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densidade de carga superficial
densidade de carga no PIH
densidade de carga no PEH
potencial de superficie
potencial no PIH
potencial no PEH
potencial zeta
excesso superficial da espécie i
potencial químico da espécie i
potencial devido à orientação de dipolos
potencial interno (Galvani),
ou energia para remoção de um grupo CH2 do meio aquoso

constante de Faraday
constante de Boltzmann
constante dos gases
temperatura absoluta
carga eletrônica
fração ionizada dos grupos superficiais
atividade termodinâmica da espécie i
densidade de sítios superficiais
potencial reduzido (= eqJ/KT)

constantes de dissociação ácida da superficie

plano interno de Helmholtz
plano externo de Helmholtz
dupla camada elétrica
íons determinantes de potencial
ponto de carga zero
ponto prístino de carga zero
ponto isoelétrico
concentração micelar crítica
concentração hemimicelar
dodecilbenzenosulfonato de sódio
cloreto de benzilhexadecildimetilamônio
Triton X-lOO



RESUMO

Estudos da adsorção de prótons e hidroxilas, considerados os íons de

tenninantes de potencial para interfases óxidolH20, e de surfactantes iônicos e não

iônicos foram realizados para duas amostras de Sn02 obtidas através de métodos de

preparação distintos. Uma amostra foi obtida pela oxidação de Sn metálico com HN03

(conc.) e calcinação (amostra I) e a outra pela oxidação de Sn metálico com HCI

(conc.), precipitação com ácido oxálico e calcinação (amostra 11). A caracterização

fisica das amostras identificou-as como sendo cristalinas, com estrutura de cassiterita e

áreas específicas de 11,9 e 8,57 m2/g para as amostras I e 11, respectivamente.

A adsorção dos íons H+ e OH- foi detenninada através de titulações

potenciométricas ácido-base de suspensões do óxido em meio de KN03 10-3 a 0,5 M.

Através dos excessos superficiais destes íons, detenninaram-se as curvas da variação da

densidade de carga superficial (0'0) em função do pH e da força iônica das suspensões.

° ponto de carga zero da interfase foi detenninado através do ponto de intersecção

comum das curvas obtidas em diferentes concentrações do eletrólito suporte. Os

valores obtidos foram pH (7,9 ± 0,3) para a amostra I e (7,0 ± 0,1) para a amostra 11. A

comparação das curvas mostrou que a amostra I apresenta valores de 0'0 maiores que os

correspondentes da amostra 11, para condições de pH inferiores ao pcz.

°estudo da adsorção de surfactantes consistiu na obtenção e análise de

isotennas de adsorção de dodecilbenzenosulfonato de sódio (DBS), cloreto de benzil-
,

hexadecildimetilamônio (CBz) e Triton X-100 (TX100). As isotennas foram detenni-

nadas a 25 °C em três condições nas quais a interfase apresenta valores distintos de 0'0.

Para os surfactantes iônicos, o estudo foi realizado em condições nas quais a interfase

apresenta densidades de carga opostas às dos tensoativos~ para o TXI00, foram esco

lhidas condições nas quais a interfase apresenta carga aproximadamente nula.
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o comportamento apresentado pelas isotennas foi discutido em função

das interações eletrostáticas e hidrofóbicas que OCOITem no sistema. A análise das

isotennas obtidas para o D8S mostrou que a adsorção é favorecida quanto maiores a

acidez e a concentração do eletrólito sup0l1e, ou seja, para valores crescentes de ao'

Para o IX 100, as variáveis de pH e força iônica não exercem influência significativa na

adsorção. Para o C8z, os resultados obtidos não pelmitiram avaliar a influência das

forças de atração eletrostática no processo de adsorção deste sUlfactante no sistema

estudado.

Através dos resultados obtidos, observou-se que a amostra I apresenta

maior afinidade por prótons que a amostra II e que ambas as amostras apresentam

afinidade aproximadamente equivalente por hidroxilas. No estudo referente à adsorção

de sUlfactantes, obteve-se que a amostra II apresenta maior capacidade de adsorção que

a amostra I, comp0l1amento oposto ao esperado considerando os valores de densidade

de carga superficial e área específica detenninados para as duas amostras.
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ABSTRACTS

The adsorption of H+ and OH- ions, the potentiaI detelmining ions for the

oxide IsoIution intelface, and the adsorption of ionic sutfactants were studied for 'two

distinet Sn02 sampIes, prepared via two different routes. SampIe I was obtained by

oxidizing metallie tin with HN03 (cone) and caIcination, whiIe the other one, sampIe

lI, was prepared via the oxidation of metallie tin by HCI (cone), precipitation with

oxalic acid and calcination. The resuIting materiaIs were characterized as cristalline

Sn02 with cassiterite structure having speeific sUlface areas equal to 11,9 and 8,57

m2g- 1, for samples I and lI, respectively.

The adsorption of the H+ and OH- ions was studied by means of the

potentiometríe titration method of Sn02 suspensions in KN03 aqueous solutions. The

resulting point of zero charge were pH (7,9 ± 0,3) for sample I and (7,0 ± 0,1) for

sample 11.

Adsorption isothelms of tlu'ee different sUlfactants: sodium dodecyIben

zenesulfonate, benzylcetyIdimethylanunonium chIoride and Triton X-lOO were

obtained at 25°C for three different sUlfaee charge conditions. The adsorption iso

thenns were interpreted as a funetion of eleetrostatie and hidrophobic interactions.

It was observed that Sample I presents a higher affinity for H+ ions while

both Sn02 samples show the same extension for affinity for OH- ions. In spite of this,

analysis of the sUlfactant adsorption isothelms showed that Sample II has a higher

adsorption ability that Sample r. This behavior is just the opposite than the expeeted

considering the values of the sUlface charge density and surface area of the samples.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

o estudo das propriedades interfaciais de sistemas óxidolsolução aquosa é

fundamental para o entendimento e controle de uma grande variedade de fenômenos,

tais como corrosão, catálise, estabilidade de dispersões coloidais, entre tantos outros

exemplos situados no campo da eletroquímica e da química coloidal (1, 2]. Na área de

eletroquímica, por exemplo, os eletrodos com revestimento de óxidos metálicos têm

sido usados como eletrocatalisadores em sínteses orgânicas para redução de ácidos, al

deídos e cetonas nos álcoois correspondentes [3]. Em química coloidal, o controle da

estabilidade de dispersões de pigmentos (Ti02, Fe203' Cr203' etc.), essencial para

garantir a qualidade de tintas e cerâmicos em geral, depende diretamente das interações

entre as duplas camadas elétricas das partículas em suspensão [4].

De um modo geral, todos estes processos estão relacionados com o

fenômeno de adsorção, principalmente porque o estabelecimento da dupla camada

elétrica nas interfases óxidolsolução aquosa deve-se à adsorção desigual de prótons e

hidroxilas [5, 6]. Sob este enfoque, o estudo das interações da superficie de óxidos com

os mais variados tipos de adsorbatos toma-se extremamente importante para o entendi

mento daqueles processos [7].

Além dos íons H+ e OH-, os surfactantes constituem uma outra classe de

adsorbatos que tem merecido extensos estudos para os sistemas óxido/solução. A

adsorção de tensoativos nestes sistemas possibilita alterar as características hidrofilicas

da superficie do óxido, o que sugere um vasto campo de investigação, de interesse nas

áreas de eletrocatálise [8-13], processamento de materiais cerâmicos [14], fonnulação
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de pigmentos [15] e flotação de minérios [15, 16]. Na área de eletrocatálise, a adsorção

dos tensoativos pode ser utilizada para controlar a "arquitetura molecular" da interfase

eletrodo Isolução, através da fOlmação de um revestimento que pode atuar nos proces

sos de catálise, pré-concentração ou inibição de reações de transferência de carga, por

exemplo [8]. No processamento de materiais cerâmicos e na fOlmulação de pigmentos,

os surfactantes são utilizados para promover a estabilização das suspensões, atuando

nas forças de repulsão entre as partículas por mecanismos de efeitos eletrostáticos e

estéricos [14, 15]. Na área de recuperação de minerais, os surfactantes são utilizados

como "coletores" no processo de flotação, com a função de convet1er superficies

hidrofilicas em hidrofóbicas [16].

A proposta deste trabalho é estudar as propriedades de adsorção de

partículas de Sn02 em suspensão, utilizando como adsorbatos os íons H+ e OH- e

surfactantes iônicos e não iônicos.

Este estudo traz uma importante complementação aos trabalhos desen

volvidos pelo Gmpo com eletrodos cerâmicos de Sn02 e de outros óxidos, como NiO e

C030 4 [17-25]. O Sn02 apresenta variadas aplicações, seja na forma de pó ou de filme

depositado. Na forma de pó, é utilizado em catálise heterogênea, na obtenção de

pigmentos cerâmicos vitrificados e como coluna de troca iônica em cromatografia [26].

Na forma de filme depositado, o Sn02 é utilizado em revestimentos anti-estáticos e na

manufatura de resistores, sensores de gás e outros artefatos eletrônicos [27, 28].

No que se refere aos adsorbatos empregados neste trabalho, a adsorção de

prótons e hidroxilas, considerados os íons detetminantes do potencial das interfases

óxido Isolução aquosa, permite a obtenção de curvas que expressam a variação da den

sidade de carga superficial (0'0) em função da atividade destes íons. As curvas O'o-pH

fomecem valiosas informações sobre a dupla camada elétrica na interfase, que
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possibilitam explicar e prever importantes características do comportamento de

sistemas óxido/solução [29].

Os demais adsorbatos estudados constituem-se de um tensoativo ca

tiônico, um aniônico e um não iônico. A importância de se estudar a adsorção de ten

soativos reside especialmente no interesse da aplicação dos mesmos em processos

eletrocatalíticos, além das diversas aplicações relatadas anteriormente. Como o pro

cesso de adsorção de sUlfactantes depende das interações eletrostáticas entre a super

ficie e o adsorbato [16, 30, 31], esta parte do trabalho permite a aplicação dos resulta

dos obtidos na palie l'eferente à adsorção de prótons e hidroxilas e detelminação das

curvas (jo-pH.

A realização deste estudo compreende basicamente três tópicos, que

consistem na preparação e caracterização fisica· de duas amostras do óxido obtidas

através de processamentos distintos; obtenção e análise de curvas (jo-pH, obtidas

através da determinação dos excessos superficiais dos íons H+ e OH-; e obtenção e

análise de isotelmas de adsorção dos surfactantes dodecilbenzenosulfonato de sódio,

cloreto de benzilhexadecildimetilamônio e Triton X-100, em três condições distintas de

pH e força iônica.

A exposição do trabalho segue esta classificação, e trata separadamente o

procedimento experimental e os resultados obtidos para cada um dos "tópicos" citados

aCIma.

Inicialmente, no Capítulo 2, apresenta-se uma breve revisão bibliográfica

para dar uma visão geral sobre os aspectos teóricos envolvidos neste trabalho e sobre os

estudos realizados com temas correlatos.

O Capítulo 3 foi destinado exclusivamente à descrição e discussão da

preparação e caracterização física das amostras do SnOz, devido à importância destes

ítens nas propriedades interfaciais apresentadas pelos óxidos.
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o Capítulo 4 trata da adsorção dos íons H+ e OH- na intelfase Sn02 I
KN03 (aq.) e da detelminação das curvas de densidade de carga superficial em função

do pH e da força iônica.

No Capítulo 5, apresenta-se uma aplicação aos estudos realizados no

capítulo anterior: determinam-se as isotermas de adsorção dos tensoativos em diferen

tes condições de ao' ajustadas com valores adequados de pH e força iônica, com o

objetivo de estudar a influência das forças de interação eletrostática no processo de

adsorção.

Para finalizar, realiza-se uma discussão geral de todo o trabalho no

Capítulo 6, e, seguindo-se a este, o último capítulo apresenta sugestões para próximos

trabalhos relacionados a este tema.
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CAPÍTULO 2

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1. A Dupla Camada Elétrica em Interfases Óxido ISolução Aquosa

Quando um sólido entra em contato com uma solução aquosa ocorre uma

redistribuição de cargas na superficie do mesmo, que é contrabalanceada com o rear

ranjo dos dipolos das moléculas de água e dos íons na região adjacente da solução. De

modo geral, a formação desta dupla camada elétrica (dce) na interfase é um fenômeno

que ocorre sempre que duas fases são colocadas em contato [I].

O desenvolvimento de carga na superficie do sólido é decorrente de

mecanismos que incluem os fenômenos de ionização de grupos superficiais, adsorção

de íons da solução ou defeitos na estrutura cristalina, dependendo das caracterísiticas

do sólido e da solução [5, 32].

Para neutralizar a carga superficial, os íons da solução se reorganizam

formando a contra-carga. A contra-carga pode consistir simplesmente de uma atmosfera

difusa de íons de carga oposta, ou pode ser em parte constituída de íons adsorvidos

especificamente na superficie e que compõem a chamada "camada compacta", e no

restante constituída de contra-íons que apenas sofrem a atração eletrostática da carga

superficial, formando a "camada difusa" [33, 34].

De acordo com o tipo de interação desenvolvida com a superficie, os íons

da solução podem ser classificados em íons determinantes de potencial (idp), íons

adsorvidos especificamente ou eletrólitos indiferentes. Os íons que atuam como deter

minantes de potencial da interfase são os íons constituintes da estrutura cristalina do
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sólido, como Ag+ e 1- para AgI, e aqueles que interagem com os gmpos superficiais

govemando, por exemplo, equilíbrios de ionização, como os íons H+ e OH- para

óxidos, proteínas e polímeros. São classificados como íons adsorvidos especificamente

aqueles que apresentam interações químicas com a superficie, ou seja, afinidades de

origem não eletrostática. Os íons indiferentes são aqueles que interagem com a super

ficie através de forças de natureza unicamente eletrostática; como estes íons apenas

controlam a força iônica do meio, são denominados também "eletrólitos suporte" [35,

36].
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Existem várias teorias que discutem a distribuição da carga e do potencial

na dce. De maneira geral, tal distribuição pode ser representada de acordo com o

esquema mostrado na figura abaixo. Na figura, são definidos três planos, relacionados

com a superficie e com as camadas

compacta e difusa. A distância dos raios

dos íons adsorvidos especificamente até

a superficie (13) define um plano em re

lação à mesma denominado plano in-

Figura 1. Esquema ilustrativo da estrutura
da dce para interfases sólido Isolução.

plano externo de Helmoltz (PEH). A

camada compacta, também conhecida

como camada de Stern, situa-se na região compreendida entre a superficie e o PEH; a

partir deste plano, ou seja, da distância d, inicia-se a camada difusa. Para cada um

destes planos admite-se haver um valor de densidade de carga ((j) e de potencial (\jJ)

[33, 34].
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A densidade de carga superficial, (Jo' é dada pela diferença no número de

sítios positivos e negativos existentes por unidade de área da superflcie, e pode ser

expressa em teImas do excesso superficial dos íons detenninantes de potencial através

da relação

(Jo = F ( L Z+ r + - L Iz. I L ) (1 )

onde F é a constante de Faraday, r + e L os excessos superficiais das espécies

iônicas detelminantes de potencial da intelfase, positiva e negativamente carregadas e

z a valência destes íons [36].

A estimativa da dístribuição de carga nas camadas intema e difusa, ap e

(Jd' depende das caractensticas do sistema e do modelo teórico utilizado para descrevê

lo; qualquer que seja o modelo, o balanço de cargas necessário para satisfazer a con

dição de eletroneutralidade requer que

(Jo + (J~ + (Jd o (2)

A detenninação experimental de (Jo pode ser realizada através de titu

lações potenciométricas de suspensões do sólido com os idp, em diversas concen

trações de um eletrólito indiferente [36-38].

Para óxidos, ao está relacionada com a adsorção e dessorção de prótons e

hidroxilas na superficie, sendo uma função da atividade dos íons H+, e é dada por

(Jo = F ( rw - rOH-)

7
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onde r w e r OW são os excessos superficiais dos íons H+ e OH-, expressos em

mols/cm2 [36-38].

De modo geral, o comportamento das curvas de densidade de carga

superficial em função do pH e da força iônica pode ser representado como mostra a

Figura 2. Na figura, estão representados os conjuntos de curvas ao-pH caracterisiticos

de sistemas nos quais não ocorre adsorção específica do eletrólito, e sistemas que

apresentam adsorção específica de ânions e de cátions (Figuras 2.a, 2.b e 2.c, respecti

vamente).
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Figura 2. Comportamento geral das curvas (jo-pH para óxidos: (a) ausência de adsorção específica;

(b) adsorção específica de ânions; (c) adsorção específica de cátions.

A figura mostra que, para um dado valor de pH, o valor em módulo da

densidade de carga superficial aumenta para valores crescentes da força iônica. Este fa

to é decorrente dos fenômenos de contração na espessura da dupla camada elétrica e do

aumento na capacidade da mesma, que ocorrem ao elevar-se a concentração do eletróli

to suporte. O ponto de intersecção comum (Pic) das curvas obtidas para diferentes

concentrações do eletrólito suporte assume o significado de ponto de carga zero da

interfase (pcz), porque somente nesta condição a densidade de carga superficial (ao) é
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independente da concentração do eletrólito [36, 39]. Na ausência de adsorção es

pecífica (Fig. 2.a), o pic coincide com o valor de pH no qual a adsorção dos idp ocorre

na mesma extensão, ou seja, quando r w = r OW' Nesta condição, obtem-se o ponto

prístino de carga zero (ppcz), valor que é característico do material [40]. Quando

ocorre adsorção específica de ânions ou cátions pela interfase (Figs. 2.b e 2.c), ocorre

um deslocamento do valor do pcz. A adsorção preferencial de cátions, por exemplo,

promove a adsorção de hidroxilas e inibe a adsorção de prótons; consequentemente,

necessita-se um meio de maior acidez para atingir a condição na qual rw = r OH

(Fig. 2.c). Com um argumento análogo justifica-se o deslocamento do pcz para valores

mais altos de pH quando ocorre adsorção específica de ânions (Fig. 2.b) [39].

Os valores de densidade de carga superficial (0'0) obtidos por este méto

do, através das equações (1) ou (3), não podem ser considerados valores de carga

absolutos, mas apenas relativos. Somente depois de determinado o valor do pcz é

possível fixar a posição absoluta do conjunto das curvas ao longo do eixo das orde

nadas [41, 42].

