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PRÁTICA 5: DETERMINAÇÃO DO PONTO DE NÉVOA – 

COMPORTAMENTO DE FASES EM SISTEMAS COLOIDAIS 

 

1)  OBJETIVOS: Determinar a temperatura de transição de fases – ponto de névoa – de uma solução de 

surfactante não-iônico e avaliar o efeito de aditivos sobre a transição de fases. 

 

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. Em relação à natureza da parte polar da molécula, os surfactantes podem ser 

classificados como iônicos (catiônicos, aniônicos e anfóteros) e não iônicos. 

Um exemplo típico de surfactantes não iônicos (ou seja, que a cabeça hidrofílica é neutra) é o da 

família de Triton: o nome comercial para os surfactantes que possuem a estrutura química representada na 

Figura 1. A parte hidrofílica destes surfactantes é formada por uma cadeia de grupos óxido de etileno (CH2-

CH2-O) que se repetem n vezes.  

 

Figura 1. Estrutura química da molécula de surfactante não iônico da família Triton ou t-octilfenil éter de 

polietileno. 

 

Os surfactantes que serão utilizados nesta prática pertencem à família dos Triton, sendo eles: Triton 

X-114, que possui n = 7-8; e Triton X-100, que possui n = 9-10. Com base nesta informação, qual dos dois 

surfactantes você espera que seja mais solúvel em água?  

 

Para grande parte dos surfactantes não-iônicos, as cabeças polares são formadas por grupos de óxido 

de etileno que formam ligações de hidrogênio com as moléculas de água, e por isso esta parte é hidrofílica. 

Nestes casos, é possível observar a ocorrência de uma transição de fase induzida por temperatura, devido à 

diminuição da solubilidade do surfactante. Uma transição de fase ocorre quando há uma mudança nos 

parâmetros termodinâmicos de um material causando efeitos significativos (mudança abrupta) nas 

propriedades deste material. As mudanças causadas nessas propriedades são efeitos de um rearranjo atômico, 

molecular ou eletrônico ocorridos durante a transição de fase. As transições de fase são também fenômenos de 
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importância fundamental em áreas como a física e as engenharias, dada à aplicabilidade em materiais 

magnéticos, no fenômeno da supercondutividade e na transição vítrea em polímeros, entre outros processos.  

 

Nas soluções aquosas de surfactantes não iônicos a solubilidade diminui quando se aumenta a 

temperatura, o que causa a transição de um sistema de uma fase isotrópica para um sistema que apresenta 

coexistência de duas fases. Apesar de não observarmos a formação das duas fases macroscopicamente, 

podemos observar a turvação da mistura, que ocorre a partir de uma temperatura crítica denominada de ponto 

de névoa. Esse fenômeno é de fundamental importância em diversos processos industriais, tais como 

detergência e separação de metais, sendo o ponto crítico caracterizado por mudança visual das soluções 

coloidais. A constatação visual indica que abaixo do ponto de névoa a solução apresenta aspecto transparente 

(Fig. 3), enquanto que, quando se alcança o ponto crítico, a solução se torna turva com um aspecto de 

“névoa”.  

 

 

Figura 3-Esquerda: aspecto da solução micelar de um surfactante não iônico em uma temperatura abaixo do 

ponto de névoa; direita: após o aquecimento, formação de fase coacervada no ponto de névoa. 

 

Em termos da solubilidade, podemos entender o ponto de névoa como a temperatura na qual as 

moléculas de surfactante não são mais solúveis em água (nem na forma de surfactante livre, nem na forma de 

micelas) e por isso se separam de fase. Isso ocorre porque a parte hidrofílica que antes tornava o surfactante 

solúvel ou o estabilizava na forma de micela, passa a não ser mais tão hidrofílica acima desta temperatura 

crítica. Os grupos de óxido de etileno sofrem uma diminuição de hidratação, causada pelo rompimento das 

ligações de hidrogênio com a água. Assim, os surfactantes formam uma nova fase microestruturada muito 

concentrada (fase coacervada) que fica dispersa na outra fase diluída. 

 

O diagrama de fases das soluções de surfactantes não iônicos apresenta uma linha de fronteira que 

divide uma região monofásica de outra região onde coexistem as duas fases (mas que enxergamos como uma 

fase macroscópica, porém turva) (Fig. 4). A temperatura mínima definida pela curva corresponde ao ponto de 

névoa. A transição entre as duas regiões é semelhante àquela das misturas binárias simples. Neste caso, as 

micelas e o solvente atuam como duas espécies. 
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Figura 4. Diagramas de fase dos surfactantes não iônicos Triton X-114 e Triton X-100, em água. 

