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RESUMO 

 

Os sistemas aquosos trifásicos (SAT) têm sido aplicados para extração e separação de vários 

analitos estratégicos, porém, não há trabalhos de caracterização e definição dos fundamentos 

básicos de operação para esta técnica. Portanto, neste trabalho foi realizado a caracterização 

de um SAT formado por poli(vinilpirrolidona) MM = 10 000 g mol
-1

 (PVP), poli(etileno 

glicol) MM = 10 000 g mol
-1

 (PEG), sulfato de lítio e água. Os resultados mostram que de 

forma geral, há uma maior concentração de PEG, PVP e Li2SO4 nas fases superior, central e 

inferior, respectivamente, e que a água é o componente majoritário do sistema em todas as 

fases. O diagrama de fase do SAT foi determinado variando-se a concentração dos 

componentes no sistema e a temperatura (288,15, 298,15 e 308,15 K). Em um diagrama de 

fase de coordenadas tridimensionais foi possível visualizar um plano que forma uma área 

triangular de amarração (ATA), composto pelos pontos de composição de fases e o ponto 

global. A ATA decresce com a diminuição das concentrações globais (CG) dos três 

componentes no sistema. Em concentrações mais elevadas as áreas são maiores, indicando 

que há uma maior diferença de composição entre as fases. Foi demonstrado que sistemas com 

CG em uma mesma ATA possuem propriedades intensivas semelhantes e extensivas distintas 

(sempre comparado cada fase separadamente), comportamento similar às linhas de amarração 

dos sistemas aquosos bifásicos. Os SAT mostraram um grande efeito de temperatura na 

formação de fases, onde um aumento de T promove um incremento na região trifásica, 

indicando uma contribuição entalpica endotérmica. Além disso, em concentrações globais 

menores, um comportamento de inversão de fases entre a fase rica em eletrólito e a fase rica 

em PVP foi observado na temperatura de 308,15 K. Estudos de partição de íons Cu (II) no 

SAT mostraram que este íon interage de forma mais eficiente com a fase rica em sal, onde o 

aumento da ATA provoca um incremento nesta tendência. À 298,15 K, em concentrações 

globais menores, o íon Cu(II) promove a inversão de fases, fenômeno semelhante ao 

observado no estudo do efeito de temperatura. O aumento da temperatura do meio reacional 

também promove um incremento na concentração do Cu(II) para a fase rica em PVP. Assim, 

foi obtido o diagrama de fases para um novo sistema aquoso trifásico, sendo que, até onde 

conhecemos, este é o primeiro trabalho que descreve de forma quantitativa as composições de 

fases e as áreas trifásica, bem como desenvolve a teoria da área triangular de amarração. 

 

Palavras-chave: Sistema Aquoso Trifásico (SAT). Sistema polímero-polímero-sal. 

Polivinilpirrolidona (PVP). Poli(etileno glicol) (PEG). Sulfato de Lítio (Li2SO4). 



 

 

ABSTRACT 

 

The aqueous three-phase systems (A3PS) have been used for extraction and separation of 

several strategic analytes, however, there are no characterization works and definition of 

theorical basic fundamentals for this technique. Therefore, in this work was performed the 

characterization of a A3PS formed by poly(vinylpyrrolidone) MM = 10,000 g mol
-1

(PVP), 

poly (ethylene glycol) MM = 10,000 g mol
-1

(PEG), lithium sulfate and water. The results 

show that the most part of the PEG, PVP and Li2SO4 are the top, central and botton phases, 

respectively, and the majoritary component in all phases is water. The A3PS phase diagram 

was obtained in function of the variation of components concentration and temperature 

(288.15, 298.15 and 308.15 K). The phase diagram of three-dimensional coordinates 

generates a plane that forms a tie-area triangular (TAT), composed by points of composition 

of phases and the global point. The TAT decreases with the decrease of global point (GP) of 

the 3 components in the system, and the TAT increase becomes the difference between the 

phases thermodynamics propriets biggest. The A3PS showed a strong temperature effect on 

the phase formation, where an increase of temperature promotes an increase in the three-phase 

region, indicating an endothermic enthalpy contribution. Moreover, at lower overall 

concentrations, a phase inversion behavior between the electrolyte rich phase and the PVP 

rich phase was observed at the temperature of 308.15 K. Cu(II) ion partition studies in the 

A3PS showed that this ion interacts more efficiently with the salt rich phase, where the TAT 

increase causes an increase in this tendency. At 298.15 K, at lower overall concentrations, the 

Cu(II) ion promotes phase inversion, a phenomenon similar to that observed in the study of 

the temperature. The increase in the temperature of the reaction medium also promotes an 

increase in the concentration of Cu(II) to the phase rich in PVP. Thus, the phase diagram for a 

new aqueous three-phase system was obtained, and, as far as we know, this is the first work 

that quantitatively describes the phase compositions and the three-phase areas, as well as 

develops the theory of the tie-triangular area. 

 

 

 

Keywords: Aqueous Three-phase System (A3PS), Polymer-polymer-salt system. 

Poly(vinylpyrrolidone)(PVP), Poly(ethylene glycol)(PEG), Lithium Sulphate (Li2SO4).
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na química analítica, técnicas de extração são uma parte fundamental das 

metodologias de preparo de amostras. As mais aplicadas e conhecidas destas técnicas são a 

extração sólido-liquido (ESL) e extração liquido-liquido (ELL). Ambas possuem vantagens, 

limitações, ampla aplicação e vêm evoluindo com os anos devido aos inúmeros estudos 

realizados na área com a finalidade de melhorar sua eficiência e economia. 

A extração líquido-líquido tradicional (ELT), por exemplo, é um método clássico 

largamente empregado na purificação e recuperação na indústria química, petrolífera, nuclear, 

alimentar, farmacêutica, e hidrometalúrgica (AMANI et al., 2018), além da extensa aplicação 

em química analítica. Isso ocorre, pois elas possuem vantagens como alta sensibilidade, boa 

precisão e recuperação (PINTO et al., 2010). Entretanto, apresentam limitações no que tange a 

questão ambiental, devido ao uso de solventes orgânicos que em sua grande maioria são 

tóxicos, cancerígenos e/ou inflamáveis (HIDAYAH & ABIDIN, 2017), gerando resíduos que 

levam a um tratamento oneroso, características que colocam esses compostos na contramão 

do conceito de química sustentável. 

Com isso, diversas novas metodologias surgiram com a tentativa de destacar as 

vantagens da ELT e suprir suas limitações, como, por exemplo, as micro-extrações em fase 

líquida, micro-extração em fase líquida headspace, extração em ponto nuvem e mais 

recentemente os sistemas aquosos bifásicos (TANG et al., 2016). 

Este último vem sendo bastante empregado nos estudos de partição de diversos 

analitos por ser uma excelente alternativa “verde” comparado aos tradicionais sistemas com 

solvente orgânico (DAS & KAMALIKA, 2012), além de serem formados por materiais de 

fácil acesso, economicamente viáveis e menos agressivos ao meio ambiente. 

Esse tipo de sistema pode ser formado pela mistura de soluções aquosas de dois 

polímeros quimicamente distintos, um polímero e um sal ou dois sais, sendo que, no geral, as 

fases superiores (FS), possuem maior caráter hidrofóbico enquanto as fases inferiores (FI) 

possuem maior caráter hidrofílico, onde as duas têm como componente majoritário a água 

(RODRIGUES et al., 2013). O SAB é formado em condições termodinâmicas específicas 

(DA SILVA et al., 2006) onde a separação de fases depende principalmente da temperatura 

(DA ROCHA et al., 2011; MARTINS et al., 2007) e da concentração dos componentes no 

sistema (DE LEMOS et al., 2011). 
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Na literatura, estudos com SAB comprovam sua eficiência para partição de 

biopartículas (ASENJO & ANDREWS, 2012; AZEVEDO et al., 2009; OLIVEIRA, ABREU 

& PESSOA, 2007; SHAHRIARI et al., 2010), purificação de metais (DA CUNHA, et al. 

2016; DE LEMOS et al., 2013), corantes (DE ALVARENGA et al., 2015) e materiais de 

carbono (DELGADO et al., 2017; TANG et al., 2016). Assim, a adição de mais uma fase a 

estes sistemas pode torná-los aptos à separação de três ou mais espécies simultaneamente. 

Sistemas líquidos trifásicos tradicionais são comumente formados por dois 

solventes orgânicos imiscíveis e água. São descritos na literatura também, sistemas trifásicos 

formados pelo acoplamento de um SAB com um solvente orgânico. Assim, são formados 

duas fases aquosas e uma terceira fase formada por um solvente orgânico imiscível, possuindo 

uma mistura das vantagens da ELT e do SAB, tendo a praticidade da partição de três analitos 

distintos simultaneamente, acarretando em uma economia de tempo no processo 

(BRAIBANT, BOURGEOIS & MEYER, 2018; XIE et al., 2010). 

Portanto, tendo em vista tais propriedades do SAB, da ELT e dos sistemas 

líquido-líquido quarternários, é possível pensar em um sistema aquoso trifásico (SAT) 

formado por um terceiro componente que não seja um solvente orgânico, com propriedades 

hidrofóbicas intermediarias comparado aos outros dois, onde esse novo sistema integraria as 

vantagens de ambos, além de agregar versatilidade, sustentabilidade e economia de tempo. 

Alguns autores já descreveram na literatura sistemas aquosos trifásicos (SAT) 

compostos por polímero-polímero-surfactante (ALBERTSSON, 1973; AKBULUT, et al., 

2012; HARTMAN, JOHANSSON & ALBERTSSON, 1974; KIRCHNER, SIMONIS & 

VON DÖHREN, 1987; MACE et al., 2012), polímero-surfactante-sal (SEN & 

CHAKRABORTY, 2014) e polímero-polímero-sal (SHIU, CHEN & LEE, 2014) como 

técnica de partição de analitos. Mas até então, pelo nosso conhecimento, não há na literatura 

trabalhos que propuseram elucidar seu diagrama de fase e seu comportamento perante as 

variáveis que conhecidamente modificam a estrutura e as propriedades de sistemas formados 

por estes componentes. Além disso, os diagramas de equilíbrio de fase são de extrema 

importância para o entendimento do sistema e consequentemente possibilita a maximização 

dos processos de partição de analitos para aplicações destes novos sistemas. 

Portanto, este trabalho tem o objetivo de caracterizar novos sistemas aquosos 

trifásicos (SAT) formados por poli(etileno glicol) 10000 g mol
-1

, poli(vinilpirrolidona) 10000 

g mol
-1

, sulfato de lítio e água, além de se obter os dados experimentais de equilíbrio em 

diversas temperaturas e concentrações. Além disso, este estudo visa o desenvolvimento da 

fundamentação teórica de segregação dos componentes nas fases destes sistemas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar um novo sistema aquoso trifásico 

formado por poli(vinilpirrolidona) (10000 g mol
-1

) + poli(etileno glicol) (10000 g mol
-1

) + 

sulfato de lítio + água, obtendo seus diagramas de fases em diferentes temperaturas e 

investigar a eficiência do sistema na extração de íons cobre(II). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a formação de um sistema trifásico baseado na mistura de quatro componentes 

(poli(vinilpirrolidona) (10000 g mol
-1

) + poli(etileno glicol) (10000 g mol
-1

) + sulfato 

de lítio + água). 

 Avaliar o comportamento do SAT quanto às variações de concentração de seus 

componentes em temperatura constante. 

 Estudar o comportamento do SAT quanto às variações de temperatura (288,15 K, 

298,15 K e 308,15 K). 

 Construir o diagrama de fase tridimensional para esse novo sistema, verificando as 

propriedades de seus planos de amarração (PA) e suas áreas triangulares de amarração 

(ATA) e os efeitos causados pela mudança de concentração e temperatura. 

 Avaliar as alterações nas propriedades intensivas e extensivas dos sistemas formados 

na mesma área triangular de amarração (ATA). 

 Investigar a partição de íons cobre no sistema em ATAs e temperaturas distintas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB) 

O SAB foi relatado pela primeira vez por M.W.Beijerinck em 1896 quando ele 

acidentalmente misturou soluções aquosas de amido e gelatina observando que estas não eram 

miscíveis entre si (BEIJERINCK, 1896). Mais de três décadas depois, Hertel observou que 

diferentes proporções de amilose e amilopectina geravam diagramas de equilíbrio diferentes 

(HERTEL, 1929). Anos mais tarde, estudos com misturas de um grande número de soluções 

de polímeros em meio orgânico ou aquoso, mostraram que cerca de 89,0% das misturas 

estudadas geravam sistemas bifásicos, evidenciando que a incompatibilidade entre polímeros 

é praticamente um fenômeno geral (BOYER-KAWENOKI, 1947). Mas somente a partir de 

1950 que um grande número de estudos envolvendo esse sistema, seus fundamentos teóricos e 

aplicações começaram a ser desenvolvidos, após Alberstsson propor a aplicação para 

processos de bioseparação (ALBERTSSON, 1950).  

Hoje, sabe-se que o SAB pode ser construído por soluções aquosas de vários 

componentes, como: surfactantes (DA SILVA, et al., 2008; LIU, WU & DAI, 2012; 

SALABAT, FAR & MOGHADAM, 2010) polímeros (ROGERS & ZHANG, 1996; ZENG, 

QUAYE & OSSEO-ASARE,  2004; XIE et al., 2011), eletrólitos (ZHI et al., 2005; VAN 

BERLO, LUYBEN & VAN DER WIELEN, 1998), líquidos iônicos (LI) (YU, et al., 2011; 

PEI, et al., 2012), entre outras possibilidades (GRILO, AIRES-BARROS & AZEVEDO, 

2016), onde estas combinações são obtidas por tentativa e erro, uma vez que não há, ainda, 

uma teoria capaz de prever quais são as relações entre as espécies químicas que resultariam ou 

não em segregação de fases destes sistemas.  

As misturas mais estudadas destes componentes são: polímero-polímero, sal-sal 

ou polímero-sal, sendo que, no geral, as fases superiores (FS), possuem maior caráter 

hidrofóbico, enquanto as fases inferiores (FI) possuem maior caráter hidrofílico, onde as duas 

têm como componente majoritário a água (Figura 1). Os sistemas do tipo polímero-sal e 

polímero-polímero são os mais estudados, sendo que o primeiro possui características 

interessantes como a maior diferença entre as propriedades físico-químicas entre as duas 

fases, o que geralmente acarreta em melhores resultados de coeficiente de partição para 

diversos analitos, além de possuir um custo muito mais baixo, comparado a demais sistemas 

de extração (RUIZ-RUIZ et al., 2012; RODRIGUES et al., 2013). 
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Figura 1.  Composições químicas associadas a um ponto de mistura do sistema: PEG (1500 g mol
-1

) + fosfato de 

potássio + água, a 298,15K e pH = 7. 

 

FONTE: Adaptado de DA SILVA, 2006. 

 

O desenvolvimento dos estudos de SAB mostra que estes sistemas são um 

excelente método para a partição, separação e pré-concentração de analitos diversos, tendo 

sua eficiência comparada à extração líquido-líquido tradicional (ELT), ainda possuindo as 

vantagens de ser de baixo custo, composto por materiais de fácil acesso, ambientalmente 

seguros, possuir facilidade de escalonamento e possibilidade de operação continuada 

(GRILO, AIRES-BARROS & AZEVEDO, 2016; IQBAL et al., 2016). 

Diferentemente da ELT, o SAB possui vantagens como: (i) preservação da 

atividade de biológica de alguns solutos (TUBIO, et al. 2009); (ii) baixa tensão interfacial que 

favorece os processos de difusão entre as fases (KIM & RHA, 2000; DA SILVA, et al. 2008) 

e (iii) alta recuperação dos materiais (CUNHA & AZNAR, 2009), além disso, não utiliza 

solventes orgânicos que são extremamente tóxicos, inflamáveis e/ou cancerígenos (DA 

SILVA, 2006) o que torna este sistema não apenas uma ótima alternativa, principalmente para 

purificação de produtos biológicos (ALBERTSSON, 1994; WALTER, 2012), mas também 

para partição de corantes (DE ALVARENGA, et al., 2015), metais (DE LEMOS et al., 2013; 

DE OLIVEIRA, et al. 2017) e materiais de carbono (TANG et al., 2016, DELGADO et al., 

2017). 

A Tabela 1 descreve algumas combinações possíveis para formação de SAB, os 

analitos estudados na partição e os resultados gerais obtidos para cada estudo. 
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Tabela 1. Alguns tipos de SAB descritos na literatura, analito particionado e os resultados obtidos.  

Tipo de 

sistema 

Componente 

1 

Componente 

2 
Produto 

Resultados 

Obtidos 

Referência 

Polímero-

Polímero 

PEG Dextran Quitinase 

 

Partição bem 

sucedida de 

quitinase para a 

fase inferior do 

sistema 

 

Chen & 

Lee (1995) 

Polímero-

Polímero 

Dextran TritonX-100 Hematita A hematita 

permaneceu 

preferencialmente 

na fase inferior do 

sistema em todos 

os pH estudados. 

 

Zeng, 

Quaye & 

Osseo-

Asare 

(2004) 

 

Polímero-Sal PEG Citrato de 

Sódio 

Hg(II) %E= 92.35±5.2 na 

presença de 

concomitantes 

metálicos 

 

Da Cunha, 

et al. 

(2016) 

Polímero-Sal Copolímero 

Tribloco 

K2PO4 Insulina Bons resultados 

para a partição 

com otimização de 

parâmetros que 

modificam o SAB. 

 

Haraguchi, 

et al. 

(2004) 

Liquido 

Iônico-

Polímero 

PEG LI-clorados Cafeína 

Xantina 

Nicotina 

Ótimos resultados 

de partição para os 

três produtos em 

condições distintas 

do SAB 

Pereira et 

al. (2013) 

FONTE: próprio autor 

 

3.1.1 Diagramas de fase do SAB 

O diagrama de fase (ou diagrama de equilíbrio) de forma geral, é uma 

representação dos efeitos de temperatura, pressão, composição dos componentes formadores 

do sistema e números de fases que podem existir em equilíbrio entre estas (CASTELLAN, 

1998). 

Na maioria dos trabalhos publicados envolvendo SAB, esse diagrama é 

representado limitando à representação aos eixos cartesianos, em pressão e temperatura 

constantes, indicando apenas as concentrações dos dois componentes no meio omitindo-se a 

água. Neste gráfico, o eixo das abcissas é representado pela concentração do componente 1, 

enquanto as ordenadas representam a concentração do componente 2. Para cada conjunto de 
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três componentes existe um diagrama de fase característico e único. Este estudo é um 

parâmetro importante desses sistemas, pois ele indica diversos comportamentos de suma 

importância para o entendimento do SAB.  

A Figura 2, mostra um diagrama de fases típico para um determinado SAB, onde 

podemos notar a presença da linha binodal (LB) a qual é formada pela ligação entre os pontos 

de composições de fase superior (FS) e fase inferior (FI). Pontos de concentração abaixo da 

LB geram sistemas monofásicos e concentrações acima desta linha irá gerar sistemas 

bifásicos, até no máximo do limite de solubilidade dos componentes. A linha de amarração 

(LA) é formada pela ligação entre os pontos de composição da FS e FI em equilíbrio entre si, 

sendo que sistemas com composição global pertencentes a mesma linha, possuem as mesmas 

concentrações dos componentes em suas fases superiores e também para as fases inferiores. 

Assim, dizemos que as propriedades termodinâmicas intensivas para cada fase em todos os 

pontos globais da LA são idênticas, porém possuem propriedades extensivas distintas. 