Quanto ao potencial de superfície, não é possível obter experimental

mente a determinação direta deste valor. No entanto, é possível obter informações

relacionadas com \lio através de técnicas que envolvem os chamados "efeitos eletro

cinéticos" [43-45].

Os efeitos eletrocinéticos se verificam quando ocorre o movimento tan

gencial de uma das fases em relação à outra, e, dependendo do modo como o

movimento é induzido, podem ser classificados em eletroforese, eletroosmose, poten

cial de escoamento ou potencial de sedimentação. Através desses efeitos obtem-se o

potencial da superfície de cisalhamento entre as fases, o potencial zeta (\liç). Embora

não seja possível conhecer exatamente a localização do plano de cisalhamento, consi-
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dera-se que seja muito próxima ao PEH, onde inicia-se a camada difusa; admite-se

então que \11ç :::: \Ifd [44-46].

O valor de pH no qual o potencial zeta é zero é chamado de ponto

isoelétrico (pie). Na ausência de adsorção específica do eletrólito, os valores de pie e

de pcz detenninados para um material devem ser coincidentes [47, 48].

O tratamento termodinâmico mais simples para estimar os valores de

potencial admite que o sólido está em solução aquosa em equilíbrio com os íons consti

tuintes da sua estrutura cristalina. A condição de equilíbrio requer que estes íons

apresentem potenciais eletroquímicos coincidentes em ambas as fases [49], portanto,

lliS = IljL (4)

O potencial eletroquímico de cada espécie i nas fases sólida (S) e líquida

(L) é dado por

e

11.5 = II'oS + RTln a.s + ~. Fth.'i'
ri ri 1 "'I 'I'

II L = lI.oL + RT In a·L + Z· F,h/.
ri ri 1 1 'I'

(5)

(6)

onde Il j o é o potencial químico padrão, aj é a atividade química e Zj é a carga da

espécie i, F é a constante de Faraday, R a constante dos gases, T a temperatura e ~ é

o potencial Galvani ou potencial interno da fase.

Combinando as equações (4), (5) e (6), obtem-se que a diferença entre os

potenciais internos das fases, ~<j>SL, é dado por

~<j>SL = ~lljO SL / zF + (RT / ZjF) In (ajL / aiS)

10
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A diferença entre os potenciais intemos (~~) pode ser considerada como

a resultante de uma contribuição devido à separação de cargas livres na sup'erficie (~\V)

e de uma contribuição devido aos dipolos orientados (X) [49]. Desta fOlma, ~<j>SL pode

ser escrita como

~<j>SL ~\VSL + XSL (8)

A diferença de potencial Galvani entre as duas fases, ~<j>SL, assim como o

potencial devido aos dipolos orientados, XSL, não podem ser medidos diretamente;

apenas o potencial elétrico ~ \V, também conhecido como potencial extemo ou potencial

Volta, é mensurável [49, 50].

Definindo-se como referência que a diferença de potencial Volta assume

valor zero quando as atividades das espécies iônicas em ambas as fases se apresentam

na condição padrão ou seia .1\IIoSL = O quando a's = a·oS e a L = a·oL então obtem-se, ~ , 1 1 1 l'

através das equações (7) e (8) que ~\VSL em qualquer outra condição será dado por

~\VSL = XSL + (RT / z·F) In (a· oS G·L / GOs . G·oL ) .
1 lo 1 1 1 (9)

Admitindo-se que o potencial XSL assim como as atividades das espécies

iônicas na fase sólida são independentes de ~\VSL, obtem-se a equação de Nernst

relacionando o potencial com a concentração das espécies iônicas na fase aquosa

~\IISL = (RT / ZjF) In (GjL / GjOL )

11

(la)



Ao considerar a superficie como mais uma fase, igualmente em equilíbrio

com as fases sólida e líquida, e fazendo as mesmas aproximações, obtem-se uma

equação análoga para o potencial de superficie, \Vo [5 I]

\V = (RT / ".F) In (a L / a·oL )o "'I 1 1 (lI)

Através das equações (3) e (lI), é possível estimar os valores de densi

dade de carga superficial e de potencial de superficie para os sistemas óxido/solução

aquosa, em função da atividade dos íons detenninantes de potencial da interfase (idp).

Para os óxidos metálicos de fonna genérica MOx, seria esperado que os íons constituin

tes da estrutura cristalina, os íons MZ+ e OZ-, atuassem como idp. No entanto, estudos

experimentais revelaram que a carga e o potencial da superficie de óxidos dependem

essencialmente da concentração dos íons H+ e OH- na solução, embora estes íons não

estejam presentes na fase sólida [52, 53].

Para explicar este fato, foram sugeridos dois mecamsmos que senam

responsáveis pelo estabelecimento da carga e do potencial na superficie, ambos essen

cialmente dependentes do pH da solução [53].

O primeiro mecanismo considera os equilíbrios envolvidos na fonnação

de complexos com o cátion metálico MZ+, proveniente da reação de dissociação de

grupos superficiais do sólido, e a deposição destes complexos sobre a superficie [53].

Estas reações podem ser representadas por

MOx (sólido) = MZ+ (aq.) + xOz- (aq.)

MZ+ + nOH- = M(OH)n (z-n)+

M(OH)n (z-n)+ + OH- = M(OH)n+ 1 (z-n-l)+

M(OH)n (z-n)+ + H+ = M(OH)n_l (z-n+l)+ + HzO

12
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o outro mecanismo admite a adsorção de prótons e hidroxilas nos sítios
I

anfóteros -M-OH da superficie. Estes gmpos estão presentes sempre que óxidos metáli-
I

cos são expostos a água, seja na forma líquida ou na falma de vapor, como já foi de-

monstrado por espectroscopia [54]. As reações que aCOITem são representadas por

e

I

-M-OH + H+
I

I

-M-OH2+
I

(16)

I f

-M-OH + OH- = -M-O- + H20
I I

( 17)

I I

onde -M-OH2+ e -M-O- são denominados os sítios positivos e negativos da superfície.
I I

De acordo com o primeiro mecanismo, do ponto de vista termodinâmico,

não só os íons constituintes da estrutura cristalina, mas também os íons H+ e OH-,

assim como qualquer um dos produtos de hidrólise, podem ser considerados como íons

detenninantes do potencial da interfase, já que no equilíbrio todos devem ter potenciais

químicos coincidentes [55]. Desta forma, a equação (lI), que relaciona o potencial de

superfície de um óxido em função da atividade dos íons H+, seria dada por

\jIo = (RT / F) In (awL . aw-oS / aW-S . aw-°L) (18)

Admitindo que a atividade dos íons H+ da superfície é constante e inde

pende do \jIo' e definindo como pHpcz o valor de pH do ponto de carga zero, no qual a

carga e o potencial da superfície tornam-se nulos (\jIo = O para pHpcz = -log aw-°),

obtem-se a equação de Nernst para óxidos [55], dada por

\jIo = 2,303 (RT / F) (pHpcz - pH)
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ou, a 25°C ,

~° = 0,0592 (pHpcz - pH) (20)

A maioria dos óxidos apresenta consideráveis desvios ao chamado

"comp0l1amento Nemstiano", ou seja, a variação de aproximadamente 60 mV para o

aumento de 10 vezes na atividade dos íons H+, prevista pela equação (20). Em geral, as

variações de potencial verificadas para os óxidos são menores às esperadas por esta re

lação. Provavelmente, o motivo pelo qual a equação de Nemst não consegue descrever

bem estes sistemas é decorrente da aproximação feita ao se admitir que a atividade dos

íons H+ na superficie é constante, ou seja, independente do potencial [56].

Uma outra relação entre \Voe o pH da solução é obtida considerando o

segundo mecanismo. Reescrevendo as reações representadas nas equações (16) e (17)

como equilíbrios de dissociação, e associando-se a cada reação uma constante, Ka1 e

Kaz, denominadas constantes de ionização intrínsecas, obtem-se que

onde

e

Ka1 I

I + O +-M-OH2 = -M- H + H
I I Sup

[-M-OH] . [H+]sup
I

Ka1 = [-~-OH2+]
I

(21)

(22)

I

-M-OH :a2_M_O- + H+
sup

I
(23)

onde
[-~-O-] . [H+]sup

Ka2
= [-~-OH]

I
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Neste modelo, os prótons que estão em equilíbrio com a superfície, lo

calizados adjacentes à mesma, são diferenciados daqueles presentes no meio da

solução. Embora apenas a atividade dos últimos possa ser medida experimentalmente, a

atividade entre ambos, ou, para soluções diluídas, a concentração, pode ser relacionada

pela equação de Boltzmann [57-59]

[H+]sup = [H+]sol .exp yo

onde

yo = (-\jJo / K T)

(25)

(26)

A densidade de carga superficial é dada pela diferença das concentrações

dos sítios positivos e negativos presentes na superfície, ou seja

I I

ao = F. [-M-OH2+ ] - F.[-M-O-]
I I

e pode ser relacionada com a fração ionizada dos sítions totais através de

ao = ex.. e. Ns

(27)

(28)

onde e é a carga elementar e Ns é a concentração total dos sítios superficiais, ou seja,

I I I

N = [-M-OH] + [-M-OH2+] + [-M-O-]
s I I I

(29)

Substituindo as equações (22), (24), (25) e (29), na equação (28) para

eliminar as concentrações de H+ e dos sítios superficiais, obtem-se a relação entre a
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fração ionizada dos sítios, o potencial de superficie e as constantes de ionização in-

trínsecas [57], dada por

( [H+] / Ka1 ) exp ( - Yo ) - (Kaz I [H+] ) exp ( +Yo )
a = . (30)

1+ ( [H+] / Ka1 ) exp ( - Yo ) + ( KaZ I [H+] ) exp ( +Yo )

Uma importante equação relacionando o pH do pcz com as constantes de

ionização intrínsecas da superficie é obtida através deste modelo [57, 60, 61]. Como no
I I

pcz ao = O, então [-M-OHz+] = [-M-O-], portanto, através das equações (22) e (24),
I ,

obtem-se que

ou

[H+]sup = [H+]solução = [Ka1 . KaZ] 1/Z

pHpcz = 112(pKa1 + pKaz )

(31)

(32)

A equação (30) pode ser resolvida graficamente, e descreve bem, ao

menos qualitativamente, o comportamento da variação da carga e do potencial eletro

cinético verificado experimentalmente para óxidos [57, 62].

Os óxidos se caracterizam por apresentar elevados valores de densidade

de carga superficial, quando comparados a outros sistemas como Hg ou AgI, e valores

relativamente baixos de \Vç, que expressa o potencial da camada difusa, \Vd [63-65].

Este comportamento induz a concluir que grande parte da contra-carga

deve estar acomodada na região entre a superficie e o plano de cisalhamento, aproxi

madamente o PEH. Esta consideração é feita no modelo da "tripla camada", que admite

a complexação dos contra-íons com os sítios positivos e negativos da superficie [65].

Admitir a adsorção dos contra-íons na superficie compromete o conceito inicial de
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"eletrólito indiferente", no entanto, dos diversos modelos elaborados no estudo de

interfases óxido Isolução aquosa, este é o que melhor descreve o comportamento de

ambas as curvas ao e \.llçpH obtidas experimentalmente [62, 65, 66].

O modelo da tripla camada considera, além dos equilíbrios de dissociação
I

dos gmpos -M-OH da superfície, equilíbrios de ligação dos contra-íons. Utilizando, por
I

exemplo, KN03 como eletrólito sup0l1e, as reações com os sítios positivos e negativos

da superfície seriam dadas por

e

KN0 3 -
I ,

-M-OH2+ + N03- = -M-OH2+N03-
I sup I

KK+
I I

-M-O- + K+ = -M-O-K+sup

(33)

(34)

Através de um tratamento semelhante ao realizado no modelo anterior,

associa-se as densidades de carga superficial e da camada interna (ao e (0) com a

concentração dos sítios positivos, negativos e complexados. A concentração superficial

de cada espécie iônica também é relacionada com a concentração no seio da solução

por expressões do tipo da equação (25). Com estas considerações e algumas outras,

obtem-se a relação entre as constantes de ionização e de complexação dos sítios super

ficiais com as densidades de carga e os potenciais na superfície e nas camadas com-

pacta e difusa [67].

Este trabalho não se propõe a aplicar modelos, por este motivo aqueles

considerados de maior relevância foram apenas brevemente apresentados; uma dis

cussão mais detalhada e a comparação destes modelos e outros foram realizadas por

R.J. Hunter [68] e D.N. Furlong, D.E. Yates e T.W. Healy [69].
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2.2. Curvas cro-pU. Desenvolvimento do Método

A técnica da titulação de suspensões com os íons detenninantes de

potencial da interfase para obtenção de curvas que expressam a variação da densidade

de carga superficial em função da atividade dos mesmos foi desenvolvida e inicial

mente empregada para materiais como AgI e Ag2S, no início da década de 50 [70, 71].

Um dos primeiros trabalhos relatando a utilização deste método no estudo

da dupla camada elétrica de interfases óxido Isolução foi publicado em 1962 por G.A.

Parks e P.L. De Bruyn [72], e consistiu da detenninação do pcz de Fe203 através de

curvas cro-pH, obtidas por titulações potenciométricas ácido-base de suspensões

aquosas do óxido em meio de KN03. Seguiram-se numerosas publicações empregando

diversos óxidos, entre os quais Fe203 [72-78], AI20 3 [79, 80], Si02 [81, 82], Ti02 [83,

84], entre outros. Os estudos foram ampliados, e investigaram-se variados temas, tais

como a cinética do processo de adsorção dos prótons na interfase [73, 74, 83], a in

fluência de cátions e ânions adsorvidos especificamente no comportamento das curvas

cro-pH [77, 80] e a influência da temperatura na detenninação do pcz [83].

Onoda e col. [73] realizaram o estudo cinético da adsorção de prótons

sobre suspensões aquosas de óxido de ferro. Verificou-se que o tempo necessário para

que o sistema atingisse condições de equilíbrio após a adição de cada alíquota do

titulante variava em função do pH da suspensão, e o equilíbrio só era atingido muito

lentamente. Para explicar tal comportamento, os autores sugeriram que o processo de

adsorção deveria ser constituído por 2 etapas. A primeira consistiria na rápida adsorção

ou dessorção de prótons na superfície hidratada do óxido, seguida por uma etapa de

lenta difusão desses prótons através de uma "camada" hidratada da superfície. Esta

região, na qual os prótons lentamente se difundiriam, consistiria de hidroxo-complexos

de Fe(I1I), de estrutura semelhante à goetita, mas de espessura insuficiente para uma
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possível detecção por difração de raios-X. Os resultados obtidos nos estudos de troca

iônica com trítio realizados neste sistema foram coerentes com o mecanismo de ad-

sorção proposto pelos autores [74]. Sugeriu-se então que as medidas fossem efetuadas

2 minutos após a adição de cada alíquota e numa faixa de pH próxima ao pcz. Assim,

os resultados expressariam apenas as variações de carga na dupla camada elétrica da

interface entre a superfície da região hidratada e a solução; medidas efetuadas após um

período maior de tempo expressariam também o processo de difusão do próton. A

obtenção de isotermas de equilíbrio só seria possível se as medidas fossem efetuadas

dias após a adição de cada alíquota. Um estudo cinético do processo de adsorção

também foi realizado para Ti02 [83], e, de maneira geral, verificou-se um comporta

mento semelhante ao apresentado por suspensões de hematita.

O critério do intervalo de tempo compreendido entre a adição de cada

alíquota do titulante e a realização da medida de pH varia bastante nos estudos consul

tados, no entanto, a maioria adota o método das "titulações rápidas", ou seja, as medi

das são efetuadas minutos após a adição do titulante. Como o processo de adsorção

rápido é atribuído às reações de ionização da superfície, expressas pelas equações (21)

e (23), acredita-se que as curvas obtidas utilizando este critério devem fornecer maiores

informações a respeito da dupla camada elétrica da interfase óxido Isolução [86].

O comportamento das curvas CJo-pH em função da temperatura foi ini

cialmente estudado por Y.G. Bérubé e P.L. De Bruyn [83], que realizaram também um

estudo cinético e termodinâmico do processo de adsorção de prótons e hidroxilas na in

terfase Ti02 1solução aquosa. Os estudos revelaram que o aumento da temperatura

promove uma diminuição no valor de pH correspondente ao pcz. O mesmo resultado

foi obtido em trabalho posterior realizado por L.G.J. Fokkink e col. [85]. Neste estudo,

as curvas obtidas em diferentes temperaturas foram normalizadas, ou seja, expressas
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como CJo-~pH, onde ~pH conesponde à diferença (pH - pHpcz)' e verificou-se que as

curvas são coincidentes dentro do eno experimental [85].

A unifOlmidade de curvas nOlmalizadas obtidas para Ru02' Fe203 e Ti02

já havia sido verificada anteriOlmente em estudos publicados pelos mesmos autores

[87], onde sugeriu-se que o mecanismo detenninante das propriedades da dupla camada

deveria ser idêntico para este gmpo de óxidos.

A influência da natureza do eletrólito no comp0l1amento das curvas CJo

pH foi investigado por 1. Lyklema e col. [77, 81, 82]. Estudos realizados para sus

pensões de hematita utilizando como eletrólitos os cloretos de K+, Li+ e Cs+, nitratos

de K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ e 8a2+, e K2S04 [77], pennitiram aos autores comparar o

comportamento das curvas e os valores de pcz obtidos em função da variação do cátion

ou do ânion presente na suspensão. Concluiu-se que a adsorção específica de cátions

promove uma diminuição no pH do pcz, o que foi verificado para LiCI, e, mais acen

tuadamente, para os cátions bivalentes; para ânions adsorvidos especificamente, o pH

do pcz é deslocado em sentido oposto, como mostrado na Figura 2.
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2.3. O Ponto de Carga Zero de Sn02

Grande palie dos estudos sobre a dupla camada elétrica de intenases

Sn021s01ução aquosa foram desenvolvidos com o objetivo de elucidar as propriedades

superficiais deste óxido no meio aquoso, visando aplicar tais conhecimentos para

melhorar o processo de flotação da cassiterita. Esta motivação é citada en diversos

trabalhos, desde uma das primeiras publicações sobre o tema, datada de 1951 [88], até

publicações mais recentes, como a de f. Taha e col., em 1986 [89], entre outras [90

93].

