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RESUMO 

 

A extração com solvente é uma técnica amplamente utilizada tanto em aplicações industriais 

como em escala laboratorial, sendo que a Extração Líquido-Líquido (ELL) é uma das 

principais, e consiste na partição desigual do soluto entre suas fases imiscíveis ou parcialmente 

miscíveis. Porém, a ELL tradicional utiliza solventes orgânicos que são tóxicos, cancerígenos 

e inflamáveis, não sendo uma técnica que está aliada com os princípios da Química Analítica 

Verde. Diante disso, o Sistema Aquoso Bifásico (SAB) é uma alternativa à ELL sendo que é 

uma técnica de extração líquido-líquido que não utiliza solventes orgânicos e suas fases são 

formadas por majoritariamente por água. Neste contexto, o presente trabalho teve como 

objetivo caracterizar novos SAB’s formados por Triton X – 100 + Sulfato de Lítio (Li2SO4) + 

H2O; Polivinilpirrolidona MM = 10.000 g mol-1 (PVP 10) + Li2SO4 + H2O e Triton X – 100 + 

PVP 10 + H2O, avaliando o efeito da temperatura (278,15, 288,15 e 298,15 K) e da 

macromolécula (PVP 10 ou Triton X – 100) sobre a região bifásica. Para todos os SAB’s 

estudados, a temperatura teve um pequeno efeito sobre a região bifásica, mostrando que a 

entropia foi o fator preponderante para separação espontânea das fases. Além disso, observou-

se que as interações polímero/eletrólito ou surfactante/eletrólitos são mais propensas a 

segregação de fases do que as interações polímero/surfactante, sendo que nos SAB’s formados 

por Li2SO4 o Triton X-100 mostrou uma maior eficiência em segregar fase frente ao PVP 10, 

devido ao seu maior caráter hidrofóbico.  Os dados foram ajustados através da Equação de 

Merchuk para as curvas binodais e de Guan para as linhas de amarração com bons valores de 

coeficiente de correlação. Para um melhor entendimento do ambiente químico das fases e 

mostrar a potencialidade de aplicação destes sistemas, foi realizado um estudo de partição do 

corante Amarelo Reativo HE4R. Para todos os sistemas ocorreu um particionamento desigual 

do corante Amarelo HE4R, sendo que com o aumento do CLA há um incremento na tendência 

do corante em particionar para a fase na qual interage mais fortemente. Para os SAB’s formados 

por Li2SO4, o corante transferiu-se preferencialmente para a fase rica em macromolécula, 

enquanto para o sistema formado Triton X – 100 + PVP 10 particionou-se para a fase rica em 

PVP 10. Com as equações de Johansson pode-se determinar que a força motriz do 

particionamento nos SAB’s compostos por sal foi entálpica, e para o SAB formado por 

polímero/surfactante foi a entrópica.  

 

Palavras-chaves: Triton X – 100, Polivinilpirrolidona 10.000, Sulfato de Lítio, Sistema aquoso 

bifásico.  



 

 

Abstract 

 

Solvent extraction is a widely used technique in both industrial and laboratory applications, and 

Liquid-Liquid Extraction (LLE) is one of the main ones and consists of uneven partitioning of 

the solute between its immiscible or partially miscible phases. However, traditional LLE uses 

organic solvents that are toxic, carcinogenic and flammable, not being a technique that is allied 

with the principles of Green Analytical Chemistry. Therefore, the Aqueous Two-Phase Systems 

(ATPS) are an alternative to LLE, being a liquid-liquid extraction technique that does not use 

organic solvents and its phases are formed by water. In this context, the present work aimed to 

characterize new ATPS formed by Triton X - 100 + Lithium Sulphate (Li2SO4) + H2O; 

Polyvinylpyrrolidone MW = 10,000 g.mol-1 (PVP 10) + Li2SO4 + H2O and Triton X-100 + 

PVP 10 + H2O, evaluating the effect of temperature (278,15, 288,15 and 298,15 K) and 

macromolecule ( PVP 10 or Triton X-100) on the biphasic region. For all ATPS studied, the 

temperature had a small effect on the biphasic region, showing that entropy was the 

preponderant factor for spontaneous phase separation. In addition, it was observed that 

polymer/electrolyte or surfactant/electrolyte interactions are more effective to phase 

segregation than polymer/surfactant interactions, and in ATPS formed by Li2SO4 the Triton 

X-100 showed a higher efficiency in segregating phase compared to PVP 10 due to its greater 

hydrophobic character. The data were adjusted through the Merchuk Equation for the binodal 

curves and Guan for the tie-lines with good correlation. For a better understanding of the 

chemical environment of the phases and to show the potentiality of application of these systems, 

a study of the Reactive Yellow HE4R dye was performed. For all the systems there was an 

uneven partitioning of the Reactive Yellow HE4R dye, and with the increase of the TLL there 

is an increase in the tendency of the dye to partition to the phase in which it interacts most 

strongly. For the ATPS formed by Li2SO4, the dye was preferentially transferred to the 

macromolecule-rich phase, whereas for the system formed Triton X-100 + PVP 10 was 

partitioned to the PVP 10 rich phase. With Johansson's equations, it is determined that the 

driving force of partitioning in ATPS composed of salt was enthalpic, and for ATPS formed by 

polymer/surfactant it is a mixture of the enthalpic and entropic contributions. 

 

 

 

Keywords: Triton X-100, Polyvinylpyrrolidone 10.000, Lithium Sulphate, Aqueous Two-Phase 

Systems. 
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1 Introdução 

 

A extração com solvente é uma técnica amplamente utilizada tanto em aplicações 

industriais como em escala laboratorial. Ela inclui uma variedade de técnicas, como Extração 

Líquido-Líquido (ELL), Extração Liquido-Sólido (ELS), Extração com Fluídos Supercríticos 

(EFC) dentre outras, as quais, são aplicadas a líquidos ou amostras líquidas utilizando um meio 

de extração líquido (MOLDOVEANU e DAVID, 2015).  

A  ELL é aplicada baseando-se no particionamento desigual da espécie de interesse 

entre as fases, onde uma ou mais substâncias de uma fase líquida são transferidas para outra 

fase líquida (as fases são imiscíveis ou parcialmente miscível).  A distribuição desigual ocorre 

por causa das diferenças de solubilidade, assim, a substância particionará para a fase em que 

possui maior afinidade. Um exemplo da utilização da ELL é na preparação de amostras para 

cromatografia, a técnica é utilizada para fins de separação, realizando a extração seletiva dos 

analitos da amostra ou  eliminando interferentes que fazem parte da sua matriz, bem como para 

a concentração de analitos específicos, extraindo em um pequeno volume de solvente os 

compostos específicos que estavam anteriormente em um volume maior de líquido (PABBY e 

SASTRE, 2018).  

A ELL tradicional consiste em uma fase aquosa e uma fase orgânica (CLEMENT; 

HAO, 2012), entretanto a utilização de solventes orgânicos traz malefícios para o meio 

ambiente e risco ao operador. Estudos realizados por Kislik (2012), mostram que a maioria dos 

solventes orgânicos utilizados nos processos de extração causam prejuízos a saúde por serem 

tóxicos e carcinogênicos, gerando também impactos ambientais, sendo que a maior parte dessas 

substâncias estão na lista de poluentes atmosféricos (KISLIK, 2012).   

Neste contexto, os Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB’s) é uma técnica de ELL 

considerada ambientalmente segura. Estes sistemas podem ser formados pelas misturas de 

soluções aquosas de (i) sais inorgânicos e um polímero, (ii) dois tipos de polímeros ou (iii) dois 

tipos de sais, onde as duas fases são formadas sob condições termodinâmicas específicas.  

Possui várias vantagens frente ao processo convencional, como, fácil preparação, baixo custo, 

baixa tensão interfacial, alta seletividade, a não utilização de solventes orgânicos tóxicos e a 

reciclagem dos componentes (RODRIGUES, DE LEMOS, et al., 2010). 

A separação das fases em soluções contendo misturas aquosas de polímeros é um 

fenômeno comum. A maioria das soluções aquosas de polímeros hidrofílicos são incompatíveis 

quando misturadas, produzindo duas fases coexistentes em equilíbrio entre si, com uma fase 
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superior enriquecida com o polímero de maior peso molecular e uma fase inferior com o outro 

polímero, tendo a água como a principal componente em ambas as fases. A separação das fases 

em misturas de polímeros é atribuída ao alto peso molecular dos polímeros combinados com a 

interação entre os seus segmentos (HATTI-KAUL, 2001).   

Já os sistemas formados por um polímero e um sal, têm sido usados para 

melhorarem a técnica devido ao baixo custo e a rápida separação das fases. Essa separação 

consiste em uma fase superior enriquecida em polímero e pobre em sal, e uma fase inferior 

enriquecida em sal e pobre em polímero, sendo a água a principal componente em ambas as 

fases (ALVARENGA, VIRTUOSO, et al., 2014). Também é possível formar SAB’s com 

surfactantes (moléculas anfifílicas), que em soluções aquosas com temperaturas e 

concentrações críticas, sofrem um processo de agregação que leva a formação de micelas, com 

isso, a solução aquosa separa-se em duas fases, uma fase superior rica em micela e uma fase 

inferior pobre em micelas (SAKAMOTO, LOCHHEAD, et al., 2017).  

Existem vários trabalhos que aplicaram o SAB para determinação, pré-

concentração, purificação e separação de diferentes solutos, tais como, produtos 

biotecnológicos (PHONG, SHOW, et al., 2018), organelas celulares (SANKARAN, SHOW, et 

al., 2018), antibióticos (GAI, WAN e CAO, 2019), moléculas de corante (JUNQUEIRA, 

CABRAL, et al., 2018), e íons (DURÁN, CLAROS e JIMENEZ, 2018). 

Nessas aplicações foram escolhidos SAB’s formados por componentes que geraram 

fases com características adequadas para aos analitos de interesse. Por exemplo, para a 

separação de biomoléculas é interessante utilizar um SAB formado por soluções aquosas de 

dois polímeros, já que o ambiente químico formado por estes componentes nas fases é menos 

agressivo a este tipo de analito (PHONG, SHOW, et al., 2018). Já para extração de íons 

metálicos é interessante a utilização de SAB formados por macromolécula + sal, já que esses 

analitos se concentram preferencialmente na fica rica em eletrólito, onde suas interações iônicas 

são mais efetivas. Para extrair seletivamente cada íon adiciona-se ao sistema um extratante 

específico, o qual formará uma espécie metálica mais hidrofóbica que irá se transferir para a 

fase rica em macromolécula. Portanto, uma das grandes vantagens do SAB é possibilidade da 

modulação das características das fases baseadas na escolha dos componentes formadores do 

sistema. Assim, é necessário o desenvolvimento de novos SAB’s para aumentar a gama de 

sistemas disponíveis, incrementando as aplicações, já que estudos de caracterização de SAB 

ainda são incipientes na literatura (IQBAL, TAO, et al., 2016).  

Neste contexto, este trabalho visa a obtenção de novos dados de equilíbrio líquido-

líquido para SAB’s formados por: i) Triton X-100 + Sulfato de Lítio (Li2SO4) + água; ii) Triton 
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X – 100 + Polivinilpirrolidona de massa molecular 10.000 (PVP 10) + água; iii) PVP 10 + 

Li2SO4 + água, nas seguintes temperaturas: 278,15, 288,15 e 298,15 K. Foram estudadas as 

influências da hidrofobicidade da macromolécula e da temperatura na região bifásica dos 

sistemas, e realizados ajustes matemáticos para as curvas binodais e Linhas de Amarração. 
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2 Objetivo  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar novos Sistemas Aquosos Bifásicos formados por PVP 10 + Li2SO4 + água; 

Triton X–100 + Li2SO4 + água, Triton X–100 + PVP 10 + água e avaliar a partição do corante 

Amarelo Reativo HE4R nestes sistemas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Permutar os componentes Triton X – 100, PVP 10 e Li2SO4 em sistemas com dois 

componentes mais água 

• Caracterizar o sistema formado por um polímero e um sal: PVP 10 + Li2SO4 + água. 

• Caracterizar o sistema formado por um surfactante e um sal: Triton X-100 + Li2SO4 + 

água. 

• Caracterizar o sistema formado por um surfactante e um polímero: Triton X – 100 + 

PVP 10 + água. 

• Estudar as influências da natureza dos componentes e da temperatura no comportamento 

de separação das fases. 

• Ajustar modelos para curva binodal e linhas de amarração aos dados experimentais.  

• Particionar o corante Amarelo Reativo HE4R nos sistemas caracterizados. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Química Analítica Verde 

 

Em 1999, Paul Anastas publicou um trabalho em que discutiu a importância de usar 

os princípios da Química Verde, postulados por ele e John Warner (ANASTAS e WARNER, 

1998), no desenvolvimento de novos métodos e técnicas analíticas, a fim de reduzir seus 

impactos ambientais. Assim, o desenvolvimento de metodologias analíticas limpas tornou-se 

uma das áreas mais ativas de pesquisa em Química Verde (ANASTAS, 1999). 

Para as metodologias analíticas, o desenvolvimento e a validação incluem a 

otimização de alguns parâmetros analíticos críticos, como por exemplo: precisão, sensibilidade, 

reprodutibilidade, simplicidade, relação custo-benefício, flexibilidade e velocidade. No entanto, 

outros aspectos relativos à segurança do operador e ao impacto ambiental dos métodos 

analíticos não são comumente considerados. Por isso, surge uma situação paradoxal, pois as 

metodologias analíticas desenvolvidas para analisar diferentes tipos de amostras resultam em 

um grande impacto ambiental e humano, devido ao uso de reagentes tóxicos e grande volume 

de resíduos gerados. Em algumas circunstâncias, as substâncias químicas empregadas para 

análise são ainda mais tóxicas do que as espécies que estão sendo determinadas (ARMENTA, 

GARRIGUES e GUARDIA, 2008). 

Com isso, a Química Analítica Verde (GAC, sigla em inglês) iniciou-se como uma 

busca de metodologias amigáveis ao meio ambiente e ao ser humano. Galuszka, Migaszewski 

e Namiesnski, em 2013, adaptaram os 12 princípios da Química Verde, para melhor se 

adequarem GAC. Assim, os 12 princípios da GAC são (GAłUSZKA, MIGASZEWSKI e 

NAMIEśNIK, 2013): 

  

1. Técnicas analíticas diretas devem ser aplicadas para evitar a etapa de pré-tratamento da 

amostra. 

2. O tamanho e a quantidade de amostras devem ser o menor possível. 

3. As análises in situ devem ser realizadas. 

4. A integração de processos e operações analíticas deve ser realizada, pois promove 

economia de energia e reduz o uso de reagentes. 

5. Métodos automatizados e miniaturizados devem ser selecionados. 

6. Derivatizações devem ser evitadas, pois requerem o uso de reagentes adicionais e, 

portanto, geram resíduos. 
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7. A geração de grandes volumes de resíduos analíticos deve ser evitada e o manuseio 

correto desses resíduos deve ser fornecido. 

8. Os métodos que analisam vários analitos devem ser preferidos aos métodos que 

analisam um analito de cada vez. 

9. O uso de energia elétrica deve ser minimizado. 

10. Reagentes obtidos de fontes renováveis devem ser preferidos. 

11. Reagentes perigosos devem ser evitados. 

12. Maior segurança para os operadores 

 

Sendo assim, os principais objetivos da GAC, é tornar as metodologias mais limpas, 

desenvolvendo novos métodos e técnicas capazes de reduzir e/ou eliminar o uso e a geração de 

substâncias perigosas em todas as etapas da análise química (DE MARCO, RECHELO, et al., 

2019). Assim, pesquisadores buscam desenvolver novas metodologias ou mesmo adaptar as já 

existentes a fim de minimizar o impacto ambientalt5. 

 

3.2 Extração Líquido-Líquido (ELL)  

 

A ELL é uma operação básica de separação e purificação de compostos através da 

diferença de solubilidade dos solventes utilizados, que são imiscíveis ou parcialmente miscíveis 

entre si. A ELL convencional possui uma fase orgânica e uma fase aquosa, sendo muitas vezes 

substituída por outras técnicas de ELL devido a poluição causada pelos solventes orgânicos 

(HIDAYAH e ABIDIN, 2017).  

Com a finalidade de diminuir o uso de solvente orgânico, buscando-se tornar a 

técnica mais verde, foi desenvolvida a técnica de Micro Extração em Fase Líquida (MEFL), 

que pode ser definida como uma miniaturização da técnica ELL, em que o volume da fase de 

extração é igual ou inferior a 100 μL (KOKOSA, 2013). As principais vantagens MEFL em 

relação a técnica de ELL convencional são o baixo custo, facilidade, baixo volume de amostra, 

rapidez, baixo consumo de solvente, alto fator de enriquecimento, baixa geração de resíduo. 

Muitos desses recursos convertem MEFL em uma técnica de preparação de amostras mais 

interessante do ponto de vista ambiental do que a ELL tradicional (ARMENTA, ESTEVE-

TURRILLAS e MIGUEL, 2017). 

A MEFL pode ser classificada em três modalidades (AGUIRRE, BAILE , et al., 

2018): 
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• Micro extração em gota única: usa alguns microlitros de solvente mantidos como uma 

única gota na ponta de uma seringa. A gotícula pode ser colocada direta ou indiretamente 

(headspace) na amostra. No headspace, uma gota da fase extratora é exposta acima da 

solução com a amostra, para extração de analitos voláteis. A técnica de imersão direta, 

baseia-se na exposição direta de uma micro gota extratora na solução da amostra (TANG, 

QI , et al., 2018).  