Portanto, o que varia em relação aos diferentes pontos da mesma LA são as propriedades que 

dependem da quantidade de substancia, como volume, massa e etc. Ou seja, os pontos A, B e 

C variam na quantidade de fase formada, mas as composições dessas fases, comparando as 

fases superiores dos três pontos entre si, e as fases inferiores entre si, são exatamente as 

mesmas. Qualquer outro sistema formado acima da LB que não pertença a mesma LA dos 

sistemas A, B e C terão composição de fases distintas em relação a estes pontos. O ponto D é 

chamado de ponto crítico, este é um ponto teórico onde concentrações dos componentes neste 

ponto indicam uma indefinição se o sistema está monofásico ou bifásico. Quando as 

concentrações dos componentes de sistemas tendem a afastar do ponto crítico há um aumento 

do comprimento da linha de amarração (CLA). Esse parâmetro mensura a diferença entre as 

propriedades termodinâmicas intensivas entre as fases do sistema, ou seja, quanto maior o 

CLA maior será diferença de composição entre a FS e FI (DE LEMOS, et al., 2011). Quando 

um analito tem preferencia em particionar para uma das fases do SAB, essa predileção 

aumenta à medida que o CLA incrementa. 
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Figura 2. Diagrama de fase genérico para um sistema aquoso bifásico 

 

FONTE: IQBAL, et al. 2016 Adaptado. 

 

O valor de CLA pode ser obtido com dados extraídos do diagrama de fase do 

sistema e é calculado pela formula de Pitágoras para triângulos retângulos, como visto na 

equação 1: 

 

    [(  )  (  ) ]    [(     
        

 )
 
 (     

       
 ) ]              Eq. 1 

                            

onde,      
         

  são as concentrações de polímero nas fases superior e inferior, 

respectivamente, e      
         

  são as concentrações de sal nas fases superior e inferior, 

respectivamente. 

O principal parâmetro que altera o comportamento do diagrama de fase para um 

SAB é a temperatura (outros efeitos que podem alterar o comportamento do SAB serão 

abordados no capítulo 3.1.2 deste texto). Na maioria dos casos o aumento da temperatura 

expande a região bifásica de sistemas polímero-sal (ZAFARI-MOATTAR & 

HAMZEHZADEH, 2011; HAN, et al., 2011). Isso significa que a concentração crítica de sal 

necessária para formação do SAB é menor com o aumento da temperatura, o que acarreta 

também em um aumento da CLA (WU, et al., 2010). 
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Esse fenômeno do aumento da região bifásica ocorre porque as interações 

polímero-solvente diminuem, o que leva a uma queda de solubilidade do polímero por estar 

menos solvatado pela água. Estudos mostram que a formação do SAB é um processo 

endotérmico e um fenômeno com características preponderantemente entrópicas 

(CHAKRABORTY & SEN, 2016). 

3.1.2 Termodinâmica de sistemas aquosos bifásicos 

Os fundamentos termodinâmicos do SAB começaram a ser descritos por P.A 

Albertsson em 1956. Desde então, diversos estudos empíricos e teóricos vem tentando 

explicar os fenômenos envolvendo esses sistemas bifásicos (GRILO AIRES-BARROS & 

AZEVEDO, 2016). 

No SAB, quando são misturadas duas soluções poliméricas (em condições 

específicas de temperatura, pressão e concentração) estas formam grandes agregados e, por 

causa da exclusão estérica, os polímeros começam a se separar entre duas fases distintas. Já 

no caso de sistemas polímero-sal, o eletrólito absorve grandes quantidades de água, 

concentrando o polímero em uma das fases (geralmente a superior) e o mesmo fenômeno de 

exclusão pode ser observado (HARRIS, 1989). 

Para sistemas polímero-polímero as interações hidrofóbicas, as diferenças de 

polaridade entre os componentes e a orientação das ligações de hidrogênio destes com a água 

são apontados como os principais fatores da formação de sistemas bifásicos (SEN & 

CHAKRABORTY, 2014). Já para sistemas polímero-sal, o fenômeno de separação de fases é 

explicado pelo efeito “salting-out”. Os efeitos “salting in” e “salting out” são caracterizados, 

respectivamente, pelo aumento e pela diminuição da solubilidade dos componentes não-

eletrolíticos no solvente, mediante a adição de um ou mais sais ao sistema (BORUAH, et al., 

2016). Isso ocorre porque, em força iônica baixa, o cátion proveniente do sal tende a interagir 

com macromolécula aumentando sua carga superficial, que aumenta a solvatação pela água, 

diminuindo as interações entre as macromoléculas, com isso, tem-se um efeito de maior 

solubilidade do polímero no meio, esse efeito é dado o nome de “salting in”. Entretanto, esse 

fenômeno não se estende indefinidamente, as moléculas de água apresentam maior tendência 

de solvatação por partículas menores, que nesse caso são o produto de dissociação do sal, 

portanto, com uma elevada quantidade deste no meio faz com que a água se desprenda da 

estrutura da macromolécula, aumentando as interações polímero-polímero e diminuindo sua 

solubilidade no meio, para este efeito é dado o nome de “salting out” (SILVÉRIO, et al., 

2013).   
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Estudos mostram que parâmetros como concentração e peso molecular do 

polímero (ZAFARANI-MOATTAR, HAMZEHZADEH & NASIRI, 2012), concentração e 

composição do sal (MAZZOLA et al., 2008), temperatura (ALBERTSSON & TJERNELD, 

1994; MARTINS et al., 2007) e pH (CHAKRABORTY & SEN, 2016; BARANI, et al., 2018) 

alteram de forma significativa a formação de um SAB: 

 

 A segregação dos componentes no sistema tende a aumentar com o aumento da 

concentração destes no meio, já que aumenta-se o número de interações destes 

componentes entre si. 

 

 A região bifásica do SAB é diretamente proporcional ao aumento da massa molar da 

macromolécula. Esse efeito é comumente atribuído a uma diminuição da contribuição 

entrópica configuracional causada pelo aumento do polímero (TADA, LOH & PESSOA, 

2005), fazendo com que a quantidade necessária do polímero para observar a segregação 

de fases seja menor (GUO & LUIJTEN, 2005). 

 

 O caráter polar/apolar do sal também influência nos processos de separação de fases no 

SAB. Sais inorgânicos acarretam em melhores condições de segregação de fase 

comparados a sais orgânicos (BORUAH, et al., 2016). Isso ocorre porque o ânion do sal 

orgânico possui um caráter apolar acentuado, aumentando as interações de van der waals 

com o polímero, dificultando a exclusão entre as fases destes componentes, além disso, a 

energia livre de gibbs de hidratação de ânions inorgânicos são maiores comparados a 

ânions orgânicos, o que acarreta uma solvatação maior pela água, diminuindo a solvatação 

do polímero e aumentando sua presença na fase rica em eletrólito. 

 

 Os efeitos de temperatura na formação de SAB ocorrem, em sua maioria, pela alteração da 

solubilidade dos componentes do meio e pela mudança de conformação do polímero que 

aumenta a hidrofobicidade dessa macromolécula, facilitando processos de formação de 

sistemas bifásicos (ZAFARANI-MOATTAR & ABDIZADEH-ALIYAR, 2016). 

 

 A alteração do pH do meio pode acarretar mudanças tanto estruturais, quanto 

conformacionais do(s) polímero(s) formadores do SAB devido as possibilidades de 

protonaçao ou desprotonação destas macromoléculas, alterando as interações desta com o 
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solvente e demais componentes do meio, podendo facilitar ou dificultar a segregação de 

fases.  

A seguir será realizada uma revisão bibliográfica sobre os componentes utilizados 

neste trabalho. 

3.1.3 Poli (etileno glicol) (PEG) 

O Poli(etileno glicol) possui a fórmula geral H(OCH2CH2)n, onde n é maior ou 

igual a 4. Estes compostos são exclusivamente formados por monômeros de oxido de etileno 

(Figura 3) sendo um polímero de bastante importância comercial e produzido mundialmente 

em grande escala e com variadas massas molares. Arbitrariamente, a designação PEG é dada 

para materiais de baixa massa molar (abaixo de 20000 g mol
-1

), pois os grupos hidroxila 

terminal tem caráter ainda bastante acentuado na molécula, enquanto a designação PEO 

[Poli(oxido de etileno)] é frequentemente restrita por materiais com altas massas molares 

(acima de 20000 g mol
-1

) onde a funcionalidade do grupo hidroxila já não é mais evidenciada. 

 

Figura 3. Molécula de poli (etileno glicol) 

 

 

Os polietilenos glicóis são altamente higroscópicos e absorvem uma quantidade 

significativa de água se expostos a ambientes com alta umidade. Seu estado físico a 

temperatura ambiente depende do peso molecular do polímero. Massas molares menores que 

1500 g mol
-1

 são líquidos claros e bastante viscosos ou em formato de pasta, já acima desse 

valor são sólidos brancos amorfos (BAMBERGER et al. 1985). Estes polímeros são 

relativamente atóxicos e estáveis em todos seus estados físicos e soluções, sendo aplicados 

nas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica (WALTER et al., 1985). 

O PEG é sem duvidas, o polímero mais utilizado no estudo do SAB por ter baixo 

custo, ser atóxico, bastante hidrofílico, o que resulta na sua alta solubilidade em água e baixa 

tensão interfacial entre as fases em sistemas polímero-sal. A Tabela 2 mostra alguns tipos de 

SAB formados com este polímero e as aplicações de extração e partição de analitos diversos: 
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Tabela 2. Exemplos do uso de PEG no SAB formado por diversos componentes e suas aplicações de partição. 

Componente 1 Componente 2 Soluto Estudado Referência 

PEG Citrato de Sódio α-milase Zhi, et al., 2005 

 

PEG Dextrana Nanosferas de Au e 

Ag 

Helfrich, et al., 2005 

 

PEG K2CO3 Cf
3+

,Th
4+

,Pu
4+

, Ce
3+

, 

Np
5+

, Am
3+

 

Molochnikova, et al., 

1987 

 

PEG Li2SO4 La
3+

 De Oliveira, et al., 

2017 
FONTE: Próprio autor 

3.1.4 Poli(vinilpirrolidona) (PVP) 

A poli(vinilpirrolidona) tem a fórmula geral (C6H9NO)n, onde n é maior ou igual a 

23. É um polímero amorfo, solúvel em água e em solventes orgânicos, que possui a 

capacidade de formar complexos estáveis com surfactantes e polímeros (BIANCO et al., 

2003). Em temperatura ambiente, é um pó fino de coloração levemente amarelada, bastante 

higroscópico, podendo absorver cerca de 20,0% de seu peso em humidade do ar. 

O PVP é comercializado nas massas molares de 2500 g mol
-1

 até valores maiores 

que 2.000.000 g mol
-1

. Este polímero é formado unicamente por monômeros de N-vinil amida 

(Figura 4-a) que são bastante rígidos por ter em sua estrutura um anel β-lactama que adquire 

conformação quase planar devido aos seus híbridos de ressonância bastante estáveis 

(TOKMAN, AKMAN & OZEROGLU 2004). Na Figura 4-b pode-se ver o mecanismo de 

ressonância do PVP que ocorre devido aos pares de elétrons não ligantes dos átomos de 

nitrogênio e oxigênio que modificam a estrutura do anel fazendo com que este possa adquirir 

carga. Estes pares de elétrons não-ligantes possibilitam a complexação de íons metálicos pelas 

interações ácido-base destes do oxigênio e/ou do nitrogênio com tais íons.  

 

Figura 4. a) Monômero da poli(vinilpirrolidona) e; b) Mecanismo dos híbridos de ressonância do grupo imida do 

monômero da PVP. 

   

FONTE: SADEGHI & MAALI, 2015; Adaptado de TOKMAN, AKMAN, & OZEROGLU 2004. 

 

  a) b) 
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A Figura 5 mostra possíveis interações da PVP na superfície de um nanocomposito 

de poliacrilamida de Ag que pode ocorrer de diferentes formas: através dos átomos de oxigênio 

(Figura 5-a), pelos átomos de nitrogênio e oxigênio da PVP (Figura 5-b) e apenas pelos átomos de 

nitrogênio do polímero (Figura 5-c) (MDLULI, et al., 2011), formando quelatos tetradentados e 

hexadentados, que também poderia ocorrer  com íons metálicos volumosos e de elevada carga. 

 

Figura 5. Esquema mostrando três possibilidades de interações das moléculas de PVP com nanocompositos de 

poliacrilamida de Ag
0
. a) apenas por átomos de oxigênio, b) pelos átomos de oxigênio e nitrogênio e c) apenas 

por átomos de nitrogênio. 

 

FONTE: MDLULI, et al., 2011 

 

Na literatura, o PVP já foi estudado na formação de SAB junto a outros eletrólitos 

como MgSO4 e Na2SO4 (ZAFARANI-MOATTAR & SADEGHI, 2002; SADEGHI, RAFIEI 

& MOTAMEDI, 2006) e devido a sua ótima solubilidade em água e sua estrutura constituída 

de um grupo polar imida e grupos apolares metileno e metil faz com que o PVP tenha um 

caráter anfifílico o que torna esse polímero interessante para estudos no SAB pelo seu 

potencial de extração de íons metálicos (FERNANDES, KIM & HATTI-KAUL, 2002) sem o 

uso de agentes quelantes. 

3.1.5 Sulfato de Lítio 

O Li2SO4 é um sal inorgânico, em forma de pó cristalino branco, inodoro, 

geralmente vendido na sua forma monohidratada. Em solução aquosa possui pH entre 4,5-6,0 

(50g/L a 293,15K) e solubilidade de 340g/L.H2O. É nocivo por ingestão e não estão 

disponíveis dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos deste componente químico no 

meio ambiente.  
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Este sal já foi utilizado em diversos estudos em SAB com diferentes componentes 

como: o surfactante L31 (WANG, et al., 2013) e polímero PEG em diversas massas 

moleculares médias (DA SILVA & LOH, 2000; SALABAT, 2001; GRABER, et al., 2004; 

MURARI, et al., 2017), com aplicações de partição de metais, biomoléculas, corantes, entre 

outros. No SAB, os sistemas PEG-Li2SO4 são bastante aplicados por possuir (na maioria das 

vezes) maiores porcentagens de extração, nos estudos de ânions, comparado a SABs formados 

por PEG e outros sais, onde o principal motivo dado a este efeito é pela formação de 

“pseudopolications” entre o PEG-Li
+
 no sistema (esta teoria será melhor explicada no cap. 

3.1.6 deste texto). 

3.1.6 Partição em sistemas aquosos bifásicos 

Assim como o entendimento dos mecanismos responsáveis pela segregação de 

fase do SAB ainda são incipientes, os processos e mecanismos de partição de solutos nestes 

sistemas ainda não estão completamente elucidados (IQBAL et al., 2016). A extensão da 

preferencia de um soluto por determinada fase do sistema é medida pelo coeficiente de 

partição (K), o qual é uma constante de equilíbrio. 

A constante de equilíbrio (K) expressa à razão entre as atividades dos produtos e 

reagentes de uma reação química, sendo controlada pela termodinâmica (entalpia e entropia) 

da reação, onde K > 1 é alcançado quando tais parâmetros termodinâmicos, nas condições de 

temperatura e pressão constantes, resultam em uma energia livre de Gibbs negativa (HARRIS, 

2012). A equação 2 mostra o calculo simplificado empregado para a variação da ΔG: 

 

                                                                                                         Eq. 2 

 

onde,  ΔG é a energia livre de Gibbs; ΔH e ΔS são a variação de entalpia e entropia, 

respectivamente, e T é temperatura do sistema. 

Um ΔG > 0 indica que a reação ocorre a favor dos reagentes, um ΔG = 0 mostra 

que o sistema alcançou o equilíbrio dinâmico e quando o sistema atinge um ΔG < 0 mostra 

que a reação segue para o estado de equilíbrio. A equação 3 mostra a correlação entre a 

constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs: 

 

   
   

                                                                                                              Eq. 3 
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onde, K é a constante de equilíbrio;  ΔG é a energia livre de Gibbs; R é a constante dos gases 

ideias (8,314 472 J.Kmol
-1

) e T é a temperatura (em Kelvin). 

Especificamente, o coeficiente de partição (equação 4) expressa à relação de 

concentração de um soluto X entre as fases superior (FS) e rica inferior (FI) que estão em 

equilíbrio termodinâmico.  

 

   
[ ]  

[ ]  
                                                                                                        Eq. 4  

 

Outro parâmetro que também podem ser usado na medida da distribuição do 

soluto entre as fases é a porcentagem de extração do analito (% E), sendo representado 

matematicamente pela equação 5: 

 

    
(  ) 

(  ) 
*100                                                                                           Eq. 5 

 

onde (  )  indica a quantidade de analito na fase superior enquanto (  )  indica a 

quantidade total do analito no sistema. 

O coeficiente de partição é uma constante de equilíbrio que depende das seguintes 

variáveis do meio reacional: pH, temperatura, massa molar do polímero, CLA, tipo do 

eletrólito e adição ou não de outras espécies ao meio (DA SILVA et al., 2006; DAS & 

KAMALIKA, 2012). Assim, o SAB oferece um grande número de variáveis que influenciam 

na partição do analito permitindo uma modulação mais refinada do processo, abrindo um 

enorme campo de estudo para a partição de diversos analitos. A fim de entender como estes 

parâmetros influenciam nas interações entre solutos e os componentes do SAB, diversos 

trabalhos investigaram a partição de diferentes espécies nestes sistemas. 

Sistemas tanto do tipo polímero-polímero, quanto polímero-sal já foram aplicados 

na partição/extração e pré-concentração de diversos íons metálicos como: Fe
3+

, Ca
2+

, Cu
2+

, 

Cd
2+

, Pb
2+ 

(ROGERS, BOND, & BAUER, 1993), Co
2+

, Bi
3+ 

(NIFANTEVA, et al., 1989), 

Actinídeos (MOLOCHNIKOVA, et al., 1987), La
3+ 

(OLIVEIRA, et al., 2017) e Cu
2+

, Ni
2+

, 

Ag
+
 (SOUZA, et al., 2018) com bastante eficiência e seletividade. Estes estudos mostram que, 

existe uma tendência tanto dos cátions, quanto dos ânions, em permanecer na fase rica em 

eletrólito no caso de sistemas polímero-sal devido às interações favorecidas do tipo íon-íon e 

na fase menos hidrofóbica de sistemas polímero-polímero, favorecido pela maior hidratação 
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destes íons nestas fases, necessitando, portanto, de adição de agentes quelantes ao sistema 

para formar espécies mais hidrofóbicas favorecendo sua extração para fase rica em polímero. 

Entretanto, estudos de partição do ânion pertecnetato (TcO4
-
), mostraram 

resultados atípicos contrariando tal tendência de partição quando foi observado que este ânion 

possuía forte afinidade pela fase rica em polímero para sistemas polímero-sal (ROGERS, et 

al. 1996). Em vista desta observação, estudos variando as propriedades do SAB para partição 

desse íon mostram que o aumento da massa molar do polímero (ROGERS, et al., 1996) e da 

concentração dos componentes do sistema favorecem o aumento do coeficiente de 

distribuição (D) do ânion pertecnetato, variando entre 20 até valores maiores que 1000 (3-

ROGERS, et al. 1995), onde D é um parâmetro matemático equivalente ao coeficiente de 

partição, mostrando claramente o efeito da CLA na partição deste analito. 

Outros dois parâmetros avaliados foram à natureza química do polímero e do 

eletrólito. Para SAB formados por polímero/[(NH4)2]SO4 observou-se a seguinte ordem 

crescente para valores de         : PPG < PVP < PEG2000 < PEG3400 = PEG 12000 < 

Pluronic L64, evidenciando que o aumento da hidrofobicidade do polímero otimizava a 

partição de TcO4
-
 (ROGERS & ZHANG, 1996). Já quanto ao efeito do eletrólito, observou-se 

uma maior contribuição do ânion quando comparado ao cátion, onde foi possível encontrar 

uma relação linear entre energia livre de hidratação do íon (cátion ou ânion) com os valores 

de        (ROGERS, et al. 1996) e que também pode ser relacionado com a energia livre de 

Gibbs de hidratação total da solução estoque salina (             

            )(ROGERS, BOND & BAUER, 1993). Rogers e colaboradores (1996) 

atribuíram esse efeito da partição do ânion pertecnetato preferencialmente para a fase rica em 

polímero por ser um ambiente que favorece interações de maior ordenação, característica de 

um íon caotrópico (é uma molécula que, em solução aquosa, é capaz de romper as ligações de 

hidrogênio entre moléculas de água, tornando macromoléculas menos hidrofóbicas) como é o 

caso do TcO4
-
, indicando que este ânion prefere permanecer em uma fase altamente 

coordenada (fase rica em polímero), há uma fase que possui maior hidratação (fase rica em 

eletrólito). 