Nos trabalhos disponíveis consultados na literatura, há referências sobre a

detenninação de curvas \VçpH [89-93, 97, 99, 100] e curvas ao-pH [94-99], através das

quais detenninou-se o pie ou o pcz de amostras de cassiterita natural ou sintetizadas.

As técnicas experimentais empregadas nestes estudos consistem de medidas de poten

cial de escoamento ou de mobilidade eletroforética para a obtenção do potencial zeta e,

de modo geral, titulações potenciométricas ácido-base para obtenção da densidade de

carga superficial. Valores de pcz de cassiterita também foram detenninados por outras

técnicas, como a de NJ. Renault e col. [97], que associa ao com a adsorção dos contra

íons Na+ e CI-, detenninada através de análise por ativação de nêutrons; o método da

titulação de suspensões do óxido com polímeros, de D.A. Stanley e col. [96], e a

técnica de S.M. Ahmed e D. Maksimov [94, 95], que merece uma discussão mais de

talhada.

°estudo publicado por Ahmed e Maksimov [95] é interessante por apre

sentar uma adaptação para o método de detenninação das curvas ao-pH, desenvolvido

com o objetivo de minimizar os efeitos decorrentes da solubilidade do óxido. A técnica

utilizada consiste em medir a variação de pH que ocorre em uma solução de um ele

trólito suporte após a adição de uma detenninada quantidade de óxido na mesma. Este
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procedimento é realizado com soluções de pH diferentes, em diversas condições de

força iônica, cada vez com urna "nova" amostra do óxido. Os valores de .6.pH, ou seja,

da variação da atividade dos íons H+ e OH-, são relacionados com a densidade de carga

superficial e o pcz é identificado corno o pH da solução inicial na qual nãO houve

variação.

Esta modificação no método é justificada na discussão sobre a cinética

dos equilíbrios envolvidos em sistemas óxido-solução. Os autores admitem que quando

um óxido é colocado em urna solução aquosa oconem inicialmente reações de hidrólise

e dissociação dos grupos superficiais, seguidas por reações secundárias resultantes da

dissolução do matelial. Enquanto o "equilíbrio primário" da superfície com os idp, H+ e

OH-, é atingido em minutos, as reações secundárias, que incluem a formação de com

plexos e a dissociação e adsorção dos mesmos sobre a superfície, são lentas e podem

levar dias ou semanas até que se estabeleça o equilíbrio. Considera-se que, através do

procedimento desclito, os efeitos deconentes da solubilidade do óxido podem ser

considerados desprezíveis, e assim, os valores de densidade de carga determinados

expressam apenas as interações da superfície com os íons determinantes de potencial.

Este método poderia resultar na obtenção de valores de densidade de

carga superficial mais baixos que os determinados pelo método convencional, o que

seria desejável considerando que interfases óxido Isolução apresentam valores de 0"0

muito elevados quando comparados a outros sistemas sólido-solução. No entanto, os

valores obtidos são maiores que os obtidos em outros estudos [97, 99]. Corno estes

estudos foram realizados com amostras de diferentes procedências não é possível tirar

conclusões através da comparação dos resultados.

O estudo desenvolvido por M.R. Houchin e L.1. Warren [99] pode ser

considerado, entre os trabalhos consultados, o de maior relevância. Os autores apresen

tam detalhadamente a metodologia experimental utilizada, revelando cuidados

22



minuciosos na realização das titulações potenciométricas e das medidas de mobilidade

eletroforética para obtenção das curvas ao e \fJ,~ em função do pH, e, com os dados.,

obtidos, calculam as constantes de ionização intrínsecas através de três métodos

distintos. O trabalho traz também uma detalhada discussão dos resultados, que são

comparados com os obtidos em outros estudos, e uma tabela com o levantamento dos

valores de pcz e pie detelminados para Sn02 em 12 publicações anteriores.

Dos demais trabalhos consultados na literatura disponível, por não apre

sentarem discussões mais detalhadas, considerou-se apenas os resultados obtidos nas

detelminações do pcz ou pie para amostras de cassiterita, representados a seguir na

Tabela 1. A Tabela inclui também a procedência ou o método de preparação das amos

tras do óxido e a técnica experimental empregada nas medidas.

Ao consultar o estudo realizado por P.G. Johansen e A.S. Buchanan [93],

no qual detenninou-se o pie de três amostras de cassiterita através de medidas de

mobilidade eletroforética, verificou-se uma incoerência entre os valores apresentados

pelos autores na tabela de resultados e aqueles verificados nas curvas \fJçpH. Esta

observação deve ter sido feita também por Houchin e Wanen [99], pois, embora não

tenham feito comentário algum sobre o assunto, apresentam ambos os valores no

quadro geral sobre detenninações de pcz ou pie. O~ dois valores também foram consi

derados na Tabela 1, que apresenta primeiro o pH citado pelos autores e, a seguir, mar

cados com um, asterisco, os valores observados nas curvas \fJçpH.

Através da Tabela, verifica-se que os valores de pcz ou pie detenninados

para SnOz variam entre pH 2 [89] a pH 7,7 [93]. Considerando que os estudos foram

realizados para amostras de cassiterita natural ou sintetizadas através de procedimentos

distintos, é compreensível que os valores sejam tão discrepantes, já que o pcz depende

das características superficiais do material (composição, morfologia, presença de im-

purezas, etc) [42, 10 I].
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Tabela 1. Quadro geral dos valores de pcz e pie detelminados para o Sn02'

Amostra de Sn02 Eletrólito Técnica pCZ ou pie Ref.

natural: Egito (96 ..+ % Sn02) mobilidade eletroforética 2 89

natural: França (93 % Sn02) KCl potencial de escoamento 4.45 90

sintética e natural: Bolívia NaClO4 mobilidade eletroforética 5.5 (pl ambas) 91

" " " NaNO] " " " " 91

" " " NaCI " " " " 91

nat: Austrália (9'+ % Sn02) KNO) " " 4.3 92

natural: Austrália " " 7.3; 7.7* 93

sintética (SnlHNO]) " " 4.5; 5.4* 93

" "(cale. 1000 DC) " " 5.5; 6.5* 93

natural: Tasmània adiciona óxido, mede ~pH 4.7 94

natural: Colômbia KN03 " " " " 5.6 95

sintética titulação com polímeros 4.8 96

sintética (SnCI4/NH4OH) NaCI adsorção dos contra-íons 3.9 97

" " " NaCI mobilidade eletroforética 3.9 97

sintética NaNO] titulação potenciométrica 5.7 98

sintética ("Aldrich") KN03 titulação potenciométrica 4.3 99

" " KN03 mobilidade eletroforética 4.5 99

natural " " 4.7 100

sintética KN03 titulação potenciométrica 5.5 99

natural: Bolívia NaOH/HCI mobilidade eletroforética 3.1 99

" " NaOH/H2S04 " " 3.7 99

" " NaOH/HN03 " " 3.7 99

natural: Rodésia KCI " " 3.4 99

" Congo KCI " " 3.9 99

" França KCI " " 4.5 99

" Alemanha " " 3.0 99

" Egito " " 4.5 99

" Bolívia KCI titulação potenciométrica 4.0 99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.4. Adsorção de Surfactantes em Óxidos

o fenômeno de adsorção de sUIfactantes na interfase sólidollíquido é

governado por diversas interações, que incluem interações químicas, forças de atração

eletrostática, interações hidrofóbicas e de Van der Waals, entre outras. Cada urna

destas interações OCOITe em maior ou menor grau, dependendo das características do

sólido na solução e do sUIfactante [30, 31].

Urna importante característica a considerar quanto à superficie dos

sólidos é o seu comportamento hidrofóbico ou hidrofilico, que influi decisivamente na

orientação das moléculas adsorvidas na interfase. Em superficies hidrofóbicas, corno

AgI, o surfactante tende a adsorver com orientação horizontal, para que haja máxima
-

interação com as cadeias alquílicas. Em superficies hidrofilicas, confonne as condições

do meio, a adsorção ocorre preferencialmente com orientação vertical, corno conse

quência das interações da superficie com o grupo polar do anfifilico. Os óxidos em

geral possuem superficies hidrofilicas e, dependendo do pH e da força iônica do meio,

apresentam alta densidade de carga superficial, o que favorece a adsorção de surfac

tantes de carga oposta, verticalmente orientados em relação à superficie [30].

As propriedades fisicas e químicas do surfactante são controladas pelo

grupo polar e pela cadeia hidrocarbônica; para sistemas óxidojsolução aquosa especifi-

camente, o primeiro governa as interações com a superficie, enquanto a estrutura e o

comprimento da cadeia detenninam a extensão das interações com o meio aquoso e

com outras moléculas do tensoativo [16, 30].

Em geral, o estudo destes sistemas tem como objetivo investigar as in

terações predominantes no processo de adsorção e as alterações provocadas pelo

anfifilico nas propriedades interfaciais do óxido em solução. Tais infonnações podem
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ser obtidas ,através das isotelmas de adsorção do sUlfactante e por curvas do potencial

zeta das pattículas do óxido em função da concentração do tensoativo [31].

Este assunto tem sido amplamente investigado para variados sistemas de

óxidos e sUlfactantes, pelmitindo constatar-se a presença de algumas características

comuns,

Considerando inicialmente os sUlfactantes não iônicos, verifica-se que, de

modo geral, as isoteImas de adsorção são do tipo Langmuir [102, 103] e o processo de

adsorção pode ser dividido em dois estágios, dependendo do estado de agregação do

sUlfactante na solução. Em concentrações pequenas, o sUlfactante adsorve deslocando

as moléculas de água da superficie, até a fOImação de uma monocamada de moléculas

orientadas com as cadeias alquílicas paralelas àquela. A concentrações mais elevadas,

as interações entre as moléculas adsorvidas conduzem a um empacotamento maior,

provocando um aumento na adsorção. A orientação adotada pelas moléculas adsorvidas

neste estágio depende do tipo de interação existente entre o surfactante e o sólido

[104]. Nos sólidos de superficie apoIar, a molécula orienta-se direcionando os grupos

hidrofilicos para a fase aquosa e em superficies de caráter polar, estes grupos ligam-se

fortemente com os sítios superficiais, provavelmente através de pontes de hidrogênio

[102, 105].

Para os surfactantes não iônicos constituídos de grupos poli-oxietilenos

ligados a uma cadeia alquílica, do tipo CxH2x+l(OCH2CH2)yOH, ou, simplificadamen

te, CxEy, largamente utilizados nos estudos de adsorção, a cadeia hidrocarbônica Cx po

de ser identificada como a parte hidrofóbica e os grupos Ey como a parte hidrofilica. A

proporção entre ambas as partes é um fator importante para o comportamento das

isoteImas de adsorção. Em geral, para séries homólogas de surfactantes com Ey

constante, aumentando-se o comprimento da cadeia verifica-se um aumento na ad

sorção [106]. Para uma série com Cx constante, as consequências do acréscimo da
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Van der Waals. Neste estágio, o surfactante tende a se

orientar em direção paralela à superfície. Como esta

região ocorre em concentrações muito baixas do surfac

tante, ela nem sempre é observada, por problemas de

sensibilidade no método de análise experimental [108].

Com o aumento da concentração do anfifilico, observa-se uma di-

r

Figura 3. Representação ilustra
tiva das isotermas de adsorção
de suriactantes não iônicos em
óxidos.

porção hidrofilica dependem das características do sólido. Em superfícies hidrofóbicas,

o aumento de Ey provoca uma diminuição na adsorção. Para superfícies hidrofilicas, a

simples previsão de que deve OCOITer o inverso deste efeito falha, provavelmente

porque a competição entre as moléculas de água e as do surfactante pelos sítios super

ficiais toma-se mais impOItante [107].

A fOIma geral das isoteImas de adsorção de sUlfactantes não iônicos em

superfícies hidrofilicas, por exemplo, em óxidos, está representada na Figura 3.

No primeiro estágio da adsorção (f), quando ainda exis

tem poucas moléculas adsorvidas sobre a superfície, as

interações entre as mesmas é desprezível e a adsorção

ocorre principalmente devido a forças de interação de

minuição na taxa de adsorção, fOImando quase um patamar, que caracteriza a região lI.

Nesta fase, acredita-se estar se completando a formação da monocamada.

Aumentando-se ainda mais a concentração do surfactante, a taxa da

adsorção toma-se maior novamente (região ll!). A explicação para este fenômeno

admite que, a partir daquela concentração, ocorrem interações hidrofóbicas entre as

moléculas do surfactante. As cadeias alquílicas são deslocadas da superfície para

assumir orientação vertical e associarem-se entre si, o que favorece o processo de

adsorção [109]. As interações hidrofóbicas cadeia-cadeia possuem caráter essencial

mente entrópico, proveniente do ganho obtido na entropia das moléculas de água, que

27



estavam antes altamente estruturadas na solvatação da cadeia alquílica de cada

molécula do tensoativo. Interações análogas são responsáveis pela fonnação de micelas

em solução aquosa, a partir da concentração micelar crítica (cmc) [102]. Em geral, a

região lU ocorre em concentrações próximas à cmc do sUlfactante, dependendo do

tamanho e estrutura da cadeia hidrofóbica e do número de grupos Ey (110].

A concentrações maiores, a adsorção torna-se aproximadamente

constante, caracterizando a região IV. Alguns autores calculam a área ocupada por

molécula através deste patamar, admitindo o empacotamento de uma monocamada, no

entanto, a superficie pode estar revestida de bicamadas, dependendo das características

do sólido e do surfactante [110, 111].

Para sooactantes iônicos, o comportamento das isotennas de adsorção e

das curvas \jJç em função da concentração do tensoativo também depende das

características particulares de cada sistema, mas estas curvas também podem ser

descritas de maneira genérica, como foi feito para os tensoativos não iônicos.

As isotennas de adsorção dos sistemas nos quais a superficie e o

tensoativo apresentam cargas opostas apresentam um comportamento peculiar,

especialmente para os tensoativos aniônicos. A representação destas curvas em escala

log-log pennite a identificação de quatro regiões distintas, e a cada região costuma-se

relacionar o tipo de interação predominante no processo de adsorção [112, 113]. Para

os catiônicos, principalmente para aminas, as regiões não são tão definidas, talvez

devido à forte hidratação do grupo polar, que deve inibir o processo de adsorção (114].

De maneira geral, o aspecto das isotennas de adsorção pode ser esquematizado como

mostra a Figura 4.
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Na primeira região da curva (f), obser

va-se o aumento da adsorção para concentrações

crescentes do tensoativo; detelminações de mobili-
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Figura 4. Esquema ilustrativo das
isotermas de adsorção de surfac
tantes aniônicos em óxidos.
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dade eletroforética nestas condições mostram que

praticamente não OCOITem variações no \jJç das

partículas do óxido. Devido a estes resultados, ad

mite-se que OCOITe uma simples tI~oca dos contra

íons pelo surfactante, e a adsorção é atribuída a in

terações de atração eletrostática entre as moléculas

do tensoativo e a superfície [113, 115].

A paI1ir de uma determinada concentração do surfactante na suspensão,

nota-se que a taxa da adsorção aumenta acentuadamente, provocando uma mudança de

inclinação na curva (região ff). Nesta região de concentração, verificam-se variações

nas curvas de potencial zeta e de outras propriedades interfaciais, como ângulo de

contato e velocidade de sedimentação das partículas, que fornecem indícios da hidro

fobização da superfície das mesmas [113, 116]. Este fenômeno é explicado adrnitindo

se que, nesta região, a adsorção é favorecida por interações hidrofóbicas entre as

cadeias alquílicas do surfactante, que se associam levando à formação de agregados,

como discutido para a adsorção dos tensoativos não iônicos. Estes agregados, consti

tuídos de moléculas orientadas verticalmente, com as cabeças polares voltadas para a

superfície, foram denominados por Fuerstenau [117] de "hemimiceIas", e a concen

tração de transição entre as regiões f e I! foi chamada concentração hemimicelar crítica

(chm) [112, 117-119].

Seguindo para concentrações mais elevadas, a diminuição na taxa da

adsorção caracteriza a região fI!. Aqui verifica-se também a mudança de sinal do \jJç.

Estes resultados são explicados admitindo-se que nesta faixa de concentração os efeitos
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de repulsão eletrostática entre os gl1lpOS polares das moléculas já adsorvidas e das que

se aproximam da superficie são intensificados, o que dificulta o processo de adsorção

[112, 113].

A última região da curva (IV) distingue-se por apresentar a adsorção,

assim como o \jJç, aproximadamente constantes. Esta região ocorre normalmente nas

proximidades da cmc do surfactante. Como citado anteriormente, esta curva de 4

regiões representa o compOltamento geral das isotermas, que pode variar segundo as

características de cada sistema. Em diversos trabalhos não é possível distinguir as

regiões III e IV, talvez por limitações nas determinações experimentais, e consideram

se apenas 3 regiões nas curvas [112].

O desenvolvimento dos estudos dos sistemas óxido/surfactante incluiu a
-

investigação de como as variáveis de pH, força iônica e comprimento e estrutura da

cadeia alquílica do smfactante afetam as isotermas de adsorção e a chm.

O efeito do pH da suspensão atua diretamente no sinal e na ordem de

grandeza da carga superficial, além de controlar os equilíbrios de dissociação do ten

soativo [120]. Estudos da influência do pH no comportamento das isotermas de ad

sorção permitem verificar qual a importância das interações eletrostáticas neste pro

cesso. Fuerstenau e col. realizaram este estudo para o sistema dodecilsulfonato de

sódio/alumina e concluiram que quando a densidade de adsorção é altamente sensível

ao pH da suspensão deve haver predominância de adsorção física [31, 121, 122].

O comprimento e a estrutura da cadeia alquílica dos surfactantes é outra

importante variável na adsorção de tensoativos em óxidos. Os estudos realizados com

isômeros de dodecilsulfonato de sódio adsorvidos na interfase aluminalsolução aquosa,

permitiram aos autores discutir as interações hidrofóbicas que ocorrem entre as cadeias

dos anfifílicos. Através destes estudos verificou-se que, para uma série de surfactantes

isômeros, a adsorção de tensoativos de cadeias lineares é favorecida em relação aos de
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cadeia ramificada. A ramificação dificulta as interações laterais cadeia-cadeia, elevando

os valores da chm. Para séries homólogas de sUlfactantes, a adsorção e favorecida

quanto maior o número de carbonos na porção alquílica.O aumento no número de

carbonos da cadeia favorece as interações hidrofóbicas .entre as mesmas,

consequentemente os valores da chm tomam-se menores (123-125]. O efeito da adição

de grupos aromáticos equivale à adicão de aproximadamente 3 grupos CH2 [31, 126].