• Micro extração em fase líquida com fibras ocas: nesta técnica, os analitos são transferidos 

da amostra para o solvente orgânico de extração, que está impregnado no interior de uma 

membrana capilar porosa e hidrofóbica (fibra oca), que também tem seu lúmen preenchido 

com microlitros de uma fase aceptora. A fase de extração que impregna os poros da fibra 

oca pode ser a mesma que está presente dentro do lúmen da fibra oca (modo bifásico), ou 

diferente (modo trifásico) (AGUIRRE, BAILE , et al., 2018).  

• Micro extração líquido-líquido dispersiva: nesta técnica, três solventes são utilizados: o 

solvente de extração, o solvente dispersivo e a fase aquosa (onde o analito está presente). O 

solvente de extração tem de ser hidrofóbico e possuir uma densidade diferente da água, o 

solvente dispersivo tem que ser solúvel na fase aquosa e no solvente extrator, desta forma, 

o solvente dispersivo possibilita a distribuição da fase extratora na aquosa. Nesta técnica, 

uma mistura de solventes de extração e dispersivo são injetados na fase aquosa com uma 

seringa. O solvente de extração é igualmente espalhado através da fase aquosa pelo solvente 

dispersivo e pequenas gotas do solvente de extração levam à turvação da solução da 

amostra. Com isso, a superfície de contato entre o solvente de extração e a fase aquosa é 

grande, favorecendo assim a rápida obtenção do equilíbrio, e consequentemente, a rápida 

transferência do analito da fase aquosa para o solvente de extração (MOUSAVI, TAMIJI e 

KHOSHAYAND, 2018). 

Outra variação da ELL é utilizando Líquidos Iônicos (LI) como solventes, sendo 

que esta técnica possui altos valores de coeficientes de seletividade, sendo uma alternativa em 

muitos ramos da indústria química, incluindo, processos de extração e tecnologias de limpeza 

ambiental (LARRIBA, NAVARRO, et al., 2016). Os líquidos iônicos também exibem altos 

valores de coeficientes de seletividade para a separação do enxofre presente nos combustíveis, 

frentes aos solventes orgânicos utilizados através da ELL tradicional (PADUSZYńSKI, 

KRÓLIKOWSKI e ZAW, 2017). Porém as metodologias que fazem uso de LI ainda são muito 

caras e seus impactos ambientais ainda são pouco estudados. 

Apesar da notória evolução em relação aos impactos ambientais com o 

desenvolvimento destas metodologias que reduzem o uso de solvente orgânico, as técnicas 
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apresentadas nesta seção ainda, mesmo que em menor escala, fazem uso destas substâncias 

tóxicas, cancerígenas e inflamáveis. Neste contexto, surgem os Sistemas Aquosos Bifásicos 

(SAB) que é um tipo de ELL que não utiliza solvente orgânico e suas fases são formadas 

majoritariamente por água.  

 

3.3 Sistema Aquoso Bifásico 

 

Os Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB) foram descobertos em 1896 por Martinus 

Willem Beijerinck enquanto misturava soluções aquosas de amido e gelatina. Porém, os grandes 

trabalhos pioneiros que mostraram as potencialidades de aplicações para estes sistemas foram 

realizados por Per-Åke Albertsson, em meados da década de 1950. Ele “redescobriu” o SAB 

quando conseguiu provar o seu potencial para a recuperação de macromoléculas biológicas, 

enquanto realizava seus estudos de pós-graduação. Seus estudos foram apresentados pela 

primeira vez em uma reunião da Sociedade de Bioquímica Sueca de Uppsala em 1956 

(ALBERTSSON, 1956). Esse evento despertou o interesse na utilização do SAB formados por 

diferentes polímeros solúveis em água, e muitos pares de polímeros foram posteriormente 

estudados, na aplicação para separação de biomoléculas (KARMAKAR e SEN, 2019). 

Os SAB’s podem ser formados quando soluções aquosas de polímeros, sais, 

surfactantes, e ou líquidos iônicos são combinados em concentrações críticas, resultando na 

formação de duas fases. Ambas as fases são, em princípio, hidrofílicas, embora geralmente a 

fase superior tende a ter um caráter um pouco menos hidrofílica. As principais vantagens desta 

técnica são a capacidade de integração dos processos e o uso de produtos químicos de baixa 

toxicidade e biocompatibilidade (BENAVIDES, RITO-PALOMARES e ASENJO, 2011). 

Desde os trabalhos pioneiros de Albertsson, diversos estudos sobre o uso do SAB 

para a recuperação e purificação de biomoléculas têm sido realizados. Os SAB’s foram 

empregados para a extração de diferentes materiais biológicos, tais como proteínas (LI, LIU e 

LIN, 2018), células (GONZÁLEZ-GONZÁLEZ e RITO-PALOMARES, 2014), anticorpos 

(CAMPOS-PINTO, ESPITIA-SALOMA, et al., 2017), DNA (MATOS, JOHANSSON, et al., 

2014), enzimas (ZHU e ZHANG), corantes (JUNQUEIRA, CABRAL, et al., 2018), etc. Em 

1984, Zvarova e seus colaboradores publicaram o primeiro trabalho sobre a partição de íons 

metálicos usando SAB’s (ZVAROVA, SHKINEV, et al., 1984). Gradualmente, outros analitos 

também começaram a entrar neste campo de estudo.  

Os estudos sobre SAB podem ser divididos em três áreas principais: (1) o 

desenvolvimento de novos sistemas líquido-líquido modificados para aumentar a seletividade 
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de separação, (2) caracterização do comportamento de partição de um dado analito e (3) 

desenvolvimento de estratégias e abordagens para a prática e aplicação das tecnologias baseadas 

em SAB em larga escala (BENAVIDES, RITO-PALOMARES e ASENJO, 2011).  

No que se refere ao desenvolvimento de novos SAB’s uma das ferramentas 

fundamentais, é a determinação dos diagramas de fases de pares de componentes ainda não 

estudados. O diagrama de fases de um determinado sistema é a ferramenta fundamental para 

utilização do SAB em qualquer aplicação, visto que ele é único para cada sistema, em cada 

condição termodinâmica específica (temperatura, pressão etc.). 

 

3.3.1 Diagramas de fase 

 

A composição química das duas fases em equilíbrio termodinâmico de um SAB, 

podem ser representadas em um diagrama de fases retangular, como exposto na  Figura 1. 

 

Figura 1 – Diagrama de fases retangular de um SAB formado por polímero, sal e água. 

 

Fonte: Autor. 

 

O diagrama da Figura 1, representa um SAB formado por soluções aquosas de 

polímero e sal. Comumente, no diagrama do sistema bifásico, o eixo da ordenada é usado para 

o constituinte rico na fase superior, enquanto o eixo da abcissa é usado para o constituinte rico 
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na fase inferior. Na  Figura 1, a concentração do Polímero  (mP) é plotada na ordenada (rico na 

fase superior) e a concentração do Sal (mS) é plotada na abscissa (rico na fase inferior), as 

concentrações são expressas em percentagem mássica (100m) (BENAVIDES, RITO-

PALOMARES e ASENJO, 2011).  

O diagrama informa em quais composições globais o sistema é homogêneo ou 

heterogêneo, essas regiões são delimitadas pela curva binodal (ABC). Abaixo da linha binodal 

as composições globais formam sistemas homogêneos, enquanto acima desta formam sistemas 

heterogêneos. Esses também apresentam as linhas de amarração (“Tie-Line”), que unem os 

pontos de composição global com as respectivas composições de fases, um exemplo é o 

segmento AC̅̅̅̅ . Para um SAB que tenha as composições globais representadas por PG2, sua fase 

superior terá as composições de sal e polímeros referentes ao ponto A, já a fase inferior terá as 

composições referentes ao ponto C, a mesma analogia pode ser feita para o ponto global PG1, 

onde sua fase superior terá as concentrações de sal e polímero referente ao ponto FS1 e fase 

inferior ao ponto FI1 (DA SILVA, DA SILVA e PAGGIOLI, 2006).  

Além disso, o Comprimento da Linha de Amarração (CLA) é um parâmetro 

utilizado para medir a diferença das propriedades intensivas entre as fases em equilíbrio. O 

CLA é calculado pela Equação (1):  

 

onde 𝐶𝑃
𝐹𝑆 e 𝐶𝑃

𝐹𝐼 são as concentrações de polímero na fase superior (FS) e fase inferior (FI) 

respectivamente, e 𝐶𝑆
𝐹𝑆e 𝐶𝑆

𝐹𝐼são as concentrações de sal na FS e FI. Com o CLA, pode-se medir 

a diferença de composição entre as fases em equilíbrio, ou seja, maiores CLA implicam em 

maiores diferenças entre as propriedades das fases, ademais, a fase superior terá características 

mais próximas do componente que ela está enriquecida, o mesmo acontece para fase inferior. 

Para o sistema da Figura 1, o PG2 possui um maior CLA que o PG1, assim a tendência de partição  

dos analitos para a fase na qual ele interage mais favoravelmente será maior no PG2, pois a suas 

fases apresentam propriedades mais distintas entre si (DA SILVA, DA SILVA e PAGGIOLI, 

2006).    

Embora todos os pontos em uma mesma LA tenham composições de fase superior 

idênticas, o volume das fases varia de acordo com a composição global do sistema. Portanto, 

ainda que os sistemas PG2, PG3 e PG4 descritos na Figura 1 tenham as mesmas composições de 

fase superior, determinadas pelo ponto A, os volumes das fases mudam dependendo da 

𝐶𝐿𝐴 =  √(𝐶𝑃
𝐹𝑆 − 𝐶𝑃

𝐹𝐼)2 + (𝐶𝑆
𝐹𝑆 −  𝐶𝑆

𝐹𝐼)2 

 

(1) 
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composição global do sistema. A mesma analogia é feita para as fases inferiores, os pontos 

globais PG2, PG3 e PG4 terão fases inferiores com composição C, porém com volumes de fases 

diferentes (BENAVIDES, RITO-PALOMARES e ASENJO, 2011). Assim, a regra geral é: 

Todos os pontos globais sobre o mesmo LA terão propriedades intensivas iguais entre as fases 

superiores, e entre as fases inferiores; e terão propriedades extensivas diferentes entre as fases 

superiores e entre as fases inferiores.  

Diversos parâmetros influenciam nas características do diagrama de fases (posição 

da linha binodal, comprimento da linha de amarração, inclinação da linha de amarração etc.) 

como massa molecular do polímero, temperatura, natureza e carga do cátion e ânion formador 

do SAB, pH, entre outros. Entretanto os efeitos e mecanismos pelo qual estes influenciam a 

separação das fases ainda não estão completamente elucidados (HATTI-KAUL, 2001), não 

sendo possível por exemplo, realizar previsões teóricas de efeitos sobre o SAB com boa 

exatidão (BENAVIDES, AGUILAR, et al., 2008). 

Uma grande diversidade de tipos e constituintes para SAB vem sendo estudados, 

portanto, serão descritos a seguir, através de uma revisão bibliográfica, os tipos de SAB e os 

componentes utilizados como formadores destes sistemas no presente trabalho. 

 

3.3.2 SAB’s formados por Polímero e Sal  

 

SAB’s formados por polímero-sal possuem algumas vantagens como o baixo custo 

dos componentes, a rápida separação das fases, baixa viscosidade das fases e maior seletividade 

(ROSA, AZEVEDO, et al., 2011). A separação de fases nesses SAB é afetada por diferentes 

fatores como concentração e massa molecular dos polímeros (PIRDASHTI, BOZORGZADEH, 

et al., 2019) e a concentração e composição do sal (BASKARAN, CHINNAPPAN, et al., 

2018).  

Diversos estudos têm sido realizados sobre o comportamento e a aplicação desses 

SAB’s, como a bioconversão extrativa em SAB, que é uma técnica eficiente para a recuperação 

de produto in situ, na qual a formação e a separação dos produtos podem ser integradas em um 

único processo, pela remoção imediata dos produtos assim que formado, evitando a inibição 

pelo substrato. O SAB melhora o rendimento e a produtividade do processo enzimático em uma 

condição ótima estável em comparação com outras bioconversões extrativas. A biocoversão do 

antibiótico cefprozil foi estudada em um SAB polímero-sal, assim que formado o antibiótico 

particionava para fase superior, rica em polímero, e o substrato ficava na fase inferior evitando 
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a inibição do produto. O rendimento desse processo foi 91% de conversão do cefprozil (CHEN, 

DING, et al., 2017).  

O SAB polímero-sal, também é utilizado para extração de ácidos inorgânicos. Um 

sistema formado por PEG 1000 e Na2SO4, foi utilizado para extrair ácido fosfórico (H3PO4), 

em uma única etapa o sistema conseguiu extrair 75% do ácido, para fase inferior rica em sal, e 

as impurezas da amostra particionavam para fase superior, rica em PEG (FALCON-MILLAN, 

GONZALEZ-MUÑOZ, et al., 2017).  

Sulfonatos de alquilbenzeno linear (em inglês: Linear alkylbenzene sulphonate 

(LAS)) são surfactantes aniônicos sintéticos amplamente utilizados em muitas indústrias. Como 

resultado, grandes volumes de efluentes contendo altos níveis desses compostos são despejados 

em corpos d'água, causando riscos à flora e fauna aquáticas. Um SAB formado por PEG 1500 

+ (NH4)2SO4 + H2O,  permitiu a extração de 98% de LAS para fase superior rica em PEG, de 

uma amostra de um efluente real (MURARI, PENIDO, et al., 2017).  

O surgimento de novos métodos terapêuticos, como terapia gênica e vacinação com 

DNA, aumentou fortemente as demandas por DNA plasmidial (pDNA) de grau farmacêutico. 

A extração de pDNA de células bacterianas alcalinas foi investigada usando particionamento 

em um SAB contendo 12% (m/m) de PEG e 12% (m/m) de Na2SO4. Os resultados mostram 

que 67% do pDNA foi recuperado na fase superior enquanto os contaminantes se acumularam 

principalmente na fase inferior (NAZER, DEHGHANI e GOLIAEI, 2017). 

Para melhor compreender como as soluções de polímeros e sais influenciam na 

separação das fases, as próximas seções serão destinadas para descrever separadamente o 

comportamento de polímeros e sais no SAB.  

 

3.3.3 Polímeros 

 

Os primeiros SAB’s descobertos eram formados por soluções aquosas de 

polímeros, com isso, a grande parte destes sistemas já estudados tem pelo menos uma das fases 

sendo polimérica, portanto, é importante compreender o comportamento de soluções 

poliméricas aquosas em diferentes condições. A concentração do polímero na água segue dois 

regimes, o diluído e o concentrado, como apresentado na Figura 2 (GRILO, AIRES-BARROS 

e AZEVEDO, 2016).  
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Figura 2 – Regime das soluções de polímero. 

 

Fonte: Adaptado de (CABEZAS JR, 1996) 

 

O regime diluído, consiste em várias camadas de solvente que mantêm as moléculas 

de polímeros separadas. A concentração limite em que uma solução de polímero muda seu 

regime é conhecida como "cruzamento de concentração". Se o regime da solução é diluído ou 

concentrado, não depende apenas da concentração molar do polímero, mas também da sua 

massa molecular. À medida que os volumes ocupados por moléculas de polímero individuais 

começam a se sobrepor, por causa do aumento da sua concentração para uma determinada 

massa molecular, as cadeias de polímero começam a emaranhar e a solução evolui suavemente 

de moléculas individuais de polímero (Figura 2(A)) para uma rede intrincada (Figura 2(B)) 

(CABEZAS JR, 1996).  

A relação entre concentração e a massa molecular dos polímeros também é um 

parâmetro importante na formação do SAB. Cabezas (1996) usou dados para PEG e um modelo 

para demonstrar como essa concentração está relacionada a massa molecular do polímero – 

massas moleculares altas correspondem a concentrações de cruzamento mais baixas, e massas 

moleculares baixas correspondem a concentração de cruzamento mais altas. À medida que as 

soluções ficam mais concentradas de polímeros, suas propriedades ficam mais parecidas com a 

do polímero e diferentes da água (CABEZAS JR, 1996). Assim, quanto maior a massa molar 

polimérica menor a concentração necessária para a formação do SAB, já que esta terá menor 

conteúdo de água. 

No presente trabalho, utilizou-se o polímero Polivinilpirrolidona de massa 

molecular 10.000 g.mol-1 (PVP 10), a próxima seção será utilizada para descrever as 

características desse polímero.  
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3.3.3.1 Polivinilpirrolidona  

 

O polímero Polivinilpirrolidona (PVP) contém um anel lactama na cadeia 

polimérica (Figura 3), que é uma das partes da unidade monomérica de repetição (n-

vinilpirrolidona), fazendo com que este possua massa molecular variável.  

 

Figura 3 – Polivinilpirrolidona.  

 

Fonte: Autor. 

 

O PVP tem caráter anfifílico devido ao seu grupo polar imida e os grupos não 

polares metileno e metil, por esta razão o PVP é solúvel em água e em solventes orgânicos 

(BIANCO, SOLDI, et al., 2003). Sua estrutura possibilita a formação de complexos com 

polímeros (TEODORESCU, BERCEA e MORARIU, 2019) e surfactante (HU, DU, et al., 

2018). Este polímero também é conhecido devido ao seu grande caráter hidroscópico, podendo 

reter mais de 0,5 mols de água para cada mol de polímero (AMORIM, 2010). 

O PVP é empregado como agente de revestimento em comprimidos, cerca de 20% 

de todos os comprimidos no mercado contêm PVP (ARONSON, 2015). Ainda, é utilizado em 

colírios por causa das suas propriedades em formar películas e na indústria de desinfetantes 

devido a sua capacidade em transportar moléculas, neste caso o iodo (PUNJATAEWAKUPT, 

NAPAVICHAYANUN e ARAMWIT, 2019). Na indústria de cosméticos é usado como 

antimicrobianos, antiestéticos, compostos ligantes, estabilizadores de emulsões e agentes 

formadores de filme, controladores de viscosidade, fixadores de cabelo, condicionadores de 

pele e protetores cutâneos (LÖFFLER, MORSCHHÄUSER e SCHADE, 2007).  