Uma década depois, outros dois analitos que apresentaram propriedades 

semelhantes ao pertecnetato em sistemas do tipo PEG (3350, 35000 g mol
-1

) - sal (MxSO4 , 

onde Mx = Na
+
, Li

+
 ou Mg

2+
) foram os ânions: nitroprusiato [Fe(CN)5NO]

2- 
e hexaciano 

ferrato (III) (Fe(CN)6
3-

). Os estudos envolvendo o nitroprusiato mostram que o K cresce 

exponencialmente com o aumento da CLA chegando a valores acima de 700 (Figura 6) e que 
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essa eficiência de partição do sistema depende da natureza do sal, mas independe da massa 

molar do polímero (DA SILVA, et al., 2006). A Figura 6 mostra os valores dos coeficientes 

de partição em função da CLA para o [Fe(CN)5NO]
2-

 em SAB formados por diferentes sais e 

os coeficientes de partição para [Fe(CN)5NO]
2
 e Fe(CN)6

3-
 em sistema PEG-Li2SO4. 

 

Figura 6. Coeficiente de partição de [Fe(CN)5NO]
2- 

e Fe(CN)6
3- 

plotado pela CLA no sistema PEO-35000gmol
-1 

e Li2SO4 à 298,15 K. 

   

FONTE: DA SILVA, et al., 2006 

 

Como pode ser visto o sistema formado com Li2SO4 exibiu valores maiores de 

coeficiente de partição. Os autores atribuem este fenômeno de partição do [Fe(CN)5NO]
2-

 de 

forma espontânea para a fase rica em polímero a uma interação especifica entre o ânion e as 

unidades de oxido de etileno do monômero de PEG, mediados pelo cátion formador do SAB. 

De acordo com Da Silva e colaboradores (2006), esse efeito pode ser atribuídos à existência 

de grandes densidades de carga positiva na macromolécula de PEG, causadas pela forte 

interação Li
+
-OE, podendo ocorrer à formação de um polímero carregado positivamente, o 

qual foi chamado de pseudopolication. Assim, essa macromolécula carregada interage de 

forma eletrostática com o [Fe(CN)5NO]
2-

, explicando a partição preferencial do ânion 

estudado para a FS. 

A teoria do “pseudopolication” foi desenvolvida por Da Silva & Loh (2000) que 

estudaram sistemas do tipo polímero-sal (PEG 3350 g mol
-1

 ou Dextran e os sais NaCl, 

Na2SO4 ou Li2SO4) à 298,15 K, utilizando da técnica de titulação calorimétrica isotérmica e 

titulação turbidimétrica. A Figura 7 mostra os resultados das entalpias obtidas pela titulação 

calorimétrica isotérmica do SAB formado por PEG 3350 g mol
-1

 e os sais NaCl, Na2SO4 ou 

Li2SO4. 
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Figura 7. Entalpias diferenciais de solução de sais em uma solução de PEG 3350 a 7,82% (m/m): (   ), Na2SO4,   

(   ) Li2SO4, (   ) NaCl. Linhas tracejadas indicam transição para região de duas fases. 

 

FONTE: DA SILVA & LOH, 2000. 

 

Como pode ser visto na Figura 7, para as titulações com Na2SO4 e Li2SO4 há uma 

descontinuidade de variação endotérmica exatamente no volume de separação de fase no 

sistema, o qual foi obtido em estudo independente usando titulação turbidimétrica. Isso indica 

que os processos de separação de fase devem ser conduzidos por uma variação entrópica 

positiva do sistema. Em suma, os autores concluíram que o cátion do sal interage com os 

monômeros do polímero através de interações eletrostáticas e que sistemas formados com o 

cátion Na
+
 são mais eficientes na separação de fases. Já o Li

+
 interage mais fortemente com os 

segmentos OE do polímero, necessitando de uma maior quantidade dele para saturar a 

macromolécula, formando assim um pseudopolication mais carregado, o que explicaria a 

maior partição dos ânions estudados em SAB formados por sais de lítio. Esta teoria auxiliou 

no entendimento de alguns fenômenos observados nos estudos de partição em SAB, mas 

possui claras limitações por não explicar de forma satisfatória o efeito do ânion no sistema 

que conhecidamente alteram os processos de segregação de fases e partição de solutos 

(ANANTHAPADMANABHAN & GODDARD, 1987; WILLAUER, HUDDLESTON & 

ROGERS, 2002).  

Portanto, os diversos estudos envolvendo o entendimento das propriedades do 

SAB na partição de analitos ainda são incipientes, sendo que não existe uma única teoria que 

explique todos os fenômenos observados. 
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3.2 Sistemas Líquidos Trifásicos (SLT)  

Os sistemas líquidos trifásicos (SLT) já foram relatados na literatura e podem ser 

formados por: duas fases orgânicas e uma fase aquosa ou por um solvente orgânico e duas 

fases aquosas (onde as fases aquosas podem ser do tipo: polímero-sal ou sal-LI). Sistemas 

com a adição de até dois solventes orgânicos no SAB já foram relatados na literatura gerando 

um sistema quadrifásico (DA SILVA & LOH,1998). Esses tipos de sistemas já veem sendo 

empregados em processos de recuperação de petróleo (VAN BOCHOVE, KROOSHOF & DE 

LOOS, 2002), no isolamento de celulose, enzimas, proteínas (DUTTA, SARKAR & 

MUKHERJEE, 2015), na extração de produtos naturais de plantas (SHEN, et al. 2007) e de 

íons metálicos (TAKATA & HIRAYAMA, 2009;  SUI, et al., 2013; XIE, et al., 2010; SUI, et 

al., 2014). 

A principal vantagem do SLT é a economia de tempo na partição de dois ou mais 

analitos distintos. Um exemplo teórico pode ser visto na Figura 8, que neste caso, trata da 

partição de cinco metais distintos. Em um sistema bifásico (representado a esquerda) o analito 

de maior interação com a fase superior do sistema será retirado no primeiro estágio da 

partição. Esta fase é retirada e substituída por outra fase para extrair o segundo metal de maior 

interação e assim será repetido sucessivamente. Portanto, para a separação de cinco metais 

será necessário quatro operações sucessivas de extração. Agora analisando um sistema 

trifásico (á direita) que possui três fases para contato, pode-se perceber que duas delas 

receberá cada uma, um dos componentes que possuir maior afinidade por esta fase. Dessa 

forma, em teoria, nos sistemas trifásicos seriam necessárias apenas duas operações sucessivas 

para realizar o mesmo procedimento de extração (BRAIBANT, BOURGEOIS & MEYER, 

2018). 
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Figura 8. Fluxograma comparando a partição de cinco componentes arbitrários em um sistema líquido bifásico 

(esquerda) com um sistema trifásico (direta).  

 

 FONTE: BRAIBANT, BOURGEOIS, & MEYER, 2018. 

 

Já as desvantagens da SLT é o uso de solventes orgânicos (já mencionado no 

capítulo 2.1) e a complexidade de operações continuadas. No exemplo com metais da Figura 

8, supomos que M1 e M2 são extremamente seletivos as fases 1 e 2 da SLT, o que na grande 

maioria das vezes não ocorre. Em sistemas desse tipo, dois ou mais metais podem ter 

interação com a mesma fase, o que diminui a eficiência de partição desses analitos no sistema. 

Quando isso ocorre, à fase deve ser submetida a processos de stripping ou levada para 

extrações sequenciadas para melhorar a extração do metal em questão. Operações continuadas 

e/ou em vários estágios como essas, dificultam a adaptação desses sistemas, especialmente, 

para realização de operações de múltiplos estágios. Devido as suas características amigáveis 

ao ambiente e ao grande número de variáveis que podem ser otimizadas, possibilitando o 

aumento da eficiência de extração e consequentemente a diminuição dos número de estágios 

nas operações de extração/separação, os sistemas aquosos trifásicos se apresentam como uma 

excelente alternativa aos sistemas líquidos trifásicos tradicionais. 

 

3.3 Sistemas Aquosos Trifásicos (SAT) 

Em 1973, P.A Albertsson descreveu pela primeira vez um sistema aquoso 

trifásico, formado por dextran (6.67% m/m), Ficoll (8,0% m/m) e PEG6000 (5,33% m/m) e 

também sistemas aquosos quadrifásicos formados por dextran (5,0% m/m), Ficoll (6,0% 

m/m), PEG6000 (4,0% m/m) e poli (propileno glicol)(PPG2025)(25,0% m/m) para partição 

de fosfolipase A1 de Escherichia coli. Como mostrado na Figura 9, os resultados obtidos 
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deste trabalho foram uma alta atividade enzimática nas fases ricas em PEG e Ficoll (67% de 

atividade total). Foram retiradas alíquotas destas fases que foram usadas para a montagem de 

um sistema quadrifásico (com Ficoll e Dextran) e 50% da atividade original foi encontrada na 

interface entre as fases 2 e 3 mostrando uma grande importância das interfases nesse tipo de 

sistema (ALBERTSSON, 1973). 

Neste mesmo trabalho, estudos da partição de Triton X-100 e 

Fosfatidiletanolamina no SAT mostraram que o analitos em estudo possuem uma maior 

afinidade pela fase rica em PEG que é a mais hidrofóbica das três, com porcentagens de 

extração de 94,5% de Triton X-100 e 93,6% Fosfatidiletanolamina. Uma melhora da partição 

é evidenciada com a adição de uma quarta fase de PPG2025 no sistema (97,0% de Triton X-

100 e 99,0% Fosfatidiletanolamina para a nova fase), como é mostrado na Figura 9. Essa 

melhora no sistema quadrifásico pode ser relacionado à grande atração que os analitos 

possuem por fases com caráter mais hidrofóbicos justificando seu maior deslocamento para a 

fase rica em PPG por ser mais hidrofóbico que a fase rica em PEG. 

 

Figura 9. Distribuição da atividade de Fosfolipase A1 em sistemas trifásicos e quadrifásicos e distribuição de 

Triton X-100 e Fosfatidiletanolamina nos mesmos sistemas. 

 

FONTE: ALBERTSSON, 1973. 

 

Um ano mais tarde, esses mesmos autores utilizaram um sistema semelhante para 

partição das proteínas hemoglobina, albumina sérica, lisozima e hexoquinase percebendo uma 

ótima eficiência de partição para a fase rica em PEG com %E entre 80-100% e uma alta 

correlação da partição destes analitos com o aumento do pH do meio. (HARTMAN, 

JOHANSSON & ALBERTSSON, 1974).  
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A Tabela 3 mostra os componentes formadores do sistema utilizado e suas 

concentrações, enquanto a Figura 10 mostra os resultados obtidos para uma das proteínas 

estudadas, onde é evidenciado o aumento da partição da albumina sérica bovina para a fase 

rica em PEG com o aumento do pH do meio. 

 

Tabela 3. Composição das fases do sistema trifásico; 8,0% (m/m) dextran, 8,0% (m/m) Ficoll, 4,0% (m/m), 

poli(etileno glicol), 4,0% (m/m) trimetilamino-poli(etilenoglicol) e 5 mmol/kg de tampão fosfato de potássio pH 

6.8 à 295,15K. 

Fase 
Dextran Ficoll 

PEG + 

trimetilamino-

PEG 

Água 

----------------------------------------% m/m---------------------------------------- 

Fase Superior 0,0 4,0 17,0 79 

Fase Central 2,0 22,0 2,0 74 

Fase Inferior 26,0 3,0 0,0 71 
 

FONTE: HARTMAN, JOHANSSON & ALBERTSSON, 1974 

 

Figura 10. A partição de albumina sérica bovina no sistema trifásico em função do pH. Proteína na fase superior 

(    ), na fase intermediaria (      ) e na fase inferior (    ) à temperatura de 295.15 K. 

 

FONTE: HARTMAN, JOHANSSON & ALBERTSSON, 1974. 

 

Em 1987, Kirchner, Simonis e Von Döhren também utilizando o mesmo sistema 

(dextran, Ficoll e PEG) conseguiram preparar a multienzima Gramicidina S-Sintomase-2 

(GS2) com um rendimento superior em comparação a outros métodos empregados e ainda 

com um processo de purificação subsequente bastante facilitado. A Figura 11 mostra os 

processos necessarios para a desintegração celular da GS2 em três procedimentos distintos: 
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Sistema em duas fases – PEG/dextran ; Sistema em três fases – PEG/Ficoll/Dextran e o 

método tradicional por centrifugação e precipitação, mostrando uma maior eficiência do SAT 

em comparação as demais metodologias de desintegração (1,51 nmol.min
-1

mg
-1

de proteína) e 

ainda sua purificação mais simples necessitando de um menor numero de etapas comparado 

ao método tradicional. 

  

Figura 11. Comparação de três métodos de extração da GS2. Unidades = 1nmol produto por min
-1

. 

 

FONTE: KIRCHNER, SIMONIS E VON DÖHREN, 1987. 

 

Analogamente, a Tabela 4 mostra os resultados obtidos na comparação entre as 

três técnicas utilizadas, mostrando maior eficiência do SAT no processo de obtençao da GS2, 

principalmente quanto à atividade enzimática total da GS2 e rendimento (KIRCHNER, 

SIMONIS E VON DÖHREN, 1987). 

Tabela 4. Purificação de Gramicida S-Sintomase-2 por diferentes metodologias. 

Fração 

Proteína Atividade 

Total 

Atividade Especifica Rendimento 

(mg) 
(nM GS2 

min
-1

) 

(nM GS2 min
-1

mg
-1 

de proteina) 
(%) 

Fase central rica em Ficoll 637,5 963 1,51 100 

Eluido de DE-52 296,8 644 2,2 67 

Ultragel AcA-34 18,9 450 23,8 47 
FONTE: KIRCHNER, SIMONIS E VON DÖHREN, 1987. 
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Nos estudos de otimização deste sistema mostram uma dependência da partição 

do analito com a variação da concentração dos componentes do meio pelas suas 

características hidrofóbicas/hidrofílicas e de acordo com os próprios autores, a razão para o 

melhor rendimento e maior atividade específica alcançada no sistema trifásico não é 

conhecido. Os fatores que podem estar contribuindo para este efeito são a estabilização dos 

polímeros e as baixas tensões interfaciais entre as fases. Portanto, para esse tipo de sistema 

aquoso trifásico, uma melhor compreensão da partição dos solutos e polieletrólitos, seria 

alcançada através da caracterização completa das fases (ZASLAVSKY et al., 1983) além de 

possibilitar uma maior empregabilidade do SAT na extração/partição/separação de diferentes 

analitos (KIRCHNER, SIMONIS E VON DÖHREN, 1987.) 

Por quase três décadas, avanços nos estudos envolvendo os SATs permaneceram 

praticamente estagnados. Somente em 2012, Mace e colaboradores demostraram relações de 

miscibilidade e incompatibilidade da combinação de 34 componentes distintos entre 23 

polímeros e 11 surfactantes, capazes de gerar sistemas aquosos multifásicos de duas até seis 

fases distintas. De acordo com os mesmos autores e utilizando de algoritmos do MatLab®, é 

possível que, pela permutas destes 34 componentes estudados, possa haver cerca de 247 

sistemas com três ou mais fases. Além disso, utilizando de gotas de vidro de diferentes 

densidades, foi demonstrado que nestes sistemas com multiplasfases há a capacidade em 

separar analitos através da interface por essa diferença de propriedade física (MACE, et al., 

2012). No mesmo ano, um SAT formado de soluções aquosas de Brij 35 (8,70% v/v), PEOZ 

(10,0% m/v) e Ficoll (11,7% m/v) foi utilizado para particionar nanopartículas de ouro, onde 

foi observado que cada tipo de partícula possuía interações distintas com cada uma das fases 

dependendo da sua estrutura geométrica, os nanobastões habitaram preferencialmente a fase 

superior do sistema, enquanto as nanoesferas menores deslocaram-se para a fase central e as 

grandes partículas de ambas as formas sedimentaram para o fundo da fase inferior 

(AKBULUT, et al., 2012). 

Em 2014, Shiu, Chen e Lee construíram um sistema formado por dois polímeros e 

um sal como alternativa para purificação de Bacteriorrodopsina a partir de membranas roxas 

de halobactérias (SHIU, CHEN & LEE, 2014). O objetivo deste trabalho foi separar a 

bacteriorodopsina (BR) de sua membrana celular para delipida-la e aplicar em eletrodos para 

geração de fotocorrente. Para isso, foi aplicado 2,0 mL de uma cultura de BR junto a 3,6 mL 

de 3-[(colamidopropil) dimetilamônio] propanossulfonato 40 nM (CHAPS, que é um agente 

de delipidação muito eficaz para essa proteína), em um sistema formado por 10 mL de fosfato 



38 

 

 

de potássio a 24% (m/m) (onde 22,0g de  KH2PO4 e 2,0g de K2HPO4, pH = 8), 10 mL de 

solução de PEG 8000 a 24% (m/m) e 5 mL de PPG 2025. 

A Figura 12-a mostra o lisado celular, a delipidação por CHAPS e a aplicação 

deste no SAT após a separação de fases. Nesse sistema, foi observado que a fase inferior é 

rica em fosfato, a central rica em PEG e a superior rica em PPG (comportamento próximo ao 

relatado por Albertsson, 1973), onde o BR delipitado ficou depositado na interface entre as 

fases inferior e central. Na fase superior, observou-se uma coloração vermelha clara que pode 

ser devida ao pigmento da membrana celular (formada por camadas fosfolipídicas) 

particionada na fase mais hidrofóbica e no fundo do sistema houve restos celulares contendo 

uma pequena fração de membrana púrpura que foram depositados no fundo do tubo após 

centrifugação a baixa velocidade utilizada para melhorar a separação de fases. A Figura 12-b 

mostra a comparação entre métodos na partição de BR com base no volume inicial de cultura, 

pelo método tradicional de suspenção de membrana celular que obteve-se 64,5 ug mL
-1

, por 

SAB 38,7 ugmL
-1

 (relatado por SHIU, CHEN e LEE, 2014) e neste estudo de SAT que obteve 

55,9 ugmL
-1

, mostrando-se ser menos eficaz que o processo tradicional de obtenção da BR.   

 
Figura 12. a) imagens da purificação por uma etapa de BR delipidado em sistema aquoso trifásico e, b) 

concentração de BR (com base no volume inicial de cultura) obtido nas técnicas de suspensão de membrana 

celular, BR purificado por SAB e BR delipidado purificado por SAT. 

 

FONTE: SHIU, CHEN & LEE, 2014. 

 

a) 

b) 
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Importante ressaltar que, neste trabalho de partição do BR, não foram 

mencionados pelos autores estudos envolvendo mudanças de pH, variações de concentrações 

dos componentes no sistema ou variações de temperatura.  

No mesmo ano, Sen e Chakraborty (2014), mostraram a potencialidade da 

formação de sistemas aquosos trifásicos utilizando PVP junto a diversos outros componentes. 

Neste trabalho, foram desenvolvidos dois novos sistemas bifásicos de PVP-LI e PVP-

surfactante (PVP/Tartarato dissódico di-hidratado e PVP/Triton X-100) e a união destes 

componentes foram capazes de segregar em três fases (PVP/Tartarato dissódico di-hidratado 

/Triton X-100) e assim como um SAT formado por PVP/Tartarato dissódico di-hidratado 

/PPG-PEG-PPG, todos à temperatura de equilíbrio de 296,15 K. A Figura 13 mostra os dois 

SATs montados: 

 

Figura 13. Sistema aquoso trifásico formado por Triton X-100/PVP/Tartarato dissódico Di-hidratado (esq.) e 

PPG-PEG-PPG/PVP/ Tartarato dissódico di-hidratado (dir.) 