Este comportamento é análogo ao verificado nos valores de cmc de sUlfactantes em

estudos do mesmo tipo [127].

Considerando as técnicas experimentais utilizadas nestes estudos, ven

fica-se que foram utilizadas as técnicas de medidas de mobilidade eletroforética [117;

121-124; 128-130], métodos analíticos para determinação da concentração residual do

surfactante na solução, como espectrofotometria, cromatografia líquida [117;121-124;

131-133] e, mais recentemente, a utilização de sondas fluorescentes [134, 135].

A utilização de sondas fluorescentes visa estudar a estrutura dos

agregados adsorvidos na interfase desses sistemas. O mecanismo de formação e a

estrutura dos mesmos têm provocado uma certa polêmica [136-138]; diferentes

modelos foram propostos, alguns sugerindo que o surfactante adsorve com a formação

de monocamadas sobre a superficie, outros, de bicamadas. Concluiu-se que as duas

hipóteses devem ser consideradas e o predomínio de uma ou outra depende de algumas

características do sistema, como a densidade de carga e a heterogeneidade da superflcie

e a interação desta com o surfactante [136].

Diversos trabalhos foram realizados na tentativa de desenvolver um

modelo para descrever o processo de adsorção de tensoativos em interfases sólido I
líquido, no entanto, como este processo é resultante da interação de vários fatores, é

esperado que simples expressões analíticas não consigam descrever as particularidades

de cada sistema [139].
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A isoterma de adsorção de Stem, que descreve o excesso superficial dos

contra-Íons no plano intemo, é frequentemente utilizada para descrever as isotermas de

adsorção de surfactantes [140, 141], embora estes sistemas não satisfaçam as restrições

feitas na derivação da mesma [142]. Esta isoterma é expressa por

r D = 2r c exp(-tlGoads / RI) (35)

onde tlGOads é a energia livre padrão de adsorção, r é o raio do contra-Íon adsorvido,

e c a concentração do mesmo na solução [140, 141].

A energia livre de adsorção pode ser considerada como a resultante das

contribuições aditivas de interações eletrostáticas e interações específicas

~Gads = tlGe1etr + ~Gespec (36)

o termo elétrico resulta das contribuições da atração coulômbica exercida

pela superfície somada às interações de dipolo

~Geletr = zi e \jJ D + tlGdip (37)

onde Zj refere-se à valência do grupo polar do surfactante, e à carga elementar e \jJD

ao potencial no PIH.

Da mesma forma, o termo ~Gespec costuma ser dividido em termos rela

tivos às contribuições das interações hidrofóbicas cadeia-cadeia (cc), das interações

entre as cadeias alquÍlicas e o substrato (cs) e das interações entre o grupo polar e o

substrato (ps).
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6Gespec = 6Gcc + 6Gcs + 6Gps (38)

Admitindo o conceito de hemimicelização, 6Gcc é proporcional ao nú

mero de grupos CH2 presentes na cadeia alquílica, n, e à energia proveniente da remo

ção de cada um destes grupos do meio aquoso, ~. Assim,

6Gcc = n ~ (39)

Nos sistemas em que a superfície e o surfactante apresentam cargas

opostas, então 6Geletr < ° e as interações eletrostáticas promovem a adsorção. Nas

condições de pcz ou pie, 6Geletr = 0, portanto a adsorção é governada pelo termo de

interação específica, o que pode OCOITer também para condições de 6Ge1etr > ° [142].

A obtenção de isotermas de adsorção em diferentes condições de carga

superficial, para séries homólogas de surfactantes com cadeias de variados comprimen

tos, permite estimar a contribuição de cada um destes termos no processo de adsorção

[116, 143]. Estudos deste tipo permitiram detelminar para ~, a energia livre de asso

ciação dos grupos CH2, o valor de aproximadamente 1 KT por grupo, que praticamente

coincide com o valor determinado no processo de micelização em solução [141, 144].
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2.5. Adsorção de Surfactantes em Sn02

Há numerosos trabalhos publicados relativos à adsorção de surfactantes

em SnOz e, dos estudos consultados, todos apresentam como objetivo investigar o

desempenho dos adsorbatos como coletores no processo de flotação da cassiterita.

Diversos compostos têm sido utilizados, no entanto, é difícil apontar qual o melhor

coletor, porque a resposta para cada tensoativo é extremamente variável, dependendo

da amostra [145].

A classificação dos trabalhos de acordo com a natureza química dos

adsorbatos pennite verificar que muitos foram realizados com ácidos fosfônicos e seus

derivados [146-158], ácido oleico e oleatos [89; 159-164], sulfatos e sulfonatos [90,91;

165-169], derivados de ácidos carboxílicos [170-172], ácidos arsônicos [173, 174],

aminas [89, 90, 94, 175-177] entre outros [178-182].

O considerável número de trabalhos desenvolvidos com ácidos fosfônicos

deve-se à alta eficiência dos mesmos como coletores para cassiterita; o bom desempe

nho destes compostos é justificado admitindo-se haver adsorção química do grupo

polar na superfície do óxido [150]. Evidências de quimissorção também foram verifica

das para ácido oleico [89, 159] e sulfonatos [90, 91, 168].

Em geral, esses estudos investigam a influência do pH e da concentração

do surfactante e de eletrólitos na flotabilidade das partículas de cassiterita. O pH da

suspensão atua diretamente nas forças de atração eletrostática, por ser responsável pela

densidade de carga superficial do óxido e pelo equilíbrio de dissociação do surfactante,

como discutido anterionnente. A presença de eletrólitos na suspensão também altera o

processo de flotação porque, dependendo da afinidade da superfície pelos mesmos,

podem alterar o equilíbrio de adsorção. Os íons que sofrem adsorção específica podem
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promover ou inibir a adsorção do coletor, atuando como "ativadores" ou "depressores"

no processo de flotação [140].

Esta relação entre a quantidade de sUlfactante adsorvida e a atração

eletrostática exercida pela superfície não era considerada nos trabalhos iniciais reali

zados com cassiterita. Nos estudos desenvolvidos por G.R. Edwards e W.E. Ewers [88]

e por D.l. O'Connor e A.S. Buchanan [165], por exemplo, verificou-se que a adsorção

de hexadecilsulfato de sódio ocolTia em soluções ácidas, e a explicação apresentada em

ambos os trabalhos admitia um mecanismo de troca dos íons OH da superfície pelo

surfactante aniônico.

Estudos posteriores passaram aadmitir as interações eletrostáticas, rela

cionando a quantidade de surfactante adsorvida em função do pH com os valores de po

tencial zeta das paItículas nas mesmas condições [89-91; 178].

No estudo da flotação de cassiterita com dodecilsulfonato de sódio e

cloreto de dodecilamina, M.P. Degoul [90] verificou que a flotação com cada surfac

tante foi mais eficiente nas condições de pH nas quais o \11ç tem carga oposta à do

tensoativo. Na região do pie, e mesmo em valores de pH nos quais as interações ele

trostáticas são repulsivas, também houve flotação das partículas, mas em porcentagem

muito menor. Estes resultados levaI'am os autores a sugerir que a adsorção destes

compostos, apesar de ser função do pH, não deveria ser de origem puramente ele

trostática, mas também de natureza química.

A afinidade química da superfície de cassiterita por dodecilsulfonato de

sódio também foi sugerida por B. Ball e col. [91], que verificaram a adsorção deste

surfactante em suspensões com valores de pH várias unidades acima do pie. Neste

trabalho, estudou-se também o efeito de alguns ânions nos valores de \jJç e no processo

de flotação. Os resultados obtidos mostraram que os ânions H2As04-, H2P04-, HS03-

35



e SO~2- são, em ordem decrescente à apresentada, adsorvidos especificamente pela

superfície e atuam como depressores na flotação de cassiterita com sulfonatos.

A adsorção específica de ânions pode ser utilizada para aumentar a efi

ciência na flotação com coletores catiônicos, porque os ânions adsorvidos atuam como

ativadores na adsorção do coletor. Estudos de flotação de cassiterita com cloreto de

dodecilamina na presença de oxalato, fosfato, citrato, sulfato e fluoreto em função da

concentração do coletor e do pH mostraram que os dois primeiros ânions são os mais

eficientes para melhorar a flotação, que acoITe mesmo em valores de pH inferiores ao

pcz [94].

Da mesma forma, a flotação com tensoativos aniônicos é favorecida na

presença de cátions adsorvidos especificamente, como verificado por S.A. Wrobel

[178]. Wrobel investigou a adsorção dos íons Cu2+ e Pb2+ em Sn02' e obteve que o

último adsorve muito mais que o primeiro, conferindo alta eficiência na flotação de

cassiterita com xantatos.

Além destes estudos sobre a adsorção de coletores, investigou-se também

a adsorção de ânions inorgânicos simples (sulfato, carbonato, fluoreto e fosfato de

sódio), ácidos orgânicos, álcoois e etoxilatos, verificando a eficiência destes compostos

como dispersantes para cassiterita em suspensão [183]. Este trabalho também está

relacionado com os estudos de flotação de cassiterita, porque a estabilização de sus

pensões é importante nos processos de floculação seletiva.
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CAPÍTULO 3

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS AMOSTRAS

3.1. Introdução

Os estudos de adsorção na intelfase Sn021solução aquosa desenvolvidos

neste trabalho foram realizados com duas amostras do óxido, obtidas por processamen

tos distintos. Considerando que as caracterísiticas superficiais determinadas para um

material podem variar em função do método de preparação pelo qual foi obtido [10 1],

utilizaram-se de duas amostras com o objetivo de comparar as propriedades de adsor

ção das mesmas.

A literatura apresenta diferentes métodos para a obtenção de Sn02' al

guns através de reações de precipitação [26, 27, 97; 184-187], outros através de reações

no estado sólido, pela decomposição de carbonatos ou oxalatos [188], e ainda reações

em fase gasosa [28, 186].

Nos métodos que envolvem reções de precipitação, podem ser formados

os ácidos "orto" ou "meta" estânico. °primeiro, também chamado ácido a-estânico, é

obtido através de reações de hidrólise realizadas em soluções aquosas a frio, como por

exemplo, pela adição de álcali a um sal de Sn4+ ou pela acidificação de soluções de

estanatos solúveis [26, 27, 97, 184, 185]. A outra forma, o ácido f3-estânico, pode ser

obtida por reação de oxidação de Sn metálico com ácido nítrico quente ou através do

envelhecimento de precipitados da fOlma a [26, 185].

As propriedades químicas e de adsorção das duas formas são bem distin

tas, conferindo diferentes aplicações para cada uma. ° ácido a-estânico, por ter a
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fonna de gel, é utilizado em coluna de troca iônica para cromatografia e em catálise

heterogênea [184, 185]. O ácido ~-estânico, depois de seco, apresenta-se como um pó

de coloração branca, com paItículas de tamanho na ordem de ~m. O Sn02 obtido nesta

fonna costuma ser utilizado em catalisadores industriais de oxidação seletiva e para

produzir pigmentos cerâmicos vitrificados [184]. Estes compOltamentos tão distintos

são consequentes das diferenças no grau de aglomeração e de hidratação das partículas

de Sn02 em cada uma das fOlmas, já que ambas apresentam difratogramas de raios-X

idênticos [185].

Neste trabalho, as amostras foram preparadas via fonnação de ácido ~

estânico (amostra I) e pela decomposição de oxalato de estanho 11 (amostra 11).

O método I foi escolhido visando relacionar estes estudos com outros

desenvolvidos pelo Grupo com eletrodos cerâmicos de Sn02' nos quais o óxido é

obtido através deste processamento [17, 18, 20; 23-25]. A opção pelo segundo método

incluiu os fatores de praticidade e disponibilidade de reagentes.

3.2. Preparação das Amostras de Sn02

A amostra I foi obtida pela oxidação de estanho metálico em pó (Aldrich)

com ácido nítrico concentrado (Merck) na proporção [HN03]/[Sn]= 8 [189].

Adicionou-se o ácido sobre o estanho, sob aquecimento e agitação.

Durante o processo, houve desprendimento de gás de coloração marron e fonnação de

um sólido branco.

O sólido foi lavado sucessivamente com água destilada até que a solução

sobrenadante atingisse pH 5.
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o óxido foi submetido a secagem por liofilização, para evitar a aglo

meração das pal1ículas durante a calcinação, e calcinado em cadinho de alumina por 6

horas a 600°C, obtendo-se um pó de coloração levemente amarelada.

As reações que ocorrem são expressas por [189]:

Sn(s) + 4 HN03(aq.) ~ H2Sn03(s) + 4 N02(g) + H20 (40)

H2Sn03(S) ~ Sn02(s) + H20 (41)

A amostra II foi preparada adicionando-se ácido clorídrico concentrado

(Merck) a Sn metálico em pó (Aldrich) sob aquecimento, até completa dissolução do

metal [188].

Diluiu-se a solução obtida com água destilada e adicionou-se lentamente

uma solução aquosa de ácido oxálico (H2C20 4 . 2 H20 P.A. Ecibra) obtendo-se um

precipitado branco.

O sólido foi lavado com água destilada até que não houvesse detecção de

cloreto na solução sobrenadante. Para monitorar a presença deste ânion utilizou-se

como teste a reação de precipitação com solução de AgN03 em meio ácido, condição

na qual não ocorre precipitação de Ag2C20 4 [190].

O precipitado foi submetido a secagem por liofilização, calcinado por 10

horas a 300°C e por 10 horas a 700°C, obtendo-se um pó de coloração acinzentada.

As reações envolvidas no processo são [190):

Sn(s) + 2 H+(aq.) ~

Sn2+(aq.) + H2C20 4(S)

SnC20 4(s) + 02(g) ~

Sn2+(aq.) + H2(g)

~ SnC20 4(s) + 2 H+(aq.)

Sn02(s) + 2 CO2(g)
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3.3. Caracterização Física das Amostras

A caracterização fisica das amostras foi feita através de análises de ab

sorção no infravermelho, difração de raios-X, detelminação da área específica através

de isotermas BET de adsorção de nitrogênio e distribuição do tamanho das partículas,

realizada em sedígrafo.

A fOlmação do Sn02 atTavés da decomposição do SnC20 4, na preparação

da amostra lI, foi acompanhada através de telmogravimetria, representada na Figura 6.

A análise foi feita no intervalo de temperatura situado entre 30 e 900 °C, com uma

razão de aquecimento de 20 °C por minuto. Na figura, verifica-se uma diminuição

pouco acentuada da massa entre 200 e 300 °C, seguida por uma diminuição abrupta da

mesma entre 300 e 400 oC; após esta temperatura, a massa toma-se aproximadamente

constante. Considerando os valores de massa inicial e final, verifica-se que houve uma

perda de 27,46 %. O valor previsto para a oxidação do oxalato seguida pela eliminação

de CO2 corresponde a uma perda de 27,10 % da massa inicial. Esta diferença pode ser

explicada admitindo que inicialmente ocorre uma desidratação do oxalato e a reação de

oxidação só ocorre após os 300 oC; considerando os valores de massa a esta tempe

ratura e à temperatura final, obtem-se o valor de 27,0 % de perda de massa.

O espectro de absorção no infravermelho realizado para o SnC20 4 está

representado na Figura 5. Os espectros de oxalatos acima de 1200 cm- I apresentam

como características gerais a presença de um dublete intenso na região de 1700 cm- 1,

devido aos grupos C=O modificados, e uma banda intensa na região de 1400 cm- 1,

relativa ao estiramento C-O [191]. Na Figura 5, identifica-se uma banda larga na região

de 1700 e um dublete em 1420 e 1380 em-I, que podem ser atribuídos ao oxalato. No

espectro, observa-se também uma banda fraca em 3600 em-I, que pode ser atribuída a

grupos hidroxilas não ligados a metais, provenientes de moléculas de água [192]. O
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espectro apresenta ainda uma banda intensa em 870 cm- I e bandas mais fracas e pouco

definidas na região de 500 em-I, possivelmente referentes à ligação Sn-O.

As bandas características do espectro de absorção no IV para o Sn02,

referentes às vibrações das ligações Sn-O, localizam-se na região de baixas frequências,

a 670, 610 e 312 cm- I [193]. Analisando os espectros obtidos para as amostras I e II,

representados nas Figuras 7 e 8, verifica-se a presença de bandas nesta região, além de

outras 2 bandas pouco intensas a 3500 e 1650 em-I. A banda a 1650 cm- l pode ser

atribuída a vibrações M-OH de hidróxidos metálicos; estes gmpos estão presentes

sempre que a superficie de um óxido é exposta à água, seja como líquido ou como

vapor [6, 194]. A banda na região de 3500 cm- I está relacionada com a presença de

moléculas de água.

A comparação das Figuras 5 e 8, permite verificar na Fig. 8 a ausência

das bandas localizadas em 1700 e 1400 em-I, referentes ao gmpo oxalato. Esta infor

mação, somada à obtida pela termogravimetria, permite concluir que a metodologia

experimental utilizada na calcinação do SnC20 4 garante a completa oxidação do

mesmo em Sn02'

Os espectros de difração de raios-X determinados para as amostras I e II

são mostrados nas Figuras 9 e 10, e representam a intensidade dos raios-X refletidos

em função de 2 e, onde e é o ângulo de reflexão.

Na análise qualitativa dos espectros, verifica-se a presença de picos bem

definidos, o que permite concluir que ambas as amostras são constituídas por materiais

cristalinos.

A identificação da estIUtura cristalina dos materiais é feita através da

determinação das distâncias entre os planos da rede do cristal (d), que são uma pro

priedade característica de cada classe cristalina. Tal determinação é feita localizando-se

nos difratogramas os valores de ângulo de reflexão nos quais ocorrem os picos de
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intensidade dos raios refletidos. Os valores de 8 estão relacionados com os valores de

"cf" através da equação de Bragg (/-. = 2 d sen 8).