 

O ponto de névoa é geralmente afetado por fatores como concentração de surfactante não iônico, 

estrutura da molécula do surfactante não-iônico e outros solutos como sais, álcoois, ácidos graxos, fenóis e 

surfactantes iônicos. Entre os parâmetros descritos, a concentração do surfactante não iônico influencia um 

pouco no ponto de névoa (ver Figura 4). Quanto à estrutura, verifica-se que o ponto de névoa cresce com o 

número de grupos polietileno óxido. Quando as moléculas apresentam o mesmo número de grupos de óxido 

de etileno (EOn), o ponto de névoa diminui com o tamanho da cadeia hidrofóbica.  

Os sais em geral reduzem o ponto de névoa porque a interação dos íons com a água é otimizada, 

causando uma diminuição da solubilidade, exceto nos casos em que os íons são fracamente hidratados, 

promovendo a diminuição da disponibilidade de moléculas de água para hidratar os grupos hidrofílicos, 

causando o decréscimo da solubilidade. Por fim, álcoois, ácidos graxos e fenóis diminuem o ponto de névoa 

enquanto que surfactantes iônicos causam o aumento deste. Estes efeitos deverão ser observados no 

experimento, para que se possa refletir sobre suas causas. 
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3)  MATERIAIS E MÉTODOS: 

Célula de vidro com jaqueta termostatizada (figura), banho termostatizado, termômetro, soluções de 

surfactantes, aditivos. 

 

 

a) Determinação do ponto de névoa do Triton X-114  

 Encha um béquer com uma solução aquosa de Triton X-114, evitando-se a formação de espuma. 

Coloque o béquer na jaqueta termostatizada. 

 Coloque um termômetro dentro da solução e meça a temperatura inicial.  

 Aumente a temperatura do banho (até uma Tmáx de 30 ºC), acompanhe com o termômetro o aumento da 

temperatura da solução de surfactante. Anote a temperatura na qual ocorre turbidez no sistema (ponto de 

névoa). Para auxiliar a visualização da turbidez, observe o momento em que não é possível enxergar um 

desenho em um papel por trás do vidro. 

 Coloque a solução turva em um banho com resfriamento, e anote a temperatura na qual a solução se torna 

transparente novamente. 

 Repita o procedimento de aquecimento da solução, e anote a temperatura onde ocorre a turbidez. Calcule 

o valor médio e o desvio padrão das três medidas do ponto de névoa para o Triton X-114. 

 

b) Determinação do efeito de aditivos no ponto de névoa. 

 Comece com a solução de triton-X aquecida para garantir que esteja turva. Adicione NH4SCN gota a gota, 

agitando a solução, até observar o clareamento da solução. Anote o número de gotas requerido para 

observar uma solução transparente. 

 Adicione KCl gota a gota, agitando a solução, até observar a reaparição de turbidez na solução. Anote o 

número de gotas requerido para observar uma solução turva. 

 Adicione SDS gota a gota, agitando a solução, até observar o clareamento da solução. Anote o número de 

gotas requerido para observar uma solução transparente. 
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 Para trabalhar com o octanol, seja cuidadoso e evite deixar o frasco aberto por muito tempo porque ele 

possui um cheiro muito forte. Adicione octanol gota a gota, agitando vigorosamente a solução, até observar 

a aparição de turbidez na solução. Anote o número de gotas requerido para observar uma solução turva. 

 Complete a tabela do seu relatório.  

 Explique os efeitos observados no ponto de névoa, baseando-se no efeito dos aditivos sobre a solubilidade 

do surfactante. 

 

c) Determinação do ponto de névoa de misturas de surfactantes não iônicos (Triton X-114:Triton X-100) 

 Prepare uma solução 2:1 de Triton X-114:Triton X-100. Realize o procedimento para a determinação do 

ponto de névoa da mistura.  

 Prepare uma solução 1:1 de Triton X-114:Triton X-100. Realize o procedimento para a determinação do 

ponto de névoa da mistura.  

 Prepare uma solução 1:2 de Triton X-114:Triton X-100. Realize o procedimento para a determinação do 

ponto de névoa da mistura.  

 Coloque no béquer a solução de Triton X-100. Realize o procedimento para a determinação do ponto de 

névoa da solução.  

 Complete a tabela do seu relatório. Desenhe dois gráficos da variação do ponto de névoa em função da 

fração X (v/v) do Triton X-114 (XTX-114 vs TPN) e do Triton X-100 (XTX-100 vs TPN). 