 

FONTE: SEN & CHAKRABORTY, 2014. 

 

Em resumo, os trabalhos envolvendo SAT são escassos na literatura, existindo 

poucos componentes conhecidos capazes de formarem esse tipo de sistema até o momento. 

Nenhum estudo envolvendo SAT até o momento tentou construir seu diagrama de fases e 

estudos de partição para estes sistemas foram feitos apenas para biomoléculas, mas que já 

foram capazes de mostrar as potencialidades de extração destes analitos utilizando os SATs. 

Tais estudos mostraram dependências da partição destes analitos no SAT com as variáveis: 

concentração dos componentes formadores do sistema, pH do meio e densidade. 

Estudos envolvendo partição de íons metálicos não foram abordados nestes 

sistemas, o que seria interessante, pois sistemas formados por polímero-sal no SAB são 
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bastante eficientes para partição de diversos íons. Além disso, a variação de temperatura, a 

qual é uma variável fundamental nestes processos, também não foram discutidos na formação 

dos sistemas e na partição do analitos. Ademais, diagramas de fases e caracterizações 

aprofundadas dos sistemas não foram realizados, o que dificulta o entendimento dos processos 

de partição aplicados nesses sistemas. 

Portanto, este trabalho tem como enfoque o estudo de um novo tipo de sistema 

aquoso trifásico formado por 2 polímeros + eletrólito + água, desenvolvendo seu diagrama de 

fases e aplicando-o na partição de íons cobre. Investigar-se-á o efeito da temperatura na 

formação do sistema e na partição do analito. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Materiais e Reagentes 

4.1.1 Materiais e Instrumentação 

Na preparação dos SAT utilizou-se uma balança analítica (AUX 220 - Shimadzu) 

com incerteza de   0,0001g. Para a solubilização das soluções foi utilizado um agitador 

magnético (LAB1000 MS – H280 Pro). Para auxilio na separação de fases foi utilizado 

centrifuga SpinLab modelo SL 16 RAV. Neste trabalho para os estudos quantitativos das 

concentrações das fases do sistema foi utilizado um Espectrômetro de Absorção Molecular 

UV-Visível (EAM-UV) Varian 50 Probe (200-800 nm), um condutivimetro HandyLab200 e 

uma estufa da Medicate modelo MD1.3. Para analise quantitativa de cobre no estudo de 

partição foi utilizado um Espectrometro de absorção atômica de chama (EAAC) Spectra AA 

50B da Varian e um banho ultratermostático da Marconi modelo MA184 (± 0,1ºC). 

Como materiais auxiliares, usou-se: tubos Falcon de 15,0 mL, tubos de vidro de 

30 mL, béqueres de 5, 10, 25, 50, 100 mL, agulhas, seringas de 3, 10 e 20,0 mL, bastão 

magnético, bastão de vidro, micropipeta de volume variável e proveta de 25,0 mL. Todas as 

soluções foram preparadas com água deionizada (Deionizador GEHAKA). 

4.1.2 Reagentes 

O poli(etileno glicol) de massas moleculares médias 1500, 4000, 6000, 10000 e 

35000 g mol
-1

, poli(vinilpirrolidona) de massas moleculares médias 10000 e 4000 g mol
-1

 e o 

L64 de massa molar media 2930 g mol
-1 

foram obtidos da Sigma-Aldrich. Já o sulfato de lítio 

(Li2SO4) foi adquirido junto a Dinâmica (99% pureza) e Sulfato de Cobre (pentahidratado) 

(CuSO4.5H2O) fornecido pela Cromoline. 

4.2 Metodologia Experimental 

4.2.1 Estudo de formação de sistemas aquosos trifásicos (SAT) 

Previamente, foram selecionados os polímeros poli(vinilpirrolidona) de massas 

moleculares médias 10 000 e 40 000 g mol
-1

 (PVP 10K e PVP 40K), poli(etileno glicol) de 

massas moleculares médias 1500, 4000, 6000, 10000 e 35000 g mol
-1

 (PEG 1500, 4000, 6000, 

10K e 35K) e o copolímero tribloco L64, além do eletrólito inorgânico sulfato de lítio 

(Li2SO4). Foram utilizadas soluções aquosas desses componentes em concentrações próximas 

da saturação para formação de SAB. Uma permuta de cada dois componentes, variando em 

polímero-polímero e polímero-sal, foram avaliados para formação de sistemas bifásicos com 
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intuito de visualizar quais combinações geravam separação de fase. Os sistemas foram 

agitados mecanicamente e deixados em repouso para alcançarem o equilíbrio termodinâmico. 

Após este estudo, os componentes que se mostraram eficientes para formação de 

um sistema bifásico foram avaliados para construção de um sistema aquoso trifásico (SAT). 

Para isso, foram estudadas concentrações distintas dos polímeros e do eletrólito. Os sistemas 

que se mostram capazes de gerar três fases foram às duas combinações: PEG35K / PVP40K / 

Li2SO4 e PEG10K / PVP10K / Li2SO4, sendo que este último foi o único utilizado ao longo 

deste trabalho. 

4.2.2 Estudo de comportamento do SAT - Variações de concentração 

Inicialmente foram preparadas soluções estoques de PVP 10K 49,5% m/m, PEG 

10K 36,0% m/m e Li2SO4 22,5% m/m. Destas, 7,0g de cada solução foram utilizadas para 

formação do sistema em tubos de vidro furados nas laterais e no fundo, lacrados com silicone 

acético transparente e em provetas de 25 mL. Os furos foram posicionados na extremidade 

inferior e próximo ao meio do tubo e possuem o intuito de facilitar a retirada de cada fase 

individualmente sem o rompimento da tensão interfacial entre estas, para que não houvesse 

mistura entre as três fases após alcançado o equilíbrio termodinâmico. Já os sistemas 

construídos na proveta foram utilizados para medir o volume gerado de cada fase após o 

equilíbrio do sistema. Ambos sistemas, tanto dos tubos furados quanto das provetas foram 

agitados vigorosamente e mantidos no controle de temperatura a 298,15K no banho 

ultratermoestático até alcançar o equilíbrio termodinâmico.  

Para estudo de formação do SAT, foram realizadas variações de concentração de 

um componente mantendo-se os outros dois constantes. As variações realizadas e as 

concentrações no sistema estão dispostas nas Tabela 5. 
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Tabela 5. Pontos globais de concentração de cada componente do SAT para o estudo univariado.   

 

Variação do 

Componente 

Concentração dos componentes no sistema 

-----------------------------------% m/m-------------------------------------- 

Li2SO4 PVP10K PEG10K 

 

 

Li2SO4 

7,50 

6,80 

6,10 

5,70 

5,30 

 

 

16,5 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

 

PVP 

 

 

 

 

 

7,50 

 

16,5 

14,83 

13,16 

11,5 

9,83 

8,16* 

6,50* 

4,83 

3,16 

1,50 

0,00 

 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

PEG 

 

 

 

7,50 

 

 

 

16,5 

12,0 

10,66 

9,33 

8,00 

6,66 

5,33 

4,00 
*Sistemas formados, mas não avaliados quantitativamente devido ao baixo volume gerado na fase central, 

impossibilitando sua retirada. 

 

Posteriormente também foi realizado uma variação simultânea na concentração 

dos componentes formadores do sistema, onde foram preparados quatro pontos globais (PG), 

os quais estão exibidos na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Pontos globais de concentração para cada componente formador do SAT para o estudo de variações 

simultâneas. 

Componentes 

Concentração dos componentes no sistema  

% m/m 

PG1 PG2 PG3 PG4 

Li2SO4 5,925 6,45 6,975 7,50 

PVP10K 13,035 14,19 15,34 16,50 

PEG 10K 9,48 10,32 11,16 12,00 
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4.2.3 Estudo de comportamento do SAT - Variações de temperatura 

Para o estudo de variação de temperatura foram utilizados os sistemas PG4, PG3 e 

PG2, os quais foram mantidos em repouso em um banho ultratermostático na temperatura de 

interesse (288,15 K, 298,15 K e 308,15 K) até as fases ficarem límpidas. 

4.2.4 Quantificação dos componentes do SAT em cada fase 

Inicialmente foi realizado um estudo preliminar para a determinação das melhores 

condições de medida para cada componente nas fases do sistema. Este estudo está descrito no 

Apêndice I desta dissertação. Após este estudo inicial, as concentrações dos componentes em 

cada fase do sistema foram obtidas utilizando as metodologias a seguir. 

4.2.4.1 Determinação do PVP - Espectroscopia de Absorção Molecular UV-Visível 

(EAM-UV) 

A EAM-UV foi utilizada para a quantificação do PVP em cada fase do sistema. O 

espectro eletromagnético do PVP está representado na Figura 40 no Apêndice B-I, onde foi 

também realizado um estudo de efeito de matriz. Para as curvas analíticas foi utilizado o 

comprimento de onda próximo à 310 nm para as medidas de absorção. Foram construídas 

curvas de calibração de concentração de PVP: 0,0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0% m/m para 

cada fase do sistema, de modo que curvas analíticas distintas foram preparadas adicionando-

se PEG e Li2SO4 nas devidas proporções esperadas por cada fase. Para a realização das 

análises as fases superiores e inferiores foram diluídas 4,0 vezes e as fases centrais 25,0 vezes. 

As curvas de calibração estão representadas na Figura 41 do Apêndice B-II. 

4.2.4.2 Determinação do Sulfato de Lítio - Condutimetria 

A condutimetria foi à metodologia usada para medição das concentrações do 

eletrólito em cada fase do SAT. A temperatura de analise foi controlada para manter-se a 

aproximadamente 298,15 K e as concentrações das curvas de calibração foram de: 0,0; 0,001; 

0,005; 0,01; 0,04; 0,07 e 0,1% m/m. As fases superiores, centrais e inferiores foram diluídas 

em 320, 500 e 700 vezes, respectivamente. A curva de calibração deste estudo esta 

representada na Figura 42 do Apêndice B-II. 

4.2.4.3 Determinação da água - Secagem em estufa 

Esta técnica foi utilizada para quantificação da água em cada fase do sistema. Este 

estudo foi realizado em duplicatas e para isso, foram pesadas massas conhecidas e iguais de 

cada fase em béqueres e levados a estufa. O programa de temperatura foi realizado 

manualmente e está descrito nas três etapas abaixo: 
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 Etapa 1: 80ºC por 24 horas 

 Etapa 2: 100ºC por 72 horas 

 Etapa 3: 120ºC até massa constante.  

 

A equação 6 foi utilizada para encontrar a massa de água na fase: 

 

      
                 

        
                                                                           Eq. 6 

 

4.2.4.4 Determinação do PEG no sistema – Diferença de Massa 

A concentração do PEG em cada fase do sistema foi encontrada pela diferença das 

concentrações mássicas dos demais componentes do SAT de acordo com a equação 7: 

 

[   ] 
 

 
         [     

 

 
] – [        

 

 
] –      

 

 
                   Eq. 7 

 

A Figura 14 mostra um esquema geral da metodologia utilizada para 

quantificação dos componentes formadores do SAT. 
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Figura 14. Esquema geral da metodologia empregada na quantificação dos componentes do SAT. 

 

 

4.2.5 Estudo de partição de íons cobre 

Para a realização deste estudo, foram feitas soluções estoque de Cu
2+

 próximas de 

250,0 mg kg
-1

 que foram utilizadas para a confecção das soluções estoque de PEG, PVP e 

Li2SO4 que originam o SAT. Este estudo de partição foi realizado nos dois sistemas que 

originaram SAT à 298,15K (PG4 e PG3) a fim de observar o comportamento de migração do 

íon com a mudança da concentração dos componentes no sistema à temperatura constante e 

também em sistemas em diferentes temperaturas (288,15 K, 298,15 K, 308,15 K), para 

observar se há variações significativas da partição do cobre no sistema. 

As analises quantitativas do Cu
2+

 no sistema foram feitas por um espectrômetro de 

absorção atômica de chama (EAAC). Todos os estudos foram realizados em triplicatas e 

foram realizados ensaios em branco para compensar o efeito de matriz, foram construídas 

uma curva analítica diferente para cada fase. Para tanto, o solvente das curvas foram as fases 

diluídas do SAT previamente preparado sem a adição de Cu
2+

. As curvas foram preparadas 

nas concentrações de: 0,0; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 9,0; 10,0 mg kg
-1

 e estão representadas na Figura 

43 do Apêndice B-III. Os parâmetros instrumentais utilizados no EAAC para as medidas do 

cobre estão mostrados na Tabela 7: 
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Tabela 7. Parâmetros instrumentais do EAAC utilizados para analise quantitativa do Cu
2+

 no estudo de partição 

no SAT.   

Metal 
Corrente 

Chama 
λ 

Largura da 

fenda Combustível             

Oxidante (mA) (nm) (nm) 

Cobre 10 Acetileno Ar 324,8 0,5 

 

A Figura 15 mostra um esquema geral da metodologia empregada para a 

quantificação de Cu
2+

 nas fases do SAT. 

 

Figura 15. Esquema geral da metodologia empregada na quantificação dos componentes do SAT. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente é importante salientar que até o presente momento não foi 

encontrado na literatura quaisquer estudos de diagramas de fase para sistemas aquosos 

trifásicos, assim como metodologias quantitativas de referência para construção desse 

diagrama, mostrando que os estudos para esse tipo de sistema ainda são incipientes. Para 

avaliar as melhores metodologias para quantificação dos componentes do sistema em cada 

fase, foi realizado um estudo preliminar que está descrito no Apêndice I deste trabalho. 

 

5.1 Estudos preliminares de formação do SAT 

Estudos preliminares foram realizados para verificar a possibilidade de formação 

de sistemas aquosos trifásicos (SAT) e quais combinações dos reagentes escolhidos poderiam 

gerar tal sistema. 

O Li2SO4 foi escolhido por ser o eletrólito que normalmente promove a partição 

de alguns analitos com mais eficiência, já que, sistemas com esse sal acarretam em diagramas 

de fase que possuem maiores CLA‟s comparado a outros eletrólitos (DA SILVA & LOH, 

2000). Assim, sistemas formados por este sal possuem uma maior diferenciação das 

propriedades físico-químicas entre as fases superiores e inferiores, fazendo com que 

aplicações de partição de analitos sejam mais eficientes e tendam a ter maiores coeficientes de 

partição. O PEG e o PVP foram selecionados para esse estudo, devido suas ótimas 

características de aplicação no SAB como mencionado nas secções 2.1.3 e 2.1.4. Outro 

polímero testado na formação de SAT foi o copolímero tribloco L64 que diferentemente do 

PEG e PVP, é formado por dois monômeros distintos, o poli(oxido de propileno)(PPO) e 

poli(oxido de etileno)(PEO), que ao todo constituem este polímero de massa molar média 

2900 g mol
-1

. Como pode ser visto na Figura 16, sua estrutura é formada por 13 segmentos de 

PEG nas extremidades e segmentos de 30 monômeros de PPO na faixa central 

[(OE)13(OP)30(OE)13].  
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Figura 16. Molécula de L64 formada por monômeros de PEG nas extremidades e de PPO na faixa central, onde 

n=13 e m=30 para este polímero. 

 

 

Sob certas condições de temperatura, pressão e concentração, essas 

macromoléculas se agregam formando micelas, pois, os grupos propilenos mais hidrofóbicos 

interagem mais fortemente entre si, fazendo com que os grupos etilenos, mais hidrofílicos, 

fiquem situados nas extremidades interagindo de forma mais acentuada com a água (TANG et 

al., 2016). Portanto, este tipo de polímero possui um caráter anfifílico e propriedades 

quelantes, assim como o PVP, que o tornam interessantes para aplicação de diversos tipos de 

analitos e também na formação do SAT. 

Em um primeiro momento, soluções estoque de 50,0% m/m de L64, 60,0% m/m 

dos PVP 10K e 40K, 35,0% m/m de PEG 10K e 35K, e 23,0% m/m do Li2SO4 foram 

preparadas e misturadas para verificação de formação dos sistemas bifásicos. Os resultados 

deste estudo são mostrados na Tabela 8: 

 

Tabela 8. Estudo de formação de sistemas bifásicos dos tipos polímero-polímero e polímero-sal à 298,15K. 

Sistema Tipo de Sistema Componentes no 

sistema 

Resultados 

1 Polímero-Sal PEG35K 

Li2SO4 

 

Bifásico 

2 Polímero-

Polímero 

PEG 35K 

PVP 40K 

 

Bifásico 

3 Polímero-

Polímero 

L64 

PVP 40K 

 

Bifásico 

4 Polímero-Sal L64 

Li2SO4 

 

Bifásico 

5 Polímero-

Polímero 

PEG10K 

PVP10K 

Bifásico 
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Como pode ser observado na Tabela 8, foram realizados permutas de dois 

componentes para formação de sistemas bifásicos dos tipos polímero-polímero e polímero-sal, 

para avaliação da formação dos SAB. 

A formação de SAB nos estudos 1 e 4 eram esperadas por já serem descritas na 

literatura (DA SILVA, et al. 2006; RODRIGUES, et al. 2009) e suas separações de fases são 

basicamente explicadas pelo efeito salting-out. Os sistemas 2 e 5 foram mencionados em 

estudos no SAB mas com massas moleculares distintas. A mistura formada por PEG 6000 g 

mol
-1 

e PVP 10000 g mol
-1

 não segregaram fase a 298,15K em concentrações de saturação 

devido a semelhança de hidrofilicidades entre estes dois polímeros que acarreta em uma 

elevada solvatação pela água em ambos. Entretanto, estudos neste mesmo trabalho e em 

outros, envolvendo componentes poliméricos na formação de sistemas bifásicos evidenciaram 

que o aumento da massa molar aumenta a região bifásica do SAB. Isso se deve a alteração da 

hidrofobicidade das moléculas para sistemas polímero-polímero (SADEGHI & MAALI, 

2016), devido ao aumento do número de monômeros do PVP que pode alterar sua 

conformação em solução aquosa enovelando-o fazendo com que este seja menos solvatado 

pela água. Portanto, experimentalmente pode-se comprovar que o SAB formado por PEG-

PVP apenas pode ser alcançado em massas molares elevadas. Já o sistema 3 ainda não foi 

descrito na literatura. 

Portanto, todos os sistemas estudados formaram SAB, então, espera-se que a 

comutação desses componentes, nas mesmas condições, poderia gerar sistemas aquosos 

trifásicos. Posteriormente, realizou-se o estudo de formação de sistemas aquosos trifásicos 

com a permuta dos componentes estudados anteriormente. Os resultados deste estudo são 

mostrados na Tabela 9: 
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Tabela 9. Estudo de formação de sistemas aquosos trifásicos com a permuta dos componentes formadores do 

SAB à 298,15 K. 

Sistema Componentes no sistema Resultados 

 

6 

L64 

PVP40K 

Li2SO4 

 

 

Monofásico 

 

7 

PEG35K 

PVP40K 

Li2SO4 

 

 

Trifásico 

 

8 

PEG10K 

PVP10K 

Li2SO4 

 

Trifásico 

 

Como pode ser visto na Tabela 9, dos três sistemas avaliados somente para o 6 

não houve formação de SAT. Provavelmente, isso pode ter sido ocasionado pela maior 

diluição do L64 e do PVP proveniente da adição da solução aquosa de Li2SO4 ao meio. A 

solução contendo o eletrólito é a que possui maior quantidade de água (77,0% m/m), 

ocasionando uma diluição dos outros dois componentes abaixo de suas concentrações críticas 

para formação do sistema e consequentemente, desfavorecendo a segregação de fases. Já os 

estudos 7 e 8 mostraram-se propícios a separação de fases mesmo com o efeito de diluição 

proveniente da solução salina. 