Os difratogramas foram determinados utilizando como fonte um tubo de

cobre, que apresenta para o comprimento de onda da radiação o valor de 15,4056 nm

[195]. A identificação da estrutura cristalina das amostras I e II foi feita pela detenni

nação das distâncias "d' atr'avés dos valores de 8 obtidos diretamente nos difratogramas

e os valores correspondentes das intensidades dos raios refletidos. As intensidades cos

tumam ser representadas em escala relativa, onde atribui-se o valor 100 % ao pico mais

intenso. Os valores de 28, d e das intensidades relativas são mostrados na Tabela 2, que

apresenta também os valores característicos para o SnOz [195].

Tabela 2. Valores das distâncias interplanares para SnOz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SnOz (*) Amostra I Amostra 11

d/nrn Int. 28 d/nm Int. 28 d/nrn Int.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33,51 100 26,6 33,5 100 26,6 33,5 100

26,44 81 33,8 26,5 78 34,0 26,5 87

23,69 24 38,0 23,7 24,7 38,0 23,7 18,5

23,09 5 39,0 23,1 13,7 39,0 23,1 7,7

17,65 63 51,8 17,7 63 51,7 17,7 44,8

16,75 17 55,0 16,8 16,4 54,9 16,8 13,4

15,93 8 58,0 15,9 19,9 57,9 15,9 12,1

(*) Valores detenninados para cassiterita sintética [195].
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A Tabela 2 mostra 7 dos primeiros 8 valores das distâncias entre os

planos cristalinos detelminados para 5n02' cOlTespondentes aos valores de reflexão

mais intensos. Através da tabela, é possível constatar que os valores das distâncias "d'

detetminados para as amostras r e II são praticamente coincidentes com os valores

citados na literatura e que as intensidades relativas cOITespondentes também apre

sentam grande semelhança. Através desta análise, conclui-se que ambas as amostras

apresentam a estrutura cristalina da cassiterita.

As áreas de superfície detetminadas para as amostras r e II foram,

respectivamente, 11,9 e 8,57 m2/g. Em geral, os valores de área específica obtidos para

5n02 através do mesmo método de detetminação são maiores e variam de 10 a 52 m2/g

[26, 27, 88, 95, 99, 187]. A área específica de um material pode variar em função do

método de preparação do mesmo, embora também seja possível que os baixos valores

obtidos sejam consequência da aglomeração das pal1ículas no pó.

Através da análise da distribuição de tamanho das partículas, mostrada na

Figura 11, verificou-se que o diâmetro esfélico equivalente das mesmas situa-se numa

faixa bastante extensa, que varia de 0,29 ou 0,48 a 35 ~m para as amostra I e lI,

respectivamente. Para ambas as amostras, apenas uma pequena parcela das partículas

situa-se na faixa considerada como dimensão de partículas coloidais, ou seja, abaixo de

1 ~m: 7 % para a amostra I e 5 % para a amostra rI.

Através da comparação dos resultados obtidos das análises realizadas,

verifica-se que ambas apresentam características físicas muito próximas. Esta obser

vação permite prever um comportamento análogo para as duas amostras nos estudos de

adsorção e concluir que os dois métodos de preparação empregados fornecem materiais

muito semelhantes.
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Preparação da Amostra 11. Caracterização e Decomposição do SnC20 4

Figura 5. EspectTO de absorção no IV para o SnC2ü4'

3500 2500 1800 1400 1000 600

Figura 6. Curva tennogravimétrica da decomposição do SnC20 4.
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Espectros de Absorção no Infravermelho

Figura 7. Espectro de absorção no IV para a amostra r.
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Figura 8. Espectro de absorção no IV para a amostra 11.
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Difratogramas de Raios-X

Figura 9. Difratogramas de raios-X para a amostra I.

Figura 10. Difratogramas de raios-X para a amostra lI.
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CAPÍTULO 4

CURVAS DE DENSIDADE DE CARGA SUPERFICIAL

EM FUNÇÃO DO pH

4.1 Introdução

Como visto no item 2.4 do Capítulo 2, para estudar a influência das

forças de interação eletrostática nos fenômenos de adsorção na interfase Sn021 solução

aquosa, necessita-se um conhecimento prévio sobre a variação da densidade de carga

superficial ((J'o) em função do pH e da força iônica. Tal estudo foi realizado através da

análise de curvas (J'o-pH, obtidas pela técnica discutida no item 2.2, que consiste da

titulação potenciométrica ácido-base de suspensões do óxido em diferentes concen

trações de um e1etrólito indiferente.

4.2. Detalhes Experimentais

4.2.1. Soluções

Todas as soluções foram preparadas com água tridestilada; para as

soluções de KOH e soluções tampão, a água utilizada foi previamente fervida para

eliminar o CO2 dissolvido.

Os reagentes sólidos foram mantidos em estufa a aproximadamente 80 oC,

até peso constante, e colocados em dessecador antes de serem utilizados. Utilizaram-se
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KN03 "Carlo Erba", HN03 e KOH "Merck", KHCsH40 4 "Mallinckrodt", todos de

grau P.A., e pastilhas "Cambridge" para preparar as soluções tampão nos valores de pH

4,01; 7,00 e 9,19 (a 25°C).

A padronização da solução alcalina foi feita com biftalato de potássio,

por titulação volumétrica utilizando fenolftaleína como indicador. A solução ácida foi

padronizada com a solução de KOH pelo mesmo método.

4.2.2. Aparelhagem

A célula eletroquímica utilizada consistiu de um copo de vidro de 300 rnL

de capacidade e tampa contendo 6 orificios, para adaptação do eletrodo de vidro, do

tubo contendo a ponte salina, haste do agitador, termômetro, para entrada de argônio e

para adição do titulante. A entrada do gás foi feita através de um tubo de borbu

lhamento de saída dupla, que possibilita que o gás borbulhe diretamente na solução ou

que apenas mantenha atmosfera inerte sobre o sistema.

Os experimentos foram realizados à temperatura ambiente. A temperatura

da suspensão foi acompanhada com um telIDômetro, e verificou-se que as determi

nações foram feitas a (25 ± 1) °C e (26 ± 1) °C para as amostras I e lI, respectivamente.

As alíquotas do titulante foram adicionadas através de bureta automática

(Radelkis) e de microbureta de 2 mL (Gilmont). A homogeinização do sistema foi feita

com agitador mecânico com haste e pás de vidro.

As medidas de pH foram efetuadas utilizando pHmetro digital Micronal

modelo B222 e pontes salinas de KN03. O eletrodo indicador utilizado foi o de vidro

(Digimed) e, como eletrodo de referência, utilizou-se o de AgiAgCI (Methrom).
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As pontes salinas consistiram de soluções de KN03 gelificadas com agar

agar, inseridas em um tubo de vidro de 0,6 cm de diâmeh'o, conectado a: um tubo de

vidro de 2 cm no qual foi colocado o eleh'odo de referência.

A eficiência da ponte salina foi verificada através de medidas da dife

rença de potencial entre um eletrodo de calomelano (Analon) e o de AglAgCI na pre

sença e ausência da ponte, em solução de KCI saturada, utilizando um voltímetro digi

tal Keithley. Os valores obtidos foram (36,9 ± 0,1) mV em ambas as situações, permi

tindo concluir que a ponte salina não conh'ibui com um potencial de junção con

siderável. Os valores obtidos estão muito próximos do esperado, admitindo que os

potenciais dos eletrodos de calomelano e de AgiAgCI em relação ao eletrodo padrão de

hidrogênio, em KCl saturada a 25 oC, são, respectivamente, 244 e 208 mV [196].

4.2.3. Procedimento

O procedimento utilizado neste h'abalho foi baseado na metodologia

descrita por Houchin e Wanen na detelminação de curvas CYo-pH para cassiterita em

meio de KN03 [99]. Suspensões aquosas 2,5 % do óxido foram tituladas com HN03 e

KOH, no intervalo de pH de valores 3,20 a 10,30, Como eleh-ólito suporte utilizou-se

KN03 nas concentrações 10-3, 10-2, 0,05, O, I e 0,5 M. A mesma suspensão foi utili

zada para toda a série de titulações, alterando-se a força iônica em ordem crescente

pela adição de quantidades apropriadas do sal. Este procedimento foi adotado com o

objetivo de evitar um gasto excessivo das amostras, já que cada suspensão foi pre

parada com uma quantidade consideravelmente alta de óxido, para minimizar o erro

relativo das medidas experimentais, Esta metodologia também foi utilizada por

Houchin e Warren [99], mas os autores não justificam a razão para tal procedimento,
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Para cada uma das amostras, adicionou-se 5,00 g do óxido em 200 mL de

solução 1,0 x 10-] M de KNO], previamente desoxigenada com argônio por 30

minutos; a atmosfera inelte de argônio foi mantida no decolTer de toda a titulação. O

valor de pH detelminado para a suspensão logo após a adição do óxido foi 4,5 para

amostra I e 3,8 para a amostra lI. A suspensão foi mantida sob agitação por um período

de 2 horas, enquanto o valor de pH foi ajustado para 3,20, através da adição de HNO]

0,20N.

Para garantir que a superfície do óxido estivesse igualmente hidratada, a

titulação com KOH foi iniciada apenas no dia seguinte, após um intervalo de aproxi

madamente 14 horas.

Antes do início da adição do titulante, retirou-se do sobrenadante uma

alíquota equivalente ao volume de ácido adicionado (aproximadamente 3 mL), reajus

tando-se para 200 mL o volume total da suspensão. A suspensão foi mantida sob

agitação por uma hora, reajustando-se o pH para o valor 3,20; os volumes de ácido

necessários para este último ajuste de pH foram inferiores a O, I mL, e não foram retira

dos do sobrenadante.

A titulação foi realizada através da adição de KüH em alíquotas suficien

tes para uma elevação de aproximadamente 0,25 unidades de pH, até o valor de pH

10,30. Todas as medidas foram efetuadas sob agitação, 2 minutos após a adição do

titulante.

A titulação com ácido foi realizada após um intervalo de aproximada

mente 1 hora e meia. A suspensão foi deixada em repouso por 30 minutos, para peITni

tir a decantação das partículas, e reajustou-se novamente o volume da suspensão ao

volume inicial de 200 mL, retirando-se a alíquota excedente do sobrenadante. A agi

tação foi reiniciada, reajustando o valor de pH para 10,30, se necessário. Após uma
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hora sob agitação, realizou-se então a titulação com ácido até o pH inicial de valor

3,20, seguindo os mesmos critérios descritos anteriOlmente.

Cada titulação foi realizada em pouco mais de uma hora, possibilitando

que ambas as titulações, com o ácido e com a solução alcalina, fossem repetidas em um

mesmo dia de trabalho, para detelminada condição de força iônica. °aumento do valor

da força iônica foi obtido através da adição de quantidades apropriadas de KN03. Após

a adição do sal, a suspensão foi mantida sob agitação por uma hora, e, aproximada

mente 14 horas depois, reiniciaram-se as titulações seguindo o procedimento descrito.

As titulações dos respectivos brancos foram realizadas através de proce

dimento análogo.

4.2.4. Tratamento de Dados

Para cada concentração do eletrólito sup0l1e, foram obtidas curvas de pH

em função do volume de titulante adicionado, para a suspensão e o respectivo branco.

Para obter a quantidade de íons H+ e OH- adsorvidos pelo óxido para um

dado valor de pH, obteve-se, através das curvas de titulação, a diferença entre os

volumes do titulante (ilV) necessários para produzir aquele valor de pH na suspensão e

no branco correspondente [197].

Desta forma, o excesso superficial dos íons H+ e OH- para um dado valor

de pH foi calculado por

e

['tr" = (Ctr".~Vtr")/ A m

['ow = (Cow'~VOH-) / A m
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onde ri é o excesso superficial dos íons detelminantes de potencial, H+ e OH-, ex

presso em mols por unidade de área superficial do óxido, Cw e COH- correspondem

às concentrações dos titulantes, A é a área superficial (em cm2.g-1) e m a massa do

óxido presente na suspensão titulada.

Repetindo-se este procedimento para diversos valores de pH, foram

obtidas as isotennas de adsorção dos íons detelminantes de potencial.

A densidade de carga superficial para cada valor de pH foi detenninada

pela diferença entre os excessos superficiais do íons determinantes de potencial

(jo = F(rw - f ow) (3)

onde (jo é a carga, em Ccm-2 e F é a constante de Faraday.

A detenninação de (jo para diversos valores de pH pennitiu a obtenção das

curvas que expressam a variação da densidade de carga superficial em função do pH.

4.3. Resultados e Discussão

Os excessos superficiais dos íons detelminantes de potencial da interfase

Sn021 KN03 (aq.) foram detelminados através do procedimento descrito no item 4.2.4

para cada conjunto de curvas "suspensão-branco", obtidas para cada condição de força

iônica.

Desta fonna, através da equação (45), detelminaram-se os excessos su

perficiais dos íons H+ em diversos valores de pH, resultando na obtenção das isotennas

de adsorção dos íons H+ em função do pH e da força iônica, representadas na Fig. 12

para a amostra I. As isotelmas mostram que, para um mesmo valor de pH, a adsorção
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de H+ é favorecida com o aumento da força iônica. Em pH 7,0, p.ex., os valores de

excesso superficial detelminados para as concentrações 0,001; 0,05 e 0,5 M de KN03

foram, respectivamente, 9,3 x 10-11; 2,6 x lO-lO e 3,5 x lO-lO mols de H+ por cm2 de

Sn02' Este comp0l1amento pode ser explicado considerando que, para cada condição

de pH, a quantidade de íons H+ adsorvida é resultante do equilíbrio entre a afllÚdade

química da superficie pelos prótons e a repulsão entre aqueles já adsorvidos. Como os

íons N03- atuam como contra-carga na dupla camada elétrica, o aumento da força

iônica minimiza o efeito de repulsão, possibilitando que a superficie adsorva maior

número de prótons. Isso se aplica para cada condição de pH [198].

Para as isotermas de adsorção dos íons OH- (Fig.13), obtidas pela equa

ção (46), observa-se um compOltamento semelhante, que por analogia é justificado com

o mesmo argumento. Nas Figs. 14 e 15, observa-se um comportamento análogo para as

isotermas obtidas para a amostra 11.

As curvas que expressam a valiação da densidade de carga superficial em

função do pH e da força iônica determinadas para as duas amostras através da equação

(3) estão representadas nas Figs. 16 e 17. Tais curvas mostram que, de maneira geral, o

módulo da densidade de carga é maior quanto maior a concentração de KN03, para um

mesmo valor de pH, como pode ser verificado através dos valores de ao obtidos em pH

4,0 e 9,8, mostrados na Tabela 3.

Para explicar este fenômeno, além da consideração feita para as isotermas

de adsorção dos idp sobre o aumento na capacidade de adsorção para concentrações

crescentes do eletrólito suporte, deve-se admitir também a influência da força iônica na

capacidade da dupla camada elétrica. Ao elevar a concentração do eletrólito suporte

ocorre uma contração na espessura da dce e um aumento na capacidade da mesma;

consequentemente aumenta a densidade de carga superficial.
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Tabela 3. Variação das densidades de carga superficial para as amostras I e 11 em

função da força iônica, em pH 4,0 e 9,8.

CJo1llCcm-2

[KN03]/M pH 4,0
I 11

pH 9,8
I 11

0,01

0,05

0,1

0,5

18

32

44

47

21

23

26

34

-22

-24

-33

-39

-22

-30

-36

-39

A determinação do pcz das amostras foi feita através. do ponto de inter

secção comum (pic) das curvas CJo-pH obtidas em diferentes concentrações de KN03.

A análise das curvas detelminadas para a amostra 11 (Fig. 17) mostra que

cada uma das curvas intercepta o eixo das abcissas em pH (7,0 ± 0,1), como pode ser

verificado através da Tabela 4; o pic das curvas praticamente coincide com este valor,

que pode ser então considerado o pcz da amostra.

As curvas da amostra I (Fig. 16) não apresentam um comportamento tão

bem definido: interceptam o eixo das abcissas em diferentes valores (Tabela 4), além

de não apresentarem um ponto de intersecção comum a todas. No pH 7,6, verifica-se a

intersecção das curvas obtidas para 0,05; 0, I e 0,5 M. Em pH 8,1, observa-se um outro

ponto de intersecção, que envolve todas as curvas, exceto a obtida em 0,05 M de

KN03. ° valor de pH médio entre estes dois pontos, situado em pH (7,9 ± 0,3) foi

considerado como o pcz desta amostra.

Estes valores de pcz podem ser considerados altos para o Sn02, se

comparados com o ponto prístino de carga zero, detelminado entre pH 5 e 6 [199], no
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entanto, situam-se dentro da faixa dos valores relatados na literatura, apresentados na

Tabela 1.

Tabela 4. Valores de pH nos quais a adsorção dos idp OCOITe na mesma extensão.

[KN03]/M pH1 pHn

0,001 7,3

0,01 7,4 6,9

0,05 7,6 7,0

0,1 7,6 7,0

0,5 7,6 7,1

As curvas O'o-pH da amostra I sugerem uma tendência ao comportamento

característico das curvas de óxidos que apresentam adsorção específica de ânions (Fig.

2.b do Capo 2). Este comp0I1amento consiste na localização do pic na região de carga

negativa e no deslocamento do pcz para valores mais altos de pH, o que pode é

observado na Fig. 16. A adsorção específica de ânions promove a adsorção de prótons e

inibe a adsorção de hidroxilas, consequentemente, a situação em que r H+ = r ow

ocorre em uma concentração maior de OH- na suspensão, deslocando o pcz para

valores de pH mais elevados [39].

A adsorção preferencial de ânions pode OCOITer por afinidade química ou

devido a impurezas de cátions de estado de oxidação maior que os constituintes da es

trutura cristalina [39]. O KN03 é considerado um eletrólito indiferente para este sis

tema [99], e é muito pouco provável a presença de cátions de estado de oxidação maior

que o Sn4+, considerando a procedência dos reagentes utilizados no processamento de
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ambas as amostras, o que exclui a possibilidade de adsorção específica dos íons nitrato.

Como, de modo geral, o comportamento observado no conjunto de curvas da amostra I

não é muito definido na região próxima ao pcz, a "tendência" observada deve ser

decorrente da imprecisão das medidas experimentais.

