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PRÁTICA 6: CONDUTIMETRIA E CMC 

 

1)  OBJETIVOS: Determinar a concentração micelar crítica de um surfactante aniônico por 

condutividade elétrica.  

 

2)  INTRODUÇÃO TEÓRICA: 

Os surfactantes (também chamados de tensoativos ou detergentes) são moléculas cuja 

estrutura química contém grupos com afinidades distintas, ou seja, uma cabeça polar ou hidrofílica 

ligada a uma cauda apolar ou hidrofóbica (Fig. 1). Em relação à natureza da parte polar da 

molécula, os surfactantes podem ser classificados como iônicos (catiônicos, aniônicos e anfóteros) e 

não iônicos. 

 

Figura 1. Estrutura química da molécula do surfactante aniônico dodecil sulfato de sódio (SDS). 

 

Devido à parte apolar das moléculas de surfactante, elas podem formar estruturas 

supramoleculares chamadas de micelas (Fig. 2). A formação desses agregados ocorre 

espontaneamente a partir de uma concentração crítica de surfactante, conhecida como concentração 

micelar crítica (CMC). 

 

 

Figura 2. Equilíbrio em solução das moléculas isoladas de surfactante e o agregado micelar, a 

concentrações maiores da CMC. 
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A condutividade é a medida da mobilidade das espécies iônicas em solução. A 

condutividade de uma solução depende do número de íons presente. Para eletrólitos fortes, a 

concentração de íons na solução é diretamente proporcional à concentração de eletrólito adicionado 

à solução, enquanto que para eletrólitos fracos, a concentração de íons na solução depende de seu 

equilíbrio de dissociação: a condutividade depende do número de íons presente e, portanto, do grau 

de ionização α do eletrólito. 

 

Figura 2- Esquema da montagem utilizada: 1) agitador magnético; 2) condutivímetro; 3) pHmetro; 

a) bureta (50,0 mL); b) eletrodo de vidro combinado; c) célula condutométrica e d) béquer (com 

simulação de banho termostático em temperatura ambiente) 

 

A condutividade molar Λ (expressa em Ω-1.cm2 mol-1) medida na solução de um surfactante 

é, na verdade, a condutividade resultante da fração α da concentração total de eletrólito adicionado 

mais a contribuição do agregado micelar. A Figura 3 apresenta um gráfico típico da condutividade 

específica versus concentração molar de surfactante. Observa-se que a concentração micelar crítica 

(cmc) é definida na concentração do surfactante que corresponde à repentina mudança do perfil de 

condutividade específica. 
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Figura 3. Perfil de condutividade específica (A) e condutividade molar (B) para uma solução aquosa 

de surfactante em função de sua concentração. 

 

O aumento linear da condutividade específica abaixo da cmc, observado no perfil da Figura 

3A, é característico de eletrólitos fortes e a inclinação depende da condutividade molar das espécies 

em solução, isto é, do contra-íon e do radical orgânico.   

Após a micelização, cada monômero adicionado contribui para a formação de micelas e 

observa-se uma quebra brusca do perfil da condutividade, que coincide com a cmc. Isto ocorre 

porque, ainda que a superfície da micela tenha cargas, sua mobilidade será muito menor. Assim, o 

efeito da concentração  sobre a condutividade é pequeno. Esta mudança de propriedade da solução é 

observada em uma titulação condutivimétrica. Portanto, acima da cmc, o incremento da 

condutividade da solução com a adição de surfactante é menor do que abaixo da cmc. 
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3) MATERIAIS E MÉTODOS: 

Medidor de condutividade (com eletrodo de negro de platina), béquer, agitador magnético, bureta, 

solução de surfactante e suportes. 

 

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

 Coloque quantitativamente 100 mL de água destilada no béquer, introduza o eletrodo e quando 

observar um valor estável no medidor, anote a condutividade. Se este valor superar os 5 µScm-

1, troque a água destilada e repita a medição. 

 Encha a bureta com uma solução 0,1 M do surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS). Tome 

muito cuidado de não produzir espuma durante as operações de enxague e transvase da solução 

(Dicas: incline a bureta diagonalmente e realize a operação vagarosamente. Abra a torneira da 

bureta e deixe escorrer um pouco da solução sobre o descarte para retirar possíveis bolhas. 

Corrija o menisco). 

 Regule a agitação do conteúdo do béquer, de tal forma que a homogeneização seja eficiente, 

mas com cuidado para não criar espaços de ar entre o eletrodo e a solução.  

 Faça adições de 0,50 mL, anotando o valor de condutividade após cada adição na tabela do seu 

relatório. Faça um total de aproximadamente 40 adições. Calcule as concentrações de 

surfactante após cada adição, considerando o volume total da solução, e complete a tabela do 

seu relatório. (Obs.: se o valor de condutividade não variar entre as adições, retire o eletrodo da 

solução, espere alguns segundo e introduza-o novamente. 

 Com os valores da tabela, construa um gráfico de condutividade (κ, μS/cm) vs concentração de 

surfactante (mol/L) usando o Excel.  

 Estime visualmente o ponto de inflexão do gráfico. Crie uma nova série de dados, com os 

primeiros 10-15 pontos da parte inicial do gráfico. Determine a equação desta linha de 

tendência. Crie outra série de dados, com os últimos 10-15 pontos da parte final do gráfico. 

Determine a equação desta linha de tendência. 

 Encontre o ponto de interseção, igualando as duas equações, para determinar a cmc. 

 Guardar o valor da cmc para comparar com o valor a ser obtido na prática de tensiometria. 

 

 

 


