhamento sejam registrados a cada intervalo de 40μm. O modo de operação 

em questão possibilita uma análise completa e abrangente no que se refere ao tópico 

de avaliação de estabilidade visto que propicia a detecção de diferentes fenômenos 

de migração de fases. 
 

A Figura 46 ilustra de maneira esquemática o princípio de funcionamento do 

turbidímetro de varredura destacando as direções de incidência e captação de sinal 

para os dois modos de detecção possíveis (transmissão e retroespalhamento). 
 

 

Figura 46: Modelo esquemático do princípio de funcionamento do turbidímetro 
dinâmico de varredura (Formulaction Turbiscan Lab Expert). 

 

Os resultados obtidos no modo de varredura são curvas de fluxo de energia 

(luz) transmitida e retroespalhada respectivamente expressas em percentual relativo a 
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padrões de calibração (suspensões de esferas monodispersas e óleo de silicone) em 

função da altura da amostra. Os perfis experimentalmente construídos representam 

uma “impressão digital” macroscópica da amostra num dado intervalo de tempo. O 

modo de transmissão é normalmente indicado para análise de sistemas límpidos ou 

ligeiramente turvos ao passo que o modo de retroespalhamento é preferencialmente 

dedicado para análise de dispersões opacas. 
 

Existe também a possibilidade de operação do equipamento no modo de 

posição fixa no qual o operador determina uma altura específica de análise e o 

registro de dados é feito a cada intervalo de tempo de 0,1s. A aplicabilidade do modo 

de operação em questão restringe-se à prática de análise para controle de qualidade 

e/ou para avaliação de sistemas com elevada susceptibilidade a comportamento de 

instabilidade (ex. espumas). 
 

Retroespalhamento de luz – Modelo Físico 

 

Quando um feixe de luz incide em um meio opticamente denso 

acondicionado em uma célula de vidro dá-se origem a uma figura de interação (ponto 

de luz retroespalhada) constituída por duas componentes (Figura 47): 
 

- uma parte central correspondente aos fótons (“short path photons”) que 

sofreram uma quantidade reduzida de eventos de espalhamento durante o percurso do 

meio de interação. 
 

- uma parte periférica correspondente a fótons (“long path photons”) que 

sofreram um grande número de eventos de espalhamento durante o percurso do meio 

de interação. 
 

 

Figura 47: Ilustração da figura de interação (ponto de luz retroespalhada). 
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O caminho livre médio de transporte de fótons (I*), segundo definição 

proposta na área de óptica de difusão, corresponde à distância percorrida pelos fótons 

até o instante no qual estes perdem a referência de sua trajetória inicial, ou ainda, de 

acordo com outro ponto de vista, corresponde à distância de penetração do fóton no 

meio de dispersão. Baseado nestes preceitos sabe-se que a parte central da figura de 

interação dispõe de um raio característico de 4·I*. 
 

A fonte de informação para o equipamento corresponde primordialmente à 

região central da figura de interação visto que o fluxo de radiação retroespalhada 

(BS) correlaciona-se diretamente, em uma primeira aproximação, com o inverso da 

raiz quadrada do caminho livre médio de transporte de fótons. 

 

*

1
I

BS =  (37) 

 

De acordo com a teoria de Mie, o valor de I* é inversamente proporcional à 

fração volumétrica de partículas (φ) e diretamente proporcional ao seu diâmetro 

médio (d) conforme explicitado na Equação (38). 

 

( ) ( ) SQg
ddI

⋅−⋅⋅
⋅

=
13
2,*

φ
φ  (38) 

 

onde, g e QS são parâmetros ópticos preestabelecidos pela teoria de Mie. 

 

Verifica-se, portanto, que a medição da quantidade de luz retroespalhada 

executada pelo equipamento é diretamente dependente do diâmetro das partículas em 

suspensão assim como sua fração volumétrica efetiva. Destaca-se, portanto, a 

possibilidade de determinação do diâmetro médio de partícula uma vez conhecidos 

os valores da fração volumétrica efetiva e dos índices de refração tanto da fase 

dispersa quanto da fase contínua. 
 

O efeito das respectivas variáveis é discutido com maior detalhamento nos 

tópicos listados a seguir. 
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Efeito do diâmetro de partícula 

 

A Figura 48 ilustra de forma comparativa (valores experimentais vs. modelo 

da teoria de Mie) a dependência existente o fluxo de radiação retroespalhada (BS) e o 

diâmetro médio das partículas de um látex de poliestireno uma vez fixada uma 

concentração de sólidos de 1% em volume. 
 

 

Figura 48: Efeito do diâmetro médio de partícula sobre o fluxo de radiação 
retroespalhada (BS). 

 

Em acordo com as predições obtidas com o modelo físico, verifica-se que os 

valores experimentais demonstram que a quantidade de luz retroespalhada sofre um 

acréscimo para tamanhos de partícula crescentes até o limite para o qual ainda seja 

constatado que a dimensão característica da partícula não exceda o comprimento de 

onda do feixe incidente. A situação inversa é verificada para as condições nas quais o 

diâmetro médio de partícula exceda o comprimento de onda da luz incidente. 

 

Efeito da fração volumétrica de partículas 

 

Figura 49A  ilustra de forma comparativa (valores experimentais vs. modelo 

da teoria de Mie) a dependência existente o fluxo de radiação retroespalhada (BS) e a 

fração volumétrica de sólidos de um látex de poliestireno uma vez fixado um 

diâmetro médio de 0,3μm. 
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Em acordo com as predições obtidas com o modelo físico, verifica-se que os 

valores experimentais demonstram que a quantidade de luz retroespalhada sofre um 

acréscimo em função da fração volumétrica de sólidos uma vez satisfeito o intervalo 

de concentrações determinado pelos extremos φc<φ<φ , onde φs c e φs correspondem 

respectivamente às frações volumétricas crítica e de saturação do sistema. 
 

A saturação do sinal de retroespalhamento quando da elevação da fração 

volumétrica da fase dispersa pode ser explicado por meio da dependência com o 

fenômeno de difusão da luz. A organização espacial das partículas próxima à 

condição de máximo empacotamento do sistema propicia uma série de fenômenos de 

interferência da luz durante seu percurso óptico ao longo do caminho de difusão. Isto 

implica em um acréscimo do caminho livre médio de transporte dos fótons e, 

portanto, origina um decréscimo do fluxo de radiação retroespalhada. 
 

 

Figura 49: Efeito da fração volumétrica da fase dispersa sobre o fluxo de 
radiação retroespalhada (BS). 

 

A fração volumétrica crítica corresponde à concentração abaixo da qual os 

fótons começam a ser transmitidos através do meio óptico. Para valores de φ<φc 

apenas o sinal de fração de luz transmitida deveria ser utilizado para interpretação de 

fenômenos de separação de fases. No regime de transmitância (φ<φc) verifica-se um 

ligeiro acréscimo no fluxo de radiação retroespalhada em função da redução 

progressiva da fração volumétrica da fase dispersa. Este fenômeno pode ser 

justificado uma vez considerada a possibilidade de ocorrência de reflexões internas 

na própria célula de medição que se tornam mais e mais significativas com a redução 
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da fração dispersa e ocasionam acréscimo do valor de BS. Sendo assim, considera-se 

que a utilização do valor do fluxo de radiação retroespalhada não seja aplicável para 

interpretação de fenômenos de desestabilização no regime de concentração 

considerado (Figura 50). 
 

 

Figura 50: Efeito de reflexão interna na célula de medição verificado em função 
da redução acentuada da fração volumétrica ocupada pela fase dispersa. 
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