Comparando os resultados obtidos para as duas amostras, verifica-se

através das Figs. 12 e 14 que, para um mesmo valor de pH, a amostra I apresenta maior

afinidade por prótons que a amostra lI. Em pH 6,0, p. ex., para os valores de força

iônica 0,01 e 0,5 M, a amostra I adsorve 0,21 e 0,51 nmols de H+ por cm2, enquanto

que, nas mesmas condições, a amostra II adsorve 0,17 e 0,40 nmols/cm2. Esta

tendência não é observada para as isotelmas de adsorção de hidroxilas, representadas

nas Figs. 13 e 15, através das quais verifica-se que as duas amostras apresentam o

mesmo grau de afmidade por íons OH-o Os excessos superficiais determinados em

força iônica 0,01 e 0,5 M em pH 7,0 ilustram este fato: os valores correspondentes são

0,11 e 0,26 nmols/cm2 para a amostra I e 0,11 e 0,25 nmols/cm2 para a amostra lI.

Estes resultados indicam que a superficie da amostra I é "mais alcalina"

que a da amostra lI. Discutindo estas diferenças em termos das constantes de ionização

intrínsecas Ka1 e Ka2, definidas no item 2.1 (Cap. 2) através das equações (21) a (24),

conclui-se que o valor de Ka1 da amostra I deve ser menor que o da amostra lI, e que

ambas as amostras possuem constantes de dissociação Ka2 praticamente coincidentes.

A comparação das curvas cro-pH obtidas para as amostras (Figs. 16 e 17)

mostra que, de modo geral, na região de carga positiva, para um mesmo valor, de pH, a

amostra I apresenta densidade de carga superficial supelior à da amostra lI. Na região

de carga negativa não há uma diferença tão marcante para os valores de cro

dete~ados para as duas amostras. Estas características podem ser verificadas através

dos valores relatados na Tabela 3. Como a amostra I apresenta maior afinidade por

prótons que a amostra lI, para afinidades muito semelhantes por hidroxilas, era
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esperado que apresentasse também valores maiores de Cío na região de carga positiva,

quando ["W > ["OW'

Na literatura consultada, não há muitas referências que apresentam curvas

Cío-pH determinadas para SnOz [95, 97 e 99]. A comparação das curvas apresentadas

nestas publicações com as curvas detelminadas para as amostras I e 11 pelmite verificar

diferenças marcantes quanto ao comp0l1amento geral das curvas e à grandeza dos valo

res de Cío obtidos em todos estes trabalhos. Para as cw-vas das amostras I e 11 verifica-se

uma considerável simenia em relação ao eixo das abcissas, o que indica que a capaci

dade de adsorção dos sítios positivos e negativos da superficie é bem semelhante; a

análise das curvas relatadas na literatura para cassiterita natural [95] e SnOz sintético

[97 e 99] evidencia que as mesmas apresentam afinidade muito maior por hidroxilas,

ou seja, superficies mais ácidas. Para os valores de densidade de carga, há diferenças

notáveis entre todos estes trabalhos, e verifica-se que os valores obtidos para as

amostras I e 11 são intermediários entre os apresentados na literatura citada. Como estes

estudos foram realizados através de metodologias experimentais distintas, com amos

tras de diferentes procedências, não é possível realizar uma discussão mais detalhada

sobre tais comparações.

Através do presente estudo, conclui-se que, embora as amostras I e 11

sejam fisicamente muito semelhantes, considerando as análises realizadas para a carac

terização fisica das mesmas, devem apresentar propriedades de adsorção distintas, em

função das diferenças verificadas nas propriedades intelfaciais. Estas diferenças estão

relacionadas com a acidez dos sítios superficiais, e não podem ser explicadas em ter

mos das características de área específica e tamanho das partículas.
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Amostra I. Isotermas de Adsorção dos idp

Figura 12. Isotennas de adsorção dos íons H+ obtidas para a amostra I.
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Figura 13. Isotennas de adsorção dos íons OH- obtidas para a amostra I.
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Figuras 12 e 13. Isotennas de adsorção dos íons detenninantes de potencial da interfase
Sn02IKN03(aq.) em função do pH e da força iônica detenninadas para a amostra I.
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Amostra 11. Isotermas de Adsorção dos idp

Figura 14. Isotennas de adsorção dos íons H+ obtidas para a amostra 11.
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Figura 15. Isotennas de adsorção dos íons OH- obtidas para a amostra 11.
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Figuras 14 e 15. Isotennas de adsorção dos íons detenninantes de potencial da intetfase
Sn02IKN03(aq.) em função do pH e da força iônica detenninadas para a amostra 11.
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Amostra I. Densidade de Carga Superficial em Função do pH
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Figura 16. Variação da densidade de carga superficial da interfase Sn02/KN03(aq.) em
função do pH e da força iônica para a amostra 1.
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Amostra 11. Densidade de Carga Superficial em Função do pH
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Figura 17. Variação da densidade de carga superficial da interfase SnOZIKN03(aq.)
em função do pH e da força iônica para a amostra lI.
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CAPÍTULO 5

ESTUDO DA ADSORÇÃO DE SURFACTANTES

NA INTERFASE SnOzl HzO

5.1. Introdução

Os estudos de adsorção de tensoativos na interfase Sn021solução

aquosa foram realizados através de isotelmas de adsorção obtidas em suspensões 1 %

de ambas as amostras do óxido, em diferentes condições de pH e força iônica, a 25°C.

Com o objetivo de estudar a importância das interações eletrostáticas no

processo de adsorção, as isotelmas dos smfactantes iônicos foram obtidas em con

dições nas quais a interfase apresenta valores de carga superficial (ao) distintos e de

sinais opostos aos sinais das cargas dos tensoativos; para o smfactante não iônico, fo

ram escolhidas condições nas quais a intelfase apresenta carga aproximadamente nula.

Os sUlfactantes utilizados foram o dodecilbenzenosulfonato de sódio,

(C12H25C6H4S03Na), denominado DBS; o tensoativo catiônico cloreto de benzilhexa

decildimetilamônio (C16H33N(CH3)2(CH2C6H5)Cl), o CBz; e o sUlfactante não iônico

Triton X-lOO (CgH17C6H4(OCH2CH2)9,50H), ou TXlOO.

Dos surfactantes disponíveis para a realização deste trabalho, decidiu-se

por estes com o objetivo de possibilitar a comparação dos resultados obtidos, consi

derada a relativa semelhança entre estes compostos, no que se refere ao tamanho de

cadeia e presença do grupo aromático próximo ao grupo polar.

63



5.2. Detalhes Experimentais

5.2.1. Reagentes e Aparelhagem

Os tensoativos empregados nos estudos de adsorção foram o ácido

dodecilbenzenosulfônico "Hoechst do Brasil", Triton X-100 "Rohm & Haas" e cloreto

de benzilcetildimetilamônio, previamente sintetizado no Laboratório do prof. Dr. Ornar

A. EI Seoud.

O sUlfactante catiônico foi preparado através da reação de hexadecildi

metilarnina e cloreto de benzila em acetona (todos de procedência "Hoechst") e purifi

cado por meio de recristalização em acetona [200].

Neste estudo, tanto o CBz como o TX 100 foram utilizados diretamente,

sem qualquer tratamento prévio.

O DBS foi obtido através da neutralização do ácido C12H25C6H4S03H

com solução de NaOH até pH 7. Para eliminar impurezas de sais, especialmente sulfato

de sódio, deconente da contaminação do tensoativo com H2S04, realizou-se uma

extração com etanol através de Soxhlet. O álcool foi eliminado por evaporação em um

evaporador rotativo, e concluiu-se a secagem em estufa a 70°C e dessecador sob

vácuo. O NaOH e o etanol absoluto utilizados são de procedência "Merck".

Os demais reagentes utilizados nos estudos de adsorção incluem KN03

"Reagen", NaN03 "Qeel", HN03 e KOH "Merck", empregados no preparo das sus

pensões do óxido e os corantes azul de metileno, azul de bromofenoI e Orange G

"Aldrich", o tensoativo não iônico Brij 35 "ICI", NaCI "União Química Brasileira" e

clorofórmio "Cinética Química" e "Merck", utilizados para detelminação da concen

tração residual dos tensoativos.
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o DBS e o CBz foram mantidos em dessecador sob vácuo para evitar

umidade. Para preparar as suspensões, foram utilizadas soluções 0,05 M do DBS em

meio de NaNO) 0,01 M e 0,4 mM do CBz em KN03 0,01 M; com este cuidado, a

adição de alíquotas da solução do tensoativo não provocou alterações significativas na

força iônica da suspensão.

A solução do DBS foi padronizada com a solução do CBz, através de

titulação em duas fases utilizando azul de bromofenol como indicador. A titulação foi

realizada segundo o procedimento descrito por T. BalT e col. [201]. Adicionaram-se 8

gotas de solução aquosa 0,04 % de azul de bromofenol a uma alíquota de 10 mL da

solução do DBS e 15 mL de clorofónnio. A mistura foi titulada co~ a solução de CBz

até o aparecimento de cor azul na fase orgânica. Após a adição de cada alíquota do

titulante, a mistura foi agitada cuidadosamente por um minuto, e deixada em repouso

até a completa separação das fases.

Inicialmente, a fase orgânica é incolor e a fase aquosa colorida, pois o

azul de bromofenoI é um sal de sódio solúvel em meio aquoso. A adição de CBz re

move o DBS da solução aquosa, devido à fOImação de um complexo solúvel na fase

orgânica. Após o consumo do tensoativo aniânico, o CBz excedente combina-se com o

azul de bromofenol e é também removido para a fase orgânica, pelmitindo a identifi

cação do ponto final da titulação [202].

As titulações foram repetidas e obteve-se um elTO inferior a 0,2 % entre

os valores de concentração obtidos para as mesmas. A concentração detenninada coin

cidiu com o valor calculado através da massa do DBS utilizada no preparo da solução

estoque.

A aparelhagem empregada neste estudo incluiu pHmetro digital modelo

IApH 2 e eletrodo de vidro combinado, ambos Digimed, espectrofotômetro DU-7ü
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Beckman, incubadora com agitação Marconi TE 420 Tecnal, cenh-ífuga de mesa IEC

Micromax e cenh-ífuga SeR 20B Himac Hitachi.

5.2.2. Procedimento

As isotermas de adsorção dos tensoativos foram determinadas a 25 °C,

para suspensões aquosas 1% do óxido em 3 diferentes condições de pH e concentração

do e1etrólito supOlte.

As isotennas de adsorção do DBS foram obtidas em suspensões aquosas

de NaN03 0,0 I e 0,05 M, nos valores de pH 4,0 e 6,0, condições nas quais a interfase

apresenta carga positiva.

Utilizou-se NaNO] como eleh'ólito suporte com o objetivo de evitar

problemas de solubilidade do tensoativo; embora os estudos de determinação de carga

superficial tenham sido realizados em meio de KNO], os sais de sódio apresentam

maior solubilidade que os de potássio para os detergentes aniônicos em geral. Como o

KNO] e o NaNO] diferem muito pouco enh'e si e são considerados e1etrólitos indife

rentes para o Sn02, pode-se admitir que os valores conespondentes de ao na presença

de ambos devem ser muito semelhantes. Desta forma, a Tabela 5 mosh-a os valores de

ao nas condições de pH e força iônica em que foram obtidas as isotelmas de adsorção

do DBS.

Os estudos de adsorção do Triton X-lOO e do eBz foram determinados

em KNO] 0,01 Me 0,05 M. Para o sUlfactante não iônico, foram escolhidos os valores

de pH 6,0; 8,6 e os valores conespondentes ao pcz de cada amosh-a_ Para o tensoativo

catiônico, as isotelmas foram detenninadas em condições de pH nas quais os valores de
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0"0 são negativos. Os valores de 0"0 cOITespondentes às condições nas quais foram

obtidas as isotennas do TX 100 e do CBz estão representadas nas Tabelas 6 e 7.

Tabela 5. Valores das densidades de carga superficial das amostras I e II nas condições

de pH e força iônica nas quais estudou-se a adsorção do tensoativo aniônico.

pH [NaN03]/M
O"iflCcm-2

amostra I amostra II

Di

D ij

Diij

4,0

4,0

6,0

0,05

0,01

0,01

+32

+18

+12

+23

+21

+9

Tabela 6. Valores das densidades de carga superficial das amostras I e II nas condições

de pH e força iônica nas quais estudou-se a adsorção do tensoativo não iônico.

O"JflCcm-2

pH [KN03]/M amostra I amostra II

T 6 0,01 +12 _ +9
1

T· pcz 0,01 pH 7,8 -1 pH 7,0 +0,111

T·· 6 0,01 -11 -11111

T jv pcz 0,05 -2 -2
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Tabela 7. Valores das densidades de carga superficial da amostra I nas condições de pH

e força iônica nas quais estudou-se a adsorção do tensoativo catiônico.

Cj

Cjj

Cjjj

pH

9,8

9,8

8,6

[KN03)/M

0,05

0,01

0,01

CJo1llCcm-2

-24

-22

-11

Para o DBS e para o TX 100, utilizou-se a mesma suspensão para a ob

tenção de todos os pontos da isotelma, ou seja, a quantidade adsorvida pelo óxido foi

determinada para concentrações crescentes do tensoativo, adicionado a uma mesma

suspensão. Para o CBz, preparou-se uma suspensão para a determinação de cada ponto

da isotenna, porque as suspensões foram preparadas em recipientes de vidro e os

surfactantes catiônicos adsorvem consideravelmente neste material [203]. Desta fonna,

foi possível determinar-se as quantidades adsorvidas pelo vidro para cada condição de

concentração, que foram descontadas depois como "brancos" na obtenção das isotennas

de adsorção.

As isotermas de adsorção do DBS e do TXI00 foram determinadas para

suspensões de 0,50 g do óxido em 50,0 mL de solução aquosa, para ambas as amostras

de Sn02' Para o CBz, utilizaram-se suspensões de 0,20 g da amostra I em 20,0 mL de

solução; este estudo não foi realizado para a amostra II porque não havia quantidade

suficiente da mesma para realizá-lo. As suspensões foram preparadas em erlenmeyers

de vidro, com capacidade para 50 e 125 mL, fechados com rolhas de borracha.

As isotermas foram detelminadas nos intervalos compreendidos entre

aproximadamente 2 ~lM a 4 mM para o DBS; entre 7 x 10-5 M a 4 mM para o TX100 e
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entre 4 J.lM a 0,4 mM para o CBz. A detenninação dos limites inferiores foi decolTente

dos problemas de sensibilidade dos métodos de análise para concentrações inferiores às

relatadas acima, para os três sUlfactantes. °limite superior para o CBz foi detelminado

em função da restrita solubilidade deste surfactante em meio de KN03 . Para o DBS e o

TX100, os estudos foram realizados até a adsorção tornar-se aproximadamente

constante.

Para preparar as suspensões, adicionou-se o óxido na solução do eletróli

to supOlte de uma detelminada concentração e pH, utilizando apenas 80 % do volume

requerido para obter uma suspensão 1% em peso, ou seja, 16 mL para as suspensões de

CBz e 40 mL para as de DBS e TX 100. No dia seguinte, aproximadamente 14 horas

depois, o valor de pH foi medido e reajustado com volumes conhecidos de soluções de

HN03 ou KOH, até que não houvesse variação no valor de pH. Adicionaram-se então

as alíquotas apropriadas da solução do sUlfactante, completando-se o volume para 20

ou 50 mL, com a solução do eletrólito sup0l1e na concentração e pH detelminados.

Este procedimento, análogo ao descrito por Bohmer e Koopal no estudo da adsorção de

benzenosulfonatos em mtilo [113], garantiu o envelhecimento da superfície do óxido

antes da adição do tensoativo.

As suspensões foram mantidas sob agitação por 6 horas, em incubadora

com agitação te1Tl10statizada a 25°C. Após um período de aproximadamente 15 horas

para decantação, foram retiradas alíquotas de volumes apropriados para dete1Tl1inação

da quantidade residual do sUlfactante.

As alíquotas foram submetidas a centrifugação a 12.000 rpm por 30

minutos, para evitar a intelferência de pal1ículas em suspensão, e então analisadas

através dos métodos espectrofotométricos específicos para cada surfactante.

Nas suspensões do DBS e do TX 100, adicionaram-se novas alíquotas de

detergente, e reajustou-se o volume ao valor inicial de 50 mL pela adição da solução do
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eletrólito suporte. Para cada nova condição de concentração, as suspensões foram

submetidas à agitação, decantação e retirada de alíquotas para análise. Este procedi

mento foi repetido para diversas concentrações de tensoativo, para obtenção de todos

os pontos das isotennas.

Para o DBS e o TX 100, o excesso superficial (1) para dada concentração

de equilíbrio do tensoativo na suspensão foi obtido por

1=tm/mA (47)

onde tm é a variação entre as quantidades adicionada e residual do tensoativo na

suspensão, em número de mols, m é a massa e A a área específica do óxido.

O excesso superficial do CBz foi determinado por:

1CBz = (Lln - nbr) / mA (48)

onde nbr conesponde ao "branco", ou seja, o número de mols de CBz adsorvido pelo

vidro, dado pela diferença entre o valor adicionado e o valor residual medido em

equilíbrio, na ausência do óxido.
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5.2.3. Determinação da Concentração Residual dos Tensoativos

5.2.3.1. Determinação da concentração do DBS

Figura 18. Espectro de absorção da
solução de DBS-azul de metileno.
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suspensão.

A concentração residual do surfactante aniânico foi detelminada através

do método de complexação com azul de metileno e extração com clorofólmio [124,

204]. Surfactantes com gmpo sulfonato complexam com azul de metileno formando

sais coloridos que são solúveis em CHCI 3. Sob condições convenientes, estes com

plexos podem ser extraídos quantitativamente de soluções aquosas, podendo ser

determinados colorimetricamente com o auxílio de uma curva de calibração [204].

O espectro de absorção no

visível obtido para uma solução de DBS

com azul de metileno em clorofólmio está

representado na Figura 18. Na figura,

verifica-se a presença de uma banda de

absorção na região de 650 run, compri

mento de onda que foi escolhido para as

medidas realizadas para a obtenção da

curva de calibração e determinação da

concentração residual do sUlfactante na

Volumes apropriados da solução sobrenadante retirada para análise foram

diluídos (se necessário) a 10 mL com água tridestilada, em funil de separação de 30

rnL. A solução foi acidulada com HeI até pH 2, e adicionou-se I mL de solução 0,05 %

de azul de metileno.
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A extração do complexo azul de metileno-DBS da solução aquosa foi

realizada em 4 estágios, utilizando uma alíquota de 7 mL e outras 3 alíquotas de 5 mL

de clorofórmio.