Na ELL convencional, o PVP foi utilizado devido a sua capacidade de se solubilizar 

na fase aquosa e na orgânica, e principalmente, devido a sua propriedade quelante. PVP com 

massas moleculares de 25000 e 30000 g.mol-1, foram utilizados para extração dos íons 

metálicos de  Cobre (II), Cobalto (II), Níquel (II), Cadmo (II), Zinco (II), Prata (II), Cromo (III) 

e Ferro (III), e foi demonstrado a eficiência desse polímero como agente extrator, onde, grande 
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parte dos íons de Cobre (II) e Níquel (II) eram transportados para a fase orgânica, composta de 

60% de Benzeno e 40% de Querosene (MATURANA, POOLEY e RIVAS, 2000). 

 Ainda são escassos os trabalhos envolvendo PVP e SAB na literatura, sendo seu 

potencial de aplicação ainda pouco explorado. Em estudos utilizando PVP no SAB alguns 

autores atrelaram a sua utilização para substituir o PEG, por possuir grande potencial para 

extração/purificação de biomoléculas (MOKHTARANI, MORTAHEB, et al., 2011) 

(ZAFARANI-MOATTAR e ABDIZADEH-ALIYAR, 2014). Na literatura, alguns estudos de 

SAB utilizando o PVP ainda objetivaram a caracterização destes sistemas, sendo que estes 

trabalhos investigaram como diferentes fatores influenciam a região bifásica dos SAB’s 

formados com este polímero. Estes fatores são o efeito de diferente sais (SADEGHI, 2005), a 

influência da massa molar e da temperatura (SOSA, FARIAS, et al., 2018), pH e temperatura 

(FOROUTAN, 2007), com outros polímeros (SENGWA e SANKHLA, 2007) e com 

surfactantes (DAN, GHOSH e MOULIK, 2008).  

 

3.3.4 Sais 

 

O Comportamento das soluções aquosas de polímero é influenciado pela presença 

de eletrólito, sendo que o efeito causado depende do tipo do sal e sua concentração. Muitas 

vezes, uma determinada concentração de sal em um sistema polímero-água pode induzir a 

separação das fases para produzir uma solução rica em sal e pobre em polímero, na fase inferior, 

que coexiste com uma fase superior rica em polímero e pobre em sal. A eficiência de vários 

sais em induzir a separação de fases segue a série de Hofmeister, que é uma classificação de 

íons baseada na sua capacidade de salting in/out (HATTI-KAUL, 2001). 

O efeito salting in ocorre quando ao se adicionar sal em uma solução aquosa 

aumenta-se a solubilidade de determinadas macromoléculas, como, proteínas, polímeros e 

surfactantes. De maneira oposta, no efeito salting out a solubilidade é diminuída ao se adicionar 

o sal, ocorrendo a precipitação ou uma maior agregação das macromoléculas. Vários tipos de 

cátions e ânions foram classificados pela série Hofmeister respeitando a força dos efeitos salting 

in e salting out (MANILO, LEBOVKA e BARANY, 2019).  

As contribuições dos ânions são mais importantes do que a dos cátions na eficácia 

de um determinado sal em separar fases. Os ânions multivalentes são mais eficientes em induzir 

a separação das fases com PEG, assim são necessárias uma menor concentração de PO4
3- para 

separar fases, do que os aníons de OH- e SO4
2-. Todavia, tal tendência não é observada entre os 

cátions. Os cátions multivalentes, em geral, interagem com o oxigênio do éter do PEG, e essas 
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interações levam ao um efeito salting in. Sais com mesmo aníon foram estudados para observar 

a eficiência dos cátions em separar fases, esses seguiram um padrão: Na+> Mg2+> Zn2+> Li+ . 

As diferenças foram atribuídas em termos de interações específicas entre o polímero e os íons  

(ANANTHAPADMANABHAN e GODDARD, 1986).  

Entretanto, Rogers  e Bauer relataram uma correlação entre a eficácia de uma série 

de cátions na indução do SAB com suas energias livres de Gibbs de hidratação (ΔGhid), e 

concluíram que cátions com valores negativos ΔGhid causam um efeito salting out, e quanto 

mais negativos os valores de ΔGhid, menor a concentração de sal necessária para induzir a 

separação de fases, demostrando ainda que a mesma analogia podia ser feita para os ânions 

(ROGERS e BAUER, 1996). 

Da Silva e Loh, estudaram as  interações dos sistemas formados por soluções de 

PEG e eletrólitos (capazes ou não de induzir a separação de fases), e de PEG  e dextrana, por 

calorimetria de titulação isotérmica para observar o comportamento da variação de entalpia 

durante o processo de separação de fases (DA SILVA e LOH, 2000). No calorímetro de 

titulação isotérmica, ocorre à mistura de duas soluções dentro da cela calorimétrica que se 

encontra em equilíbrio térmico com suas vizinhanças em um ambiente de temperatura 

rigorosamente controlada. A solução titulante, neste caso as soluções contendo eletrólitos, eram 

adicionadas dentro da cela calorimétrica por meio de um injetor mecanicamente controlado. A 

solução de PEG no interior da cela era agitada de forma contínua.  Quando as soluções 

poliméricas e salinas são misturadas, processos termodinâmicos envolvendo o rompimento e a 

formação de interações intermoleculares passam a ocorrer ocasionando uma variação da 

temperatura do sistema. Após a energia ser transferida para a vizinhança, em forma de calor, o 

equilíbrio térmico era novamente alcançado (RENGIFO, 2015) 

 As variações de entalpia dos processos de titulação do eletrólitos Na2SO4, Li2SO4 

e NaCl na solução de PEG estão representados na Figura 4 (DA SILVA e LOH, 2000). 
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Figura 4 – Entalpias de solução dos sais em solução de PEG (3350) a 7,82% (m/m): (◼) Na2SO4, () 

Li2SO4, (◊) NaCl. As linhas tracejadas indicam transição para uma região bifásica. 

 

Fonte: (DA SILVA e LOH, 2000) 

 

Na Figura 4, para os sistemas contendo Li2SO4 a variação de entalpia de solução 

(∆solH) aumenta continuamente, mostrando que a solubilização deste eletrólito na solução 

polimérica é um fenômeno endotérmico, até onde o sistema separa-se em duas fases (linhas 

tracejadas), onde ocorre um pico endotérmico. Já para a titulação com Na2SO4, a ∆solH  da 

solução decresce continuamente (processo exotérmico) até a região onde o sistema torna-se 

bifásico (linhas tracejadas), onde também ocorre um pico endotérmico. Essa descontinuidade 

demostra que a entalpia de solução aumenta com a separação de fases, indicando que esses 

processos devem ser conduzidos por mudanças entrópicas. Já o sistema composto por NaCl, os 

valores da entalpia de solução decrescem constantemente, e não apresentam o pico 

endotérmico, sendo que este sistema permaneceu monofásico durante o processo (DA SILVA 

e LOH, 2000).  

O sulfato de lítio foi o sal utilizado no desenvolvimento deste trabalho, e uma 

revisão sobre seu comportamento e aplicações em SAB estão descritas na seção a seguir. 

 

3.3.4.1 Sulfato de Lítio  

 

O Sulfato de Lítio é um sal inorgânico com fórmula Li2SO4 (Figura 5). 
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Figura 5 – Sulfato de Lítio 

 

Fonte: Autor.  

 

Este sal é solúvel em água, e a sua solubilidade aumenta com a diminuição da 

temperatura, ao contrário da maioria dos sais (BOOPATHI, RAJESH e RAMASAMY, 2012). 

Por ser um sal que causa um efeito salting out nas soluções aquosas de macromoléculas, vem 

sendo utilizado na composição de SAB (HATTI-KAUL, 2001).  

Em SAB’s compostos pela permuta dos sais (Na2SO4, Li2SO4 e MgSO4) com o 

PEG (3350 e 35000) com a finalidade de particionar o ânion nitroprussiato ([Fe(CN)5NO]2-), 

os sistemas formados com Li2SO4 obtiveram os maiores coeficientes de partição independente 

do polímero utilizado. Diferente de outros íons que particiona para a fase inferior (rica em sal), 

o nitroprussiato particiona para a fase superior. Esse particionamento é atribuído as fortes 

interações entre os íons de lítio e a macromoléculas de PEG, Li+-EO, as quais causam grande 

densidade de carga positiva na macromolécula do PEG (pseudopolicátion), e assim, o ânion 

nitroprussiato particiona para fase superior devido interação eletrostática com este 

pseudopolicátion (DA SILVA, DA SILVA, et al., 2006). 

Já os SAB’s formados permutando os sais de sulfatos com os cátions Li+, Na+, Mg2+ 

e sais orgânicos (Na2C4H4O6 e Na3C6H5O7) com os polímeros L64 e PEG 1500, para a extração 

do lantânio nas baterias de níquel-hidreto metálico (Ni-MH), observa-se uma maior extração 

no sistema PEG 1500 + Li2SO4 + H2O, onde obteve-se uma extração de 74,1% de lantânio para 

fase superior (DE OLIVEIRA, RODRIGUES, et al., 2017). 

Outro estudo de SAB polímero-sal, com o Li2SO4, foi o do particionamento do 

corante de cochonilha (corante de cor carmim). O corante de cochonilha é amplamente utilizado 

nas indústrias cosméticas, farmacêuticas, alimentícias e de tintas. A partição do corante foi 

estudada em SAB formados pelas misturas de soluções poliméricas (L35 ou PEG (1500, 6000, 

10000, 35000)) com soluções de sais (Na2SO4 ou Li2SO4). A ordem da partição foi Li2SO4 ≫  

Na2SO4, sendo que as moléculas de carmim foram concentradas na fase rica em polímero, 
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indicando uma interação específica entre o carmim (através dos anéis com alta densidade 

eletrônica) e o pseudopolicátion (JUNQUEIRA, CABRAL, et al., 2018).  

Desta forma, SAB formados com Li2SO4 possuem melhores extrações frente a 

outros sais, apesar de formarem sistemas bifásico em maiores concentrações de acordo com a 

série de Hofmeister para cátions (ANANTHAPADMANABHAN e GODDARD, 1986) e 

confirmado nos estudos de caracterização (MARTINS, DA SILVA, et al., 2009).  

 

3.3.5 SAB’s formados por Surfactantes não-iônicos e Sal   

 

Os surfactantes não-iônicos são moléculas anfifílicas compostas de uma parte 

hidrofílica e uma hidrofóbica e não se ionizam em solução, sendo amplamente utilizados como 

agentes para solubilizar e emulsionar nos processos de indústrias têxtil, de detergentes e de 

cosméticos. Essas moléculas podem exibir diferentes comportamentos em solução aquosa. Em 

concentrações acima da concentração micelar crítica (CMC), formam agregados conhecidos 

como micelas, onde as caudas hidrofóbicas migram para o interior para minimizar o contato 

com a água, enquanto as cabeças hidrofílicas permanecem na superfície externa em contato 

com o solvente. Quando as soluções de surfactantes são submetidas a condições específicas, 

tais como aumento na temperatura e adição de sal, ocorrerá a diminuição da CMC, com isso 

decorrerá a formação de micelas em menores concentrações de surfactante (SAKAMOTO, 

LOCHHEAD, et al., 2017).  

 Nos SAB’s formados por surfactantes e sais, as moléculas de água são dirigidas à 

solvatação dos íons salinos e deixam espaço para interações de Van Der Waals entre as 

moléculas de surfactante que tendem, assim, formar uma rede de micelas (efeito salting out). 

Este efeito é o responsável pela diminuição na CMC. Com isso, o sistema dividirá em duas 

fases, uma fase superior enriquecida em surfactante e pobre em sal, e uma fase inferior pobre 

em surfactante e enriquecida em sal (LIU, LIU, et al., 2016). 

 Os estudos em SAB formados por surfactante e sal ainda estão escassos na 

literatura. Existem poucos trabalhos de caracterização (ULLOA, COUTENS, et al., 2012) e são 

utilizados, em sua maioria, para a partição/purificação de biomoléculas (SALABAT, FAR e 

MOGHADAM, 2011).    

Neste presente trabalho, será utilizado como um dos componentes formadores do SAB 

o Triton X-100, que é um surfactante não-iônico.  
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3.3.5.1 Triton X-100 

 

O Éter Polioxietileno Octilfenílico, conhecido como Triton X-100 (Figura 6), é um 

surfactante muito utilizado em vários ramos da química.   

 

Figura 6 – Triton X-100, onde n=9-10. 

 

Fonte: Autor. 

 

O Triton X-100 possui uma cadeia hidrofílica de óxido de polietileno (que varia de 

9 a 10 unidades de óxido de etileno) e um grupo hidrofóbico aromático (tetrametilbutil-fenilo). 

É empregado frequentemente em aplicações bioquímicas para solubilizar biomoléculas, sendo 

que muitas enzimas permanecem ativas na sua presença. É um insumo amplamente utilizado 

como agente emulsificante, como no  tratamento de águas resíduas de refinarias, em que 

soluções contendo tolueno, Fenol, Cresol e Xileno foram emulsionadas com Triton X-100 a fim 

de facilitar as demais etapas do tratamento (DEMIR-DUZ, AYYILDIZ, et al., 2019).  

Este é um surfactante considerado suave, e frequentemente usado em aplicações 

bioquímicas para solubilizar proteínas. Muitas enzimas permanecem ativas na sua presença 

(SALABAT, FAR e MOGHADAM, 2011). Desta forma, existem vários estudos utilizando o 

Triton X-100 para solubilizar proteínas, como na detecção do vírus Noroviruse em frutas 

vermelhas (morango, framboesa, cranberry, dentre outras). No trabalho o Triton X-100 foi 

utilizado como agente solubilizante do RNA viral por não desnaturar sua estrutura (GAO, 

WANG, et al., 2019). 

Pode-se concluir que este agente tensoativo não-iônico forma um ambiente suave 

para algumas biomoléculas sendo assim adequado para utilização em sistemas de extração e 

purificação. Por isso, a maioria das aplicações de SAB formados por surfactante e sal utiliza o 

Triton X-100 como um dos componentes, sendo aplicados na partição de aminoácidos 

(SALABAT, FAR e MOGHADAM, 2011) e proteínas (XIE, WANG e SUN, 2006). Contudo, 

existem estudos também para a separação de metais, como na extração de tungstênio (IV) 
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(ZHANG, SUN, et al., 2016) e na caracterização de novos SAB’s (SALABAT, MOGHADAM 

e FAR, 2010). 

 

3.3.6 SAB’s formados por Surfactante não-iônico e polímero  

 

Misturas formadas por surfactantes e polímeros, tem atraído atenção devido aos 

seus comportamentos e suas múltiplas aplicações tecnológicas. Misturas de polímeros 

(hidrofílicos não iônicos, hidrofobicamente modificados e polieletrólito) e copolímeros com 

surfactante (não iônicos, iônico ou zwitteriônico) estão entre os mais estudados. Esses sistemas 

possuem diferentes campos de aplicação, tais como, nas indústrias alimentícias, farmacêuticas 

e de processamento mineral (LLAMAS, GUZMÁN, et al., 2015).  

As propriedades interfaciais dos SAB’s formados por polímero/surfactante são 

governadas por muitas variáveis, como a conformação e rigidez dos polímeros, o tipo de 

surfactante, a natureza da interface, pH, força iônica, temperatura e a formação de complexos. 

A interação polímero/surfactante depende principalmente de três aspectos: densidade de carga 

das cadeias, hidrofobicidade e caráter iônico do surfactante, e das interações (eletrostática, Van 

der Waals, ligação de hidrogênio) entre as cadeias poliméricas e as moléculas de surfactante ou 

de suas micelas. Assim, a formação de agregados de polímero-surfactante em solução aquosa é 

mediada por um equilíbrio complexo entre diferentes interações atrativas e repulsivas que 

dependem da natureza química dos polímeros e do surfactante (LANGEVIN, 2009). Os 

mecanismos das ligações não covalentes envolvidas na formação dos complexos polímero-

surfactante, sugerem que as interações das suas micelas envolvem fatores estéricos, a liberação 

de moléculas de água e de contra íons dos locais onde ocorre a ligação. Por conseguinte, espera-

se que ocorram interações favoráveis apenas quando estão presentes grupos específicos nas 

moléculas de polímero e surfactante (GUZMÁN, LLAMAS, et al., 2016).  

Em síntese, os surfactantes iônicos se associam amplamente com os polímeros, os 

surfactantes não-iônicos não se associam com os homopolímeros; eles só se associam a 

polímeros que têm grupos hidrofóbicos (LINDMAN e NYLANDER, 2017). A Tabela 1, 

apresenta a grau de reatividade entre polímeros e surfactantes (GODDARD, 1994).  
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Tabela 1 – Reatividade de polímeros e surfactantes, o expoente indica a carga da macromolécula.  

Tipo do polímero (P) Grau de reatividade do surfactante (SU) 

P0 S- > S+ >> S0 

P+ S- >> S0 >> S+ 

P- S+ >> S0 >> S- 
Fonte: (GODDARD, 1994) 

 

onde P0 refere aos polímeros neutros, P+ aos polímeros catiônicos, P- aos polímeros aniônicos, 

S0 aos surfactantes neutros, S+ aos surfactantes catiônicos e S- aos surfactantes aniônicos.  

