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Introdução 

Corantes são amplamente aplicados em indústrias 
têxteis, de plásticos, de alimentos, de tingimento de 
papel, farmacêutica e cosmética

1
. Muitos dos 

corantes utilizados são tóxicos, por exemplo, os 
corantes verde brilhante (VB) e rodamina B (RB) 
causam danos permanente aos olhos, irritam o trato 
gastrointestinal e respiratório

1,2
. Neste contexto, o 

desenvolvimento de metodologias para a remoção 
destes corantes de efluentes industriais assume 
elevada importância. Uma alternativa para sua 
extração e é a utilização do sistema aquoso bifásico 
(SAB). O SAB é uma técnica de extração líquido-
líquido que apresenta vantagens como rapidez de 
separação, baixo custo, é ambientalmente seguro e 
fácil extensão de sua aplicação para o processo em 
grande escala. O objetivo deste trabalho foi 
investigar o comportamento de partição do corante 
RB em SAB constituído pelo polímero PEO 1500 e 
citrato de sódio (CitNa) e do corante VB  em SABs 
formados por PEO 1500 e sais tartarato de sódio 
(TartNa), CitNa e sulfatos de Li⁺e Mg²⁺. O parâmetro 
termodinâmico ΔtrG

o
 foi obtido. 

Resultados e Discussão 

Os estudos de partição foram realizados a 25
o
C 

adicionando-se os corantes aos SABs e realizando a 
análise via espectrometria de absorção molecular 
em λ  554 e 624 nm para RB e VB, respectivamente. 
A figura 1 mostra os valores do coeficiente de 
partição (K) de RB em função da CLA (figura 1a) e 
os valores de ΔtrG

o
 para o SAB formado por PEO 

1500 e CitNa (figura 1b).   
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Figura 01.  Comportamento de partição de RB. 
 
A Figura 1 mostra que a RB concentra-se 
preferencialmente na fase superior, aumentando a 
sua transferência com o aumento do valor do 
comprimento da linha de amarração (CLA). Quanto 
maior o valor do CLA, maior será a diferença entre 

as propriedades termodinâmicas intensivas das 
fases, e maior a eficiência na partição de um soluto 
de interesse nos SABs.  
O efeito do cátion e ânion sobre os valores de K do 
corante VB para o SAB formado por PEO 1500 e sal 
é apresentado na Figura 2a e 2b, respectivamente. 
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Figura 02. Comportamento de partição de VB em 
SAB (a) Efeito do cátion, (b) efeito do ânion. 
 
A estrutura eletrônica do cátion não exerce um papel 
fundamental no comportamento de partição, 
mostrando que as interações íon-dipolo entre 
pseudopolicátion e as moléculas do corante VB não 
são as principais neste processo de transferência. 
Há um efeito bem pronunciado da estrutura química 
dos ânions formadores dos SABs, os valores de K 
seguem a ordem: K (TartNa) > K (CitNa).  
Os valores de ΔtrG

o
 foram calculados  e variam de  

- 13.2 a -23.9 kJ mol
-1 

,  -13.5 a -23.2 kJ mol
-1

, -8.02 
a -11.0 kJ mol

-1 
e

 
de -10.0 a -18.0 kJ mol

-1 
para os 

sais Li2SO4, MgSO4, CitNa e TartNa com o aumento 
do CLA, respectivamente.  ΔtrG

o
 é negativo para 

ambos os corantes em todos os sistemas 
estudados, indicando que o processo de 
transferência de RB e de VB é espontâneo. 

Conclusões 

Os elevados valores de K indicam que os SABs 
estudados são sistemas ambientalmente seguros e 
eficientes para extração de RB e VB. Os valores de 
ΔtrG

o 
indicam que a partição dos corantes é 

termodinamicamente favorável. 
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