Na sequência, foi realizado um terceiro estudo para verificação do efeito da 

variação da massa molar do PEG mantendo-se constante o PVP10K e Li2SO4. A Tabela 10 

mostra os resultados dos estudos do efeito da diminuição da massa molar do PEG na 

formação de SAT. As concentrações globais utilizadas foram de 12,0% m/m de PEG1500, 

PEG 4000 e PEG 6000 e concentrações de 16,5% m/m de PVP10K e 7,50% m/m de Li2SO4 à 

298,15 K. 
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Tabela 10. Estudo de variação da massa molar de PEG em concentração constante de 12,0% m/m, 16,5% m/m 

de PVP10K e 7,5% m/m de Li2SO4 na formação de SAT a 298,15K. 

Sistema Componentes no sistema Resultados 

 

9 

PEG1500 

PVP40K 

Li2SO4 

 

 

Monofásico 

 

10 

PEG4000 

PVP40K 

Li2SO4 

 

 

Monofásico 

 

11 

PEG6000 

PVP40K 

Li2SO4 

 

Monofásico 

 

Estes resultados mostram que nenhum PEG de massa molar menor que 10000 g 

mol
-1

 estudado foi capaz de formar SAT. Isso pode ter ocorrido pelo aumento da entropia de 

mistura por unidade de volume e pelo aumento dos grupos terminais hidroxila das moléculas 

de PEG no meio (ZHANG, et al. 2013). Polímeros de massa molar maior possuem menor 

conformação no espaço por interagem fortemente entre si, tendo menor mobilidade e sendo 

pouco solvatados pela água, o que pode favorecer a uma segregação de fase dessas moléculas. 

Já em moléculas com baixo peso molecular, isso ocorre de forma menos acentuada, pois 

devido ao aumento dos grupos terminais hidroxilas o qual é solvatado pela agua de forma 

mais eficiente através das interações intermoleculares de hidrogênio, aumenta-se a 

solubilidade no meio aquoso, necessitando de concentrações maiores para separar fase. De 

fato, PEG com massas molares menores necessitam de concentrações criticas maiores para 

separar fase quando comparado a PEG com cadeias mais longas (SADEGHI & MAALI, 

2016).  

Assim sendo, de todos os estudos realizados, o sistema aquoso trifásico que se 

mostrou mais interessantes para caracterização neste trabalho, devido ao seu fácil manuseio e 

de suas propriedades de fases mais brandas (menor viscosidade das fases e maior solubilidade 

das macromoléculas), foi o sistema formado por PEG10K / PVP10K / Li2SO4. Este será o 

sistema caracterizado neste trabalho. 
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5.2 Caracterização do SAT formado por PEG10K, PVP10K e Li2SO4 a 298,15K 

Uma imagem do SAT formado pelos três componentes (PEG10K, PVP10K e 

Li2SO4), nas concentrações já mencionadas no capítulo 4.2.2 deste texto, após agitação 

vigorosa e repouso no banho ultra termostático a 298,15 K pode ser observado na Figura 17: 

 

Figura 17. Imagem do SAT na temperatura de 298,15K com concentrações no sistema de 7,50% Li2SO4, 16,5% 

PVP e 12,0% PEG. 

 

 

Podemos observar na Figura 17 que a fase central do sistema mostra uma 

coloração amarela acentuada, indicando que o componente majoritário da fase central é o 

PVP, enquanto as demais fases possuem colorações translúcidas. A fase superior devido sua 

alta viscosidade deve ser predominantemente composta por PEG e a fase inferior, mais densa, 

rica em eletrólito. 

Para fins de avaliação qualitativa, o sistema foi colocado em contato com luz UV 

comercial em uma câmara escura para identificar os componentes do sistema que apresentam 

fluorescência. Considerando os componentes do nosso sistema, apenas o PVP apresenta essa 

característica, isso pode ser ocasionado pela rigidez do grupo imida e por este possuir caráter 

bastante higroscópico, onde as moléculas de água podem ocupar os interstícios dos 
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monômeros do polímero, prendendo fortemente os segmentos do PVP. A Figura 18 mostra o 

SAT sendo incidido por uma radiação UV gerada por uma fonte comercial em câmara escura: 

 

Figura 18. Imagem do SAT nas mesmas condições termodinâmicas apresentadas na Figura 17 sob radiação UV 

gerada por uma fonte comercial em câmara escura. 

 

 

Pela Figura 18 é possível perceber uma alta fluorescência na fase central e uma 

leve fluorescência na fase superior, indicando uma alta e média concentração de PVP nessas 

fases, respectivamente. Estudos de composição das fases foram realizados para corroborar 

com tais investigações e os resultados são mostrados na Tabela 11: 

 

Tabela 11. Composição das fases do SAT em % m/m para todos os quatro componentes formadores do sistema à 

298,15K. 

Fases do Sistema 

Composição das fases do SAT 

% m/m 

SAL PVP PEG H2O 

FASE SUPERIOR 2,36±0,13 

 

9,05±0,06 

 

29,1±0,2 

 

59,4±0,26 

FASE CENTRAL 3,20±0,04 

 

40,9±1,17 

 

2,54±0,45 

 

53,3±0,20 

 

FASE INFERIOR 17,0±0,02 

 

1,89±0,02 

 

0,34±0,065 

 

82,5±0,20 

 

 

Como pode ser visto na Tabela 11, a fase superior (FS) é mais rica em PEG, a fase 

central (FC) mostra uma maior concentração de PVP e a fase inferior (FI) é enriquecida em 

Li2SO4. De acordo com esse estudo, a FS possui uma concentração de PVP mais elevada 
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comparado a FI, o que justifica as observações feitas na câmera escura. Em todos os pontos, 

observa-se uma composição majoritária de água, onde o mínimo encontrado de H2O foi de 

53,34% m/m para a fase central. 

Sistemas complexos como esses são dificeis de inferir sobre os reais motivos da 

segregação das fases pelo número de interações possíveis no meio que podem acarretar um ou 

outro efeito de forma mais acentuada. Mas com base nos parâmetros já conhecidos para o 

SAB pode-se deduzir por dois principais motivos da formação do SAT: o efeito salting-out e 

energia livre de hidratação dos componentes poliméricos. 

Silvério e colaboradores (2013) mostraram com o uso das energias livres de 

hidratação e do volume excluído efetivo, que o sistema PEG-Li2SO4 possui efeito salting-out 

mais baixo comparado apenas para os sais Na2SO4 e K2HPO4. Por sua vez, em estudos de 

sistemas PVP-sais de sódio, o Na2SO4 apresentou um ótimo efeito salting-out a 303.15K, com 

valores entre o carbonato de sódio e sucinato de sódio (NaCO3
2− 

> NaSO4
2− 

> C4H4O4
2−

) 

(SADEGHI, 2005). Portanto, observando tais dados, o sistema PVP-Li2SO4 também deve 

possuir esse efeito de salting-out de forma acentuada, já que o SAB destes dois componentes 

ainda não foi descrito na literatura. Avaliando-se os dois polímeros do sistema, a separação 

em duas fases ocorre pela energia livre de hidratação de um polímero mais hidrofílico em 

comparação ao outro. As moléculas de água causam a exclusão destes polímeros da região 

próxima da superfície do polímero mais hidrofóbico em solução. Neste caso, o sistema pode 

atingir um estado em que a formação de fases se tornaria entropicamente favorável. A 

segregação de fases em sistemas polímero-polímero só não irá ocorrer nos casos onde os 

polímeros possuem a mesma estrutura ou baixas diferenças de hidrofilicidade (SADEGHI & 

MAALI, 2016). 

  

5.3 Efeito da variação das concentrações dos componentes formadores do SAT 

 

5.3.1 Efeito de concentração dos componentes 

A estratégia mais comum para o desenvolvimento de diagrama de fases do SAB 

para sistemas polímero-sal é a técnica de titulação turbidimétrica junto a uma correlação 

teórica para associação dos dados obtidos empiricamente. 

Esta titulação consiste na adição de uma solução concentrada do polímero a uma 

solução saturada de um sal (ou vice-versa) seguido por uma vigorosa agitação mecânica. O 

indicador de mudança de comportamento do sistema para esse tipo de titulação é a turbidez, 
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evidenciando uma mudança de equilíbrio termodinâmico do sistema para uma 

metaestabilidade. Com os dados deste estudo, é criada uma linha binodal que é o ponto de 

partida para o desenvolvimento do diagrama de fases. 

Para a construção do SAT essa metodologia não seria eficiente, isso porque, no 

processo de titulação turbidimétrica a comutação entre os três componentes em pares, a fim de 

alcançar todas as permutas possíveis, não seria a representação real dos equilíbrios 

termodinâmicos que ocorrem no SAT final, ou seja, a titulação deveria ser feita partindo-se de 

um sistema bifásico sendo titulado por um terceiro componente, porém desta forma, a 

indicação da turvação do sistema não seria possível, pois o SAB com agitação já se torna 

turvo, não conseguindo evidenciar o ponto de viragem do sistema pela adição do terceiro 

componente. Sendo assim, utilizou-se uma estratégia diferente para tentar encontrar as regiões 

trifásicas do SAT em um diagrama tridimensional. Para isso foram feitos estudos de variações 

individuais de concentração com a tentativa de visualizar o comportamento do sistema e na 

sequência as fases dos sistemas trifásicos foram quantificadas para definição da região de 

formação do SAT. As concentrações avaliadas e os tipos de sistemas formados estão 

dispostos na Tabela 12. 
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Tabela 12. Tipos de SAT formados em variações individuais dos componentes formadores do sistema a 

298,15K. 

Variação do 

Componente 

Concentração dos componentes no sistema 

Sistema Formado % m/m 

Li2SO4 PVP PEG 

 

 

Li2SO4 

7,5 

6,8 

6,1 
 

 

16,5 

 

 

12,0 

 

Trifásico 

5,7 Bifásico 

5,3 Monofásico 

 

 

 

 

 

PVP 
 

7,5 

16,5 

14,83 

13,16 

11,5 

9,83 

8,16 

6,5 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

Trifásico 

4,83 

3,16 

1,5 

0,0 

 

Bifásico 

 

 

 

PEG 

 

 

 

7,5 

 

 

 

16,5 

12,0 

10,66 

9,33 

8,0 

 

Trifásico 

6,66 

5,33 

Bifásico 

4,0 Monofásico 

 

Para melhor visualização, os dados obtidos deste estudo foram tratados e plotados 

em gráficos tridimensionais (Origin® 9.1) onde seus eixos são representados por 

concentrações em porcentagens mássicas (% m/m) dos componentes formadores do SAT 

(omitindo-se a água) os quais podem ser visualizados na Figura 19 onde os pontos em 

vermelho resultaram em sistemas trifásicos, os pontos verdes em sistemas bifásicos e os 

pontos em azul geraram sistemas monofásicos. 
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Figura 19. Gráfico 3D de pontos de concentração global de sistemas tri-, bi- e monofásicos em % m/m a 

298,15K. 

 

 

A partir da Figura 19 pode ser observado algumas faixas de transição de tipos de 

sistemas formados e que cada componente contribui de forma distinta na formação desses 

sistemas. Analisando as variações de PVP podemos perceber que mesmo com sua ausência, a 

diluição dos demais componentes não foi suficiente para ultrapassar a linha binodal do SAB 

PEG10K + Li2SO4 mostrando que o PVP é o componente do sistema que pode sofrer maiores 

variações de concentração mantendo-se um SAT, portanto, este polímero mostra-se ser o 

componente menos crítico para a formação do SAT. Já em contrapartida, as variações das 

concentrações de eletrólito no meio se mostraram bastante importante na formação do SAT. 

Em apenas três pontos de variação foi possível obter sistemas aquosos trifásicos a 298,15K, 

além disso, seu alcance para formação de pelo menos sistemas bifásicos foi bastante baixo em 

comparação aos polímeros, mostrando que o sal é um componente que contribui de forma 

bastante significativa para separação de fases no SAT. 

Para melhor visualizar essas zonas (ou regiões) de concentração de formação de 

sistemas trifásicos e bifásicos, foi feito um gráfico (GEOgebra®) a partir da Figura 19 e que 

está representado na Figura 20. Neste gráfico, foi conectado por retas o ponto de maior 

concentração (PG4) e os mínimos de variação individual de cada componente para formação 

de um sistema trifásico e para geração de sistemas bifásicos, foram conectados a base do 

sólido gerado com os mínimos de concentração individual de cada componente para formação 

de um sistema bifásico. 
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Figura 20. Representação esquemática das zonas de formação de sistemas aquosos trifásicos (em vermelho) e 

bifásicos (em verde), utilizando os pontos de concentração global obtidos no estudo de variações individuais de 

concentração por duas perspectivas distintas. 

 

 

 

Como pode ser observado na Figura 20, o sólido em vermelho indica que em 

quaisquer pontos globais de concentrações preparados dentro deste sólido irá resultar em 

sistemas aquosos trifásicos, e ainda, concentrações fora desta zona no sentido de maiores 

valores de concentrações globais até o limite de solubilidade permitido por cada componente, 

também resultará em SAT. Já a zona em verde indica que quaisquer pontos preparados dentro 

desta resultarão em sistemas aquosos bifásicos. Fora desta região, em concentrações abaixo 
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(no sentido da origem do gráfico) resultará em sistemas monofásicos. Porém, a região de 

formação de SAT não está restrita a este sólido, como veremos a seguir no texto. 

A fim de obtermos mais informações deste estudo de concentração, preparou-se 

sistemas onde a concentração global dos três componentes variava de forma simultânea. Para 

isso escolheu-se três pontos que passam por um vetor “μ” da origem do gráfico 3D ao ponto 

global do sistema PG4, como pode ser observado na Figura 21. Estes pontos foram 

selecionados para que ficassem equidistantes uns dos outros. 

 

Figura 21. Vetor μ calculado pela distância da origem e o ponto global do sistema PG4 e pontos globais 

encontrados ao longo do vetor. 

 

 

As concentrações globais dos pontos calculados e os resultados do tipo de sistema 

formado por cada um dos pontos a 298,15K estão representados na Tabela 13: 

 

Tabela 13. Tipos de sistemas formados pelas variações simultâneas de concentração dos três componentes 

formadores do SAT a 298,15K. 

Sistemas 

 Componentes  
Tipo de sistema 

formado 
Li2SO4 PVP PEG  

------------------------% (m/m)----------------------- 

PG1 5,925 13,03 9,480 Monofásico  

PG2 6,450 14,19 10,32 Bifásico  

PG3 6,975 15,34 11,16 Trifásico 

PG4 7,500 16,50 12,00 Trifásico 
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Notamos que a formação de sistemas heterogêneos é fortemente dependente da 

concentração dos componentes, sendo que os dois pontos de maiores concentrações geram 

sistemas trifásicos, o segundo ponto menos concentrado forma sistema bifásico, e o ponto 

menos concentrado produz um sistema homogêneo. A Figura 22 mostra a imagem dos 

sistemas PG1, PG2, PG3 e PG4 preparados a 298,15 K. O sistema PG2 gerou sistema 

bifásico, onde a FS obteve uma quantidade mássica muito maior que a FI. Esta FS mostrou-se 

rica em PEG e PVP com propriedades intermediarias entre as FS e FC de sistemas trifásicos e 

a FI permaneceu rica em sal. Esse comportamento do sistema bifásico para esses quatro 

componentes se mostrou padrão para outras temperaturas e concentrações estudadas. 

 

Figura 22. SAT montados a 298,15 K onde Pm, P1, P2 e P3 são, respectivamente, PG4, PG3, PG2 e PG1 (seta 

em amarelo indica a interface entre a FS e FI do sistema P2-bifásico). 

 

 

A  Figura 23 mostra a correlação dos pontos preparados no estudo de variações 

simultâneas de concentração dos componentes do sistema com os sólidos obtidos da Figura 

20, localizando-os no espaço dos quatro sistemas preparados à 298,15K: 
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Figura 23. Representação em três dimensões dos quatro SATs preparados a 298,15 K nas regiões de transição de 

fase encontrados. 

 

 

Como pode ser visto na Figura 23, o sistema PG3 e PG4 habitam a região 

trifásica, PG2 se encontra no limite da região bifásica e por último, PG1 se encontra na região 

monofásica. Estes resultados corroboram com o estudo das variaçãoes individuais em relação 

às regiões do diagrama obtido. 

 

5.3.2 Estudo de composição das fases do SAT 

Inicialmente para o estudo de composição de fases do SAT foram analisados 

todos os sistemas preparados através das variações individuais de concentração. Os dados 

obtidos deste estudo foram plotados em um gráfico 3D por pontos no programa Origin® 9.1 

sendo representados na Figura 24. Nesta figura, os ponstos globais preparados são 

representados por tetraedros, enquanto as composições de fases destes pontos são 

representadas por esferas, ainda, representados em vermelho tem-se sistemas trifásicos, em 

verde sistemas bifásicos e por ultimo em azul, sistemas monofásicos. As tabelas de 14-16 

mostram os dados de composição de fases apenas dos sistemas trifásicos obtidos nestes 

estudos à 298,15 K. 
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Figura 24. Gráfico 3D de pontos de concentração da formação de sistemas tri-, bi- e monofásicos em % m/m a 

298,15 K, onde estão representados os pontos globais preparados e as composições de fase de sistemas bifásicos 

e trifásicos por duas perspectivas distintas. 

 

 

Notamos que os pontos de formação de sistemas trifásicos são localizados nas 

concentrações mais elevadas de composições globais e à medida que tais concentrações 

caminham no sentido da origem do gráfico os tipos de sistema se modificam para bifásicos 

em uma região intermediaria (ainda não muito bem definida) e posteriormente, mais próximos 

à origem, são visualizados sistemas monofásicos. Toda a região que compreende os pontos 

globais e as composições de fases são pertencentes à área de formação de SAT. 

A fim de obter mais informações destes estudos, os dados de composição de fase 

do sistema de concentração mais elevada (PG4) foi plotado em gráfico 3D de pontos no 



65 

 

programa Origin® 9.1 e realizado um ajuste de superfície com uma função planar e 

descobriu-se um plano de amarração (PA) com uma área triangular de amarração (ATA) que 

conecta o ponto global com seus pontos referentes a cada fase com um R² = 0,9937. O 

resultado gráfico deste estudo pode ser visualizado na Figura 25 e os dados de composição do 

sistema estão dispostos na Tabela 17. Os valores de ATA para cada sistema estão dispostos 

nas Tabelas 14, 15, 16 e 17.   
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Tabela 14. Composição de fases do estudo de variação individual do SAT para o Li2SO4 a 298,15K. 

Sistema 

Composição das Fases 

ATA Composição Global Composição da Fase Superior Composição da Fase Central Composição da Fase Inferior 

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

 T = 298,15K  

6,10% 11,98 16,49 6,09 65,4 19,26 12,00 4,05 64,68 9,26 27,99 5,10 64,68 0,54 3,23 13,88 83,42 240,30 

6,80% 11,99 16,48 6,79 64,7 26,39 9,77 2,49 61,33 3,68 37,59 3,11 55,60 0,77 1,66 16,00 83,11 517,20 

 

 

Tabela 15. Composição de fases do estudo de variação individual do SAT para o PVP a 298,15K 

Sistema 

Composição das Fases 

ATA Composição Global Composição da Fase Superior Composição da Fase Central Composição da Fase Inferior 

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

 T = 298,15K  

9,83% 12,00 9,83 7,49 70,66 22,9 9,69 3,91 63,48 7,00 23,62 5,17 64,19 1,33 2,38 12,10 84,17 242,52 

11,50% 12,00 11,5 7,49 68,96 24,67 9,90 3,50 61,92 7,15 26,50 4,74 61,59 3,81 1,94 13,10 81,15 266,99 

13,16% 12,01 13,14 7,49 67,36 27,72 9,73 2,88 59,66 4,45 33,42 4,12 58,00 3,79 1,83 13,82 80,56 414,18 

14,83% 11,99 14,85 7,49 65,63 29,36 9,46 2,81 58,36 3,86 36,23 3,72 56,19 3,78 1,78 14,44 79,99 487,58 
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Tabela 16. Composição de fases do estudo de variação individual do SAT para o PEG a 298,15K. 