Misturas de surfactantes não-iônicos com polímeros não-iônicos apresentam pouca 

associação, tais sistemas atraíram pouca atenção, e por isso, são escassos os estudos de SAB 

formados por esses componentes, apesar de serem eficientes no particionamento de 

biomoléculas (LINDMAN e NYLANDER, 2017). As principais pesquisas são no 

particionamento de proteínas de membrana (ROOBOL-BÓZA, DOLBY, et al., 2004) (TANI, 

OOURA, et al., 1998). 

 

3.3.7 Efeito de Temperatura em SAB’s 

 

A temperatura afeta a composição de equilíbrio das fases de um SAB, portanto, a 

sua alteração pode ocasionar variações no diagrama de fases, as quais são diferentes para cada 

sistema. Em alguns SAB’s formados por polímeros e sais, um aumento na temperatura leva a 

um aumento da região bifásica (SOSA, FARIAS, et al., 2018). Esta relação, entre a temperatura 

e o tamanho da região bifásica está associada à natureza endotérmica do processo de separação 

de fases dos sistemas compostos por polímero e sal (DA SILVA e LOH, 2000).  

Na literatura há outros trabalhos com os SAB’s formados por polímero e sal, que 

não utilizam o PEG e apresentam regiões bifásicas menores com o aumento da temperatura 

(GONÇALVES, FELIZBERTO, et al., 2018). Além dos trabalhos onde a temperatura não 

causa efeitos significativos sobre a região bifásica, com PEG (DE OLIVEIRA, SOSA, et al., 

2018) e sem PEG (MARTINS, DA SILVA, et al., 2009).  

Já os SAB’s que possuem surfactantes não-iônicos como um dos seus componentes, 

a temperatura desempenha um papel importante. Em baixas temperaturas, os grupos 

hidrofílicos dos surfactantes não-iônicos podem formar ligações de hidrogênio com as 

moléculas de água, com isso, os surfactantes tornam-se mais hidrofílicos. A capacidade de fazer 

as ligações de hidrogênio do surfactante são enfraquecidas gradualmente com o aumento da 

temperatura, consequentemente, sua solubilidade também diminuirá. Assim, quando a solução 
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de surfactante não iônico é aquecida a uma temperatura crítica, as moléculas de surfactante não 

são mais capazes de se combinar com moléculas de água, e a solução de surfactante torna-se 

turva e separa-se em duas fases, uma fase rica em surfactante e uma fase pobre em surfactante. 

Por outro lado, quando a temperatura cai abaixo do valor crítico, a solução formar uma solução 

homogênea novamente (SAKAMOTO, LOCHHEAD, et al., 2017).  

Na literatura são escassos os estudos de SAB com surfactantes não iônicos, os 

sistemas já descritos mostram uma dependência da temperatura com a região bifásica (LIU, 

LIU, et al., 2016), contudo os sistemas formados por surfactantes e polímeros nem sempre 

evidenciam essa dependência entre a temperatura e a região bifásica (LIU, WU e ZHAO, 2015). 

Dessa forma, o estudo da temperatura se faz necessário na caracterização de novos SAB’s, pois, 

o efeito dessa variável não segue uma tendência. 

O efeito da temperatura nas composições de equilíbrio de fase de um SAB também 

pode ser analisado através dos valores das Inclinação das Linhas de Amarração (ILA). A ILA 

pode ser calculado pela Equação (2): 

 

 

Onde, 𝐶𝑃
𝐹𝑆 e 𝐶𝑃

𝐹𝐼 são as concentrações de polímero na fase superior (FS) e fase inferior (FI) 

respectivamente, e 𝐶𝑆
𝐹𝑆e 𝐶𝑆

𝐹𝐼são as concentrações de sal na FS e FI. Um aumento na ILA ocorre 

devido a difusão das moléculas de água da FS para a FI, resultando na concentração dos 

componentes na FS e uma diluição da FI. Se caso ocorrer uma diminuição da ILA, o efeito é 

ao contrário, a FI está ficando concentrada, enquanto a FS ficará diluída (IQBAL, TAO, et al., 

2016). 

 

3.3.8 Termodinâmica do Equilíbrio de Fases 

 

 O equilíbrio das fases nos SAB’s, como em todos sistemas compostos de uma 

mistura de várias espécies químicas, é regido por vários parâmetros termodinâmicos. Esses 

critérios indicam, de um modo geral, quais as condições mínimas necessárias para que uma 

mistura homogênea se torne heterogênea e quais são as variáveis que influenciam na 

estabilidade desse processo. No estado de equilíbrio não há modificações macroscópicas em 

relação ao tempo e não ocorre alterações nas propriedades das substâncias (SMITH, VAN 

NESS, et al., 2000). 

𝐼𝐿𝐴 =  
𝐶𝑃

𝐹𝑆 − 𝐶𝑃
𝐹𝐼

𝐶𝑆
𝐹𝑆 − 𝐶𝑆

𝐹𝐼 
(2) 
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 A transição de um sistema monofásico a um bifásico (ou multifásico) está 

condicionado a variação da energia livre de Gibbs (ΔG). Este parâmetro termodinâmico 

estabelece que à temperatura e pressão constantes, um estado estável é aquele que apresenta um 

valor mínimo de ΔG. Ao misturar duas ou mais substâncias, define-se ΔmisG como a diferença 

entre a G da solução e a dos compostos puros. Se ΔmisG < 0, forma-se uma solução monofásica 

estável, porém se ΔmisG > 0, o sistema se dividi em duas ou mais fases, a fim de minimizar a 

ΔmisG (HACKBART, 2007). 

 Um fator preponderante para que ocorra um equilíbrio entre várias fases, à 

temperatura e pressão constantes, é de que os potenciais químicos (µ) de todas as espécies 

presentes no sistema sejam iguais em todas as fases, como demostrado na Equação (3): 

 

𝜇𝑛
𝑎 =  𝜇𝑛

𝑏 =  𝜇𝑛
𝑐  (n = 1, 2, 3...) (3) 

                     

Assim, para ‘c’ fases e ‘n’ espécies químicas (CUNHA, 2008).  

Considerando um sistema bifásico, formado por polímero (p), sal (s) e água (a), 

com uma fase superior (FS), fase inferior (FI) e uma interface (IF), os potenciais químicos estão 

representados na Figura 7. 

 

Figura 7 – Fases de um SAB e suas respectivas igualdades de potenciais químicos. 

 

Fonte: Autor. 

 Entretanto, o potencial químico é uma quantidade imensurável, e não tem 

representação em aspectos físicos reais, sendo oportuno expressá-lo em termos de alguma 

função auxiliar que tenha significado físico. Esta função auxiliar foi desenvolvida por Lewis 

(1960), e é conhecida como Fugacidade (ƒ̂ ) (HACKBART, 2007). A fugacidade representa a 

pressão corrigida na solução, passando a ser a condição de equilíbrio para um sistema de 
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múltiplas fases, devendo a fugacidade de cada componente ser igual em todas, como 

demostrado na Equação (4): 

 

ƒ̂ 𝑛
 𝐹𝑆 =  ƒ̂ 𝑛

 𝐼𝐹 = ƒ̂ 𝑛
 𝐹𝐼 (n=1,2,3...) (4) 

     

sendo ‘n’ a quantidade de componentes do sistema (SMITH, VAN NESS, et al., 2000).  

 Estudando o equilíbrio entre fases condensadas, do tipo líquido-líquido ou sólido-

líquido, as fugacidades são representadas por coeficientes de atividade (γ) (CUNHA, 2008). A 

fugacidade se relaciona com o coeficiente de atividade através da Equação (5): 

 

𝛾𝑖 =
ƒ�̂�

𝑥𝑖 ƒ ̂𝑖
 0

 

(5) 

 

 

onde, 𝛾𝑖 é o coeficiente de atividade da espécie i na solução, ƒ̂𝑖  é a fugacidade da espécie i em 

solução, 𝑥𝑖 é a fração molar do componente i e o ƒ ̂𝑖
0é a fugacidade da espécie i pura na mesma 

temperatura e pressão do sistema (HACKBART, 2007).  

Por sua vez, os coeficientes de atividade são calculados através de modelos de energia 

livre de Gibbs em excesso. Considerando o equilíbrio líquido-líquido, onde as fugacidades são 

representadas pelos coeficientes de atividade, a condição de isofugacidade é dada pela Equação 

(6): 

 

𝑥𝑛
𝑎𝛾𝑛

𝑎 = 𝑥𝑛
𝑏𝛾𝑛

𝑏 (n= 1,2,3...) (6) 

 

sendo, ‘n’ o número de componentes do sistema, 𝑥𝑛
𝑎  e 𝑥𝑛

𝑏 as respectivas frações molares dos 

componentes ‘n’ nas fases ‘a’ e ‘b’, e 𝛾𝑛
𝑎 e 𝛾𝑛

𝑏 são os respectivos coeficientes de atividade dos 

componentes ‘n’ nas fases ‘a’ e ‘b’ (CUNHA, 2008). 

 

3.3.9 Termodinâmica do particionamento no SAB 

 

Desde o trabalho pioneiro de Albertsson, os SAB’s estão em crescente utilização 

para a separações extrativas e purificação de uma gama de analitos. A distribuição dos analitos 

entre as duas fases aquosas dos SAB’s é caracterizada por um parâmetro denominado 

coeficiente de partição (K), calculado pela Equação (7). 
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𝐾 =
𝑎𝐹𝑆

𝑎𝐹𝐼
≅

𝐶𝐹𝑆

𝐶𝐹𝐼
 

 (7) 

 

  

onde aFS e aFI são os coeficientes de atividade do analito nas fases superior e inferior 

respectivamente, CFS e CFI são as concentrações do analito nas fases (Superior e Inferior 

respectivamente). A aproximação na equação só pode ser realizada se o soluto estiver muito 

diluído, pois é quando os valores de concentração e atividade estão próximos (RENGIFO, 

2015). 

Umas das vantagens na utilização do SAB é a modulação das fases para uma melhor 

separação do soluto. As seguintes propriedades de particionamento podem ser exploradas 

individualmente ou em conjunto para alcançar uma separação efetiva de um soluto específico 

(ASENJO e ANDREWS, 2012): 

 

i. Diferença Hidrofóbica; a diferença de hidrofobicidade entre as fases é utilizada para o 

particionamento do soluto para a fase que ele possua maior afinidade. 

ii. Eletroquímica; o potencial elétrico entre as fases é usado para separar o soluto de acordo 

com sua carga. 

iii. Tamanho do soluto; ocorre quando um soluto é excluído de uma determinada fase 

devido ao seu tamanho. 

iv. Interações específicas; quando o componente majoritário em uma das fases possui 

interações específicas com o soluto. 

 

Em relação a natureza dos componentes que são utilizados para formar o SAB, os 

principais fatores que influenciam o particionamento do soluto são a massa molecular e a 

concentração do polímero, a natureza do eletrólito, o pH, a temperatura, a tensão interfacial 

entre as fases, a viscosidade e densidade das fases (GRILO, AIRES-BARROS e AZEVEDO, 

2016).   

Johansson (1978) estudou diferentes propriedades ligadas a natureza de formação 

do SAB e como influenciavam o particionamento de diversas biomoléculas, e concluiu que o 

CLA é um bom parâmetro para explicar as diferenças entre as duas fases (JOHANSSON, 1978). 

O CLA tem sido amplamente utilizado para estudar o SAB, tanto em termos de parâmetros do 

sistema como de seu desempenho no particionamento de analitos. O CLA também é uma 

medida de quão ampla é a região bifásica no diagrama de fase ou, em outras palavras, como 

são incompatíveis os dois componentes majoritários em cada fase. Para aplicações analíticas, o 
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diagrama de fase e, em particular, o CLA são importantes para obter o particionamento na fase 

desejada no menor volume de fase possível (GRILO, AIRES-BARROS e AZEVEDO, 2016). 

Johansson e colaboradores (1998) propuseram um modelo termodinâmico, 

derivado da teoria de Flory-Huggins, para identificar as forças predominantes no 

particionamento do soluto em um SAB. Ele é composto por um conjunto de equações analíticas 

que expressam a partição do soluto em termos das contribuições entálpicas e entrópicas.  

A Equação (8) fornece a contribuição entrópica para o processo de partição de 

solutos em SAB. Nesta equação considera-se inexistente a contribuição entálpica para a 

variação da energia livre de Gibbs de mistura:  

 

ln 𝐾 =
𝑀

𝜌
(

𝑛𝐹𝑆

𝑉𝐹𝑆 
−  

𝑛𝐹𝐼

𝑉𝐹𝐼
) 

(8) 

 

 

onde M é a massa molar do soluto particionado, ρ é o número de sítios por unidade de volume 

de todo o SAB, nFS e nFI são os números totais de moléculas na fase superior e inferior 

respectivamente, e VFS e VFI são os volumes das fases superior e inferior respectivamente (DA 

SILVA e LOH, 2006).  

A Equação (8) indica que na ausência de efeitos entálpicos, ocorrerá um 

particionamento desigual se houver uma diferença entre as fases superior e inferior no número 

de moléculas por unidade de volume (isto é, a densidade numérica). Sob tais condições, o soluto 

se transferirá para a fase com a maior densidade numérica. Isso decorre do fato de que a entropia 

de mistura aumenta proporcionalmente ao logaritmo natural do número de maneiras 

distinguíveis nas quais as moléculas na mistura podem ser arranjadas. Com isso, a fase com 

maior densidade numérica pode acomodar o soluto de várias maneiras, aumentando assim sua 

partição para essa fase (JOHANSSON, KARLSTRÖM, et al., 1998). 

 Johansson et al. 1998 avaliaram o particionamento de solutos em diferentes SAB, 

e concluíram que na ausência da contribuição entálpica, o soluto particionou para fase com 

maior número de moléculas de água, visto que a água é o componente majoritário em um SAB. 

Este efeito foi notório em SAB polímero-sal, porém no sistema PEG-Dextrana o efeito da 

densidade numérica não foi significativo, porque as fases continham quantidade de água 

similar.  

 A Equação (9) representa as interações entálpicas que ocorrem entre os 

componentes do SAB e o soluto a ser particionado (JOHANSSON, KARLSTRÖM, et al., 

1998). 
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ln 𝐾 = −
𝑀𝑠

𝑅𝑇
[ ∑ (𝜙𝑖

𝐹𝑆 − 𝜙𝑖
𝐹𝐼)𝑤𝑖𝑠

𝑚

𝑖=1 (𝑖≠𝑠)

− ∑ ∑ (𝜙𝑖
𝐹𝑆𝜙𝑗

𝐹𝑆 − 𝜙𝑖
𝐹𝐼𝜙𝑗

𝐹𝐼)𝑤𝑖𝑗

𝑚

𝑗=𝑖+1 (𝑗≠𝑠)

𝑚−1

𝑖=1 (𝑖≠𝑠)

] 

 

(9) 

 

onde MS representa a massa molar do soluto, R é a constante dos gases, T é a temperatura , 

𝜙𝑖
𝐹𝑆e 𝜙𝑖

𝐹𝐼são as frações volumétricas do componente i na frase superior e inferior 

respectivamente, e wis é energia de formação entre o soluto e componente i, e wij é a energia 

formação do par  entre os componentes i e j (DA SILVA e LOH, 2006).  

 A Equação (9) expressa todas as interações entálpicas que ocorrem no sistema 

devido a inserção de uma espécie no SAB, as quais podem ser separadas em dois termos. O 

primeiro somatório é a contribuição do soluto com cada componente formador das fases, em 

que wis representa a energia resultante da formação de um par entre soluto e o componente i. 

Neste termo entálpico, a energia resultante é proporcional à diferença de composição entre as 

duas fases. Considerando apenas a interação do soluto com os diferentes componentes, 

presentes no SAB, o soluto particionará para a fase que contem maior concentração do 

componente com o qual ela interaja mais favoravelmente, isto é, tenha o valor de wis mais 

negativo (ou menos positivo) (DA SILVA e LOH, 2006). 

O segundo termo da Equação (9) representa a variação da energia associada a 

transferência do soluto entre as fases, sendo que a variação da energia é independente das 

interações do soluto com os componentes de cada fase. Este termo só depende da interação que 

ocorre entre os componentes formadores do SAB, que pode ser interpretado como um conteúdo 

energético de cada fase. Esta variação de energia está presente porque ao se transferir de uma 

determinada fase, o soluto libera um volume que permite a interação entre os componentes 

presentes na fase, enquanto seu deslocamento para a outra fase possibilitará a formação de uma 

cavidade, impossibilitando a interação entre os seus componentes. Desta maneira, a 

contribuição do segundo termo entálpico para o comportamento de partição faz com que o 

soluto se difunda para a fase onde é menor o gasto energético para formação da cavidade em 

que o mesmo será alojado (DA SILVA e LOH, 2006). 

Os estudos de Johansson (1978) e suas equações (Eqs. (8) e (9)) mostram a 

influência do CLA no SAB no estudo de partição. Quanto menor o CLA, mais próximo de 1 

será o coeficiente de partição, devido a menor diferença nas composições das fases, com isso, 

menor será a diferença entre a densidade numérica, da auto energia e da energia de interação. 

O aumento do CLA, resulta em um aumento na diferença da composição entre as fases que gera 
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um incremento das contribuições entrópicas e entálpicas na transferência do soluto para uma 

das fases (DA SILVA e LOH, 2006). 

 Desta forma, para um melhor entendimento das propriedades das fases dos SAB’s 

caracterizados neste trabalho e já mostrando uma aplicação destes sistemas, foi realizado um 

estudo de partição do corante Amarelo Reativo HE4R.  

 

3.3.9.1 Amarelo Reativo HE4R 

 

Corantes sintéticos são amplamente utilizados nas indústrias de têxteis, tingimento 

têxtil, impressão, alimentos, cosméticos e farmacêutica (PADMAVATHY, SWAMINATHAN, 

et al., 2003). Dentre eles, um dos corantes mais empregados é o Amarelo Reativo HE4R, cuja 

estrutura está representada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Amarelo Reativo HE4R. 