Em cada estágio da extração, após a adição do CHCI), agitou-se a mistura

por 1 minuto, deixando-a depois 5 minutos em repouso para separação das fases. A

fase orgânica foi transferida para outro funil de separação e adicionou-se a esta 5 mL

de água tridestilada. A mistura foi agitada por I minuto, e após 5 minutos, transferiu-se

a fase orgânica para um balão volumétrico de 25 mL, utilizando um pequeno pedaço de

algodão no funil para evitar que gotículas de água emulsionada pudessem passar.

Completou-se o volume do balão com clorofónnio e efetuaram-se as medidas de

absorbância.

Como as soluções de azul de metileno com sulfonatos são moderada

mente estáveis em c1orofólmio, a literatura recomenda que as medidas sejam efetuadas

no máximo uma hora após a adição do solvente orgânico [203]. Para evitar elTOS decor

rentes da decomposição da solução, padronizou-se o intervalo de tempo para efetuar a

medida em 50 minutos após o início do processo de extração.

A curva de calibração, mostrada na Figura 19, foi obtida seguindo o

mesmo procedimento, utilizando volumes apropriados de solução de DBS de concen

tração conhecida em meio de NaNO) 0,01 M.

Para a obtenção das isotelmas de adsorção do DBS, foram realizadas

duas determinações para cada alíquota retirada da suspensão. De modo geral, ,os resul

tados apresentaram uma boa reprodutibilidade, diferindo no máximo em 5 %; os resul

tados apresentados expressam, em geral, os valores médios das duas determinações.

Para ~s concentrações iniciais, no intervalo de aproximadamente 5 a 30 /-lM do DBS,

verificou-se uma reprodutibilidade bem menor; os experimentos foram repetidos 3
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vezes, e considerou-se a média dos dois valores mais próximos para a detelminação dos

valores de excesso superficial.

Figura 19. Curva de calibração para a detenninação da concentração do DBS
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A relação entTe a concentração do tensoativo e a absorbância da solução

obtida através da curva de calibração é expressa por:

C = Ab + 0,000933
0,080194
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5.2.3.2. Determinação da Concentração do CBz

A detelminação da concentração do CBz foi feita através do método de

complexação com o corante aniônico Orange G, e solubilização do mesmo em micelas

do detergente neutro Brij 35 [205].

areal I I 1 I i , I I j':::..J al?fil
400 4ll. a 46110 43Hl sza 0 sse

Fig. 20. Espectro de absorção da solução
de Orange G-Brij35.

Em soluções aquo

sas, o corante Orange G apresenta

uma larga banda de .absorção na

região do visível, entre aproxi-

madamente 460 e 500 run, como

pode ser ve.rificado no espectro

obtido para uma solução aquosa de

Orange G e Brij 35, representado

na Figura 20.
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A presença de sUlfactantes catiônicos provoca uma diminuição no valor

de absorbância devido à fonnação de um complexo que, embora insolúvel em solução

aquosa, pode ser solubilizado em agregados micelares do detergente neutro. Este pro

cesso envolve diversos equilíbrios de fOlmação do complexo nas fases aquosa e mi

celar, que dependem de fatores como a concentração do detergente neutro, força iônica,

temperatura, pH, etc. Mantendo estas vmiáveis controladas, é possível obter uma re

lação linear entre o decaimento de intensidade da absorbância e a concentração do sur

factante catiônico, para uma detelminada faixa de concentração [205].

A curva de calibração relacionando a diminuição da absorbância da

solução do corante (Mb) em função da concentração de CBz foi obtida utilizando uma

solução de Orange G e Brij 35, ambos a 6 x 10-5 M, e NaCI 0,1 M [205].
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Detelminou-se a absorbância inicial a 480 nm (AbD de alíquotas de 2 mL

da solução de corante, previamente tennostatizadas a 30 oC, utilizando NaCI 0,1 M

como referência. Adicionaram-se então, na mesma cubeta, volumes de 5 a 50 ~L de

solução padrão 4 mM de CBz, medindo-se a absorbância das mesmas após agitação.

Estes valores de absorbância foram cOlTigidos, devido à diluição, obtendo-se então Abj .

O efeito da concentração do tensoativo na absorbância da solução do co

rante está representado na Figura 21. Neste gráfico, verifica-se que o decaimento da ab

sorbância com a concentração do CBz apresenta uma relação linear até aproximada

mente 1,2 x 10-4 M de CBz.

Este intervalo de concentração foi considerado para a obtenção da curva

de calibração (Figura 22), que representa a variação de Mb, ou seja, (Ab i - Abj ), em

função da concentração de CBz.
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Figura 21. Efeito da (CBz] na absorbância
da solução de Orange G-Brij 35.
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Figura 22. Curva de calibração para determinação da concentração residual do CBz.
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Através da curva de calibração, obteve-se que a relação entre a variação

da absorbância e a concentração do tensoativo é dada por

C = Mb + 0,008080
0,004179

(50)

Na detenninação da concentração residual do CBz nos brancos e nas sus-

pensões do óxido, utilizaram-se dois procedimentos, em função da concentração do

tensoativo na amostra a ser analisada.

Para soluções mais concentradas, utilizou-se o método de adicionar alí-

quotas de 50 ~L da amostra em 2,0 mL de solução do corante, detelminando-se (Mb)

como realizado na obtenção da curva de calibração.
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Para amostras de concentrações menores, utilizou-se 0,25 mL de uma

solução 1,28 mM de Orange G e Brij 35, que foi diluída com 5,0 mL da amostra ou de

solução de KN03, para detenninar Abj e Ab j , respectivamente. Desta maneira, obteve

se (Mb) nas mesmas condições de concentração do corante nas quais detelminou-se a

curva de calibração. Para verificar se tal adaptação ao método interferiu na validade da

curva de calibração, realizaram-se algumas medidas utilizando soluções de CBz de

concentração conhecida, e verificou-se que a equação (50) é válida para ambas as con

dições em que foram realizadas as análises.

Para cada valor de concentração utilizado na obtenção das isotermas de

adsorção do CBz, foram realizadas duas detenninações da concentração residual do

tensoativo na suspensão. A reprodutibilidade dos resultados obtidos não foi muito satis

fatória para alguns pontos, no entanto, só foi possível realizar duas séries de medidas

para cada condição de pH e força iônica, porque a quantidade de amostra disponível

era restrita. O motivo destes problemas de reprodutibilidade não deve residir unica

mente na detelminação da concentração residual do CBz, mas também na questão da

adsorção do tensoativo nas paredes dos recipientes utilizados, todos de vidro.

Outros dois métodos para detenninação da concentração residual do CBz

foram testados, mas os resultados não foram bem sucedidos. Os dois métodos empre

gam a técnica da titulação em duas fases, na qual usa-se o tensoativo catiônico como ti

tulante de uma, solução aquosa de um tensoativo aniônico, na presença de uma fase

orgânica. O ponto final é detectado pela mudança de coloração em uma das fas~s.

Um dos métodos utiliza como indicador um composto catiônico, o azul

de metileno [202]. Ao adicionar uma pequena quantidade do corante à mistura de ten

soativq aniônico e c1orofólmio, o corante e o tensoativo fOlmam um complexo e são

removidos para a fase orgânica, que toma-se azul. No final da titulação, após todo o

surtactante aniônico em solução aquosa ter sido complexado, destrói-se o complexo
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"corante-tensoativo aniônico" presente na fase orgânica, porque o complexo

"surfactante catiônico-sUlfactante aniônico" é mais estável. Consequentemente, o co

rante é removido para a fase aquosa e observa-se a h-ansferência da cor azul da fase

orgânica para a fase aquosa [202].

O método foi testado algumas vezes com soluções de concenh-ação co

nhecida, e obsevou-se que o ponto final só foi detectado bem depois do ponto de

equivalência, resultando num elTO muito grande, superior a 10 %, mesmo para concen

trações da ordem de mM dos tensoativos.

O outro método consiste basicamente na mesma técnica, mas com a utili

zação de um indicador aniônico, o azul de bromofenol. Neste caso, o ponto final é de

tectado através do aparecimento de coloração azul na fase orgânica, proveniente da

combinação do sUlfactante catiônico em excesso com o corante [202].

Este método foi utilizado na padronização do DBS com a solução de

CBz, como visto no item 5.2.1, onde o procedimento foi descrito com maiores detalhes.

Para concentrações de aproximadamente O, I mM, observou-se que o ponto final é de

tectado nas proximidades do ponto de equivalência, verificando-se um elTO inferior a

0,2 %. Foram realizadas diversas titulações para testar o método em diferentes concen

trações do CBz, e verificou-se que o método foi se tomando cada vez menos preciso

com a diminuição da concenh'ação do tensoativo catiônico. Para .concentrações inferio

res a 30 J.lM, por exemplo, o elTO verificado foi superior a 10 %, impossibilitando a

utilização deste método para o estudo proposto.

Diversos trabalhos sobre estudos de adsorção de sUlfactantes catiônicos

citam estes métodos de detenninação, porém, nenhum deles cita as dificuldades obser

vadas no presente estudo. O método da titulação com azul de bromofenol foi utilizado

para a determinação da concentração residual de brometo de cetiltrimetilamônio e de

dodeciltrimetilamônio, em estudos de adsorção deste sUlfactante em suspensões de
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sílica [206, 207]. Como a eficiência desta técnica depende dos valores das constantes

de equilíbrio dos complexos envolvidos e do coeficiente de paltição destes compostos

nas duas fases [208], é possível que a somatória de todos estes fatores para o CBz não

seja favorável.

5.2.3.3. Determinação da Concentração de Triton X-IDO

Os espectros de absorção na região do ultravioleta de surfactantes que

possuem um núcleo aromático

apresentam um máximo na região
1~1 i i i i i i i I.lall

am;1 , ,'--! !!! ! aooa
zse 2'lle me 37aB 410.0 453

de 275 nrn, devido ao anel ben

zênico [209]. Esta característica

também é observada para o Triton

X-lOO, como pode ser verificado

através do espectro de absorção

determinado para uma solução

Function
[Fbsl

2.4ílll

t.Em}

1.alll

a6lDl

aquosa deste sUlfactante,

representada na Figura 23. Fig. 23. Espectro de absorção da
solução de Triton X-IOO.

A relação linear entre a concentração do TX I00 e a intensidade da ab-

sorbância a 275 nrn pelmitiram a obtenção de uma curva de calibração para detelminar

a concentração deste sUlfactante. A curva obtida para soluções de Triton X-lOO em

meio de KN03 0,01 M está representada na Figura 24.
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Figura 24. Curva de Calibração para o Triton X-IOO
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Através do gráfico, obteve-se que a relação entre a concentração e a ab

sorbância é dada por

C = A + 1,376
0,0297

(53)

Para a obtenção das isotennas de adsorção do TXIOO, foram realizadas

duas medidas de absorbância para cada alíquota retirada da suspensão. De modo geral,

os valores obtidos foram praticamente coincidentes, considerando-se a média de ambos

para a determinação dos valores de excesso superficial do TXIOO.
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5.3. Resultados e Discussão

5.3.1. Adsorção de DBS na Interfase Sn021 solução aquosa

As isotennas de adsorção do DBS, que é um surfactante aniônico, foram

determinadas nas condições de pH e força iônica Dj, Dij e D jjj nas quais a interfase

Sn021 solução aquosa apresenta, em ordem decrescente, valores de ao positivos, como

mostrado na Tabela 5. Os resultados obtidos para as amostras I e 11 estão representados

nas Figuras 25 e 26, respectivamente. Como as isotelmas foram detelminadas em uma

faixa ampla de concentração, as curvas foram representadas em escala logarítmica para

possibilitar uma melhor visualização de todos os pontos e para facilitar a análise com

parativa com os resultados apresentados na literatura.

Considerando inicialmente o comportamento geral das isotelmas obtidas

para ambas as amostras (Figs. 25 e 26), verifica-se que as curvas apresentam as quatro

regiões distintas, características do compoliamento observado em sistemas deste tipo

[112, 113], como discutido na revisão bibliográfica no item 2.4 do Capítulo 2.

A primeira região das curvas é observada no intervalo de concentração

compreendido entre aproximadamente 5 a 50 ~lM de DBS para a amostra I, e de 2 a 70

J..lM para a amostra 11, dependendo das condições de pH e força iônica. Nesta faixa de

concentração, considera-se que a adsorção OCOITe devido à atração eletrostática que a

superfície exerce sobre as moléculas do tensoativo. Comparando as três curvas obtidas

para cada amostra verifica-se que, para uma mesma concentração de equilíbrio do

smfactante, a adsorção é maior quanto maior a densidade de carga superficial. Esta

constatação pelmite concluir que, nesta região de concentração, as forças de atração

eletrostática influem decisivamente no processo de adsorção.
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A região H das curvas, identificada entre 50 ~lM a 7 x 10-4 M e entre 70 J-l

MaS x 1O-4 M de DBS para as amostras I e lI, respectivamente, caracteriza-se por um

aumento na taxa de adsorção. Como visto no Capítulo 2, o processo de adsorção é

favorecido pelas interações hidrofóbicas que OCOITem entre as cadeias alquílicas de

moléculas já adsorvidas com as cadeias das moléculas que se aproximam da superficie,

resultando na fonnação de hemimicelas [112,115,117-119]. Os valores de concen

tração hemimicelar crítica (chm) obtidos para as amostms são mostrados na Tabela 8.

Tabela 8. Concentração hemimicelar do DBS em suspensões aquosas de Sn02 nas

condições de pH e força iônica Dj, D jj e Diij .

Amostra ao/~lCcm-2 chmlJ-lM

D· I +32 41
I H +23 56

D·· I +18 49
II H +21 74

D .. · I +12 47
III H + 9 80

Comparando os valores de chm obtidos para as duas amostras v~rifica-se

que, de maneira geral, quanto maior a carga superficial, menor a concentração hemimi

celar; isso sugere que a fonnação de hemimicelas é favorecida para forças de atração

eletrostática crescentes exercidas pela superficie sobre as moléculas do tensoativo.

Na região IH das curvas, que OCOITe entre aproximadamente 0,7 a 1 mM

para a amostra I, e entre 0,5 a 0,8 mM de DBS para a amostra H, observa-se uma di-
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minuição na taxa da adsorçãoo A explicação para este fenômeno considera a intensifi

cação dos efeitos de repulsão elehoostática enhoe os grupos polares das moléculas já

adsorvidas e das que se aproximam da superfície, o que dificulta o processo de ad

sorção [112, 113].

A região IV ocolTe a paI1ir de aproximadamente 1 mM para ambas as

amostras, valor que cOITesponde à cmc deste surfactante, que é 1,2 x 10-3 M [210]. A

partir desta concenhoação verifica-se que além da adsorção tomar-se praticamente

constante, OCOITe também uma diminuição na distância enhoe as curvas ° Esta aproxi

mação das curvas peImite concluir que na região da cmc a adsorção OCOITe principal

mente devido a interações hidrofóbicas entre as moléculas do surfactante, e as forças de

atração elehoostática tomam-se menos atuantes.

A comparação dos resultados obtidos para as duas amosh-as permite

verificar que, para uma mesma condição de pH e força iônica, os valores de chm obti

dos para a amostra II são maiores que os da amosh-a I, como mostrado na Tabela 8_

Este fenômeno pode ser justificado ah-avés da análise dos valores de densidade de

carga superficial cOITespondentes; exceto para a condição Djj , conclui-se novamente

que a fOlmação de hemimicelas é favorecida quanto maiores as forças de ah-ação ele

trostática exercidas pela superfícieo

A comparação dos valores de excesso superficial deteIminados para

ambas as amostras mosh-a que, para uma mesma concenh-ação de equilíbrio do smfac

tante, a amosh-a II apresenta maior capacidade de adsorção para o DBS que a amostra I,

como pode ser constatado ah-avés da Tabela 9. Esta tabela apresenta os valores de

excesso superficial obtidos para as amosh-as I e Il em 4 valores de concentração de

equilíbrio, situados nas regiões I a IV, e os valores da densidade de carga superficial

correspondentes às situações D j, Dij e Diij para cada amosh-a, indicados entre

parênteses_
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Tabela 9. Excesso superficial do OBS em suspensões aquosas de SnOz em função da

concentração de equilíbrio do surfactante nas condições Di, Ojj e Ojii' Os valores

correspondentes de cro nestas condições estão indicados entre parênteses.

[DBS]equil/ M r/lo-lI mols cm-z
amostra I amostra II

O· O,· O,·· O, O,· D···I 11 111 I 11 111

(32!J.cm·2) (18!J.cm·2) (12!J.cm·2) (23!J.cm·2) (21 !J.cnr2) (9!J.cm·2)

2 x 10-5

2 x 10-4

8 x 10-4

2 x 10-3 -

0,10

5,5

39

43

0,06

2,2

27

32

0,04

1,2

16

30

0,17

6,3

50

47

0,12

2,9

37

46

0,26

1,1

19

Este resultado é oposto ao esperado, tanto sob o aspecto das interações

eletrostáticas como em telmos das características de área específica detelminadas para

as duas amostras. De acordo com a análise dos valores de densidade de carga superfi

cial, seria esperado que a amostra I apresentasse maior adsorção do sUlfactante

aniônico, já que apresenta valores de cro maiores que os da amostra lI; além disso,

apresenta também área superficial maior.

Poderia ser usado o argumento de que, embora a amostra I apresente um

número maior de sítios superficiais positivos, estes sítios não estariam disponíveis para

a adsorção do sUlfactante, dada a dimensão deste adsorbato, devido a uma possível

aglomeração das partículas no pó. No entanto, de acordo com a análise da distribuição

de tamanho das paItículas das amostras (Figura 11 do Capo 3), a diferença entre as

amostras não parece ser tão significativa. De acordo com a Fig. 11, a amostra I apre

senta porcentagem maior de partículas com diâmetro superior a 6,5 ~m, o que confrr-
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maria este argumento. No intervalo de 10 a 35 ~lm de diâmeh'o, por exemplo, situam-se

aproximadamente 13 % das partículas da amostra I e 6 % das partículas da' amostra lI.