Sistema 

Composição das Fases 

ATA Composição Global Composição da Fase Superior Composição da Fase Central Composição da Fase Inferior 

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

 T = 298,15K  

8,00% 7,99 16,49 7,49 68,00 24,65 13,37 4,38 57,60 9,11 27,16 5,37 58,36 3,11 4,60 12,75 79,54 213,82 

9,33% 9,34 16,49 7,49 66,63 26,20 11,64 3,37 58,77 5,20 34,07 4,69 56,03 4,94 3,24 13,58 78,22 360,29 

10,66% 10,67 16,50 7,49 65,30 29,98 10,26 3,01 56,75 3,31 39,80 4,04 52,84 4,63 2,60 14,47 78,29 525,91 

 

Tabela 17. Composição de fases de SAT dos estudos de variações simultâneas de concentração a 298,15K 

Sistema 

Composição das Fases 

ATA Composição Global Composição da Fase Superior Composição da Fase Central Composição da Fase Inferior 

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

 T = 298,15K  

PG3 11,21 15,19 7,01 66,6 21,32 12,51 3,82 62,34 3,13 30,10 4,44 62,33 3,05 3,81 13,33 79,80 267,31 

PG4 12,00 16,50 7,48 64,00 29,30 10,11 2,65 57,92 0,05 42,48 3,15 55,42 1,90 2,50 16,67 78,93 632,22 
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Figura 25. Gráfico 3D de composição das fases do sistema PG4 a 298,15 K. a) PA que intercepta os pontos do 

sistema PG4 e; b) ATA gerada pela conexão dos pontos de composição de fases do sistema PG4.  

  

 

 O PA encontrado na Figura 25-a, foi calculado com o uso do vetor normal 

(APÊNDICE C) obtido entre os pontos de composição de fase     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ e     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ e a equação 

gerada para esse plano foi: 

 

                                                                       Eq. 8  

 

Esta equação de plano com um R² = 0,9937, mostra que há uma alta correlação 

entre as fases e seu ponto global, semelhante às relações observadas entre a LA no SAB. Já 

analisando a Figura 25-b, pode-se observar que ao conectar os pontos FS, FC e FI pelos seus 

segmentos de retas obtemos uma área triangular de amarração (ATA) que seria o equivalente 

a CLA do SAB.  

Para calcularmos as ATAs dos sistemas estudados foi utilizado a fórmula de 

Heron que obtém a área de um triângulo com o uso do seu semiperimetro como mostrado nas 

equações 9 e 10: 

 

  
     

 
                                                                                                                         Eq. 9 

 

   √  (   )  (   )  (   )                                                                   Eq. 10 

 

A 

B 

a) b) 
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onde, a, b e c são os segmentos de reta do triângulo, P o semiperimetro calculado e; A área 

calculada. A Figura 26 mostra as ATAs calculadas para os sistemas PG3 e PG4 dos SAT a 

298,15 K. 

 

Figura 26. Formas triangulares geradas pela conexão dos pontos de composição de fase dos sistemas PG3 e PG4, 

vistos por duas perspectivas distintas. 

 

 

Como pode ser visto na Figura 26, as ATAs encontradas possuem áreas distintas 

dependendo da concentração dos componentes que formam o sistema. As áreas encontradas 

para os dois sistemas foram de PG3 = 267,31 e PG4 = 632,22, portanto, pode-se perceber que 

a ATA diminui com a redução das concentrações globais do sistema, semelhante ao descrito 

para o SAB (GRABER, et al., 2004). Isso ocorre porque as composições das fases se 

aproximam, gerando ATAs menores. Além disso, é possível ver que a área de PG3 desloca 

para o sentido da origem do gráfico até um ponto crítico que seria a transição de sistema 

trifásico para bifásico e que pequenas variações de concentração acarretam em uma diferença 

bastante significativa das ATAs dos sistemas.   

A Figura 27 mostra a conexão entre os vértices das ATAs formadas por duas 

perspectivas distintas, unindo as respectivas fases dos sistemas. 
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Figura 27. Gráfico 3D que mostra as ATAs de PG3 e PG4 conectando-se os vértices evidenciando o volume de 

concentração entre os dois planos geram sistemas trifásicos. 

 

Como pode ser visto na Figura 27, a região formada entre as duas ATAs possui 

um volume, onde quaisquer pontos de concentrações formariam um SAT a 298,15K. 

No caso do SAB, o ponto de concentração onde há quantidades mássicas iguais de 

fase se encontra no meio da linha de amarração que habita a região bifásica, o que 

provavelmente deve ocorre o mesmo para o SAT. Para verificar tal propriedade do sistema, 

foi medido o volume de cada fase gerada com o auxilio de uma proveta e realizado um teste 

de densidade para cada uma das fases. Com estes dados foram encontrados a massa de cada 

fase no sistema. Os resultados obtidos deste estudo para o sistema PG4 são mostrados na 

Tabela 18: 

 

Tabela 18. Massa das fases geradas no SAT PG4 a 298,15 K. 

Fases do SAT 

Analise da 

densidade 

média 

Desvio da 

Densidade 

Volume 

das Fases 

Desvio 

do 

Volume 

Massa 

das Fases 

Desvio 

Total 

--------------(g/mL)----------- 
-------------(mL)---------

-- 

-------(gramas)-----

-- 

FASE 

SUPERIOR 
1,049 ±0,0187 7,5 

±0,5 

7,872 ±0,069 

 

FASE 

CENTRAL 

1,073 ±0,0332 5,7 6,118 ±0,093 

 

FASE 

INFERIOR 

1,148 ±0,0120 6,8 7,807 ±0,074 
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Como pode ser visto na Tabela 18, a fase de menor massa é a central e a FS e FI 

possuem quase a mesma quantidade mássica. A Figura 28 mostra o calculo do centro de 

massa da ATA gerada para o sistema PG4. Quando comparado o ponto global do sistema PG4 

com o centro de massa (baricentro) da ATA gerada, pode-se visualizar uma aproximação 

destes dois pontos indicando que o centro de massa do triângulo seria o ponto de concentração 

global dos componentes onde haveria quantidades mássicas idênticas das fases do sistema. 

 

Figura 28. Cálculo do centro de massa da ATA gerada pelo sistema PG4, onde CM é o centro de massa 

calculado, PG é o ponto global preparado (cálculos pelas massas ponderais dos pontos é descrito no APÊNDICE 

D). 

 

 

Podemos perceber na Figura 28 um leve desvio de PG em relação a CM com um 

deslocamento diagonal na mediana do segmento de reta     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, podendo ser explicado pelos 

erros associados às medidas do PVP e PEG no sistema que apresentam menor precisão e 

maior desvio padrão dos componentes analisados. 

 

5.3.3 Estudo das propriedades intensivas e extensivas do SAT na mesma ATA 

Algumas propriedades conhecidas da LA mostram que quando sistemas habitam 

LAs de mesmo comprimento suas propriedades extensivas (como massa de fase) são distintas, 

mas suas propriedades intensivas (como composição das fases) entre as fases desses sistemas 

são idênticas (DA SILVA, 2006), o que faz com que esses sistemas possuam as mesmas 
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propriedades físico-químicas e que esse efeito pode ser explorado para pré-concentrações de 

analitos em determinadas fases de interesse sem perda da efetividade da partição do soluto. 

Identificar se estas propriedades são semelhantes para o SAT seria de grande importância para 

compreendermos o comportamento do SAT como um todo, pois, as propriedades da LA já 

são bastante elucidadas na literatura, o que tornará mais fácil a modulação das variáveis que 

modificam a estrutura e propriedades deste novo sistema. 

Portanto, para avaliar se os efeitos intensivos e extensivos ocorrem da mesma 

forma no SAT, foram selecionados três pontos de concentrações aleatórios na PA do sistema 

PG4. A Figura 29 mostra os pontos selecionados no plano, enquanto a Tabela 19 mostra as 

coordenadas de concentração global destes pontos preparados: 

 

Figura 29. Gráfico 3D que mostra o PA do sistema PG4 à 298,15 K e os três pontos calculados no plano junto as 

suas composições de fase por duas perspectivas distintas. 

 

 

Tabela 19. Concentrações dos pontos globais dos sistemas encontrados no mesmo plano do sistema PG4 a 

298,15K. 

Sistemas Preparados 

Componentes 

SAL PVP PEG 

---------------------------------% m/m---------------------------------- 

Pa 6,891 15,69 14,27 

Pb 8,274 14,99 11,30 

Pc 7,206 18,28 11,12 

 

Como pode ser observado dos pontos selecionados na Figura 29, os pontos 

globais preparados habitam exatamente o mesmo plano, mas há uma leve diferença na 

inclinação dos PAs entre eles quando plotados junto as seus pontos de composição de fases. 

Esse leve desvio pode ter sido ocasionado pelos erros aleatórios das analises quantitativas 

empregadas. O sistema Pa obteve um R² = 0,9990, Pb com R² = 0,9917, Pc com R² = 0,9947 
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mostrando uma alta correlação entre os pontos preparados e suas composições de fases. A 

Figura 30 mostra imagens dos sistemas montados na mesma ATA do sistema PG4: 

 

Figura 30. Imagem dos sistemas Pa, Pb e Pc (Pd, Pe e Pf, respectivamente), após o equilíbrio termodinâmico ter 

sido alcançado a 298,15K. 

 

 

Analisando a Figura 30, é possível ver que todos os sistemas no mesmo plano 

geraram SAT. E associando esta imagem aos dados obtidos da Tabela 19 é possível perceber 

que o volume de cada fase é diretamente ligado à quantidade do seu componente majoritário 

adicionado no sistema. Isso porque o sistema que mais gerou volume de fase superior (que é 

majoritariamente formada por PEG) foi o sistema “Pa” com um volume = 8,00mL, onde a 

quantidade desse componente foi a maior dentre os sistemas estudados. Analogamente, o 

sistema que mais gerou volume de fase central rica em PVP foi o sistema “Pc” com um 

volume = 6,00mL, sistema este com maior adição de PVP e o sistema “Pb” que gerou volume 

de fase = 8,00mL sendo este o sistema com maior adição de sal. Portanto, as propriedades 

extensivas na mesma ATA são distintas, variando em volume de fase dependendo das 

quantidades adicionadas de cada componente no sistema, semelhante ao observado na CLA 

do SAB. 

 A Tabela 21 mostra as composições de fases dos três sistemas preparados na 

mesma ATA do sistema PG4. Como pode ser observado nesta tabela, as composições de fases 

e suas ATA são semelhantes, mas não são idênticas, o que nos mostra pequenos desvios das 

propriedades intensivas dos três sistemas. Portanto, para auxiliar nesta abordagem, foram 

realizados cálculos estatísticos na comparação entre os três sistemas preparados para verificar 
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se estes são igualmente semelhantes entre si. Para isso, foram realizados cálculos de intervalo 

de confiança (99,0%) com uma estimativa da incerteza experimental, entre as composições de 

fase de cada componente quantificado (PVP, Li2SO4 e H2O) nas três fases dos sistemas. Os 

cálculos utilizados deste estudo estão dispostos no (APENDICE E-I) deste trabalho e 

resultados obtidos de tais cálculos são mostrados na Figura 31 de a-i:  

 

Figura 31. Cálculo de intervalo de confiança, com nível de confiança de 99,0% para cada um dos componentes 

formadores do SAT em cada uma das três fases do sistema. 
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Como pode ser observado na figura acima, as composições de fase que 

apresentaram discrepância na incerteza experimental a um nível de confiança de 99,0% 

foram: 

 SAL na FC, onde       ; 

 PVP na FI, onde       ; 
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Continuando nos estudos estatísticos dos sistemas Pa, Pb e Pc, foram calculados 

utilizando um teste t-student (I.C = 99,0%) por comparação entre medidas repetidas de dois 

conjuntos de dados, para atestar se os componentes em cada uma das fases dos sistemas são 

significativamente diferentes entre si. A Tabela 20 mostra os resultados condensados deste 

estudo, onde as colunas significativamente diferentes e iguais mostram a quantidade total 

encontrada deste parâmetro de todos os cálculos realizados, para todos os componentes 

quantificados (PVP, Li2SO4 e H2O) em cada uma das fases dos sistemas. Os resultados e 

dados completos deste estudo estão locados no APÊNDICE E-II desta dissertação. 

 

Tabela 20. Resultados condensados dos testes t-student (I.C 99,0%) realizados para comparação de diferenças 

significativas de composição de fase para cada um dos componentes quantificados em cada uma das fases dos 

sistemas criados. 

Teste t-student por médias de dois conjuntos de dados (I.C 99,0%) 

Comparações 

entre os sistemas 

Significativamente 

Diferentes 

Significativamente 

Iguais 
Total de fases 

Pa x Pb 4,0 5,0 9,0 

Pa x Pc 3,0 6,0 9,0 

Pb x Pc 2,0 7,0 9,0 

Total 9,0 18,0 27,0 

 

Como pode-se perceber dos dados da Tabela 20, 66,6% das fases mostraram 

possuir composição de fases matematicamente idênticas entre si. Entretanto, este valor é 

relativamente baixo ao observado nos estudos da estimativa da incerteza experimental e das 

ATAs bastante próximas entre estes três sistemas. Essa discrepância pode ter sido ocasionada 

pelos erros das analises quantitativas empregadas para quantificação dos componentes do 

meio. Neste estudo, as analises de PVP no EAM-UV nas fases apresentam cerca de 13,0% - 

18,0% de erro relativo percentual, que consequentemente, aumenta o erro da composição de 

PEG nas fases, podendo acarretar em uma ATA que não esteja exatamente no PA real do 

sistema, podendo variar na inclinação com relação ao plano ou até mesmo no tamanho da 

ATA, fazendo com que esses sistemas preparados possam estar levemente fora do PA, 

podendo, portanto, não possuírem exatamente a mesma composição de fase por estarem em 

PAs levemente diferentes. 
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Tabela 21. Composição de fases dos sistemas Pa, Pb e Pc preparados no mesmo plano de PG4 à 298,15K. 

Sistema 

Composição das Fases 

ATA Composição Global Composição da Fase Superior Composição da Fase Central Composição da Fase Inferior 

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

 T = 298,15K  

Pa 14,30 15,70 6,89 66,43 22,93 14,08 3,59 59,39 3,05 32,35 5,26 59,34 0,05 2,49 16,62 81,41 365,88 

Pb 11,30 15,00 8,28 66,30 22,13 14,29 3,42 60,16 3,95 33,85 4,96 57,24 0,05 2,40 16,94 80,61 369,04 

Pc 11,13 18,27 7,21 61,16 22,69 15,91 3,54 57,86 3,60 32,76 5,14 58,49 0,05 2,77 16,80 81,78 355,89 
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5.4 Estudo de variação de temperatura 

Conhecidamente sistemas bifásicos formados por soluções aquosas de polímero-

polímero ou polímero-sal possuem composições de fase distintas com a modificação da 

temperatura ao qual o sistema está submetido (ALBERTSSON & TJERNELD, 1994; 

CHAKRABORTY & SEN, 2016). 

Para SAB formados por PEG-sulfatos a grande maioria dos sistemas sofre 

pequena ou nenhuma mudança da região bifásica com o aumento da temperatura (DE 

LEMOS, et al., 2011; MARTINS, et al., 2007), indicando que a separação de fases para 

sistemas formados por esse polímero é regida majoritariamente pelo efeito entrópico. Já 

estudos envolvendo sistemas PVP-sais, evidenciam que o aumento da temperatura acarreta 

em um aumento considerável da região bifásica e da inclinação da CLA (MAFRA, et al., 

2018; SADEGHI, RAFIEI & MOTAMEDI, 2006; ZAFARANI-MOATTAR & SADEGHI, 

2002), indicando que para estes sistemas a segregação de fases possui um caráter entálpico 

endotérmico. 

Portanto, a temperatura deverá exercer forte efeito sobre o equilíbrio de fases 

destes sistemas trifásicos. Para verificar qual tipo de contribuição termodinâmica é mais 

preponderante na formação do SAT, foram construídos os sistemas PG4, PG3 e PG2 nas 

temperaturas de 288,15 K e 308,15 K e suas composições de fases foram quantificadas. As 

composições das fases dos sistemas que formaram SAT em cada temperatura estudada estão 

locados na Tabela 22: 
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Tabela 22. Composição de fases de SAT PG4, PG3 e PG2 preparados a 288,15K, 298,15K e 308,15K. 

Sistema 

Composição das Fases 

ATA Composição Global Composição da Fase Superior Composição da Fase Central Composição da Fase Inferior 

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

100 

wPEG 

100 

wPVP 

100 

wSAL 

100

     

 T = 288,15K  

PG4 12,00 16,49 7,49 64,03 20,94 12,14 4,34 62,58 0,05 35,16 5,80 60,20 3,98 2,67 13,98 79,36 328,90 

 T = 298,15K  

PG3 11,21 15,19 7,01 66,60 21,32 12,51 3,82 62,34 3,13 30,10 4,44 62,33 3,05 3,81 13,33 79,80 267,31 

PG4 12,00 16,50 7,48 64,00 29,30 10,11 2,65 57,92 0,05 42,48 3,15 55,42 1,90 2,50 16,67 78,93 632,22 

 T = 308,15K  

PG2 10,30 14,18 6,46 69,03 23,72 9,23 3,61 63,44 0,05 7,26 11,91 81,03 0,05 29,14 6,62 66,08 276,53 

PG3 11,22 15,31 6,97 66,56 29,44 9,15 3,02 58,39 0,05 3,28 14,62 82,17 0,05 42,03 5,20 58,42 612,88 

PG4 12,00 16,50 7,47 64,00 33,45 8,55 2,54 55,46 0,05 48,10 4,60 53,84 0,95 2,65 16,72 79,68 806,28 
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Inicialmente o que pode ser destacado das informações dispostas na Tabela 22 é 

que na temperatura de 288,15 K apenas o sistema PG4 gerou SAT, na temperatura de 298,15 

K (como já visto anteriormente) apenas os sistemas PG3 e PG4 geraram SAT e para 308,15 K 

todos os três sistemas segregaram em três fases. Além disso, esse sistema mostra uma grande 

dependência da temperatura em sua formação, pois pequenas variações de temperatura podem 

ocasionar uma mudança entre os sistemas tri-, bi- e monofásicos na mesma concentração. 

Pode-se ver isso mais claramente analisando o sistema PG2, que a 288,15 K se encontra em 

um sistema monofásico, com o aumento de apenas 10,0 K o sistema passa a ser bifásico e 

novamente com o acréscimo de mais 10,0 K o sistema torna-se trifásico. 

Outro ponto importante a ser mencionado é o fato da inversão da FC e FI na 

temperatura de 308,15K nos sistemas PG3 e PG2. Esta inversão de fases em menores 

concentrações já foi mencionado na literatura para sistemas bifásicos do tipo polímero-sal 

tanto para o PVP (SADEGHI, RAFIEI & MOTAMEDI, 2006), quanto para o PEG 

(EITEMAN, 1994). As imagens dos sistemas montados são mostradas na Figura 32 onde 

pode-se ver claramente a ocorrência desta inversão de fases: 

 

Figura 32. SAT preparados a 288,15 K e 308,15 K onde são interpretados PG4, PG3 e PG2 por Pm, P1 e P2 nas 

imagens, respectivamente (a seta em amarelo ajuda a visualizar a interface presente entre FS e FI do sistema 

PG3). 
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OBS.: na imagem referente aos estudos à temperatura de 308,15K, as fases superior de Pm e P1 e a fase central 

de Pm estão com volume reduzido, pois no momento da tiragem da foto já haviam sido retiradas aliquotas destas 

fases. 