 

Fonte: (ŞAYAN, 2006)  

 

 O Amarelo Reativo HE4R é um corante sintético, com massa molecular 1922 

g.mol-1 e solúvel em água (70g.L-1 (273 K)). Este corante é amplamente utilizado na indústria 

têxtil, sendo que seu descarte nas águas residuais provoca grave impacto ambiental na vida 

aquática, por consumir o oxigênio, causar alteração no pH, gerar uma grande quantidade de 

sólidos em suspensão e aumentar a temperatura da água (ŞAYAN, 2006). 

 Por este motivo, grande parte dos trabalhos publicados referentes a este corante, são 

para sua remoção dos efluentes têxteis. Um desses trabalhos, foi a biodegradação do corante 

Amarelo Reativo HE4R com o microrganismo Brevibacillus Laterosporus, e foi demonstrado 

que 87% do corante presente no efluente têxtil foi removido através da biodegradação 

(GOMARE, TAMBOLI, et al., 2009). Há também estudo da remoção do corante com reatores 

fotocatalíticos, mostrando uma redução de 72% do corante Amarelo Reativo HE4R do efluente 

têxtil (RAO, CHATURVEDI e PUMA, 2012). 
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 O particionamento do Corante Amarelo HE4R no SAB, além de ajudar a entender 

o ambiente químico das fases, demonstra o potencial de aplicação da técnica para extração do 

corante em efluentes contaminados.  
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4 Materiais e Métodos  

 

4.1 Reagentes  

 

 O polímero Polivinilpirrolidona, com massa molecular média 10.000 g.mol-1 e 

estrutura molecular (C6H9NO) n foi adquirido da Sigma – Aldrich (São Paulo, SP, Brasil). O 

surfactante não iônico Triton X – 100, com estrutura molecular (C14H22O(C2H4O)10) foi 

adquirido da Labsynth Produtos para Laboratório Ltda (Diadema, SP, Brasil). E o sal inorgânico 

Sulfato de lítio monohidratado (Li2SO4.H2O) de grau analítico (99,0%), foi adquirido da 

Dinâmica Química Contemporânea (Diadema, SP, Brasil). O corante Amarelo Reativo HE4R 

foi adquirido da Quimisa (Brusque, SC, Brasil). Utilizou-se água deionizada (Deionizador 

Gehaka) em todos os experimentos. 

 

4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Titulação turbidimétrica  

 

Para determinar as regiões onde a mistura ternária torna-se bifásica ou monofásica, foi 

realizada uma titulação turbidimétrica para obtenção aproximada da linha binodal no diagrama 

de fases. Para isso, foi adicionado a um tubo, 1,5 gramas de solução de polímero (Triton X – 

100 ou PVP 10) com concentração adequada ([Triton X – 100] = 15 % (m/m) ou [PVP 10] = 

50% (m/m) e titulou-se com auxílio de uma micropipeta automática, adicionando-se alíquotas 

de 50 µl da solução de [Li2SO4] = 22,5% (m/m). As alíquotas da solução de sal foram 

adicionadas até atingir a turvação da solução, sendo esta visualmente detectada. A turvação é 

um indicativo que o sistema se tornou heterogêneo.  Após estabelecer o equilíbrio, adicionou-

se 30 µl de água deionizada para desturvar a solução, tornando o sistema monofásico 

novamente. Repetiu-se este procedimento até obter cerca de trinta pontos para caracterizar a 

linha binodal.  

Para o sistema formado por Triton X – 100 + PVP 10 o procedimento foi semelhante. 

Foi adicionado a um tubo, 1,5 gramas de Triton X – 100, com concentração de 20% (m/m), e 

adicionadas alíquotas de 50 µl de PVP 10 com concentração de 50% (m/m), até que o sistema 

se tornasse turvo. Depois eram adicionados 30 µl de água destilada para desturvar o sistema. 

Repetiu-se este procedimento até obter cerca de trinta pontos para caracterizar a linha binodal. 
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4.2.2 Construção dos Pontos Globais  

 

Foram preparadas soluções aquosas estoque de Triton X-100 e sulfato de lítio 

utilizando-se uma balança analítica (Shimadzu, AUX 220 com uma incerteza de 0,0001 g). Os 

SAB’s foram preparados misturando-se quantidades apropriadas das soluções estoque de 

polímero e sal e se necessário adicionando água; gerando um sistema com 30 g de massa total. 

Foram preparados 5 pontos globais, na região bifásica previamente obtida na titulação 

turbidimétrica, para cada um dos sistemas. A Tabela 2 mostra as concentrações globais dos 

componentes, exceto a água, preparadas todos os sistemas estudados neste trabalho. 

 

Tabela 2 – Concentração dos pontos globais dos sistemas caracterizados. Os dados estão expressos em 

porcentagem mássica (100m), onde mP é referente ao PVP 10, mS ao Li2SO4 e mT ao Triton X-100. 

Ponto Global PVP 10 + Li2SO4 Triton X-100 + Li2SO4 Triton X-100 + PVP 10 

100mP 100mS 100mT 100mS 100mT 100mP 

1 28,60 8,00 7,50 7,50 10,00 30,00 

2 29,80 8,50 8,30 8,00 10,50 28,50 

3 31,00 9,00 9,10 8,50 11,00 27,00 

4 32,20 9,50 9,90 9,00 11,50 25,50 

5 33,40 10,00 10,70 9,50 12,00 24,00 

 

Após serem vigorosamente agitados, tornavam-se turvos, sendo deixados em 

repouso nas seguintes temperaturas: (278,15, 288,15, ou 298,15) K em um banho 

ultratermostático (Marconi, modelo MA 184), até que o sistema atingisse o equilíbrio. O estado 

de equilíbrio foi caracterizado pela ausência de turbidez nas fases superior e inferior. Alíquotas 

das fases superior e inferior foram coletadas com auxílio de seringas para posteriormente serem 

analisadas. O mesmo procedimento foi realizado para os SAB’s formados por Triton X-100 + 

PVP 10 + água e por PVP 10 + Li2SO4+ água.  

 

4.2.3 Construção dos diagramas de fase 

 

Após o repouso em temperatura controlada, as concentrações dos componentes dos 

sistemas formados por sulfato de lítio + Triton X-100 e do sistema sulfato de lítio + PVP 10 

foram determinadas nas fases em duas etapas, como demonstrado no fluxograma (Figura 9).  
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Primeiro, após separar as alíquotas das fases superior e inferior, elas eram diluídas 

por um fator de 500 vezes e 700 vezes, respectivamente. A concentração de sal em ambas as 

fases foi determinada por condutimetria (Condutivimetro SI Analytics Handy lab 200). As 

soluções salinas mostraram a mesma condutividade em água ou em solução de polímero diluído 

(DE OLIVEIRA et al., 2017). A incerteza da composição do sal por este método foi de 0,05%. 

Para a segunda etapa a fase superior foi diluída 6 vezes e a inferior 3 vezes, sendo que a 

concentração total da solução (polímero + sal) foi determinada pelo índice de refração. As 

medidas do índice de refração foram realizadas por um refratômetro (AR1000S, Megabrix) à 

298,15 K. Em seguida o valor da concentração de sal encontrada no condutivímetro era 

subtraído do valor encontrado de concentração obtido pelas medidas do índice de refração, 

encontrando-se assim a concentração do Triton X-100 ou PVP 10.  

As concentrações de Triton X-100 e PVP 10 dos pontos globais do sistema composto 

por Triton X-100 + PVP 10 + água; foram determinadas de forma diferente. As determinações 

foram realizadas através de medidas de índice de refração e espectrometria de absorção 

molecular (Varian-Cary 50 Probe). Para o índice de refração, foi obtido um plano de calibração 

variando simultaneamente as concentrações do Triton X-100 (0 – 5) % e o PVP (0 – 10) % e 

Figura 9 – Fluxograma da metodologia de caracterização das fases, para os sistemas com Triton X-100 + 

Sulfato de Lítio + água; PVP 10 + Sulfato de Lítio + água. 
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na sequência foram realizadas as medidas do índice de refração. Assim, foi construído um plano 

de calibração composto por três eixos: concentração de Triton X-100, concentração de PVP e 

os valores do índice de refração, os quais geravam um plano cuja a equação geral está 

representada na Equação (10):  

 

𝑍 = 𝑍0 + 𝑎𝑋 + 𝑏𝑌 (10) 

 

onde, X é a concentração de PVP 10 e o termo ‘a’ seu coeficiente angular; o Y e ‘b’ são a 

concentração de Triton-X-100 e seu coeficiente angular, respectivamente; o termo Z0 é o vetor 

normal ao plano xy e Z é a resposta da medida do índice de refração.  

Da mesma forma foi feito o plano de calibração para a análise espectroscópica 

molecular, variando as concentrações simultaneamente das macromoléculas de forma 

semelhante a calibração do IR e consequentemente, obtendo uma equação do plano.  

Assim, através de um sistema de equações com as calibrações via IR e UV-Vis foi 

possível determinar as concentrações de Triton X-100 e PVP 10. Alíquotas das fases superior 

e inferior foram coletadas e devidamente diluídas. Na sequência foram analisadas através de 

medidas de espectrometria UV/vis e de índices de refração à 298,15K, conforme demostrado 

pela Figura 10. Em posse dos dados foram construídos os diagramas de fases para cada sistema 

em cada temperatura. 

 

Figura 10 – Fluxograma da metodologia de caracterização das fases, para os sistemas com Triton X-100 + 

PVP 10 + água. 
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4.3 Particionamento do corante Amarelo Reativo HE4R 

 

A execução dos experimentos de partição do corante Amarelo Reativo HE4R 

encontra-se esquematizado de forma sucinta na Figura 11. 

 

Figura 11 – Esquema metodologia da partição do corante no SAB. 

 

 

O particionamento do corante Amarelo HE4R nos três sistemas caracterizado 

seguiu um roteiro com 4 etapas, como representado na Figura 11. Na primeira etapa, preparou-

se as soluções estoque do polímero/surfactante e solução do eletrólito. A solução estoque do 

polímero/surfactante foi dividida, utilizando parte para o preparo da solução do corante 

([HE4R] = 1000 mg kg-1) e a outra parte para o preparo dos ensaios em branco. No SAB 

composto por Triton X-100 e PVP 10, o corante foi diluído na solução de Triton X-100. Na 

primeira etapa ainda foram construídos os pontos globais, conforme as concentrações exibidas 

na Tabela 2, sendo que para cada ponto global foi realizado um ensaio em branco (sem o 

corante)  e duas réplicas com o corante Amarelo Reativo HE4R. Na sequência, os pontos 

globais foram vigorosamente agitados e deixados em repouso no banho ultra termostático 

(Marconi, modelo MA 184) durante 24 horas na temperatura de 298,15 K. Os tubos utilizados 

nessa etapa foram perfurados na parte lateral próximo ao fundo dos mesmos, sendo esses furos 

vedados com cola de silicone. Essa metodologia teve como objetivo impedir que ao se extrair 

cada umas das fases ocorresse contaminação entre elas ou com a interface. 
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Na segunda etapa, alíquotas das fases superior e inferior do branco e das réplicas 

foram retiradas com auxílio de uma seringa, para uma posterior diluição. As diluições iguais 

para todas as FS e diferentes para as FI, como apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Diluições das Fases.  

SAB Diluição da Fase Superior Diluição da Fase Inferior 

PVP 10 + Li2SO4 500 vezes 1,5 vezes 

Triton X-100 + Li2SO4  500 vezes 2 vezes 

Triton X-100 + PVP 10 500 vezes 100 vezes 

  

A terceira etapa consistia na leitura das fases diluídas através da espectrometria de 

absorção molecular (Varian-Cary 50 Probe). Com a obtenção dos sinais de absorbância, a 

quarta etapa se dá pelo tratamento dos dados e cálculo do K através da Equação (7).  
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5 Resultados e Discussão  

 

Em um sistema aquoso bifásico, a diminuição da energia livre do sistema ocorre 

por um processo de exclusão entre os dois componentes, levando a formação de duas fases, 

cada qual rica em um dos componentes. Em concentrações mais baixas do componente 1 e/ou 

componente 2 o sistema permanece monofásico, sendo que acima de uma determinada 

concentração crítica destes componentes, o sistema torna-se bifásico. Essas características são 

intrínsecas a cada componente do sistema, assim é necessário a caracterização do diagrama de 

fases de cada SAB para entender o processo de segregação dos componentes e inferir sobre os 

mecanismos responsáveis por este fenômeno. Todos os sistemas caracterizados neste trabalho 

são inéditos, e para cada um deles foi construída uma curva pseudobinodal, obtida através de 

titulação turbidimétrica, para nortear as escolhas das concentrações dos pontos globais a serem 

preparados e posteriormente quantificados. 

 

5.1 SAB formado por PVP 10 + Li2SO4 + H2O 

 

5.1.1 Dados do equilíbrio líquido-líquido 

 

A Tabela 4 mostra os dados do equilíbrio líquido-líquido para o sistema formado 

por PVP 10 + Li2SO4 + H2O, nas temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K, onde os pontos 

globais são referentes as concentrações globais efetivamente preparadas, e as composições de 

fases são determinadas instrumentalmente.   
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Tabela 4 – Dados do equilíbrio líquido-líquido para sistemas formados por PVP 10 + Li2SO4 + H2O nas 

temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K. Os dados estão expressos em porcentagem mássica (100m), onde mP 

é referente ao PVP 10 e mS e ao Li2SO4. 

LA 

Pontos Globais Fase superior Fase Inferior  

CLA mP mS mágua mP mS mágua mP mS mágua 

278,15 K 

1 28,60 8,00 63,40 31,58 7,03 61,38 3,69 16,81 79,50 29,56 

2 29,81 8,50 61,70 39,63 5,97 54,40 2,74 18,13 79,13 38,84 

3 31,02 8,99 59,99 43,61 5,05 51,34 1,24 19,91 78,85 44,90 

4 32,20 9,50 58,30 47,50 4,62 47,88 0,66 21,07 78,27 49,65 

5 33,40 9,98 56,63 45,41 5,76 48,83 0,17 22,60 77,22 48,27 

288,15 K 

1 28,65 7,98 63,37 38,49 5,72 55,79 0,91 17,03 82,06 39,24 

2 29,79 8,50 61,71 41,75 4,72 53,53 0,53 18,99 80,48 43,62 

3 31,00 9,00 60,00 45,44 4,28 50,28 0,69 19,67 79,64 47,32 

4 32,21 9,50 58,30 50,32 3,86 45,82 0,15 21,13 78,72 53,05 

5 33,40 9,97 56,62 50,55 3,86 45,59 0,05 22,58 77,37 53,86 

298,15 K 

1 28,60 8,00 63,41 37,34 5,17 57,48 7,33 16,60 76,07 32,12 

2 29,80 8,50 61,70 41,34 4,52 54,14 6,34 17,57 76,09 37,35 

3 30,96 9,02 60,02 47,11 4,14 48,75 7,20 19,42 73,38 42,73 

4 32,21 9,50 58,29 47,80 3,75 48,46 7,24 20,87 71,89 44,03 

5 33,37 9,99 56,64 49,36 3,88 46,76 5,93 22,14 71,94 47,11 

 

Observa-se na Tabela 4 os pontos globais que são as concentrações totais de 

polímero, sal e água no sistema, enquanto as composições de fase inferior e superior exibem as 

quantidades medidas desses componentes em cada fase. Ainda nesta tabela, estão exibidos os 

valores de comprimento de linha de amarração para cada ponto global. Nota-se, que a fase 

superior é rica em polímero e pobre em sal, já a fase inferior é rica em sal e pobre em polímero, 

sendo a água a principal componente nas fases. Observa-se também que o CLA aumenta com 

o incremento na concentração dos componentes do SAB, ou seja, há uma maior segregação 

entre o polímero e o eletrólito entre as fases do sistema. Este comportamento é típico de SAB 

envolvendo polímero e eletrólito, sendo que existem poucas exceções (HATTI-KAUL, 2001). 

A Figura 12 mostra os diagramas de fases retangulares dos SAB’s formado por PVP 

10 + Li2SO4 + H2O, nas temperaturas de (A) 278,15, (B) 288,15 e (C) 298,15 K, os quais foram 

plotados com os dados experimentais expressos na Tabela 4. 
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Figura 12 – Diagramas de fases dos SAB’s formados por: PVP 10 + Li2SO4 + H2O, nas temperaturas de 

(A) 278,15, (B) 288,15 e (C) 298,15 K. 
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As linhas de amarração mostradas na Figura 12 exibem boa correlação linear entre 

os pontos globais e suas respectivas composições de fases. Isso indica um bom balanço de 

massas do sistema, mostrando a exatidão das técnicas utilizadas na determinação do polímero 

e do eletrólito. Além disso, nota-se que os pontos globais estão mais próximos às composições 

de fase superior, indicando a formação de uma maior quantidade desta fase em relação a fase 

inferior, como demostrado na Figura 13. 
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Figura 13 – SAB formado por PVP 10 + Li2SO4 + H2O, na temperatura de 278,15 K. 

 

 

A Figura 13 mostra a imagem do SAB formado por PVP + Li2SO4 + H2O com 

composição global referente a Linha de Amarração 3 da Tabela 4 para a temperatura de 298,15 

K. Nota-se que a FS possui um maior volume em relação a FI, corroborando com diagrama de 

fases (A) da Figura 12. 

A formação do SAB ocorre devido a exclusão mútua entre o PVP e o Li2SO4 e a 

elevada afinidade destes componentes com a água. É provável que, mesmo em um sistema 

homogêneo, os íons salinos sejam excluídos da região próxima da superfície do polímero. 

