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Introdução 

A mistura de soluções aquosas de polifosfato de 

sódio ou sal de Graham (NaPO3)n com soluções 

aquosas de íons metálicos, promove uma 

separação de fases formando um precursor vítreo a 

base de fosfato, chamado de coacervato. Os 

coacervatos são sistemas coloidais muito utilizados 

em química de materiais, principalmente na 

obtenção de vidros [1]. São formados a partir de um 

processo denominado coacervação, que consiste na 

separação de duas fases líquidas que diferenciam 

entre si pela viscosidade e concentração em 

coloides. O objetivo deste trabalho foi estudar a 

formação de coacervatos a base de polifosfato 

obtidos a partir de sais divalentes de cloretos e 

nitratos de cálcio, magnésio e zinco por reologia. 

Resultados e Discussão 

Os coacervatos foram obtidos a partir da mistura de 

soluções aquosas de polifosfato de sódio (NaPO3)n 

(4mol.L
-1

) e soluções aquosas de cloretos e nitratos 

de cálcio, magnésio e zinco (2mol.L
-1

). Apesar dos 

cátions metálicos apresentarem a mesma carga (2+) 

os coacervatos de zinco foram formados somente 

quando foi adicionado etanol à mistura. Para a 

formação do coacervato a carga do íon é importante 

já que força coulombica é proporcional à carga das 

espécies envolvidas. A dificuldade na preparação de 

coacervatos de zinco mostra que existe outro fator 

que exerce influência no processo. A entalpia de 

hidratação (ΔHhidratação) dos íons metálicos é 

considerada como fator adicional no processo de 

coacervação. Os valores de entalpia de hidratação 

(ΔHhidratação) em Kcal.mol
-1

 para os íons Ca
2+

, Mg
2+

 e 

Zn
2+

, são -51,9, -77,5 e -94,7; respectivamente. 

Quando se compara o valor de ΔHhidratação dos 

cátions, observa-se que o Zn
2+

 apresenta o valor 

mais negativo e, portanto, a interação do Zn
2+

 com a 

água é mais forte. A água dificulta a interação do 

Zn
2+

 com o polifosfato de sódio fazendo com que a 

formação do coacervato seja prejudicada. A adição 

de etanol sugere que ocorre uma alteração na 

esfera de hidratação do íon metálico tornando 

possível uma interação mais efetiva entre o 

polifosfato e o Zn
2+

 consequentemente facilitando a 

formação do coacervato. A análise reológica 

mostrou resultados que se alinham com a hipótese 

proposta. Para a análise reológica, foram 

sintetizados dois coacervatos de cada sal divalente 

e a cada duas sínteses do mesmo coacervato foram 

realizadas as medidas reológicas em duplicata. As 

amostras foram analisadas por reologia de fluxo à 

temperatura constante de 25°C e o tempo das 

medidas foi de 2 minutos. A Figura 1 retrata a 

viscosidade dos coacervatos que cresce na 

seguinte ordem: Zn<Mg<Ca.  

Figura 1: Curvas de fluxo dos coacervatos de Ca, 

Mg e Zn a partir de sais de cloreto. 

Essa tendência é exatamente contrária à ordem de 

aumento do ΔHhidratação. Quando a hidratação do íon 

é maior a interação com o polifosfato é menor 

fazendo com que diminua a rigidez do coacervato 

(menor valor de viscosidade). Essa mesma 

tendência foi observada para os coacervatos 

preparados com nitratos. 

Conclusões 

A associação entre os valores de ΔHhidratação dos 

íons metálicos com os valores de viscosidade dos 

coacervatos corroboram no entendimento da 

coacervação. 
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