No entanto, esta situação se inverte para diâmetros inferiores a 6 ~lm, onde verifiéa-se

que a amostra I apresenta partículas menores em maior porcentagem que a amostra 11.

Devido a estas incoerências, não foi possível justificar a maior capacidade de adsorção

verificada para a amosh'a 11.

A análise das isotennas obtidas nas condições Di, Dij e Djij permite dis

cutir a influência do pH e da força iônica nas isotennas de adsorção do DBS em Sn02

em suspensão. Na literatura referente à adsorção de surfactantes aniônicos na superficie

de óxidos, geralmente estuda-se o efeito do pH a uma determinada concentração do

eletrólito suporte [31, 1l3, 121, 122]. A influência da força iônica para valores de pH

constantes também foi investigada, embora com menor frequência [31, 113].

Para um mesmo valor de força iônica, os estudos da literatura obtiveram

que quanto menor o valor de pH, maior a densidade de carga na superficie, e, conse-
i

quentemente, maior a adsorção de slllfactantes aniônicos, como foi obtido neste u"aba-

lho (curvas D jj e Djjj nas Figs. 25 e 26).

No entanto, para um valor fixo de pH, obtiveram que o aumento da con

centração do eleh"ólito suporte promove uma diminuição na adsorção do tensoativo [31,

113], o oposto do que foi obtido nesse estudo (curvas Di e D ij ). A justificativa apresen

tada na literatura para este compOltamento admite uma competição enh"e as moléculas

do surfactante e os pequenos íons do sal pelos sítios superficiais. Desta fOlma, quanto

maior a concenu"ação do eleh'ólito suporte, menor a adsorção do tensoativo [113].

Existem dois aspectos a considerar sobre o efeito da concenh"ação de

eletrólitos nas interações eleh'ostáticas entre a superfície e o adsorbato e nas interações

entre as moléculas do tensoativo, que podem explicar o compOltamento aparentemente

anômalo verificado neste estudo.
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o aumento na concentração de NaNO] promove a elevação na densidade

de carga da supertlcie, e, consequentemente, a força de atração eletrostática exercida

sobre as moléculas de DBS presentes na suspensão também deve ser maior. Isto explica

os resultados obtidos para Di e Dij na região I das isotennas, onde o processo de

adsorção é govemado por interações coulômbicas, como foi discutido no Capítulo 2.

No que se refere às interações entre as moléculas do tensoativo, o

aumento da concentração de eletrólitos em soluções de surfactantes promove uma

diminuição nos valores da cmc. A explicação dada para este fato admite que os íons do

sal minimizam a repulsão entre os grupos polares das moléculas do sUlfactante, facili

tando a fOlmação dos agregados micelares [211]. O mesmo argumento pode justificar

os resultados obtidos neste trabalho para a região II das curvas e para os valores de chm

(Tabela 8).

Existe ainda mais um fator que pode diminuir o efeito da competição dos

íons do sal, que consiste na quimissorção do DBS na superficie. Existem poucas

referências sobre adsorção de sulfonatos em cassiterita, e todas relatam evidências de

quimissorção do gmpo sulfonato [90, 91, 168]. Se OCOITe adsorção específica deste

grupo na intelfase, a questão da competição entre os ânions DBS e os ânions nitrato

terá menor impOltância, prevalecendo os efeitos que promovem a adsorção do surfac

tante.

Neste trabalho, foram obtidas apenas 2 curvas variando a força iônica, a

0,01 e 0,05 M de NaNO) em pH 4,0, (curvas Di e Djj nas Figs. 25 e 26), o que não

permite generalizar se esta é uma característica do sistema.

Através destes estudos, conclui-se que as interações eletrostáticas são de

grande importância no processo de adsorção do DBS na intelfase Sn021 solução, e que

o sistema estudado compOlta-se, com exceção de algumas patticularidades, de modo

análogo ao descrito na literahlra para sistemas deste tipo.
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Isotermas de Adsorção do DBS

lE-9
IV

lE-1D

N
I

E
u
til

Õ 1E-l1E-r-
lE-12

o.
I

o..
" o

1E-6 lE-5 lE-4 1E-3 1E-2

[DBS]equiJ. / M

Figura 25. Isotennas de adsorção de DBS na intelfase Sn021NaN03 (aq.) detenninadas
para a amostra I.
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Isotermas de Adsorção do DBS
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Figura 26. Isotelmas de adsorção de DBS na intelfase Sn021NaN03 (aq.) detelminadas
para a amostra 11.
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5.3.2. Adsorção de Triton X-IOO na Interfase SnOzl solução aquosa

As isotelmas de adsorção obtidas para o surfactante não iônico estão

representadas nas Figuras 27 e 28. Da mesma fonna como realizado para as isotermas

de adsorção do DSS, os resultados são mostrados em escala logarítmica para facilitar a

análise das isotelmas. Através destas figuras verifica-se que, de maneira geral, é pos

sível distinguir 2 regiões nas curvas obtidas para ambas as amostras. A primeira região

ocorre no intervalo de concentração situado entre aproximadamente O, 12 a 0,3 mM do

TX100, para ambas as amostras do óxido. Nesta região, observa-se que a adsorção

aumenta para concentrações crescentes do tensoativo. A segunda região das curvas,

verificada após 0,3 mM, caracteriza-se por apresentar a adsorção aproximadamente

constante. A concentração de transição entre as duas regiões coincide com o valor rela

tado na literatura para a cmc do Triton X-IOO, que cOlTesponde a 2,9 x 10-4 M [212].

Na descrição do compOltamento geral das isotennas de adsorção de

swfactantes não iônicos em óxidos, apresentada no item 2.4 do Capítulo 2, é mencio

nada a possibilidade da identificação de 4 regiões nas curvas (Figura 3). As duas

primeiras regiões (I e lI), corresponderiam aos fenômenos de adsorção das moléculas

do anfifilico com orientação horizontal em relação à superfície até a fOlmação de uma

monocamada. A região 111, onde verifica-se um aumento na taxa da adsorção, é

atribuída à formação de agregados de moléculas adsorvidas com orientação veltical,

devido às interações hidrofóbicas entre as cadeias. A última região (IV), que em geral

ocorre a partir da cmc do tensoativo, caracteriza-se por apresentar a adsorção aproxi

madamente constante [108-110].

Comparando os resultados obtidos neste trabalho com a descrição apre

sentada na literatura, é possível relacionar a primeira região identificada nas Figuras 27

e 28 com a região 111 da Figura 3, apresentada no Capítulo 2. Desta fOlma, a adsorção

89



nesta região é atribuída principalmente às interações hidrofóbicas entre as cadeias do

anfifilico. A segunda região, verificada nas curvas detenninadas neste estudo a paItir de

0,3 mM do TX 100, pode ser relacionada com a região IV mencionada na literatul'a. O

fenômeno observado de que o excesso superficial toma-se aproximadamente constante

a paltir da cmc é justificado admitindo o modelo que afilma não haver adsorção de

micelas na superfície, já que a concentração do monômero pennanece constante após a

formação das micelas em solução [213, 214].

A concentração inicial do tensoativo em que foram realizados os estudos

de adsorção não pennitiu a identificação das outras duas regiões citadas. Foram feitas

duas tentativas em iniciar os eshldos em valores de concentração menores, a aproxi

madaIllente 3 x 10-5 M de TX 100, no entanto, as medidas de absorbância realizadas

forneceram valores muito altos, resultando em valores absurdos para as concentrações

de equilíbrio, superiores aos valores cOITespondentes à quantidade de tensoativo

adicionada à suspensão. Nesta faixa de concentração, os valores de absorbância são

muito pequenos, o que aumenta o eITO relativo das medidas. As dificuldades relacio

nadas com a sensibilidade do método experimental utilizado para a detelminação da

concentração residual do tensoativo também são citadas na literatura [108]. O intervalo

de concentração utilizado nos trabalhos consultados sobre estudos semelhantes a este

variou de 2 a 5 x 10-5 M para o limite inferior e de 0,8 a la mM para o limite superior

[206, 213-215]. Nestes trabalhos, também são identificadas claramente apenas as

regiões cOITespondentes às regiões 111 e IV da Figura 3. Estes trabalhos apresentaIll os

resultados apenas em escala linear, o que dificulta a análise do compoltamento das

curvas nas concentrações menores, impossibilitando distinguir as regiões I e 11.

A comparação das curvas obtidas para as duas amostras pelmite verificar

que, para dada concentração de equilíbrio do TX 100, a adsorção OCOITe em maior ex

tensão para a amostra lI. Na concentração 1 mM, por exemplo, os excessos superficiais
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do TX100 nas condições Ti, Tii e Tiii são, respectivamente, 0,12; 0,14 e 0,10

nrnols/cm2 para a amostra I e 0,23; 0,20 e 0,26 nrnols/cm2 para a amostra 11. Como já

foi discutido para o DBS, as análises realizadas não possibilitam uma explicação

satisfatória para estes resultados.

A comparação das isotermas obtidas nas condições Ti, Tii e Tiii permite

analisar a influência das forças de atração eletrostática nas isotermas de adsorção do

TX100. Como mostrado na Tabela 6, na condição Tii a superficie de cada amostra do

óxido apresenta carga aproximadamente nula, e, nas condições Ti e Tiii, a carga super

ficial tem, respectivamente, sinais positivo e negativo, com o valor em módulo de

aproximadamente 10 J.lCcm-2.

Através das Figs. 27 e 28, verifica-se para a primeira região que as curvas

são praticamente coincidentes, independente da condição de carga superficial do óxido,

exceto para a curva Tii da amostra I. Na segunda região, para um mesmo valor de con

centração de equilíbrio na suspensão, verifica-se para a amostra I (Figura 27), que de

0,6 até 2 mM, aproximadamente, a adsorção aumenta na ordem Tiii < Ti < Tii . Para

concentrações superiores a 2 mM, o comportamento das curvas Ti e Tiii toma-se

indefinido. Resultados diferentes são obtidos para a amostra 11, como pode ser verifi

cado na Figura 28. Apesar de não haver uma distinção clara entre as três curvas; obtem

se que a ordem de adsorção é dada por Ti == Tii < Tiii, em praticamente toda a faixa de

concentração estudada.

Para a amostra I, os resultados indicam que o equilíbrio de adsorção é

favorecido na condição de pH correspondente ao pcz e a adsorção ocorre em menor

extensão na condição de carga superficial negativa. A amostra 11, no entanto, apresenta

tendência diferente: a adsorção é favorecida para superficie negativamente carregada,

não sendo observadas diferenças entre as superficies de carga nula e positiva.
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As condições Ti, T ii e T iii em que foram realizados os experimentos

permitem avaliar apenas a influência do pH no equilíbrio de adsorção. Para estudar a

influência da força iônica, foram preparadas suspensões com pH conespondente ao pcz

de cada amostra e na concentração 0,05 M de KN03 (Tiv)' no entanto, não foi possível

detenninar as isotennas de adsorção nestas condições. Embora as medidas tenham sido

realizadas seguindo-se procedimento idêntico ao das outras condições, os resultados de

concentração de equilíbrio obtidos foram incoerentes com a quantidade de surfactante

adicionado à suspensão. Este fato oconeu para ambas as amostras, e, embora os ex

perimentos tenham sido repetidos, não foram obtidos resultados coerentes. Por não

haver quantidade suficiente das amostras para novas repetições, não foi possível

realizar tal estudo.

Não foram encontradas muitas referências na literatura sobre o efeito do

pH e da força iônica em estudos de adsorção de surfactantes não iônicos em óxidos.

Dos trabalhos consultados, há apenas dois breves comentários sobre este assunto. Na

revisão sobre adsorção de sUlfactantes não iônicos em interfases sólido Isolução

realizada por J.S. Clunie e B.T. Ingram, os autores mencionam que o equilíbrio de ad

sorção não é muito sensível à carga superficial [106]. Y. Gao e col., no estudo reali

zado com misturas de sUlfactantes aniônicos e Triton X-lOO em suspensões aquosas de

sílica, simplesmente cita que não foi verificado um efeito significativo da variação do

pH e da conce~tração de NaCI na adsorção do TX 100, mas não apresenta dados nem

qualquer discussão a respeito [214].

No presente estudo, por não ter sido verificado um comportamento

comum nas curvas determinadas para ambas amostras, não é possível avaliar a influên

cia da densidade de carga superficial do óxido no equilíbrio de adsorção para o sistema

Sn02/Triton X-lOO (aq.). Um outro fator a considerar é que os estudos de adsorção

foram realizados a partir de concentrações do tensoativo nas quais, de acordo com a
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literatura [109, 110], já existem interações hidrofóbicas entre as moléculas adsorvidas,

e, como discutido no Capítulo 2, as forças de atração eletrostáticas tomam-se menos

influentes após o início das interações hidrofóbicas.
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Isotermas de Adsorção do Triton X-IOO
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Figura 27. Isotennas de adsorção do TXIOO na interfase Sn02/ KN03 (aq.)

detenninadas para a amostra I.
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Isotermas de Adsorção do Triton X-IOO
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Figura 28. Isotennas de adsorção do TX100 na interfase Sn021 KN03 (aq.)

detenninadas para a amostra II.
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5.3.3. Adsorção de CBz na Interfase 51102 1 solução aquosa

As isotelmas de adsorção do CBz obtidas para a amostra I estão represen

tadas na Figura 29. A análise da figura mosh'a que não há um compoltamento bem

defmido e comum às h'ês curvas, portanto, os resultados obtidos não pelmitem descre

ver as características gerais das isotennas de adsorção do CBz no sistema Sn021 KN03

(aq.), como realizado para os surfactantes DBS e TX 100.

° compOliamento das curvas deveria ser semelhante ao obtido para o

DBS, por se tratar da adsorção de um surfactante iônico sobre uma superfície que

apresenta densidade de carga oposta à do adsorbato, como discutido na palte referente

a este assunto no item 2.4 do Capítulo 2. Desta fOlma, esperava-se que as curvas apre

sentassem 3 regiões distintas, como é observado nos h"aba1hos publicados na literatura

sobre estudos análogos [117, 206, 216-218]. Estas regiões cOITespondem às regiões I, 11

e IV da Figura 4 (Capítulo 2), e são associadas à adsorção de monômeros devido às

forças de atração eletrostática; fOlmação de hemimicelas devido às interações

hidrofóbicas, o que resulta no aumento na taxa da adsorção; e fOlmação de micelas na

solução, o que toma o excesso superficial constante [112, 117]. Embora as isotelmas de

adsorção dos tensoativos catiônicos em geral apresentem menor definição na transição

entre as regiões, devido a fOlie hidratação do grupo amina [114], é possível distinguir

claramente as 3 regiões nas isotelmas apresentadas nas referências citadas.

Considerando que a cmc do CBz OCOITe a 4,3 x 10-5 M, seria esperado

que a adsorção se tomasse constante a paliir deste valor (terceira região) e que a tran

sição entre as duas primeiras regiões, ou seja, a chrn, OCOITesse em concentração

próxima a 11100 da cmc [112; 117-119]. Como as isotelmas foram detelminadas numa

faixa muito restIíta de concentI"ação, situada enh"e 4 ~lM a 0,5 mM· do CBz, era

esperado que a primeira região das curvas não pudesse ser observada, mas esperava-se
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poder identificar as outras duas regiões. Através da Figura 29, verifica-se que o excesso

superficial aumenta para concentrações crescentes do adsorbato, e, mesmo após a cmc

do CBz, o excesso superficial não assume um valor constante.

As isotelmas de adsorção do CBz foram obtidas para três condições de

pH e força iônica que cOlTespondem a valores distintos de densidade de carga superfi

cial, como mostrado na Tabela 7, no entanto, verifica-se através da Figura 29 que não

há uma distinção clara entre as curvas.

Como discutido no Capítulo 2, e obtido para o DBS, esperava-se que a

adsorção aumentasse quanto maior a força de atração eletrostática exercida pela super

ficie, ou seja, que o excesso superficial aumentasse na ordem Ciij < Cjj <C i para uma

mesma concentração de CBz. Através da Figura 29, verifica-se que este resultado foi

observado apenas para os dois primeiros pontos das curvas; a paI1ir de aproximada

mente 5 x 10-5 M de CBz, as curvas obtidas nas condições Cj e Cjij tomam-se pratica

mente coincidentes, e apresentam excesso superficial superior ao detelminado para as

suspensões na condição Cii .

O motivo para resultados tão ilTegulares deve residir nos problemas

encontrados para a detelminação da concentração residual do CBz nas suspensões e na

adsorção deste surfactante nos recipientes de trabalho, todos de vidro, como foi discu

tido no item 5.2.3.2, referente à detenninação da concentração do CBz. P011anto, com

os resultados o,btidos, não é possível avaliar a influência das forças de atração ele

trostática no processo de ,adsorção do CBz no sistema estudado.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES GERAIS

A análise geral dos resultados obtidos nos estudos de adsorção realizados

para o sistema Sn021 H20 conduzem às seguintes conclusões:

- Os dois métodos de preparação empregados para obtenção das amostras

I e 11 resultaram em amostras fisicamente muito semelhantes, de acordo com as análises

de espectroscopia de absorção no infravermelho, difração de raios-X e distribuição de

tamanho das-partículas, relatadas no Capo 3. No entanto, apesar da semelhança das

amostras, foram observadas consideráveis diferenças nas propriedades interfaciais das

mesmas, como verificado nas curvas cro-pH e nos valores de pcz, discutidos no Capo 4,

e na capacidade de adsorção para os susfactantes estudados, como discutido no Capo 5.

- Dos estudos realizados para a adsorção de surfactantes, conclui-se que

as forças de interação eletrostática exercem grande influência no processo de adsorção

do surfactante aniônico, o dodecilbenzenosulfonato de sódio, mas não foi possível

analisar a influência das mesmas para o adsorbato catiônico, o benzilhexadecildime

tilamônio. As variáveis de pH e força iônica, que contolam a densidade de carga super

ficial dos óxidos em geral, não exerceram influência considerável na adsorção do SUf

factante não iônico Triton X-IOO neste sistema, permitindo concluir que a adsorção

deste surfactante deve-se principalmente às interações hidrofóbicas.
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A realização destes estudos com eletrodos cerâmicos e de filme

depositado de Sn02 sugere um campo de investigação promissor, de grande interesse

na área de e1etrocatálise, devido à possibilidade de controle da "arquitetura molecular"

da interfase eletrodo Isolução, como citado no Capítulo r.
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