Assim, com o incremento na concentração do polímero ou do sal, a extensão da exclusão 

aumentará. O sistema chega em um estado em que, por razões entrópicas, a formação de duas 

fases se tornaria mais favorável. A exclusão dos íons salinos da interface onde as moléculas da 

água solvatam o polímero pode ocorrer por várias razões. Tanto o polímero quando os sais são 

fortemente hidratados em solução e por causa da camada de hidratação das moléculas de 

polímero, a região próxima a elas, fica inacessível à hidratação dos íons (SADEGHI, 2005). 

Outra possível razão para a exclusão entre as moléculas de PVP e os íons do Li2SO4, 

foi apresentada em um estudo feito por Rahmat Sadeghi (2005). Neste estudo, mostra que a 

exclusão entre os íons salinos e a molécula de PVP pode ocorrer devido às forças repulsivas 

entre os ânions salinos e o grupo imida presente no anel pirrolidona do PVP. O estudo foi 

realizado com sais com o cátion Na+, e com os aníons SO4
2-, CO3

2- e C4H4O4
2-, e conclui que 

ânions com os menor tamanho possui um maior poder de hidratação e uma maior  repulsão com 

o grupo imida do PVP, com isso, sais com estes ânions possuem um maior efeito salting-out e 

separam o sistema em duas fases em uma menor concentração (SADEGHI, 2005).  

https://www-sciencedirect.ez36.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0378381205003171#!
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5.1.2 Efeito da Temperatura na região bifásica 

 

A Figura 14 apresenta as curvas binodais nas três temperaturas estudas para o 

sistema formado por PVP 10 + Li2SO4 + H2O.  

 

Figura 14 – Efeito da Temperatura no SAB formado por PVP + Li2SO4 + H2O, onde: (⚫ )278,15 K, (■) 

288,15 K e (▲) 298,15 K. 
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Observa-se na Figura 14 que a posição da linha binodal mostrou pequeno efeito de 

temperatura, ou seja, a região bifásica não se alterou drasticamente com a variação deste 

parâmetro. Esse comportamento já foi observado em outros SAB’s formados PVP com oxalato 

de dipotássio e tartarato de dipotássio (ZAFARANI-MOATTAR e ZAFERANLOO, 2009), e 

com sulfato de sódio (FEDICHEVA, NINNI e MAURER, 2007). Isso indica que a entropia foi 

a força motriz preponderante para separação de fases para esse sistema. A entropia como o fator 

preponderante para a variação negativa da energia livre do sistema para a o processo de 

segregação de fases é um fenômeno já observado anteriormente para outros SAB’s (RENGIFO, 

FERREIRA, et al., 2015). 

Outro parâmetro utilizado para avaliar efeito da temperatura nas composições de 

equilíbrio de fase são os valores do coeficiente angular das linhas de amarração (Inclinação das 

Linhas de Amarração (ILA)) calculados pela Equação (2), e que estão apresentados na Tabela 

5. 
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Tabela 5 – Inclinação das linhas de amarração do SAB formado por PVP 10 + Li2SO4 + H2O, nas temperaturas 

278,15, 288,15 e 298,15 K. 

LA 
PVP 10 + Li2SO4 

278,15 K 288,15 K 298,15 K 

1 - 2,85 -3,32 -2,63 

2 -3,03 -2,89 -2,68 

3 -2,85 -2,91 -2,61 

4 -2,85 -2,91 -2,37 

5 -2,69 -2,70 -2,38 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 5, nota-se que não há uma tendência de 

aumento ou diminuição no valor do ILA. Normalmente uma variação da ILA indica uma 

movimentação de moléculas de água entre as fases, a qual é governada pela variação da energia 

livre de hidratação dos componentes do sistema em relação a temperatura. Os valores de ILA 

para este sistema mostram que a temperatura não induz a alterações significativas nas 

composições das fases.  

 

5.2 SAB formado por Triton X-100 + L2SO4 + H2O 

 

Nos SAB’s formados por água, surfactante e sal, a diminuição da energia livre do 

sistema é atribuída a maior interação que os íons salinos possuem com as moléculas de água, 

deixando mais espaço para interação das moléculas de surfactantes entre si, com isso, ocorre a 

formação das micelas que possuem baixa interação com a água e segregam o sistema em duas 

fases, uma rica em micelas e outra rica em sal, sendo a água o componente majoritário em 

ambas as fases. 

 

5.2.1 Dados de equilíbrio líquido-líquido 

 

Os dados do equilíbrio líquido-líquido obtidos para o sistema Triton X-100 + 

Li2SO4 + H2O nas temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K, onde os pontos globais são 

referentes as concentrações globais efetivamente preparadas, e as composições de fases são 

determinadas instrumentalmente estão demostrados na Tabela 6.   
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Tabela 6 – Dados do equilíbrio líquido-líquido para sistemas formados por Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O nas 

temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K. Os dados estão expressos em porcentagem mássica (100m), onde mT 

é referente ao Triton X-100 e mS e ao Li2SO4 

LA 

Pontos Globais Fase superior Fase Inferior  

CLA 100mT 100mS 100mágua 100mT 100mS 100mágua 100mT 100mS 100mágua 

278,15 K 

1 7,50 7,50 85,00 19,86 5,19 74,94 1,20 7,89 90,91 18,85 

2 8,30 8,00 83,70 27,04 4,47 68,49 1,60 8,34 90,06 25,73 

3 9,10 8,50 82,40 30,55 4,14 65,30 1,59 9,06 89,35 29,38 

4 9,90 9,00 81,10 31,66 4,07 64,27 1,41 9,68 88,91 30,77 

5 10,69 9,50 79,80 39,35 2,88 57,77 1,89 10,34 87,77 38,19 

288,15 K 

1 7,44 7,62 84,94 19,48 5,71 74,81 0,70 8,36 90,94 18,97 

2 8,30 8,00 83,70 25,97 5,08 68,95 0,40 9,22 90,39 25,91 

3 9,10 8,66 82,25 34,19 3,89 61,92 0,01 10,54 89,45 34,83 

4 9,95 9,03 81,02 36,44 3,56 60,00 0,93 10,61 88,46 36,20 

5 10,70 9,50 79,80 45,83 3,14 51,04 0,69 11,21 88,10 45,85 

298,15 K 

1 7,48 7,48 85,04 15,59 6,44 77,97 0,51 8,44 91,04 15,21 

2 8,30 7,99 83,71 23,92 5,62 70,46 0,42 9,13 90,45 23,76 

3 9,10 8,50 82,40 38,21 4,92 56,87 0,50 9,94 89,57 38,05 

4 9,90 9,00 81,11 46,62 4,09 49,28 0,20 10,77 89,03 46,90 

5 10,70 9,50 79,80 65,19 3,45 31,36 0,90 11,45 87,64 64,79 

 

Com os dados da Tabela 6, é possível observar os pontos globais que são as 

concentrações totais de surfactante, sal e água no sistema, enquanto as composições das fases 

inferior e superior exibem a quantidade medida desse componente. Observa-se ainda, que a fase 

superior é rica em surfactante e pobre em sal, já a fase inferior é rica em sal e pobre em 

surfactante, e que a água é a principal componente em quase todas as fases. Esses 

comportamentos apresentados são típicos de SAB com surfactante e sais. Nota-se, que um 

aumento da composição global incrementa também o CLA. Com o aumento da concentração 

dos íons salinos no sistema, mais moléculas de água irão participar da hidratação desses íons, 

sobrando mais espaço para interação entre as moléculas do surfactante, que por sua vez também 

estão em maior concentração. 

A Figura 15,  mostra os diagramas de fases retangulares dos SAB’s formado por 

Triton X-100 + Li2SO4 + H2O, nas temperaturas de (A) 278,15, (B) 288,15 e (C) 298,15 K, os 

quais foram plotados com os dados experimentais expressos na Tabela 6. 
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Figura 15 – Diagramas de fases dos SAB’s formados por: Triton X-100 + Li2SO4 + H2O, nas temperaturas 

de (A) 278,15, (B) 288,15 e (C) 298,15 K. 
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As linhas de amarração mostradas na Figura 15 exibem boa correlação linear entre 

os pontos globais e suas respectivas composições de fases. Isso indica um bom balanço de 

massas do sistema, conforme discutido anteriormente. Além disso, nota-se que os pontos 

globais estão mais próximos às composições de fase inferior, indicando a formação de uma 

maior quantidade desta fase em relação a fase superior, como demonstrado na Figura 16. 

 

Figura 16 – SAB formado por Triton X-100 + Li2SO4+H2O, na temperatura de 288,15 K. 
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A Figura 16 mostra a imagem do SAB formado por Triton X-100 + Li2SO4 + H2O 

com composição global referente a Linha de Amarração 3 da Tabela 6 para a temperatura de 

288,15 K, onde as linhas tracejadas delimitam o volume das fases superior e inferior. Nota-se 

que a fase inferior possui um maior volume em relação a fase superior, corroborando com 

diagrama de fases da Figura 15 (B). 

Os surfactantes são capazes de induzir a separação de fases em solução aquosa, em 

uma concentração e temperatura específicas. Isso ocorre devido a formação de micelas, que 

mudam sua conformação com o aumento da temperatura e/ou com a concentração do 

surfactante, tornando-as menos solúveis em água. A adição de sais em soluções aquosas de 

surfactante diminui a temperatura e a concentração em que o sistema aquoso com surfactante 

se torna heterogêneo. Depois da adição do eletrólito, a água que solvatava as moléculas de 

surfactante, passam a interagir com os íons provenientes do sal, com isso as moléculas de 

surfactantes vão interagir entre si, formando estes agregados e, consequentemente, ocorrerá a 

separação de fases. 

 

5.2.2 Efeito da Temperatura 

 

A Figura 17 mostra as curvas binodais para o sistema Triton X-100 + Li2SO4 + H2O 

nas temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K.  

 

Figura 17 – Efeito da Temperatura no SAB formado por Triton X-100 + Li2SO4 + H2O, onde: (⚫) 278,15 

K, (◼) 288,15 K e (▲) 298,15 K. 
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Pode-se observar na Figura 17 , que a região bifásica do sistema diminui com o 

aumento da temperatura. Para este SAB notamos que existe um efeito entálpico significativo 

no processo de segregação de fases, principalmente devido ao aumento de concentração do 

surfactante na FS.  A Tabela 7 apresenta os valores de ILA para estes sistemas. 

 

Tabela 7 – Inclinação das linhas de amarração dos sistemas formados por Triton X – 100 + Li2SO4 + H2O. 

LA 
Triton X – 100 + Li2SO4 

278,15 K 288,15 K 298,15 K 

1 -6,93 -7,08 -7,53 

2 -6,59 -6,19 -6,70 

3 -5,89 -5,14 -7,52 

4 -5,39 -5,03 -6,96 

5 -5,02 -5,59 -8,03 

 

Os valores de ILA, de maneira geral, mostram uma tendência de aumento com o 

incremento da temperatura para o sistema formados com Triton X – 100 + Li2SO4 + H2O. Isso 

ocorre principalmente devido ao aumento da concentração de surfactante na fase superior do 

sistema com o aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura gera um incremento no 

número de moléculas de Triton X-100 que interagem entre si, e com isso, aumentam o tamanho 

das micelas, como pode ser observado na Figura 18.  

 

Figura 18 – Comportamento das moléculas de Triton X-100 em soluções aquosas, com o aumento da 

temperatura. 

 
Fonte: (SAKAMOTO, LOCHHEAD, et al., 2017) 
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Em baixas temperaturas há pouca interação entre as moléculas de Triton X-100, e 

as micelas que são formadas possuem formato esférico, com as caudas hidrofóbicas voltadas 

para dentro e a cabeça hidrofílica em contato com água, fazendo ligações de hidrogênio. Com 

o aumento da temperatura, em T1, as ligações de hidrogênio começam a se romper e as cabeças 

das moléculas de Triton X-100, apresentam propriedades mais hidrofóbicas. Com isso, a 

estrutura de meandro em forma de espiral é esticada. Isto significa que o impedimento estérico 

é removido o que leva à diminuição das propriedades de empacotamento e, como resultado, o 

aumento das interações entre as moléculas, e em consequência, o tamanho das micelas 

aumentam drasticamente (SAKAMOTO, LOCHHEAD, et al., 2017). 

Como pode-se observar, na temperatura de 298,15 K as fases superiores estão mais 

concentradas nas moléculas de Triton X-100, isso ocorre devido a mudança de conformação do 

Triton X-100 com o aumento da temperatura fazendo com que as suas micelas fiquem menos 

solúveis em água. O aumento da concentração de Triton X-100, na fase superior (onde o 

componente está enriquecido), com o aumento da temperatura já foi observado em outros 

trabalhos (LIU, LIU, et al., 2016). 

O sulfato de lítio também aparece em maiores concentrações na fase superior com 

o aumento da temperatura, isso ocorre porque diferente da maioria dos sais, a solubilidade do 

sulfato de lítio diminui com o incremento da temperatura, fazendo que ocorra a diminuição da 

região bifásica com a medida que a temperatura é elevada gradualmente.   

  

5.3 SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O 

 

Para os sistemas caracterizados anteriormente, formados por macromolécula e sal, 

as curvas de calibração do índice de refração exibiam coeficientes angulares com valores 

semelhantes para o polímero e o eletrólito. Assim, considerando que o índice de refração é uma 

propriedade aditiva e que ambos os componentes exibiram uma resposta semelhante, a equação 

da curva de calibração do IR para o polímero foi utilizado para quantificação na fase superior 

(rica em polímero) e a curva de calibração do IR para o sal utilizado para a fase inferior (rica 

em eletrólito). Obteve-se assim resultados com boa exatidão, a qual foi constatada pelo balanço 

de massas do sistema. Porém, para o sistema formado por dois polímeros essa metodologia não 

se mostrou eficaz. Assim, optou por construir planos de calibração, onde as respostas 

simultâneas dos dois componentes são consideradas. 
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5.3.1 Curvas de calibração 

 

A Figura 19 apresenta o plano de calibração utilizado nas medidas de índice de 

refração para o sistema formado por PVP 10 + Triton X – 100 + água.  

 

Figura 19 – Plano de calibração formado pela variação da concentração de PVP 10 e Triton X – 100 e a 

respectiva medida do índice de refração 

 

 

Pode-se observar na Figura 19 um bom ajuste de equação do plano para os dados 

experimentais, gerando um coeficiente de correlação de 0,9979. A equação gerada para este 

plano foi Z = 1,33207 + 0,00177X + 0,00158Y. 

Porém, como a concentração obtida é a soma das concentrações das duas espécies, 

necessitamos de outra técnica para gerar uma segunda equação e formar um sistema de 

equações. A técnica escolhida foi a espectrometria de absorção molecular na região do UV/Vis, 

visto que as duas espécies absorvem radiação eletromagnética nesta região. Como existe uma 

sobreposição dos picos de absorção para as duas espécies, conforme espectro eletromagnético 

( Figura 20), foi necessário a construção de um plano de calibração para que a contribuição das 

duas espécies para a absorbância pudesse ser balanceada. 
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Figura 20 – Espectro eletromagnético do Plano formado pela variação da concentração de Triton X-100 e 

PVP 10.  
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A Figura 20 apresenta o espectro eletromagnético obtido através da variação dos 

componentes Triton X-100 e PVP 10, as linhas coloridas mostram a variação do PVP 10 de 0% 

a 10%, para cada linha colorida ocorre a variação do Triton X-100 de 0% a 5%. A linha 

tracejada indica o comprimento de onda (λ) onde foi construído o Plano de Calibração, sendo 

λ = 315,93 nm.  A Figura 21 apresenta o plano de calibração obtido através de medidas de 

Espectrometria de absorção molecular no UV/visível, formado pela variação das concentrações 

de PVP 10 e Triton X – 100. 
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Figura 21 – Plano de calibração formado pelas variações das concentrações de PVP 10 e Triton X – 100. 

 

 

O plano de calibração das análises via Espectrometria obteve um coeficiente de 

correlação de 0,99874. A equação gerada para este plano foi a seguinte: Z = 0,0133 + 0,14202X 

+ 0,0165 Y no λ de 315,93 nm. 

 

5.3.2 Dados do equilíbrio líquido-líquido 

 

Os dados do equilíbrio líquido-líquido obtidos para o sistema Triton X-100 + PVP 

10 + H2O nas temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K, onde os pontos globais são referentes 

as concentrações globais efetivamente preparadas, e as composições de fases são determinadas 

instrumentalmente estão demostrados na  

Tabela 8.   
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Tabela 8 – Dados do equilíbrio líquido-líquido para sistemas formados por Triton X- 100 + PVP 10 + H2O nas 

temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K. Os dados estão expressos em porcentagem mássica (100m), onde mT 

é referente ao Triton X-100 e mP e ao PVP 10.  

