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Introdução 

Sistemas Aquosos Bifásicos (SABs) são formados 
por uma mistura de duas soluções aquosas 
poliméricas ou de uma solução de polímero e uma 
solução salina. Apresentam propriedades físicas de 
interesse industrial como extração e separação. 

 

Os SABs são vantajosos em relação aos sistemas 
onde solventes orgânicos são utilizados por 
apresentarem baixo custo e viscosidade, além de 
apresentarem curto tempo de separação de fase. E 
apesar dessas vantagens, esses SABs formados 
por sal e polímero apresentam dificuldades em 
isolar compostos alvo a partir de fases poliméricas 
[1-2]. Um tipo de SAB alternativo vem sendo 
estudado visando melhorar esta separação e o 
custo de recuperação do polímero. Estes sistemas 
são formados por um polímero termossensível que 
sofre separação de fase através de pequenas 
mudanças na temperatura. 
Neste trabalho, foram determinados diagramas de 
fases de novos sistemas aquosos bifásicos 
constituídos pelo copolímero tribloco L64, o sal 
sulfato de manganês (MnSO4) e água nas 
temperaturas de 5, 15 e 25 °C e foi avaliado a 
influência da temperatura na formação destes 
sistemas. A influência do tipo de sal foi analisada 
comparando com o sistema (NH4)2SO4 a 25ºC. 

Resultados e Discussão 

O efeito que a temperatura exerce na posição das 
tie lines está representado na Fig.1. Pode-se 
observar que um aumento da temperatura provoca 
um aumento na inclinação das tie lines. Para altas 
temperaturas, a água na fase superior flui para a 
fase inferior, aumentando a concentração de 
copolímeros na fase superior. Considerando que, a 
baixas temperaturas, este efeito não ocorre porque 
o copolímero está fortemente hidratado. A Fig.2 
apresenta o efeito dos cátions Mn

2+
 e NH4

+
. O 

sistema contendo (NH4)2SO4 apresenta uma maior 
região bifásica sendo necessária uma menor 
quantidade deste sal para a formação das duas 
fases. Isso se deve a diferença de interação destes 
sais com a macromolécula de copolímero. 
 

Figura 1- Efeito da temperatura, na posição das tie 
lines em diagramas de fases de SABs formados por 

L64-MnSO4 a 5°C (▲), 15°C (■) e 25°C (♦). 

Figura 2- Efeito do cátion sobre a posição da curva 

binodal de SABs formados por L64-MnSO4 (●) e 

(NH4)2SO4 (■) a 25°C. 

Conclusões 

O efeito da temperatura foi evidente na inclinação 
das tie lines e este aumento leva a um aumento na 
concentração de copolímero da fase superior. O 
sistema contendo (NH4)2SO4 induziu melhor a 
separação de fase que o MnSO4. 
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