 

Esse efeito se da, principalmente, pela mudança de conformação do polímero em 

altas temperaturas. Em baixas temperaturas, conformações polares (de mais baixa energia) são 

favorecidas, o que aumenta a solubilidade do polímero no solvente, favorecendo as interações 

hidrofílicas (MAFRA, et al., 2018). Entretanto, com o aumento da temperatura as ligações de 

hidrogênio principalmente do PVP-solvente são enfraquecidas (SADEGHI & ZAFARANI-

MOATTAR, 2004) devido a um maior enovelamento deste em torno de seus próprios 

monômeros que favorece as interações C-O, C-C da cadeia polimérica. Desta forma, as 

moléculas de PVP expulsam a água de sua fase que tende a ir para a fase mais hidrofílica do 

sistema, sendo que pro SAT, foi observado também que a fase rica em PEG expulsou parte da 

sua água que foi capturada pela fase rica em sal (ver Tabela 22). Esse aumento da quantidade 

de água na fase rica em sal acarretou em uma diluição desta fase, logo, em uma diminuição da 

sua densidade, assim como, a diminuição da quantidade de água na fase rica em PVP 

acarretou em um aumento da concentração deste em sua fase predominante, o que aumentou 

sua densidade, promovendo a inversão dessas fases no sistema. Enquanto que, o aumento da 

concentração de PEG em sua fase mais rica, aparentou não ter um ganho de densidade 

suficiente para acarretar em uma mudança de posição desta fase no sistema.  

As ATAs dos sistemas dos sistemas PG2, PG3 e PG4 a uma temperatura de 

308,15 K, foram calculadas e plotadas para comparação das áreas estimadas. Os resultados 

deste estudo são mostrados Figura 33: 
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Figura 33. ATA dos sistemas PG4, PG3 e PG2 à 308,15 K. 

 

 

Na Figura 33 foram encontrados valores de ATAs de: PG4 = 806,28; PG3 = 

612,88; PG2 = 273,53 à 308,15 K evidenciando que o efeito do aumento da concentração 

promove um aumento da ATA, conforme observado na temperatura de 298,15 K. A Figura 34 

mostra uma comparação das ATAs entre os sistemas PG4 em todas as temperaturas 

estudadas: 

 

Figura 34. ATA do sistema PG4 nas três temperaturas estudadas de (308,15 K, 298,15 K e 288,15 K) (em duas 

perspectivas distintas). 
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Na Figura 34 assim como mostrado na Tabela 22, foram encontrados para os 

sistemas os valores de ATAs iguais a: PG4(308,15 K) = 806,28; PG4(298,15 K) = 632,22 e 

PG4(288,15 K) = 328,90. Pode-se observar que os valores das ATAs aumentam com o 

aumento da temperatura, além disso os 3 pontos estudados formaram SAT à 308.15 K 

enquanto dois pontos formaram à 298,15 K e apenas 1 à 288,15K. Isso indica que a região 

trifásica do SAT aumentou com o aumento da temperatura, isso mostra que a separação de 

fases deste sistema é preponderantemente regida por um caráter entálpico endotérmico. 

Portanto, a temperatura se mostrou uma variável extremamente importante na 

formação deste SAT, onde este sistema mostrou ser bastante sensível a variações deste 

parâmetro termodinâmico, onde um sistema inicialmente monofásico a temperatura 288,15 K 

tornou-se trifásico com o incremento de apenas 20,0 K na sua temperatura. Além disso, foram 

observadas mudanças de posição nas fases FC e FI em sistemas de concentrações mais baixas, 

um efeito que pode ser explorado para futuros processos de partição de analitos neste sistema. 

Ainda, houve um incremento das ATAs de todos os sistemas estudados com o aumento da 

temperatura, isso mostra que há um aumento da região trifásica e que os processos de 

segregação de fase deste sistema são regidos fortemente por este parâmetro termodinâmico e 

devem ser minuciosamente controlados para suas futuras aplicações. 

5.5 Estudo de partição de Cu
2+

 no SAT 

Estudos de partição de íons Cu
2+

 já foram relatados para SAB formados por 

sistemas polímero-sal (DE LEMOS, et al., 2012) e um novo tipo de SAB utilizando líquidos 
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iônicos específicos (TRTIĆ-PETROVIĆ, et al., 2018), onde obtiveram ótimas porcentagens 

de extração para esse metal rente a concomitantes metálicos.  

A classe das poli(vinilpirolidonas) são conhecidas por complexarem diversos 

metais dos blocos f, s e d, como: Zn
2+ 

(KUO et al., 2004), Cu
2+ 

(SANTANA et al., 2004) Ni
2+

 

e Co
2+

 (WU et al., 1999). O PVP já foi utilizado como agente complexante de Cu
2+

 em 

extrações líquido-líquido com uso de solventes orgânicos (MATURANA et al., 2000). Em 

outros estudos de complexação de íons cobre(II) utilizando PVP, Hu e colaboradores (2002) 

avaliaram o sistema PVP/CuCl2 e propuseram duas possíveis estruturas moleculares que 

apresentam interações fortes de tipo doador – receptor de espécies eletrônicas, entre C e N do 

PVP e íons Cu(II). A Figura 35 mostra o modelo proposto de complexação do PVP/CuCl2 

neste estudo: 

 

Figura 35. Modelos esquemáticos de CuCl2 complexado ao ligante PVP: (a) Íon Cu(II) ancorado aos átomos de 

oxigênio e nitrogênio em um único grupo amida; (b) Íon Cu(II) coordenado à dois oxigênios carbonílicos de dois 

ligantes amidas vizinhos. 

 

FONTE: HU et al., 2002. 

 

Estudos realizados de complexação de PVP/Cu(II) mostram que os espectros na região 

do infravermelho obtidos sugerem que a complexação entre os íons Cu(II) e o polímero 

ocorre através da formação de ligação química coordenada com o átomo de oxigênio 

carbonílico (DE AMORIM, 2010). 

Neste sentido, sistemas formados por PVP podem direcionar a partição de íons 

metálicos para a fase rica neste componente. Portanto, avaliou-se o comportamento de 

partição de íons Cu(II) no SAT formado por PEG10K, PVP10K e Li2SO4 e as influências das 

variáveis concentração e temperatura na distribuição deste cátion entre as três fases do 

sistema. Inicialmente, estudou-se a partição do Cu
2+

 nos sistemas PG3 e PG4 a temperatura 

constante de 298,15 K. A Figura 36 mostra a imagem dos dois sistemas montados com a 

adição deste cátion: 
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Figura 36. Imagem dos sistemas PG3 e PG4 a 298,15 K com adição de íons Cu(II). 

 

Como pode ser observado na imagem da Figura 36, o sistema PG3 sofreu inversão das 

fases FC e FI, sendo que este fenômeno, até então, havia sido observado apenas na 

temperatura de 308,15 K. Nos estudos de inversão de fase em SAB com os componentes 

PEG-sal observou-se que esta inversão poderia ocorrer tanto com a variação de temperatura, 

quanto com a variação da concentração dos componentes do meio (EITEMAN, 1994). Neste 

estudo foi observado que quanto maior a concentração dos componentes no meio, maior será 

a temperatura necessária para o sistema inverter as fases. A explicação para o fenômeno 

observado neste tópico se assemelha ao efeito de temperatura na inversão de fases. O íon Cu
2+

 

possui uma energia livre de Gibbs de hidratação muito maior que a do íon Li
+
 (     

   + = 

−475 kJ.mol
−1

 e      
    2+

 = -1915 kJ.mol
-1

) (MARCUS, 1991). Isso nos mostra que os íons 

Cu
2+

 podem estar agindo no sistema como um eletrólito formador do sistema, e não sendo 

particionado apenas, já que a capacidade de formação de SAB utilizando sulfato de cobre (II) 

já foi relatado na literatura (SOSA, et al., 2017; GONÇALVES, et al., 2018). A alta tendência 

de hidratação dos íons cobre promove uma transferência de água da fase rica em polímero 

para a fase rica em sal, onde o Cu
2+

 está concentrado (Figura 36). Assim, há uma diminuição 

de água da fase rica em PVP, aumentando sua densidade, e uma diluição da fase rica em 

eletrólito, diminuindo sua densidade. No caso do sistema mais concentrado não ocorre à 

inversão de fase, pois exige-se uma maior quantidade de moléculas de água transferidas para a 

fase rica em sal para que haja a inversão das densidades das fases. 

 A Figura 37 mostra um gráfico com as porcentagens de extração (% E) do íon cobre 

(II) nas fases dos sistemas PG3 e PG4 estudados: 
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Figura 37. Porcentagem de extração (% E) em cada fase dos sistemas PG3 e PG4 a 298,15K. 

 

 

O gráfico da Figura 37 nos fornece a informação de que neste SAT, há uma tendência 

do Cu
2+

 em permanecer na fase mais rica em eletrólito, e portanto, o PVP não complexa 

eficientemente este íon neste sistema. Além disso, notamos que o aumento na concentração 

dos componentes no meio (do ponto PG3 para o PG4) não altera significativamente a %E, de 

aproximadamente 6,0%, evidenciando que o Cu
2+

 está participando da formação do sistema e 

não apenas se particionando. 

Posteriormente, foram estudados os efeitos de temperatura na %E de Cu
2+

 entre as 

fases dos sistemas PG3 (298,15 K) e PG2 (308,15 K) por serem os sistemas que apresentaram 

ATAs mais próximas umas das outras. As imagens dos sistemas montados são mostradas na 

Figura 38: 
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Figura 38. Imagem dos sistemas PG3 à 298,15K e PG2 à 308,15K com adição de íons cobre (II). 

 

Como pode ser observado na Figura 38, o sistema PG3(298,15 K) permanece com o 

efeito de inversão entre a FC e FI, assim como PG2 (308,15 K), que neste caso, já havia sido 

observado anteriormente no estudo de temperatura (sem adição de Cu
2+

). A Figura 39 mostra 

um gráfico das %E do íon Cu
2+

 pelas fases dos sistemas PG3 a 298,15 K e PG2 a 308,15 K: 

 

Figura 39. % E de Cu (II) nos sistemas PG3 à 298,15 K e PG2 à 308,15 K pelas suas fases no sistema. 
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Como pode ser observado na Figura 39, com o aumento da temperatura há um 

aumento de aproximadamente 15,0% da partição de íons Cu
2+

 para a fase rica em PVP. 

Observou-se que a adição de Cu(II) no meio força uma inversão de fases entre a FC e FI 

assim como o ocorrido com o aumento da temperatura, o que pode estar ocorrendo neste caso 

da partição do Cu(II) com a variação de temperatura é um somatório dos dois efeitos, fazendo 

com que a fase rica em PVP se concentra ainda mais na sua fase majoritária se comparado ao 

sistema onde houve inversão de fase somente pelo efeito da temperatura. Com isso, aumenta-

se o numero de moléculas de PVP capaz de complexar o Cu(II) para sua fase majoritária no 

sistema PG2, ainda, como já visto anteriormente, o PVP com o aumento da temperatura 

apresenta menores ligações de hidrogênio,  se encontrando menos solvatado pela água na sua 

fase predominante. Esta água ocupa o interstício entre os monômeros, fazendo ligações de 

hidrogênio com os dois oxigênios do grupo imida dos monômeros vizinhos do PVP, sua 

presença nesta região reduz o número de pares de elétrons possíveis para ocorrer a 

complexação PVP/Cu. Portanto, com o aumento da temperatura, parte da água que solvata o 

PVP é expulsa do interstício, ocorrendo a “liberação” dos pares de elétrons não ligantes do 

oxigênio da carbonila destes dois monômeros vizinhos para interagirem com o Cu(II) do 

meio. Este cátion por possuir maior densidade de carga que o Li
+
 (Li = 1,2820 e Cu=1,3698), 

facilita a complexação do PVP tanto pelo modelo “a” quanto pelo modelo “b” da Figura 35 

carreando-o para a fase mais rica em PVP. 

Portanto, conclui-se para este estudo que os íons Cu
2+

 nos SATs estudados 

permanecem em sua maioria na fase rica em eletrólito, posteriormente na fase rica em PVP e 

muito pouco na fase rica em PEG. Essa % E modifica-se com a ATA onde há um maior 

deslocamento deste íon para a fase rica em PVP e também varia com a temperatura, 

mostrando haver uma tendência do Cu
2+ 

se deslocar para a fase rica em PVP com o aumento 

da temperatura. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os estudos realizados neste trabalho, pode-se concluir que foi possível 

caracterizar um novo sistema aquoso trifásico, ainda não descrito na literatura, constituído de 

poli(vinilpirrolidona) (10000 g mol
-1

) + poli(etileno glicol) (10000 g mol
-1

) + sulfato de lítio + 

água nas temperaturas de (288,15, 298,15 e 308,15)K. O SAT se mostrou dependente das 

concentrações dos materiais que o compõe, onde maiores concentrações dos componentes no 

sistema geram elevadas diferenças de composição entre as fases, aumentando as diferenças 

físico-químicas entre estas. Assim como no SAB, existem limites mínimos de concentração 

dos componentes para formação do sistema, onde ainda não foi possível definir de forma 

satisfatória o valor deste ponto crítico de concentração. Através da quantificação das fases foi 

possível observar a existência de áreas triangulares de amarração, as quais se assemelham 

com as linhas de amarração do SAB. As ATAs aumentam com o incremento das 

concentrações dos componentes do meio e verificou-se que às propriedades intensivas de cada 

fase entre si são semelhantes, enquanto que as propriedades extensivas são distintas, em um 

plano pertencente a mesma ATA. A temperatura influenciou fortemente às propriedades do 

sistema, onde foi observado que, com o aumento da temperatura há um incremento da ATA e, 

consequentemente, foi possível formar sistemas em concentrações mais baixas em 

temperaturas mais elevadas. Assim, graficamente, o volume da região trifásica aumenta com o 

aumento da temperatura, indicando que a segregação de fases deste SAT é um fenômeno 

endotérmico. Além disso, foi observado que, com o aumento da temperatura houve uma 

mudança de posição da fase central rica em PVP com a fase inferior rica em sal no sistema, 

devido a uma mudança de densidade causada pelo enovelamento do PVP que expulsa parte da 

água desta fase, tornando-a mais rica do seu componente majoritário, e consequentemente 

aumentando sua densidade. Nos estudos de partição envolvendo íons Cu(II), observou-se que 

na avaliação do efeito da variação da ATA, que há um aumento na tendência desta espécie em 

interagir com a fase rica em eletrólito com o incremento no valor da ATA. Além disso, 

variando-se a temperaturas existe uma predileção deste íon em deslocar-se para a fase rica em 

PVP. 

Em suma, este é o primeiro trabalho que caracteriza um sistema aquoso trifásico, 

onde os estudos indicam que este sistema é muito complexo devido ao elevado numero de 

interações possíveis dos componentes no meio, além de sofrer mudanças significativas em 

suas propriedades com baixas alterações de concentração e temperatura. Observou-se de 

forma geral que o SAT se assemelha com as propriedades do seu precessor o SAB, o que é 
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um grande passo para o entendimento deste novo sistema. Os estudos de partição mostram a 

potencialidade do sistema em particionar íons metálicos, podendo ser adicionado um agente 

quelante com interação preferencial na fase rica em PEG para particionar dois ou mais íons 

simultaneamente. Além disso, por ser composto em sua maioria por água, torna esse sistema 

interessante para a partição/extração/pré-concentração de diversos outros analitos.  

  

a) 
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Apêndice A: Avaliação dos métodos de quantificação dos componentes do SAT 

   

Para construir o diagrama de fase para esse sistema é necessário que consigamos 

quantificar de forma mais exata e precisa possível os três componentes que constituem cada 

fase do SAT após o equilíbrio termodinâmico ser alcançado. Comumente em SAB, a 

concentração de eletrólito no meio é medido pela condutividade elétrica (CE) e o polímero é 

encontrado pela diferença obtida na condutividade e pelo índice de refração (IR) (MARTINS, 

et al. 2007; DE LEMOS, et al. 2011; ZHANG, et al. 2013), pois a refração da luz é um 

propriedade somatória dos dois componentes que constituem o sistema por ambos possuírem 

capacidade de desviar a luz. Como possuímos quatro componentes no SAT somente o uso 

dessas duas metodologias não é suficiente. 

A solução aquosa de PVP apresenta coloração amarela, isso indica que este 

componente possa ser quantificado por EAM-UV (que empiricamente mostrou bandas de 

absorção próximas a 300nm).  Uma outra forma encontrada para ajudar a quantificar os 

componentes no meio foi à leitura da quantidade de água presente em cada uma das fases pela 

metodologia de secagem em estufa.  

Portanto, essas quatro metodologias foram avaliadas em um sistema constituído 

dos componentes citados no capítulo 4.2.2 desta dissertação, variando apenas a concentração 

de Li2SO4 (5,30% m/m) para obtermos um sistema monofásico, que é menos oneroso para 

esse tipo de estudo. As analises foram realizadas em triplicatas e os resultados estão 

representados na Tabela 23: 

 

Tabela 23. Estudo de metodologia de quantificação dos componentes formadores do SAT em casa fase por 

concentrações mássicas (% m/m). 

Componente 

no sistema 

Metodologia 

empregada 

Media 

encontrada  

Desvio 

Padrão 

 

Concentração 

esperada  

Erro 

Relativo 

Percentual 

-------------------------% m/m------------------------- % 

Li2SO4 CE 5,562 0,185 5,307 +4,800 

PVP EAM-UV 17,23 0,462 16,46 +4,682 

PEG IR 16,86 1,967 12,02 +40,29 

H2O Gravimetria 65,83 0,430 66,21 -0,5740 

 

Como pode ser visto na tabela 23, a metodologia que apresentou maior erro 

relativo percentual foi à realizada para o calculo de PEG por I.R com um erro de 40,29% do 

esperado. Portanto, optou-se por encontrar os valores de PEG no sistema pela diferença de 



104 

 

massa obtida pelas outras analises quantitativas de melhor resposta para o sistema, que foram: 

EAM-UV para o PVP, condutividade elétrica para o Li2SO4, secagem em estufa para H2O e 

pela diferença dos constituintes encontrados, achou-se as concentrações de PEG como 

mostrado na equação 7.  
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Apêndice B: Curvas analíticas empregadas para as analises quantitativas 

I. Curva analítica para analise de composição de fase: PVP 

Para esta analise, foram estudados o efeito de matriz do PVP junto aos outros dois 

concomitantes do sistema (Li2SO4 e PEG) para verificar a interferência destes na leitura do 

PVP. O motivo disso se dá pela possível variação da linearidade da resposta da absorção pela 

concentração (Lei de Lambert-Beer) do analito no EAM-UV por efeito de eletrólito no meio e 

macromolécula, que pode alterar a intensidade e/ou deslocar a banda de absorção do analito 

de interesse (SKOOG et al., 2006). Para este estudo foram feitos testes de efeito de matriz 

para estudar o efeito da presença de PEG e Li2SO4 na leitura do PVP no sistema. Para isso, 

foram feitas analises de condutividade para quantificação do sal e estimado o valor de PEG 

em cada uma das fases. Os resultados deste estudo são mostrados na Figura 1. 

Como podemos perceber pelos resultados da Figura 1-a o efeito da quantidade 

estudada de PEG no sistema não altera de forma significativa na intensidade de absorção do 

PVP no EAM-UV, mas sua presença eleva sua intensidade. Já a Figura 1-b mostra resultados 

de certa forma incoerentes para a presença do sal no meio, pois sua presença também eleva 

intensidade da banda de absorção, mas não segue uma linearidade na alteração da intensidade 

com a concentração deste eletrólito no meio. Enquanto, na tentativa de simular a FS, FC e FI 

a Figura 1-c mostra que há um efeito da matriz comparada à leitura do PVP sem interferentes. 

Portanto, o efeito de matriz para tais analises quantitativas foram levados em consideração e 

aplicados para as curvas analíticas. 