LA 

Pontos Globais Fase superior Fase Inferior  

CLA mT mP mágua mT mP mágua mT mP mágua 

278,15 K 

1 12,00 24,00 64,00 17,92 18,94 63,14 0,80 31,90 67,30 21,47 

2 11,50 25,50 63,00 21,20 17,08 61,72 0,05 34,16 65,79 27,19 

3 11,00 27,00 62,00 24,47 15,53 60,00 0,05 36,26 63,69 32,04 

4 10,50 28,50 61,00 27,15 14,83 58,02 0,05 37,06 62,89 35,05 

5 10,00 30,00 60,00 28,34 15,57 56,10 0,05 38,22 61,73 36,24 

288,15 K 

1 12,00 24,01 64,00 21,74 16,60 61,66 0,05 32,72 67,23 27,03 

2 11,50 25,51 63,00 24,32 15,81 59,87 0,05 34,59 65,36 30,69 

3 11,00 27,00 62,00 26,95 15,12 57,93 0,05 36,07 63,88 34,10 

4 10,50 28,50 61,00 28,66 14,48 56,86 0,05 37,23 62,72 36,55 

5 10,00 30,01 59,99 30,70 14,24 55,05 0,05 38,85 61,10 39,31 

298,15 K 

1 12,00 24,01 63,99 23,63 15,68 60,69 0,05 33,01 66,94 29,26 

2 11,70 24,92 63,39 24,61 15,16 60,23 0,05 34,02 65,93 30,97 

3 11,00 27,00 62,00 28,55 13,91 57,54 0,05 35,89 64,06 35,99 

4 10,50 28,50 61,00 30,76 13,53 55,71 0,05 37,19 62,76 38,76 

5 10,00 30,00 60,00 33,61 12,44 53,95 0,05 38,06 61,89 42,22 
*Inceteza das medidas de mT = 0,05. 

 

Com os dados da  

Tabela 8, é possível observar os pontos globais que são as concentrações totais de 

surfactante, polímero e água no sistema, enquanto as composições das fases inferior e superior 

exibem a quantidade medida desse componente. Observa-se ainda, que a fase superior é 

enriquecida em surfactante e polímero, já a fase inferior é enriquecida em polímero e pobre em 

surfactante, e a água é a principal componente em todas as fases. Nota-se, que um aumento da 

composição global incrementa também o CLA.  

A Figura 22 mostra os diagramas de fases retangulares dos SAB’s formado por 

Triton X-100 + PVP + H2O, nas temperaturas de (A) 278,15, (B) 288,15 e (C) 298,15 K, o quais 

foram plotados com os dados experimentais expressos na  

Tabela 8. 
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Figura 22 – Diagramas de fases dos SAB’s formados por: Triton X-100 + PVP 10 + H2O, nas 

temperaturas de (A) 278,15, (B) 288,15 e (C) 298,15 K. 
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As linhas de amarração mostradas na Figura 22 exibem boa correlação linear entre 

os pontos globais e suas respectivas composições de fases. Isso indica um bom balanço de 

massas do sistema, mostrando que os planos de calibração foram uma metodologia eficiente 

para a determinação do surfactante e polímero em ambas as fases. Além disso, nota-se que a 

maioria dos pontos globais estão mais próximos às composições de FI, indicando uma formação 

em maior quantidade desta fase em relação a fase superior, como demostrado na Figura 23. 

 

Figura 23 – SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O, na temperatura de 288,15 K 
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A Figura 23 é a imagem do SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O com 

composição global referente a Linha de Amarração 1, da  

Tabela 8 para a temperatura de 288,15 K. Onde as linhas tracejadas delimitam o 

volume das fases superior e inferior. Nota-se que a fase inferior possui um maior volume em 

relação a fase superior, corroborando com diagrama de fases da Figura 22 (B). 

 As interações entre polímero e surfactantes não carregados ainda são pouco 

conhecidas. Sabe-se que os dois componentes formam complexos com as duas 

macromoléculas. Em um estudo realizado por Wang e colaboradores (2018), com o Triton X-

100 e um polímero não carregado foram mostrados os dois principais tipos de interação entre 

essas macromoléculas, como demonstrado na Figura 24.  

 

Figura 24 – Interações entre polímero e surfactante, (a) Interação Hidrofóbica e (b) Ligação de 

Hidrogênio. 

 

Fonte: Adaptado de (WANG, HOU, et al., 2018) 

 

A Figura 24 (a) mostras as interações entre os grupos hidrofóbicos do surfactante e 

do polímero, conhecida como “string of beads model” , e a Figura 24 (b) as ligações de 

hidrogênio entre as macromoléculas. O estudo de Wang e colaboradores mostrou que quando 

se adicionava surfactante (Triton X-100) a uma solução bifásica de óleo e água ocorria a 

diminuição da tensão interfacial entres as fases. Quando se adicionava um polímero anfifílico 

na solução aquosa as moléculas de surfactante migravam da interface água/óleo, para interagir 

com o polímero, aumentando a tensão interfacial do sistema (WANG, HOU, et al., 2018).  
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Considerando as semelhanças entre o sistema deste trabalho com o estudado por 

Wang e colaboradores, tem-se que a separação das fases ocorreu devido a formação do 

complexo Triton X-100 com PVP 10, isso ocorre devido a diminuição da entropia desse 

sistema, visto que, tanto o complexo como as moléculas de PVP 10 são fortemente hidratadas 

em solução aquosa. 

 

 

5.3.3 Efeito da Temperatura  

 

A Figura 25 apresenta as curvas binodais para o sistema Triton X-100 + PVP 10 

nas temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K, para o estudo do efeito da temperara sobre a 

região bifásica desse sistema. 

 

Figura 25 – Efeito da Temperatura no SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O, onde: (⚫)278,15 

K, (◼) 288,15 K e (▲) 298,15 K. 
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Como pode-se observar na Figura 25, a variação da temperatura causou um efeito 

insignificante sobre a região bifásica deste sistema. Com isso, a separação de fases para o 

sistema Triton X-100 e PVP 10 deve ser entropicamente dirigida.  

O efeito da variação de temperatura sobre a composição das fases pode ser avaliado 

também através das ILA. Os valores das ILA estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Inclinação das linhas de amarração do SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O, nas 

temperaturas 278,15, 288,15 e 298,15 K. 

LA 
Triton X – 100 + PVP 10 

278,15 K 288,15 K 298,15 K 

1 -1,32 -1,35 -1,36 

2 -1,24 -1,29 -1,30 

3 -1,18 -1,28 -1,30 

4 -1,22 -1,26 -1,30 

5 -1,25 -1,25 -1,31 

 

Os valores de ILA aumentam levemente com o com o incremento da temperatura 

para o sistema formados com Triton X – 100 + PVP 10 + H2O. Isso ocorre devido a mudança 

de conformação das micelas de Triton X-100 que tornam-se menos solúveis em água com o 

aumento da temperatura.  

 

5.4 Efeito da natureza da macromolécula formadora do SAB 

 

A Figura 26, apresenta os diagramas de fases dos três sistemas estudados para 

comparar o efeito da natureza da macromolécula na posição da binodal dos SAB’s formados. 

   

Figura 26 – Diagramas dos sistemas formados por PVP 10 + Li2SO4 + H2O (◼), Triton X-100 + Li2SO4 + 

H2O (▲) e Triton X-100 + PVP 10 + H2O (⚫), a 298,15 K. 
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Comparado os SAB’s formados por sulfato de lítio, como pode ser observado na 

Fig. 26, os SAB’s formados com Triton X – 100 + Li2SO4 apresentam uma maior região 

bifásica, isso ocorre devido ao maior caráter hidrofóbico do Triton X – 100 em relação ao PVP 

10. Esse caráter hidrofóbico proporciona maiores inclinações nas linhas de amarração no 

sistema formado com o Triton X – 100(como pode ser visto na Tabela 6), dessa forma ocorrerá 

maior segregação dos seus componentes. Nota-se ainda que o sistema formado por Triton X – 

100 + PVP 10, possuem a menor região bifásica na temperatura de 298,15 K.  Isso ocorre devido 

aos sistemas formados eletrólito/polímero ou eletrólito/surfactante serem mais propensos a 

formar fases que os sistemas surfactantes/polímeros, já que os efeitos das forças eletrostáticas 

são melhores indutoras de segregação de fases do que as interações hidrofóbicas e ligações de 

hidrogênio entre polímero e o surfactante. 

 

5.5 Correlações das Curvas Binodais e das Linhas de Amarração (LA) 

 

5.5.1 Correlações das Curvas Binodais – Equação de Merchuk 

 

A curva binodal é definida pela composição das fases em equilíbrio. A Equação 

(11) foi sugerida por Merchuk, Andrews e Asenjo (1998), sendo amplamente aplicada em 

diversos estudos (GHAFFARI, SHAHROUZI, et al., 2019), foi utilizada para ajustar os dados 

experimentais da curva binodal. 

 

𝑚𝑝 = 𝑎. exp [𝑏. √𝑚𝑠 − 𝑐. (𝑚𝑠)3] (11) 

 

onde mp e mS são as frações mássicas de polímero e sal respectivamente, e a, b e c são 

parâmetros de ajuste obtidos por regressão não linear. A Tabela 10 mostra os parâmetros de 

ajuste de Merchuk para o sistema formado por PVP 10 + Li2SO4 + H2O, Triton X-100 + Li2SO4 

+ H2O, Triton X-100 + PVP 10 + H2O nas temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K. 
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Tabela 10 – Parâmetros de ajuste para a equação de Merchuk, para os SAB’s PVP 10 + Li2SO4 + H2O, Triton X-

100 + Li2SO4 + H2O, Triton X-100 + PVP 10 + H2O.  

T (K) A b c R2 

PVP 10 + Li2SO4 + H2O 

278,15 1,559 -5,317 325,645 0,991 

288,15 1,456 -5,324 499,047 0,998 

298,15 3,002 -9,273 -39,578 0,996 

Triton X-100 + Li2SO4 + H2O 

278,15 0,328 2,054 6898,855 0,995 

288,15 0,887 -3,333 4177,865 0,988 

298,15 2,686 -6,770 4436,467 0,992 

Triton X-100 + PVP 10 + H2O 

278,15 0,174 2,624 168,766 0,983 

288,15 14,649 -10,061 26,516 0,994 

298,15 4,080 -6,842 37,776 0,998 

 

Os valores do coeficiente de determinação (R2) para quase todos os sistemas foram 

superiores a 0,99, indicando que essa equação empírica proporcionou excelente desempenho 

para a regressão dos dados experimentais. Para o SAB composto por Triton X-100 + Li2SO4 + 

H2O a 278,15 K, o R2 foi igual 0,988, porém esse valor é próximo ao valor de 0,99, assim este 

sistema também possui um bom ajuste através da equação de Merchuk.  A Figura 27 mostra as 

curvas binodais ajustadas com a equação de Merchuk nos SAB’s caracterizados. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Figura 27 – Ajuste das curvas binodais correlacionadas pela Equação de Merchuk, para os SAB’s: PVP 10 

+ Li2SO4 + H2O (A), Triton X-100 + Li2SO4 + H2O (B) e Triton X-100 + PVP 10 + H2O (C), nas temperaturas 

de (◼) 278,15, (⚫) 288,15 e (▲) 298,15 K.  

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
(A)

m
P

V
P

 1
0

mLi2SO4  

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
(B)

m
T

ri
to

n
 X

-1
0

0

mLi2SO4  

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35 (C)

m
T

ri
to

n
 X

-1
0

0

mPVP 10
 

 

5.5.2 Correlação para linhas de Amarração – Equação de Guan 

 

A coerência dos dados experimentais da linha de amarração foi verificada através 

da equação empírica de Guan e colaboradores (1993), calculado pela Equação 12. 

 

ln (
 𝑚𝑆

𝐹𝑇

𝑤𝑆
𝐹𝐼 ) = 𝑎 + 𝑏(𝑚𝑃

𝐹𝐼 − 𝑚𝑃
𝐹𝑆) 

(12) 

 

Onde  𝑚𝑆
𝐹𝐼e  𝑚𝑃

𝐹𝑆 são as frações mássicas do sal na fase inferior e do polímero na fase superior 

respectivamente, a e b são parâmetros obtidos por regressão linear. Essa equação é amplamente 

utilizada para realizar as correlações das linhas de amarração (GONZÁLEZ-AMADO, RODIL, 

et al., 2016).  

A Tabela 11 apresenta os parâmetros obtidos com a Equação (12) para os SAB’s 

PVP 10 + Li2SO4 + H2O, Triton X-100 + Li2SO4 + H2O, Triton X-100 + PVP 10 + H2O nas 

temperaturas de 278,15, 288,15 e 298,15 K. 



85 

 

Tabela 11 – Parâmetros de ajuste da Equação (12), para os SAB’s PVP 10 + Li2SO4 + H2O, Triton X-100 + Li2SO4 

+ H2O, Triton X-100 + PVP 10 + H2O.  

T (K) A B R² 

PVP 10 + Li2SO4 + H2O 

278,15 0,033 0,059 0,968 

288,15 0,047 0,612 0,960 

298,15 0,045 0,194 0,952 

Triton X-100 + Li2SO4 + H2O 

278,15 0,046 0,497 0,971 

288,15 0,036 0,275 0,966 

298,15 0,019 -0,015 0,984 

Triton X-100 + PVP 10 + H2O 

278,15 0,036 0,072 0,958 

288,15 0,036 0,108 0,997 

298,15 0,994 0,014 0,994 

 

Na Tabela 11 pode-se observar que os SAB’s que possuem um bom ajuste pela 

equação de Guan e colaboradores, visto que  para estes sistemas o R2 > 0,96, exceto para os 

SAB’s formados por PVP 10 + Li2SO4 + H2O, a 298,15 K e  Triton X-100 + PVP 10 + Li2SO4 

+ H2O a 278,15 K, estes valores inferiores a 0,96 podem ter ocorrido devido a erros 

experimentais. A Figura 28 apresenta as linhas de amarração para os SAB’s, ajustadas pela 

equação de Guan e colaboradores. 
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Figura 28 – Ajuste das linhas de amarração correlacionadas pela Equação (12), para os SAB’s: PVP 10 + 

Li2SO4 + H2O (A), Triton X-100 + Li2SO4 + H2O (B), Triton X-100 + PVP 10 + H2O (C), nas temperaturas 

de (◼) 278,15, (⚫) 288,15 e (▲) 298,15 K, onde A =(𝒎𝑷
𝑭𝑰 − 𝒎𝑷

𝑭𝑺) e  B=𝐥𝐧 (
 𝒎𝑺

𝑭𝑻

𝒘𝑺
𝑭𝑰 ). 
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5.6 Particionamento do Corante Amarelo Reativo HE4R 

 

5.6.1 Influência do CLA 

 

Para avaliar o ambiente químico das fases e uma possível aplicação dos SAB’s 

desenvolvidos, foi investigado o comportamento de partição do corante Amarelo Reativo HE4R 

nos SAB’s caraterizados. O cálculo do coeficiente de partição (K), foi realizado pela Equação 

(7) através da Lei de Beer-Lambert: 

 

𝐾 =
𝐴𝜆=431 𝑛𝑚

𝐹𝑆

𝐴𝜆=431 𝑛𝑚
𝐹𝐼 ≅

𝜀𝑏𝐶𝐴𝑚
𝐹𝑆

𝜀𝑏𝐶𝐴𝑚
𝐹𝐼 ≅  

𝐶𝐴𝑚
𝐹𝑆

𝐶𝐴𝑚
𝐹𝐼  
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onde, 𝐴𝜆=431 𝑛𝑚
𝐹𝑆  e 𝐴𝜆=431 𝑛𝑚

𝐹𝐼  são as absorbâncias das fases superior e inferior respectivamente 

no λ=431nm, ε é a absortividade molar, b é o caminho óptico e  𝐶𝐴𝑚
𝐹𝑆 e 𝐶𝐴𝑚

𝐹𝐼  são as concentrações 

do corante Amarelo HE4R nas fases superior e inferior respectivamente. Como o caminho 

óptico das fases superior e inferior são os mesmos e absortividade molar do corante nas duas 

fases são próximas, pode-se calcular que a absorbância das fases é aproximadamente igual a 

concentração do corante na fase superior e inferior.  

A Figura 29 apresenta o comportamento do coeficiente de partição K em função do 

CLA para os sistemas PVP 10 + Li2SO4 + H2O, Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O e Triton X-100 

+ PVP 10 + H2O na temperatura de 298,15 K.  

 

Figura 29 – Comportamento da partição do corante Amarelo HE4R no SAB formado por: PVP 10 + Li2SO4 

+ H2O (●), Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O (■) e Triton X-100 + PVP 10 + H2O (▲) na temperatura de 298,15 

K. 
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Como pode-se observar na Figura 29, houve uma distribuição desigual do corante 

entre as fases dos SAB’s PVP 10 + Li2SO4 + H2O, Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O e Triton X-

100 + PVP 10 + H2O obtendo valores de K ≠ 1. Para os SAB’s PVP 10 + Li2SO4 + H2O e Triton 

X- 100 + Li2SO4 + H2O o K >> 1 indicando que o corante particionou preferencialmente para 

a fase superior, como demonstrado pela Figura 30 (A) e (B). No sistema formado Triton X-100 

+ PVP 10 + H2O o K < 1 indicando que o corante particionou preferencialmente para fase 

inferior, como mostrado pela Figura 30 (C). O K tornou-se cada vez mais diferente de 1 a 
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medida que o CLA incrementava, mostrando que quanto maior a diferença na composição das 

fases, mais o corante se transfere para a fase na qual ele interage mais favoravelmente. 

 

Figura 30 – Particionamento do corante Amarelo Reativo HE4R nos SAB’s: PVP 10 + Li2SO4 + H2O (A), 

Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O (B) e Triton X-100 + PVP 10 + H2O (C). 

 

 

A Figura 30 apresenta o particionamento do corante nos SAB’s PVP 10 + Li2SO4 

+ H2O (A), Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O (B) e Triton X-100 + PVP 10 + H2O (C). Cada 

sistema é composto por um branco e duas réplicas, sendo perceptível o particionamento 

preferencial do corante para uma das fases.  

