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PRÁTICA 7: TENSÃO SUPERFICIAL 

 

1)  OBJETIVOS: Verificar o abaixamento da tensão superficial da água pela adição de um 

surfactante. Determinar a concentração micelar crítica de um surfactante na presença de sal, 

verificando seu efeito. 

 

2)  INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

Para se aumentar a área superficial de uma interface, é necessário trazer moléculas do interior 

para a superfície. Em um líquido, as moléculas do seu interior estão sujeitas à interação 

intermoleculares em todas as direções. No entanto, o mesmo não se verifica junto à superfície do 

líquido. Nesta interface líquido-gás, o efeito das forças deixa de ser homogêneo, já que a 

interação entre as moléculas do líquido e do gás é muito fraca, ou quase nula. Assim, na 

superfície, observa-se um força resultante atrativa devido ao desbalanço das interações. Esta força 

tende a favorecer as moléculas do líquido a irem para o interior. Isto levará a uma área de 

superfície mínima. Para que esta área seja aumentada é necessário aplicar uma dada força para 

vencer a resultante das interações. Esta força necessária é denominada tensão superficial, γ [N m-

1].  

 

 

Figura 1 – Representação das tensões intermoleculares entre as moléculas de água. Nota-se a 

diferença entre as tensões no interior do líquido e junto à superfície. 

 

 

A tensão superficial tem unidade de energia por unidade de área, sendo que uma variação de 

energia, fornecida como trabalho dw, resultaria numa variação de área dA, a partir da relação 

dada pela seguinte equação:  
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                                       dW  =   dA                                                        (1) 

 

Certos compostos químicos tendem a se concentrar na superfície, influenciando a tensão 

superficial  numa determinada faixa de concentração. São compostos, generícamente 

denominados surfactantes ou tensoativos. 

Os surfactantes são moléculas com uma parte polar e outra apolar, nas quais a parte polar 

é hidrofílica, e interage com a água. No entanto a parte apolar é hidrofóbica e tende a afastar-se 

da água, sendo a sua interação desfavorável em termos de entropia e entalpia. Desta forma, uma 

camada de surfactantes é criada na superfície da água, com a parte polar orientada para o interior 

e a parte apolar para o exterior, diminuindo assim a interação da parte apolar com a água. Isto 

reduz também o contato das moléculas de água com as moléculas do ar e, portanto, reduz a tensão 

superficial. 

 

 

 
 

Figura 3- Representação da interação do surfactante com a água em uma solução e 

formação das micelas. 

  

 

Quanto maior a concentração de surfactante, mais densa será a camada superficial e 

menor será a tensão superficial. A tensão continuará a diminuir até ser alcançada uma dada 

concentração de surfactante, em que o mesmo passará a formar micelas, estruturas esféricas com 

a parte apolar das moléculas orientadas para o interior, sendo a superfície constituída pela parte 

polar que interage com a água. Esta concentração é chamada de concentração micelar critica 

(CMC). 

Portanto, uma das formas de determinação da CMC do surfactante é através de medidas 

da tensão superficial da solução, , usando o aparelho chamado tensiômetro de DuNoüy. O 
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funcionamento do mesmo baseia-se no princípio de mergulhar um anel de platina 

horizontalmente no líquido e depois, vagarosamente, retirá-lo. A força Fs da tensão superficial é 

igual 2x2R (2 x 2 R, duas interface: interna e externa). A força F necessária para retirar o 

anel, com certas correções, é proporcional à tensão superficial do líquido. 

F = Fs + Panel 

F = mg + 4R 

 

                           =  (F -  mg) / 4  R                                                      (3) 

 

                              (Panel = peso do anel; R = raio do anel) 

 

O método necessita de um fator empírico de correção f que depende de varios fatores: forma 

geométrica do líquido puxado, espessura do fio etc. Quando este fator de correção não for 

fornecido, pode-se determina-lo, medindo-se um líquido com tensão superficial conhecida. 

 

 

3)  MATERIAIS E MÉTODOS: 

Dinamômetro e anel para simular um tensiômetro de DuNoüy, pipetas, soluções de surfactante. 

 

a) Determinação da tensão superficial da água. 

 Meça inicialmente a força do ar sobre o anel (o peso do anel no ar) (F1). 

 Coloque um volume determinado de água destilada no copo de medida (perguntar ao 

instrutor sobre o volume). 

 Meça a força da solução sobre o anel (F2) e calcule o valor da tensão superficial 

usando a fórmula:  

  anelr
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 onde o ranel = 0,03 m              

  Repita a operação três vezes e complete a tabela no seu relatório. (Considere, a modo 

de comparação, que a tensão superficial da água a 25ºC é 0,072 N/m). 

 Calcule o fator de correção da medida de tensão superficial (γ) usando a seguinte 

fórmula: 



 4 

)(Pr_

072,0

águaáticoValor

m

N

Ft




 

 

b) Determinação da concentração crítica micelar crítica do lauril sulfato de sódio (SDS)  

 Coloque 250 mL da solução de KCl 0,2 mol/L no béquer e meça a força da solução sobre 

o anel. Calcule o valor da tensão superficial usando a fórmula usada no passo anterior. 

Corrija o valor usando a fórmula: 

 corrigido=  x Fcorreção 

 Adicione, sob agitação manual, alíquotas da solução de surfactante (SDS) na seguinte 

ordem: 6 x 0,50 mL, 10 x 1,00 mL, 4 x 2,00 mL. Meça a força da solução sobre o anel 

após cada adição, e calcule o valor da tensão superficial usando a fórmula usada no 

primeiro passo. 

 Complete a tabela do seu relatório. Lembre-se de corrigir (recalcular) as concentrações do 

surfactante a cada adição, considerando o volume total da solução.  

 Construa um gráfico de tensão superficial (γ, N/m) vs logaritmo da concentração de 

surfactante (logC). Ajuste as duas tendências lineares obtidas e ache o ponto de 

interseção (CMC). 

 Compare o valor obtido com o valor reportado para o SDS (CMC = 8 mM) e discuta a 

influência do KCl na tensão superficial do surfactante iônico. 