Estas curvas foram preparadas utilizando as absorbâncias obtidas no comprimento 

de onda de 315nm para cada uma das três fases do sistema, onde três destas curvas analíticas 

são apresentadas na Figura 39 de a-c.  
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Figura 40. Estudo de efeito de matriz para a analise das fases do SAT em EAM-UV onde a) 

estudo do efeito do PEG no meio, b) estudo de Li2SO4 no meio e, c) simulação das fases reais 

do sistema. 
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Figura 41. Curvas analíticas utilizadas para quantificação de PVP nas fases do SAT, 

utilizando EAM-UV, utilizando as absorbâncias obtidas no comprimento de onda próximo de 

310nm, eixo das ordenadas é dado concentração de PVP em porcentagens mássicas, onde a) 

curva analítica representativa da fase superior R² = 0,9996; b) curva analítica representativa 

da fase central R² = 0,9996 e, c) curva analítica representativa da fase inferior R² = 0,9998. 
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II. Curva analítica para analise de composição de fase: Li2SO4 

 

Figura 42. Curva analítica utilizada para quantificação de Li2SO4 nas fases do SAT, 

condutividade elétrica por concentração em porcentagens mássicas com R² = 0,9996.  
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III. Curva analítica para estudo de partição: Cu(II) 

 

Figura 43. Curvas analíticas de quantificação de Cu(II) nas fases do SAT utilizando EAAC 

em unidades de concentração em porcentagens mássicas (% m/m), onde a) curva analítica 

representativia da fase superior R² = 0,9989; b) curva analítica representativa da fase central 

R² = 0,9996 e; c) curva analítica representativa da fase inferior R² = 0,9995. 
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Apêndice C: Cálculos de obtenção dos planos da amarração do SAT 

 

Para encontrar os planos de amarração do SAT foi utilizado o cálculo dos vetores 

normais dos pontos obtidos entre os pontos de composição de fase   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  como pode ser 

visto pela equação 11 e 12 e representado na Figura 44 onde A, B e C são os pontos de 

composição de fase e G é ponto global preparado: 

 

Figura 44. Pontos de composição de fase de um SAT e seus vetores entre os pontos   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  
e na normal. 

  

 

 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  (     )�̂�  (     )𝑗̂  (     )�̂�                                         Eq. 11 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  (     )�̂�  (     )𝑗̂  (     )�̂�                                                     Eq. 12 

 

Posteriormente foi calculada a determinante desses vetores (Eq.13) para encontrar 

o plano contido entre todos os pontos de composição de fase:  

 

     ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗  
�̂� 𝑗̂ �̂�
         
         

           ̂    ̂    ̂                   Eq. 13 

A 

B 
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Onde Dp e Ds são as diagonais primaria e secundaria, respectivamente, da matriz gerada 

pelos vetores   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  e os valores X, Y e Z da determinante são os coeficientes angulares do 

plano.  A equação 14 mostra um exemplo dos valores do plano obtido para o sistema PG4: 

 

                                                                           Eq. 14 

 

O coeficiente linear “d” pode ser encontrado substituindo as variáveis pelas 

coordenadas de quaisquer pontos que passam pelo plano. Todos os pontos passarão pelo plano 

se todos eles deram valores idênticos ou próximos de “d”. Os cálculos mostraram que esse 

coeficiente possui o valor de             para o sistema PG4. 
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Apêndice D: Cálculo do centro de massa do triângulo no plano 3D 

 

Os cálculos do centro de massa das ATAs foram realizadas com auxílio do 

programa GEOgebra® utilizando a interseção das medianas do triângulo gerado. 

A mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice deste triângulo ao ponto 

médio do lado oposto a este vértice. As três medianas de um triângulo são concorrentes e sua 

interseção é o centro de massa, ou baricentro do triângulo. 

 

Figura 45. Medianas de um triângulo escaleno e seu baricentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_reta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_m%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_m%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baricentro
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Apêndice E: Dados estatísticos das propriedades intensivas dos sistemas Pa, Pb e Pc. 

 

I. Estudo estatístico: Intervalo de confiança 

Para a realização de todos os cálculos estatísticos foi utilizado o programa de 

planilha eletrônica Excel®. A equação 15 mostra o calculo realizado para os intervalos de 

confiança (com nível de confiança de 99,0%): 

 

  (     )    ̅    
  

√ 
                                                                                                                         

 

onde,  ̅ é a média dos valores,   é o valor t-student tabelado (para PVP e Li2SO4; graus de 

liberdade = 2 e nível de confiança de 99,0% = 9,925 e H2O; graus de liberdade = 1 e nível de 

confiança de 99,0% = 63,66) e   é o numero de analises realizadas. 

As tabelas 24-26 mostram os cálculos realizados nas fases dos sistemas Pa, Pb e 

Pc a 298,15K para os componentes Li2SO4, PVP e H2O, respectivamente.  

 

Tabela 24. Estudo estatístico t-student de intervalos de confiança a um nível de confiança de 99,0% para as 

composições de fase de sal nas três fases do SAT para os sistemas Pa, Pb e Pc a 298,15K. 

CONCENTRAÇÃO DE SAL NAS FASES 

  FS FC FI 

  Pa Pb Pc Pa Pb Pc Pa Pb Pc 

média= 3,593 3,420 3,541 5,265 4,957 5,144 16,62 16,94 16,80 

desv.p= 0,012 0,0297 0,0300 0,014 0,0240 0,0450 0,0810 0,110 0,0194 

n= 3,00                 

g= 2,00                 
Nivel de 

conf. 0,99                 

t-student= 9,925                 
Interv. De 

Conf.= 0,072 0,1670 0,1714 0,0830 0,1354 0,2580 0,4630 0,6206 0,1112 

                    

valor max. 3,664 3,589 3,7130 5,348 5,0930 5,401 17,09 17,56 16,91 

valor min. 3,521 3,250 3,3701 5,182 4,822 4,886 16,16 16,32 16,69 

 

 

 

 

 



114 

 

 

Tabela 25. Estudo estatístico t-student de intervalos de confiança a um nível de confiança de 99,0% para as 

composições de fase de PVP nas três fases do SAT para os sistemas Pa, Pb e Pc a 298,15K. 

CONCENTRAÇÃO DE PVP NAS FASES 

   FS   FC   FI  

   Pa   Pb   Pc   Pa   Pb   Pc   Pa   Pb   Pc  

 média=  14,08  
        

14,29  
        

15,91  
        

32,35  
        

33,86  
        

32,76  
          

2,49  
          

2,40  
          

2,77  

 desv.p=  
          

0,18  
          

0,08  
          

0,36  
          

1,16  
          

0,34  
          

0,59  
          

0,13  
          

0,00  
          

0,03  

 n=  
          

3,00                  

 g=  
          

2,00                  

 Nivel de conf.  
          

0,99                  

 t-student=  
          

9,92                  
 Interv. De 

Conf.=  
          

1,05  
          

0,44  
          

2,04  
          

6,66  
          

1,93  
          

3,36  
          

0,77  
          

0,02  
          

0,20  

                    

 valor max.  
        

15,14  
        

14,73  
        

17,94  
        

39,01  
        

35,79  
        

36,13  
          

3,26  
          

2,43  
          

2,97  

 valor min.  
        

13,03  
        

13,85  
        

13,87  
        

25,68  
        

31,93  
        

29,40  
          

1,72  
          

2,38  
          

2,57  

 

Tabela 26. Estudo estatístico t-student de intervalos de confiança a um nível de confiança de 99,0% para as 

composições de fase de sal nas três fases do SAT para os sistemas Pa, Pb e Pc a 298,15K. 

CONCENTRAÇÃO DE H2O NAS FASES 

  FS FC FI 

  Pa Pb Pc Pa Pb Pc Pa Pb Pc 

média= 57,96 57,74 58,17 54,26 55,96 55,98 78,91 79,03 78,80 

desv.p= 0,20 0,04 0,39 0,04 0,11 0,04 0,07 0,04 0,12 

n= 2,00                 

g= 1,00                 

Nivel de conf. 0,99                 

t-student= 63,66                 

Interv. De Conf.= 8,92 1,92 17,69 1,79 4,83 1,72 2,99 1,72 5,20 

                    

valor max. 66,88 59,66 75,86 56,04 60,78 57,70 81,91 80,76 84,00 

valor min. 49,04 55,82 40,49 52,47 51,13 54,26 75,92 77,31 73,60 
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II. Estudo estatístico: t-student comparação de médias em pares 

Posteriormente foram calculados utilizando do teste t-student por comparação 

entre medidas repetidas de dois grupos. As equações 16 e 17 mostram os cálculos realizados 

para           e           , respectivamente.  

 

           √
  
 (    )    

 (    )

       
                                                                                          

 

Onde,           é o desvio-padrão agrupado fazendo uso de ambos os conjuntos de dados, 

        são os desvio-padrões dos grupos de dados 1 e 2, respectivamente, de forma análoga 

        são as repetições amostrais. 

 

           
  ̅   ̅  

         
 √

    
     

                                                                                                    

 

Onde,   ̅   ̅   é a diferença absoluta das médias dos grupos de dados 1 e 2 e              é o 

parâmetro t-student calculado. 

As tabelas 27-29 mostram os resultados obtidos dos estudos estatísticos t-student 

para cada um dos componentes quantificados em cada uma das fases dos sistemas em 

comparação de medias por pares, onde se                      as diferenças não são 

significativa
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Tabela 27. Estudo estatístico t-student por comparação de médias repetidas para todos os componentes quantificados em todas as fases dos sistemas Pa e Pb a 298,15K. 

CONCENTRAÇÃO DE SAL NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pa 
 

Pb 
Diferença 

Absoluta 
Dados Pa 

 
Pb 

Diferença 

Absoluta 
Dados Pa 

 
Pb 

Diferença 

Absoluta 

valores = 3,579 valores= 3,393 0,186 valores = 5,265 valores= 4,949 0,315 valores = 16,545 valores= 16,827 0,282 

 
3,603 

 
3,415 0,188 

 
5,280 

 
4,984 0,296 

 
16,625 

 
16,940 0,315 

 
3,597 

 
3,451 0,146 

 
5,251 

 
4,939 0,312 

 
16,706 

 
17,044 0,337 

n1= 3,000 n2= 3,000 
 

n1= 3,000 n2= 3,000 
 

n1= 3,000 n2= 3,000 
 

Média1= 3,593 Média2= 3,420 0,173 Média1= 5,265 Média2= 4,957 0,308 Média1= 16,625 Média2= 16,937 0,312 

Desvio1= 0,013 Desvio2= 0,030 
 

Desvio1= 0,014 Desvio2= 0,024 
 

Desvio1= 0,081 Desvio2= 0,108 
 

Sagrupado= 0,023 
   

Sagrupado= 0,020 
   

Sagrupado= 0,096 
   

tcalc= 9,325 
   

tcalc= 19,255 
   

tcalc= 3,995 
   

ttab(99%)= 4,604 
             

tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 

CONCENTRAÇÃO DE PVP NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pa 
 

Pb 
Diferença 

Absoluta 
Dados Pa 

 
Pb 

Diferença 

Absoluta 
Dados Pa 

 
Pb 

Diferença 

Absoluta 

valores = 13,90 valores= 14,22 0,32 valores = 33,21 valores= 33,96 0,75 valores = 2,36 valores= 2,40 0,04 

 
14,27 

 
14,28 0,01 

 
32,80 

 
33,48 0,68 

 
2,48 

 
2,41 0,08 

 
14,08 

 
14,37 0,29 

 
31,02 

 
34,13 3,11 

 
2,63 

 
2,40 0,23 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

Média1= 14,08 Média2= 14,29 0,21 Média1= 32,35 Média2= 33,86 1,51 Média1= 2,49 Média2= 2,40 0,09 

Desvio1= 0,18 Desvio2= 0,08 
 

Desvio1= 1,16 Desvio2= 0,34 
 

Desvio1= 0,13 Desvio2= 0,00 
 

Sagrupado= 0,14 
   

Sagrupado= 0,86 
   

Sagrupado= 0,10 
   

tcalc= 1,81 
   

tcalc= 2,16 
   

tcalc= 1,15 
   

ttab(99%)= 4,60 
             

tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 
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CONCENTRAÇÃO DE H2O NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pa 

 

Pb 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pb 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pb 
Diferença 

Absoluta 

valores = 58,10 valores= 57,71 0,39 valores = 54,23 valores= 56,03 1,80 valores = 78,96 valores= 79,06 0,10 

 

57,82 
 

57,77 0,05 
 

54,28 
 

55,88 1,60 
 

78,87 
 

79,00 0,14 

               n1= 2,00 n2= 2,00 
 

n1= 2,00 n2= 2,00 
 

n1= 2,00 n2= 2,00 
 Média1= 57,96 Média2= 57,74 0,22 Média1= 54,26 Média2= 55,96 1,70 Média1= 78,91 Média2= 79,03 0,12 

Desvio1= 0,20 Desvio2= 0,04 
 

Desvio1= 0,04 Desvio2= 0,11 
 

Desvio1= 0,07 Desvio2= 0,04   

Sagrupado= 0,14 
   

Sagrupado= 0,08 
   

Sagrupado= 0,05 
  

  

tcalc= 1,52 
   

tcalc= 21,02 
   

tcalc= 2,18 
  

  

ttab(99%)= 9,93 
            

  

tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 
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Tabela 28. Estudo estatístico t-student por comparação de médias repetidas para todos os componentes quantificados em todas as fases dos sistemas Pa e Pc a 298,15K. 

CONCENTRAÇÃO DE SAL NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta 

valores = 3,58 valores= 3,56 0,02 valores = 5,26 valores= 5,13 0,14 valores = 16,54 valores= 16,82 0,28 

 

3,60 
 

3,56 0,04 
 

5,28 
 

5,11 0,17 
 

16,63 
 

16,78 0,16 

 

3,60 
 

3,51 0,09 
 

5,25 
 

5,19 0,06 
 

16,71 
 

16,80 0,09 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 Média1= 3,59 Média2= 3,54 0,05 Média1= 5,27 Média2= 5,14 0,12 Média1= 16,63 Média2= 16,80 0,18 

Desvio1= 0,01 Desvio2= 0,03 
 

Desvio1= 0,01 Desvio2= 0,04 
 

Desvio1= 0,08 Desvio2= 0,02 
 Sagrupado= 0,02 

   
Sagrupado= 0,03 

   
Sagrupado= 0,06 

  
  

tcalc= 2,73 
   

tcalc= 4,45 
   

tcalc= 3,69 
  

  

ttab(99%)= 4,60 
            

  

tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 

CONCENTRAÇÃO DE PVP NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta 

valores = 13,90 valores= 15,50 1,60 valores = 33,21 valores= 32,14 1,08 valores = 2,36 valores= 2,78 0,42 

 

14,27 

 

16,14 1,87 

 

32,80 

 

33,30 0,49 

 

2,48 

 

2,80 0,32 

 

14,08 

 

16,08 2,00 

 

31,02 

 

32,86 1,84 

 

2,63 

 

2,73 0,10 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 Média1= 14,08 Média2= 15,91 1,82 Média1= 32,35 Média2= 32,76 0,42 Média1= 2,49 Média2= 2,77 0,28 

Desvio1= 0,18 Desvio2= 0,36 
 

Desvio1= 1,16 Desvio2= 0,59 
 

Desvio1= 0,13 Desvio2= 0,03   

Sagrupado= 0,28 
   

Sagrupado= 0,92 
   

Sagrupado= 0,10 
  

  

tcalc= 7,89 
   

tcalc= 0,56 
   

tcalc= 3,49 
  

  

ttab(99%)= 4,60 
            

  

tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 
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CONCENTRAÇÃO DE H2O NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pa 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta 

valores = 58,10 valores= 57,90 0,20 valores = 54,23 valores= 56,01 1,78 valores = 78,96 valores= 78,88 0,08 

 

57,82 
 

58,45 0,64 
 

54,28 
 

55,95 1,67 
 

78,87 
 

78,72 0,15 

               n1= 2,00 n2= 2,00 
 

n1= 2,00 n2= 2,00 
 

n1= 2,00 n2= 2,00 
 Média1= 57,96 Média2= 58,17 0,22 Média1= 54,26 Média2= 55,98 1,72 Média1= 78,91 Média2= 78,80 0,12 

Desvio1= 0,20 Desvio2= 0,39 
 

Desvio1= 0,04 Desvio2= 0,04 
 

Desvio1= 0,07 Desvio2= 0,12   

Sagrupado= 0,31 
   

Sagrupado= 0,04 
   

Sagrupado= 0,09 
  

  

tcalc= 0,70 
   

tcalc= 44,20 
   

tcalc= 1,23 
  

  

ttab(99%)= 9,93 
            

  

tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 
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Tabela 29. Estudo estatístico t-student por comparação de médias repetidas para todos os componentes quantificados em todas as fases dos sistemas Pb e Pc a 298,15K. 

CONCENTRAÇÃO DE SAL NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta 

valores = 3,39 valores= 3,56 0,17 valores = 4,95 valores= 5,13 0,18 valores = 16,83 valores= 16,82 0,00 

 

3,41 
 

3,56 0,14 
 

4,98 
 

5,11 0,12 
 

16,94 
 

16,78 0,16 

 

3,45 
 

3,51 0,06 
 

4,94 
 

5,19 0,26 
 

17,04 
 

16,80 0,24 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 Média1= 3,42 Média2= 3,54 0,12 Média1= 4,96 Média2= 5,14 0,19 Média1= 16,94 Média2= 16,80 0,13 

Desvio1= 0,03 Desvio2= 0,03 
 

Desvio1= 0,02 Desvio2= 0,04 
 

Desvio1= 0,11 Desvio2= 0,02   

Sagrupado= 0,03 
   

Sagrupado= 0,04 
   

Sagrupado= 0,08 
  

  

tcalc= 5,02 
   

tcalc= 6,36 
   

tcalc= 2,12 
  

  

ttab(99%)= 4,60 
            

  

tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 

CONCENTRAÇÃO DE PVP NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta 

valores = 14,22 valores= 15,50 1,28 valores = 33,96 valores= 32,14 1,82 valores = 2,40 valores= 2,78 0,38 

 

14,28 
 

16,14 1,86 
 

33,48 
 

33,30 0,18 
 

2,41 
 

2,80 0,39 

 

14,37 
 

16,08 1,71 
 

34,13 
 

32,86 1,27 
 

2,40 
 

2,73 0,33 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 

n1= 3,00 n2= 3,00 
 Média1= 14,29 Média2= 15,91 1,62 Média1= 33,86 Média2= 32,76 1,09 Média1= 2,40 Média2= 2,77 0,37 

Desvio1= 0,08 Desvio2= 0,36 
 

Desvio1= 0,34 Desvio2= 0,59 
 

Desvio1= 0,00 Desvio2= 0,03   

Sagrupado= 0,26 
   

Sagrupado= 0,48 
   

Sagrupado= 0,02 
  

  

tcalc= 7,69 
   

tcalc= 2,80 
   

tcalc= 18,53 
  

  

ttab(99%)= 4,60 
            

  

tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc > ttab= SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES 
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CONCENTRAÇÃO DE H2O NAS FASES 

Fase SUPERIOR Fase CENTRAL Fase INFERIOR 

Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta Dados Pb 

 

Pc 
Diferença 

Absoluta 

valores = 57,71 valores= 57,90 0,19 valores = 56,03 valores= 56,01 0,03 valores = 79,06 valores= 78,88 0,18 

 

57,77 
 

58,45 0,68 
 

55,88 
 

55,95 0,07 
 

79,00 
 

78,72 0,29 

    
0,00 

         
  

n1= 2,00 n2= 2,00 
 

n1= 2,00 n2= 2,00 
 

n1= 2,00 n2= 2,00   

Média1= 57,74 Média2= 58,17 0,44 Média1= 55,96 Média2= 55,98 0,02 Média1= 79,03 Média2= 78,80 0,23 

Desvio1= 0,04 Desvio2= 0,39 
 

Desvio1= 0,11 Desvio2= 0,04 
 

Desvio1= 0,04 Desvio2= 0,12   

Sagrupado= 0,28 
   

Sagrupado= 0,08 
   

Sagrupado= 0,09 
  

  

tcalc= 1,56 
   

tcalc= 0,29 
   

tcalc= 2,73 
  

  

ttab(99%)= 9,93 
            

  

tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS tcalc < ttab= SIGNIFICATIVAMENTE IGUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 