Segundo Ansenjo e Andrews (2012), o particionamento desigual de um soluto em 

SAB pode ocorrer devido a diferença de hidrofobicidade das fases, sendo que as propriedades 

das mesmas são semelhantes às das espécies (polímeros, eletrólitos, surfactantes) presentes nas 

fases. O PVP 10 e o Triton X-100 são moléculas que possuem um caráter hidrofóbico, e o 

Li2SO4 é uma molécula hidrofílica, com isso os SAB’s formados por PVP 10 + Li2SO4 + H2O 

e Triton X- 100 + Li2SO4 + H2O possuem uma fase com características hidrofóbicas mais 

acentuada e outra fase com características mais hidrofílicas. O corante Amarelo Reativo HE4R, 

é uma molécula que possui um caráter hidrofóbico e como demonstrado particionou para fase 

que possui o mesmo caráter. À medida que o CLA aumentou a fase superior ficou concentrada 

de polímero/surfactante, acentuando as propriedades hidrofóbicas da fase, e consequentemente, 

ocorreu uma maior transferência do corante hidrofóbico para a fase superior. Da mesma forma, 

a concentração de eletrólitos aumentou na fase inferior com o incremento do CLA, acentuando 

seu caráter hidrofílico, com isso diminuindo a afinidade do corante pela fase. 

No SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O o corante particionou 

preferencialmente para fase inferior, rica em PVP 10. Porém, conforme mostrado no diagrama 

de fases do efeito da macromolécula na formação de SAB, o Triton X-100 possui um maior 

caráter hidrofóbico frente ao PVP 10. Outro fator apontado por Ansenjo e Andrews (2012) para 

o particionamento desigual de solutos em SAB, é o tamanho do soluto. Isso ocorre quando o 

mesmo é excluído de uma fase devido ao seu tamanho. A fase superior é formada pelo complexo 
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de duas macromoléculas, o Triton X-100 e o PVP 10, devido a estrutura do complexo e o 

tamanho do corante, o mesmo é excluído da fase superior e particiona preferencialmente para 

fase inferior. 

Johansson e colaboradores (1998) propuseram um modelo termodinâmico 

composto por um conjunto de equações analíticas que expressam a partição do soluto em termos 

das contribuições entálpicas e entrópicas. A Equação (13) fornece a contribuição entrópica para 

o processo de partição do corante Amarelo Reativo nos SAB’s caracterizados, considerando 

inexistente a contribuição entálpica: 

 

ln 𝐾 =
𝑀𝐴

𝜌
(

𝑛𝐹𝑆

𝑉𝐹𝑆 
− 

𝑛𝐹𝐼

𝑉𝐹𝐼
) 

(13) 

 

 

onde MA é a massa molar do corante Amarelo Reativo HE4R, ρ é o número de sítios por unidade 

de volume de todo o SAB, nFS e nFI são os números totais de moléculas na fase superior e 

inferior respectivamente, e VFS e VFI são os volumes das fases superior e inferior 

respectivamente.  

A equação (13) indica que na ausência dos efeitos entálpicos, o particionamento 

desigual do corante, Amarelo Reativo HE4R, ocorre devido a diferença no número de 

moléculas por unidade de volume entre as fases superior e inferior. Com isso o corante 

particionará para a fase com a maior densidade numérica, desta forma a fase oferecerá ao 

mesmo maiores possibilidades de ser acomodado de diferentes maneiras, aumentando a 

entropia do sistema. Deste modo, visto que a água é a principal componente nos SAB’s 

caracterizados e as fases inferiores de cada sistema possuem o maior número de moléculas de 

água, independente da temperatura estudada, os sistemas com o sulfato de lítio possuem maior 

densidade numérica na fase inferior. 

 Em SAB onde as contribuições entrópicas são insignificantes, o corante Amarelo 

Reativo HE4R, dependerá da diferença na entalpia das fases superior e inferior. A Equação (14) 

representa as interações entálpicas que ocorrem no SAB 

 

ln 𝐾 = −
𝑀𝐴

𝑅𝑇
[ ∑ (𝜙𝑖

𝐹𝑆 − 𝜙𝑖
𝐹𝐼)𝑤𝑖𝐴

3

𝑖=1 (𝑖≠𝑠)

− ∑ ∑ (𝜙𝑖
𝐹𝑆𝜙𝑗

𝐹𝑆 − 𝜙𝑖
𝐹𝐼𝜙𝑗

𝐹𝐼)𝑤𝑖𝑗

3

𝑗=𝑖+1 (𝑗≠𝑠)

2

𝑖=1 (𝑖≠𝑠)

] 

 

(14) 
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onde 𝜙𝑖
𝐹𝑆e 𝜙𝑖

𝐹𝐼são as frações volumétricas do componente formadores do SAB (onde i = água, 

PVP 10, Triton X-100 e Li2SO4) na fase superior e inferior respectivamente, e wiA é energia de 

formação entre o corante e o componente i, e wij é a energia formação do par  entre os 

componentes i e j. 

 Na Equação (14), a contribuição entálpica é descrita por dois termos. O primeiro, 

∑ (𝜙𝑖
𝐹𝑆 − 𝜙𝑖

𝐹𝐼)𝑤𝑖𝐴
3
𝑖=1 (𝑖≠𝑠) , é a contribuição energética em relação às interações entre o corante 

Amarelo Reativo HE4R e todos os demais componentes do SAB. O corante particionará para a 

fase que contém maior concentração do componente com o qual ele interaja mais 

entalpicamente, isto é, tenha o valor de wiA mais negativo. 

 O segundo termo, ∑ ∑ (𝜙𝑖
𝐹𝑆𝜙𝑗

𝐹𝑆 − 𝜙𝑖
𝐹𝐼𝜙𝑗

𝐹𝐼)𝑤𝑖𝑗
3
𝑗=𝑖+1 (𝑗≠𝑠)

2
𝑖=1 (𝑖≠𝑠) , representa a 

energia resultante do processo de transferência do corante entre as fases, essa transferência está 

condicionada a quebra de ligações entre os componentes da fase para criar uma cavidade na 

qual o corante se encaixa, e a formação de ligações entre os componentes da fase de onde o 

corante inicialmente estava. Esta diferença de energia não considera as interações entre os 

componentes do SAB e o corante. Embora esse processo seja dependente do volume de soluto, 

Da Silva e colaboradores demonstraram que a auto-energia da fase não contribui 

significativamente para o particionamento. Com isso, o comportamento da partição do corante 

pode ser atribuído as interações entálpicas específicas entre o mesmo e os componentes do SAB 

(DA SILVA, DA SILVA, et al., 2006). 

Desta forma, os SAB’s formados por PVP 10 ou Triton X-100 com Li2SO4 onde o 

corante está concentrado na fase superior dos dois SAB’s, as interações moleculares entálpicas 

entre as moléculas de corante e as macromoléculas (PVP 10 ou Triton X-100) é a força motriz 

para o particionamento. Entretanto, no sistema Triton X-100 + PVP 10 + H2O o corante 

particionou para a fase inferior rica em PVP 10 devido ao impedimento estérico da fase 

superior, não podendo assim inferir qual a força motriz preponderante no particionamento, por 

isso foi necessário realizar um estudo da influência da temperatura particionamento do corante. 

Este estudo está apresentado na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Estudo da temperatura no particionamento do corante Amarelo Reativo HE4R. 

Temperatura (K) CLA K ± s (desvio-padrão) 

PVP 10 + Li2SO4 + H2O 

278,15 48,27 392,66 ± 32,01 

288,15 47,32 839,23 ± 47,20 

298,15 47,11 3209,12 ± 314,22 

Triton X-100 + Li2SO4 + H2O 

278,15 38,18 928,70 ± 103,67 

288,15 36,20 2252,70 ± 330,89 

298,15 38,05 2539,69 ± 62,99 

Triton X-100 + PVP 10 + H2O 

278,15 36,24 0,1730 ± 0,0192 

288,15 36,55 0,2025 ± 0,0576 

298,15 35,99 0,1876 ± 0,0083 

 

Como pode-se observar na Tabela 12, os SAB’s formados por PVP 10 + Li2SO4 + 

H2O e Triton X-100 + Li2SO4 + H2O um aumento na temperatura resultava no aumento do 

particionamento do corante para FS, corroborando com as equações de Johansson em que a 

entalpia foi a força motriz para o particionamento do corante.   

Já o SAB formado por Triton X-100 + PVP 10 + H2O, foi necessário realizar o teste 

t de Student para verificar se há uma diferença significativa entre os coeficientes de partição 

nas temperaturas estudadas. Os cálculos estão dispostos no Apêndice A. E em um intervalo de 

confiança de 95% obteve-se que não há uma diferença nas médias dos coeficientes de partição, 

deste modo a temperatura não interferiu no particionamento do corante. Pode-se concluir então 

que a força motriz preponderante para o particionamento deste sistema foi a entropia. 
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6 Conclusão  

 

Novos dados do equilíbrio líquido-líquido para os SAB’s PVP 10 + Li2SO4 + H2O, 

Triton X-100 + Li2SO4 + H2O e Triton X-100 + PVP 10 + H2O nas temperaturas de 278,15, 

288,15 e 298,15 K, foram obtidos neste trabalho. Para todos esses sistemas, um aumento na 

temperatura não causou um efeito significativo sobre a região bifásica, indicando que o 

processo de separações de fases é entropicamente dirigido. Os SAB’s com eletrólitos, PVP 10 

+ Li2SO4 + H2O e Triton X-100 + Li2SO4 + H2O, mostraram uma maior eficiência na 

segregação das fases em comparação ao SAB formado por polímero/surfactante, sendo que a 

área bifásica do SAB formado por Triton-100 é maior do que o formado por PVP 10. Todos os 

dados experimentais foram ajustados com sucesso utilizando as correlações de Merchuk e Guan 

para as curvas binodais e linhas de amarração, respectivamente. 

 O particionamento do corante Amarelo Reativo HE4R possibilitou um melhor 

entendimento do ambiente químico das fases, sendo que esta espécie hidrofóbica particiona 

preferencialmente para a fase superior, rica em macromolécula, nos SAB’s PVP 10 + Li2SO4 + 

H2O (K entre 344 e 3,21x103) e Triton X-100 + Li2SO4 + H2O (K entre 926 e 4,30x103). Para 

o sistema formado por polímero/surfactante o corante transferiu-se preferencialmente para a 

fase inferior (K entre 0,265 e 0,141), rica em PVP. Verificou através de modelos amplamente 

aplicados a estes sistemas que a força motriz do particionamento nos SAB’s compostos por sal 

foi entálpica, e para o SAB formado por polímero/surfactante foi a entropia. 

Os sistemas caracterizados neste trabalho possuem diferentes características de 

fases, podendo ser aplicado para a separação/extração/preconcentração de analitos em uma 

grande faixa de hidrofobicidade/hidrofilicidade. Ademais, são sistemas formados 

majoritariamente por água e componentes atóxicos, sendo uma técnica que se encaixa nos 

parâmetros de sustentabilidade exigidos pela sociedade contemporânea. 
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APÊNDICE A – CÁLCULOS DO TESTE T STUDENT CASO 2: DIFERENÇAS DAS MÉDIA 

DOS COEFICIENTES DE PARTIÇÃO (K) PARA O SAB TRITON X-100 + PVP 10 + H2O 

 

O teste t Student utilizado foi o caso 2: Diferenças das Médias. Esse teste foi 

empregado para verificar se as médias dos coeficientes de partição nas temperaturas de 278,15; 

288,15 e 298,15 K possuem uma diferença significativa em um intervalo de confiança de 95%. 

A comparação foi realizada em pares (SKOOG, WEST, et al., 2013).  

A Tabela 13 mostra os coeficientes de partição obtidos para o SAB Triton X-100 + 

PVP 10 + H2O. 

 

Tabela 13 – Coeficientes de partição do SAB Triton X-100 + PVP 10 + H2O. 

Temperaturas (K) Grupo  K1 K2 �̅� s 

278,15 A 0,1594 0,1865 0,1730 0,0191 

288,15 B 0,1618 0,2433 0,2025 0,0576 

298,15 C 0,1935 0,1818 0,1876 0,0083 

 

Onde, K1 e K2 são os resultados dos coeficientes de partição obtidos para cada temperatura 

estudada, K ̅é a média das amostras (K1 e K2) e s é o desvio-padrão amostral. E para um melhor 

entendimento os dados de cada temperatura foram separados em grupos.  

 Em posse dos dados, o primeiro passo é formular a hipótese nula (H0) assumindo 

que as médias populacionais são idênticas e as diferença entres elas são o resultado de erros 

aleatórios. Assim, temos que H0: μA = μB, H0: μA = μC e H0: μB = μC. E por fim formular a 

hipótese alternativa (Ha) que é as médias serem diferentes. 

 Para saber se a hipótese nula pode ser aceita é necessário calcular o teste estáticos t 

que é dado pela Equação (15): 

 

𝑡 =  
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏  (√
𝑁1 + 𝑁2

𝑁1𝑁2
)

 
(15) 

 

 

onde, 𝑥1̅̅̅ 𝑒 𝑥2̅̅ ̅ são as médias de cada grupo, N1 e N2 são os números de resultados contidos no 

grupo 1 e 2 respectivamente e scomb é o desvio-padrão combinado de s1 e s2 dado pela Equação 

(16):  

  

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  √
∑ (𝑥𝑖 −  𝑥1̅̅̅)2𝑁1

𝑖=1 +  ∑ (𝑥𝑗 −  𝑥2̅̅ ̅)
2𝑁2

𝑗=1 + ∑ (𝑥𝑘 −  𝑥3̅̅ ̅)2𝑁3
𝑘=1 + ⋯  

𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + ⋯ − 𝑁𝑡
 

(16) 
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onde Nt é o número total de grupos que estão sendo combinados. 

O teste estatístico é então comparado com o valor crítico de t foi obtido a partir da 

Tabela 14 (Anexo A).  Se o valor absoluto do teste estatístico for menor que o valor crítico, a 

hipótese nula é aceita e não há diferença significativa entre as médias. Um valor de t maior que 

o valor crítico indica a existência de uma diferença significativa entre as médias.  

Dessa forma comparando as temperaturas de 278,15 K (grupo A) e 288,15 K (grupo 

B), temos:  

 

H0: μA = μB 

Ha: μA ≠ μB 

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  √
∑ (𝐾𝑖 −  𝐾𝐴

̅̅ ̅)2𝑁𝐴=2
𝑖=1 +  ∑ (𝐾𝑗 −  𝐾𝐵

̅̅̅̅ )
2𝑁𝐵=2

𝑗=1  

𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 − 𝑁𝑡
=  

=  √
(0,1594 −  0,1730)2 +  (0,1865 −  0,1730)2 + (0,1618 −  0,2025 )2 +  (0,2433 −  0,2025 )2 

2 + 2 − 2
 

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  0,0429 

 

𝑡 =  
x𝐵̅̅ ̅ − x𝐴̅̅ ̅

scomb (√
NA + NB

NANB
)

=
0,2025 − 0,1730

0,0429 (√2 + 2
2.2 )

= 0,6869 

 

 O valor t absoluto do teste estatístico foi de 0,6869, para um intervalo de confiança 

de 95% e um grau de liberdade igual à NA + NB – 2, o t crítico é igual a 4,30. Como 0,6869 < 

4,30, a hipótese nula é aceita em um nível de confiança de 95% e concluímos que não há 

diferença nos coeficientes de partição nas temperaturas de 278,15 e 288,15 K.  

Para as temperaturas de 278,15 K (grupo A) e 298,15 K (grupo C), temos: 

 

H0: μA = μC 

Ha: μA ≠ μC 

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  √
∑ (𝐾𝑖 −  𝐾𝐴

̅̅ ̅)2𝑁𝐴=2
𝑖=1 +  ∑ (𝐾𝑗 −  𝐾𝐶

̅̅̅̅ )
2𝑁𝐶=2

𝑗=1  

𝑁𝐴 + 𝑁𝐶 − 𝑁𝑡
= 0,0148  
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𝑡 =  
xC̅̅ ̅ − xA̅̅ ̅

scomb (√
NA + N𝐶

NAN𝐶
)

=
0,1876 − 0,1730

0,0148 (√2 + 2
2.2 ) 

= 0,9892 

 

 O valor crítico de t para NA – NC – 2 graus de liberdade e em um intervalo de 

confiança de 95% é igual a 4,30. Dessa forma, 0,9892 < 4,30, a hipótese nula é aceita em um 

nível de confiança de 95% e concluímos que não há diferença nos coeficientes de partição nas 

temperaturas de 278,15 e 298,15 K. 

 Por fim, a comparação dos coeficientes de partição nas temperaturas de 288,15 K 

(grupo B) e 298,15 K (grupo C), temos que: 

 

H0: μB = μC 

Ha: μB ≠ μC 

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  √
∑ (𝐾𝑖 −  𝐾𝐵

̅̅̅̅ )2𝑁𝐵
𝑖=1 +  ∑ (𝐾𝑗 −  𝐾𝐶

̅̅̅̅ )
2𝑁𝐶

𝑗=1  

𝑁𝐴 + 𝑁𝐶 − 𝑁𝑡
= 0,0412  

 

𝑡 =  
x𝐵̅̅ ̅ − x𝐶̅̅ ̅

scomb (√
N𝐵 + N𝐶

NBN𝐶
)

=
0,2025 − 0,1876

0,0412 (√2 + 2
2.2 )

= 0,3619 

 

O valor crítico de t para NB – NC – 2 graus de liberdade e em um intervalo de 

confiança de 95% é igual a 4,30. Como 0,3619 < 4,30, a hipótese nula é aceita e concluímos 

que não há diferença nos coeficientes de partição nas temperaturas de 288,15 e 298,15 K em 

um nível de confiança de 95%. 
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ANEXO A – TABELA DE VALORES DE T PARA VÁRIOS NÍVEIS DE PROBABILIDADE 

 

Tabela 14 – Tabela de valores de t para vários níveis de probabilidade 

 

Fonte: (SKOOG, WEST, et al., 2013) 


